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EDITORIAL 

 

 Studium 19, em sua primeira edição de 2005, traz dois artigos 

apresentados na Intercom 2004, de Porto Alegre, no Núcleo de Pesquisa 

“Fotografia: Comunicação e Cultura”, completando, desta forma, a 

disponibilidade dos trabalhos do primeiro encontro desse núcleo: são os 

trabalhos de Florilton Tabosa Jr. abordando um recorte pouco explorado no 

olhar de Pierre Verger, em particular a questão da sexualidade e do erotismo no 

travestismo  carnavalesco; e de Robson Aurélio Adelino Braga analisando a 

sempre presente figura carismática para o mundo da fotografia, Roland Barthes, 

e recolocando sua importância frente às barreiras das teorias indiciais do signo 

fotográfico. 

 A contribuição de John Mraz, autor com vasta experiência acadêmica e 

passagens por universidades norte-americanas, européias e brasileiras (UFRJ), 

analisa e polemiza a obra fotográfica de Sebastião Salgado sobre a América 

Latina, a partir do livro “Outras Américas”, como uma obra “retrato-grotesca” da 

pobreza e da miséria. O artigo lança discussões entre a obra de Salgado e 

possíveis influências de Robert Frank e de Henri Cartier-Bresson. 

 Wagner Souza e Silva apresenta-nos o enigmático e surpreendente 

curta-metragem Juvenília, de Paulo Sacramento, realizado a partir de imagens 

fotográficas estáticas, e lança suas idéias sobre o conceito de  tela audiovisual 

e suas amplas possibilidades de produção, manipulação e divulgação de sons e 

imagens. 

 Ainda nesse sentido, Ana Clara Jaluf e Erika Terbeck, da Universidade 

de Buenos Aires, analisam o site de Erich Blumrich  e o uso de mecanismos 

multimidiáticos em discursos políticos. Influenciado pela proposta de Michael 

Moore, de organizar um site com trabalhos audiovisuais contra a reeleição de 

G.W. Bush,  Blumrich organiza seu próprio site e coloca no ar uma série de 

animações a partir de fotografias captadas na própria Internet, muitas delas 

jocosas, outras dramáticas, para expor o crítico momento bélico contemporâneo. 



STUDIUM 19  4 

 Mauro Guilherme Pinheiro Koury, colaborador e incentivador da 

Studium desde as primeiras edições, coordenador do GREM – Grupo de 

Pesquisa em Antropologia e Sociologia da Emoção, faz uma análise das 

transformações urbanas da cidade de João Pessoa, localizando seu recorte em 

um ícone da cidade, Parque Sólon de Lucena, mais conhecido como “a Lagoa”, 

localizando sentimentos e pertenças desse espaço polifônico. 

 Fernando de Tacca, na sua passagem por Buenos Aires quando assumiu 

a Cátedra de Estudos Brasileiros na Universidade de Buenos Aires, realizou o 

trabalho fotográfico denominado “Diários Portenhos” que, para Susana Sel 

“...constitui em novas imagens do cotidiano portenho através da potencialidade 

da fotografia e, sobretudo, com o olhar de um investigador que conheceu e 

registrou espaços urbanos com uma particular sensibilidade”. 

 Entramos bravamente em 2005 com mais uma edição da revista Studium 

e desejamos a todos os nossos leitores uma boa leitura e viagem por temas 

instigantes e sedutores. 

 

Fernando de Tacca 

 



SEBASTIÃO SALGADO: MANEIRAS DE VER A AMÉRICA LATINA 

John Mraz  

 

 

 

 Sebastião Salgado tem-se tornado legendário no fotojornalismo. Brasileiro 

de nascimento, de pais da classe média, formou-se em Economia e trabalhou 

algum tempo no Ministério da Fazenda, deixando o país em 1969 devido à 

participação na luta estudantil contra a ditadura militar. Foi para Paris onde 

seguiu cursos doutorais naquela disciplina entre 69 e 71, época que descobriu a 

fotografia graças a uma câmera que Léila Wanick, sua mulher, havia comprado 

para os estudos dela em Arquitetura. Empregado na Organização Internacional 

do Café, baseada em Londres, começou a tirar fotos em numerosas viagens que 
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fez à África, enquanto pesquisava a diversificação de plantações da arrubiácea; 

afinal, dali em diante cativou-se com a arte: “Quando voltei a Londres, as fotos 

me deram dez vezes mais prazer que os relatórios econômicos que tinha de 

escrever.” 1  

 A sua final decisão sobre a mudança de carreira foi motivo de luta por um 

par de anos quando finalmente deixou o emprego para dedicar-se à fotografia 

exclusivamente. Começando como fotojornalista autônomo para as agências 

Sigma e Gamma, passou para a Magnum, a mais prestigiosa delas, base de 

trabalho de grandes nomes como Robert Capa, Henri Cartier-Bresson e Eugene 

Smith, para mencionar uns poucos. Em 1994 deixou a Magnum e montou a 

Amazonas Images. À parte a onipresença de seu trabalho fotográfico em revistas 

e jornais, tem publicado livros de distribuição considerável, montado importantes 

exposições fotográficas e recebido um reconhecimento na medida de sua 

significativa produção. 2  

 Mesmo tendo coberto as guerras na Angola e no Saara Espanhol, os 

israelitas aprisionados em Entebe, os incêndios de poços de petróleo no Kuwait 

e a tentativa de assassinato de Ronald Reagan, conhecem-no melhor pelos seus 

projetos documentais de longa duração sobre a fome e os trabalhadores 

migrantes ao redor do mundo. A pesar da enorme rede lançada, a América Latina 

tem sido a sua pedra de toque; afirma que tem sempre percebido e fotografado 

o mundo com o seu olhar Latino-americano:   

Afinal você fotografa com tudo o que você é. Venho de um país 
subdesenvolvido onde os problemas sociais são  muito intensos. E 
assim torna-se inevitável que as minhas fotos reflitam isso... creio que 
exista uma forma latinoamericana de se ver o mundo. É algo que não 
se pode ensinar, porque simplesmente faz parte de você. 3  

  Começou a produzir imagens da América Latina em 1977 com o seu 

primeiro livro focalizando a área, Other Americas (Outras Américas), aparecido 

                                            
1 Stephen Perloff (ed.), “Sebastião Salgado: A Lecture”, Photo Review 16, 4, Fall, 1993, p.3. 
2 Para uma lista dos prêmios de Salgado, consultar: Amanda Hopkinson,  
“Sebastião Salgado”, em Martin Maris Evans, (ed), Contemporary Photographers: New York, 
1995, p. 991. Desde então nessas homenagens incluem-se o Prêmio de 1998 Legend Award e 
um dos prêmios “Alfred Eisenstadt” que a revista Life anualmente oferece (ver Life, 21, 5, May, 
1998, p. 154)   
3 Jonathan Cott, “Sebastião Salgado, The Rolling Stone Interview”, Rolling Stone, 619-620, 12-
26 December 1991. 
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simultaneamente em inglês, francês e espanhol, em 1986. 4 A fome que 

observara no Nordeste brasileiro moveu-o a voltar a fotografar a fome do Sahel 

africano (onde havia iniciado sua carreira de fotojornalista em 1973 cobrindo a 

seca da região) e em 1984-85 colaborou no grupo francês Médicos sem 

fronteiras, na produção de Sahel, o homem em desgraça. 5 De 1986 a 1992 

dedicou-se a fotografar o trabalho humano em todo o mundo, um 

empreendimento que resultou numa enorme exposição e um livro robusto, 

ambos intitulados Workers (Trabalhadores). 6 Em 1993 voltou as suas câmeras 

ao compromisso com os refugiados e migrantes, produzindo a enorme exposição 

Migrations (Migrações) exibida e publicada em 2000. 7 No trabalho em projetos 

internacionais não negligenciou a América Latina: Salgado tornou-se ativamente 

absorvido com o trabalho do movimento dos Sem Terra, a revolta dos 

camponeses brasileiros esbulhados, preocupação que resultou num segundo 

livro sobre a região: Terra: Struggle of the Landless (Terra: as lutas dos Sem-

terra). 8 

 Enquanto o trabalho de Salgado tem fornecido muita água aos moinhos 

dos críticos e intelectuais, raramente selecionaram-no como representação local, 

quanto a sua transformação no tempo. 9 Refletir sobre como Salgado tem 

mostrado a sua pátria oferece uma oportunidade única para se examinar as 

                                            
4 Referências subseqüentes às fotos e à numeração de suas páginas estão em relação à versão 
em Inglês de Sebastião Salgado, Other Americas, New York, Pantheon, 1986. As outras 
publicaçãos: Otras Américas, Madrid, Ediciones ELR, 1986; Autres Amériques, Paris, Editions 
Contrejour, 1986, Outras Américas, Sao Paulo, Campanhia das Letras, 1999. 
5 Sahel: l´Homme em détresse, St. Geneviève, Prisma Presse, 1986. 
6 Workers, An Archeology of the Industrial Age, New York, Aperture, 1993; Trabalhadores, Sao 
Paulo, Campanhia das Letras, 1999. 
7 Migrations, Humanity in Transition, New York, Aperture, 2000; Exodos, Sao Paulo, Campanhia 
das Letras, 2000. Uma parte significativa deste livro cobre a América Latina e será considerada 
adiante. 
8 Sebastião Salgado, Terra: Struggle of the Landless, London, Phaidon, 1997. Os lucros de venda 
foram doados ao movimento dos Sem Terra. 
9 Uma versão anterior do presente trabalho “Sebastião Salgado’s Latin America”, apareceu em 
Estudios Interdisciplinares de América Latina y el Caribe, 9:1, Tel-Aviv, 1998, edição dedicada a 
“Visual Culture in Latin America”. O título que escolhi aqui é uma homenagem intencional ao 
trabalho dedicado e original de John Berger: Ways of Seeing, New York, Viking, 1972. Entre os 
melhores ensaios sobre Salgado encontra-se o de Julian Stallabras: “Sebastião Salgado and 
Fine Art Photojournalism”, New Left Review, 223, 1997 e o de Ingrid Sischy: “Photography, Good 
Intentions”, New Yorker, 9 September 1991 (depois reimpresso em Illuminations, Women Writing 
on Photography from 1850´s to the Present, Liz Heron and Vall Williams, (eds.), London, I. B. 
Tauris, 1996). Visto da perspectiva latino-americana, encontra-se Eduardo Galeano: “Salgado 
17 Times”, em An Uncertain Grace, New York, Aperture, 1990. Naomi Rosenblum publicou uma 
revisão de Other Americas em Aperture, 109, Winter, 1987. 
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formas pelas quais um criador de imagens de primeira classe dessa região 

escolhe mostrar o universo do qual surgiu. Sublinharei as suas caracterizações 

latino-americanas contrastando a representação de Other Americas, Terra e 

Migrations, pois acredito que uma considerável mudança de tom e ênfase tem 

ocorrido na trajetória desses trabalhos.  

Também irei comparar as formas criadoras de imagens de sua terra natal às de 

fotógrafos mexicanos seletos como Manuel Álvarez Bravo, Nacho López, Héctor 

García e os que descrevi como Os Novos Fotojornalistas. 10 Ao justapor essas 

visões divergentes poder-se-á mostrar o perfil das formas distintas com que a 

região tem sido e pode ser representada.  

Salgado levou sete anos (de 1977 a 1984) vasculhando a América Latina 

para produzir o que descreveu como sendo “uma exploração meditativa das 

culturas camponesas e da resistência cultural”. 11 Não obstante as suas boas 

intenções, a impressão avassaladora que se tem, deixada pelas suas fotos em 

Other Americas, é que tudo ali seja tristeza, miséria e ruína. Paralela ao foco 

trágico está a tonalidade dominante de mistério. Tudo aparece contido numa 

incompreensível e inexplicável delitescência, tornando enigmática a fome, a 

pobreza e a morte que aparecem no livro. Evidentemente esses cânceres sociais 

não são o resultado das tremendas diferenças sociais da região, porque não 

estão documentados nas fotos do livro. Nem são eles produto das megacidades, 

sujas e superpopuladas, sem os mínimos serviços, pois as favelas, sempre em 

crescimento, também ali não aparecem. Os trabalhadores urbanos e suas 

famílias que vivem e trabalham nas metrópoles – e que hoje constituem a maioria 

da população – estão ausentes em Other Americas de Salgado. 12 Ao assestar 

as suas lentes às culturas rurais, afirmou que tais problemas eram simplesmente 

parte da paisagem. Mas, qual seria o significado desse enfoque?  

                                            
10 Sobre Os Novos Fotojornalistas, ver John Mraz, La mirada inquieta, el nuevo fotoperiodismo 
mexicano, 1976-1996, México, Centro de la Imagen y Universidad Autónoma de Puebla, 1996; e 
“México: The New Photojournalism”, History of Photography, 22, 4, Winter 1998.  
11 Esta citação foi tomada de seu website www.terra.com.br/. 
12 Salgado exclamou: “Passei quase seis anos fazendo esse trabalho... nas montanhas da 
América Latina, nunca nas cidades, porque me fora proibido voltar ao Brasil.” Perloff, “Sebastião 
Salgado: A Lecture”, op. cit. p. 3. Entretanto, esse argumento é ingênuo, pois certamente nunca 
fôra proibido de fotografar, por exemplo, a Cidade do México.   
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 A mais imediata e importante conotação é que esses problemas sejam 

naturais à América Latina, enraizados em tradicionais formas de ser. Quando 

Salgado produzia Other Americas, não creio que realmente acreditasse que a 

miséria da região fosse produto da natureza, mas sim de forças históricas, tais 

como o capitalismo dependente, o imperialismo e o neo-liberalismo. Sinto-me 

tentado a opinar que caiu numa cilada comum aos latino-americanos que crêem 

que devam representar as suas pátrias em termos pitorescos, até grotescos, que 

com freqüência constituem o discurso aceito e corrente nos países em 

desenvolvimento para se discutir o Terceiro Mundo – tendência que tem se 

evidenciado em muitas representações do México, de 1920 ao presente. 13 Em 

Other Americas, Salgado ofereceu aos seus consumidores na Europa e nos 

Estados Unidos o que esperavam e queriam, da mesma forma que fizeram os 

primeiros vendedores de estereótipos: o diretor de cinema mexicano Emílio 

Fernández El Indio e seu cinegrafista Gabriel Figueroa, cujos filmes – populados 

por estranhos indiozinhos de pijamas brancos, charros (cowboys) a cavalo sob 

os seus sombreros de abas largas e camponesas envolvidas em chales exóticos 

– começaram a impressionar os juizes de filmes de festivais internacionais, há 

sessenta anos.  

 Entretanto, em Other Americas, Salgado transportou-os ainda mais 

adiante ao ligar a alienação às culturas camponesas. A tristeza, a miséria, a 

morte e o enigma estão onipresentes no conteúdo dessas imagens; a alienação 

se expressa, em essência, via estruturas formais: luzes e sombras separam os 

indivíduos entre si, janelas e portas dividem as pessoas ao invés de comunicá-

las, olhares furtivos se entrecruzam, mas não se encontram. 14 Por que motivo 

essa alienação? Comumente associamo-la à industrialização e urbanização, à 

mecanização da vida, porém Salgado ignorou solenemente a América Latina 

moderna em seu livro, focalizando a vida rural. Desta forma poderia vender ao 

mundo desenvolvido a alienação que tão bem conhece com um toque 

interessante, vestida em roupagem exótica de través a um pano de fundo 

pitoresco. Os europeus e norte-americanos que compram essas imagens 

                                            
13 Discuti os pólos da fotografia pitoresca e anti-pitoresca em Envisioning México Photography 
and National Identity, Working Papers 32, Duke University-University of North Carolina Program 
in Latin American Studies, 2000. 
14 Other Americas, pp. 44-45, 62-63, 74-75, 66-67. 
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publicadas, teriam pouco interesse em fotos do proletariado industrial 

latinoamericano, pois conhecem-no muito bem em suas próprias sociedades. 

Mas a alienação dos indivíduos que incorporam a alteridade (otherness) 

orientalista, parece claro, é um animal decididamente de outra coloração.  

 Um pai boliviano abraçado por suas filhas: porque parece tão inamistoso 

e ressentido ao devolver o olhar pasmo da câmera pelo canto dos olhos? 15 

Pessoas que se reúnem numa festa de casamento no Brasil: porque parecem 

tão sombrias? 16 Um casal de equatorianos que sobraça um cachorrinho peludo 

branco e um passarinho, enquanto ao fundo nas montanhas se formam nuvens 

e fazendo-lhes parecer angustiados, cansados e preocupados. 17 Enfim, não 

posso deixar de surpreender-me se a sua criação de Other Americas foi em parte 

tentativa de aplicar a estética existencial de The Americans, de Robert Frank à 

América Latina. 18 O retrato dos Estados Unidos de Frank como uma cultura 

áspera, triste e alienada mostrou uma percepção desconhecida até a época de 

sua publicação no fim dos anos 50, considerada por ter redefinido a fotografia 

norte-americana, num trabalho que foi reimpresso muitas vezes. Não seria 

invulgar que Salgado buscasse ali a inspiração para construir a aparência de 

Other Americas.  

 Comparar a representação de temas particulares neste livro com o 

tratamento dado por fotógrafos mexicanos pode nos conduzir à distinção de 

certas diferenças de ênfase. Por exemplo, Salgado tem obsessão pela morte: às 

vezes resvala no grotesco – um brasileiro, com as pernas abertas, defronte a 

uma cova onde jaz, fora do caixão, o cadáver de uma mulher; 19 d’outras vezes 

nota-se a pura angústia – umas mexicanas choram num funeral; 20 com 

freqüência é enigmático – um índio peruano gesticula incompreensivelmente 

num cemitério deserto; 21 ainda, pode evidenciar alienação – brasileiros 

                                            
15 Other Americas, pp. 26-27. Em An Uncertain Grace descobrimos que a foto foi tomada durante 
o carnaval, algo que torna ainda mais difícil o entendimento de sua expressão.   
16 Other Americas, pp. 68-69. Terra, pp. 27.   
17 Other Americas, pp. 106-107.   
18 Robert Frank é um fotógrafo suíço que publicou The Americans em 1958 (Paris) e 1959 (New 
York). 
19 Other Americas, Terra, p. 61.   
20 Other Americas, p. 38-19.   
21 Other Americas, p. 101. 
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colocados em covas separadas de modo a enfatizar a separação entre eles. 22 

Em reflexão a ubiqüidade, a morte tem sido um importante assunto para os 

artistas mexicanos e expressões culturais de grande riqueza têm surgido ao seu 

redor, tais como as famosas litografias de José Guadalupe Posada das calaveras 

(caveiras). Ou Frida Hartz, que capturou a inconsolabilidade da morte na foto da 

viúva mexicana do campesino, assassinado porque insistia em reclamar os seus 

direitos. 23 Entretanto, em Other Americas, Salgado não parece reconhecer que 

a morte esteja em contexto: quando tantos morrem por razões econômicas, faz 

parte da vida. 24 Mas se a morte não deve ser celebrada, pode-se ao menos rir 

na sua cara, como fez Nacho Lopez na sua imagem de um homem com um 

sorriso meramente visível, cuja altura está sendo medida na frente de uma loja 

de caixões. 25 Outra opção é o comentário cômico que, com justiça, tornou 

Manuel Álvarez Bravo famoso: em Señal, Teotihuacán, umas garotas mostram-

se, como se transfixas, olhando um anúncio enorme pintado na parede de uma 

funerária. Entre as palavras CAJAS (CAIXÕES) e MORTUÁRIAS, aparece uma 

mão negra cujo dedo aponta para onde se possa adquirir caixões, em direção 

ao grande além. 26 Um relógio no pulso nessa mão serve como um lembrete 

macabro do tempo que ainda existe, exceto pelo fato que seja pequeníssimo, 

como se um homem estivesse usando um relógio feminino. Uma jovem aparenta 

recuperar o fôlego, frente à mortalidade explicitada, levando a mão à boca, 

enquanto outras duas – fantasmagóricas em seus movimentos - parecem já se 

encaminhar à terra prometida.  

 A insistência evidenciada em Other Americas ao documentar a futilidade 

do consolo na América Latina é manifesta numa imagem do dia de finados 

(Todos os Santos). Tomada num cemitério mexicano, os tons opacos e 

esfumaçados criam uma imagem insondável em que um cão domina o primeiro 

plano, enquanto as pessoas  estão perdidas por detrás, no fog. 27 Se a presença 

                                            
22 Other Americas, pp. 70-71. Outra visão da cena está em Terra, p. 72-73. 
23 Fotografia de prensa em México: 40 reporteros gráficos, México D.F., Procuraduria General 
de la República, 1992, p. 75. 
24 Na sua entrevista de 1991 a Jonathon Cott, Salgado explicita: “Venho de um lugar onde a 
morte é parte da vida.” Jonathon Cott “Sebastião Salgado, The Rolling Stone Interview”, op.cit. 
p.6.   
25 Ver a capa de History of Photography, 20, 3, Autumn, 1996. 
26 Susan Kismaric, Manuel Alvarez Bravo, New York, Museum of Modern Art, 1982, p. 203. 
27 Other Americas, p. 42-43.  
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de um cão num cemitério pode ser chocante às sensibilidades norte-americanas, 

não há nada de misterioso nesse Todos os Santos, momento em que as famílias 

se encontram para limpar as tumbas e se reunir com os desaparecidos queridos. 

Assim o Finados em essência é oposto ao que Salgado representa nessa 

imagem, o que pode ser claramente entendido ao compará-la às de Álvarez 

Bravo, Nacho López ou dos Hermanos Mayo, das famílias que se mostram 

reunidas nos cemitérios nessas datas. O espírito vivo de celebração, o seu 

contente desafio à mortalidade, é bem representado pelas fotos de Álvarez 

Bravo, tais como a da jovem sorridente que tem às mãos uma caveira de açúcar 

cristal com a palavra AMOR escrita à testa. 28  

 Em Other Americas a paixão pela morte e o desespero pode ser vista nas 

crianças brasileiras que brincam no chão com ossinhos de animais. 29 Aqui, 

enquanto alude à morte, Salgado também enfatiza a pobreza evidente na 

ausência de brinquedos verdadeiros. O tom psicológico da foto é dado na 

expressão solene da face das crianças e na sua prostração ao solo. Ao capturar 

esta cena de cima, Salgado envia a sua mensagem claramente: que resposta a 

mais, outra que a resignação, seria possível face à tamanha miséria? A foto de 

Nacho López de crianças pobres brincando com um rato oferece-nos uma 

resposta. 30 Vemos crianças presas na armadilha de uma das paupérrimas 

vizinhanças da Cidade do México, também sem brinquedos, reduzidas a 

encontrá-los onde possível, no caso um rato, o  objeto de suas brincadeiras. 

López denuncia essa situação, mas se recusa a manterse fixo em quão 

deprimente ela o seja. A imagem expõe as precárias condições sanitárias da 

favela e demonstra a pobreza das crianças, mas clarifica também como a 

criatividade pode florescer em meio à necessidade. Além disso, Lopez realça a 

iniciativa dos meninos por meio de duas estratégias formais: de um lado, o 

ângulo baixo escolhido concede poder às crianças no quadro; de outro, as 

crianças interagem consigo, olhando para a câmera.  

                                            
28 Kismaric, op. cit., p. 97. 
29 Other Americas, pp. 94-95, Terra, p. 6-7. Outra vista desta cena aparece à p. 67.   
30 Ver John Mraz, “Nacho López, Photojournalist of the 1950’s”, History of Photography, 20, 3, p. 
214.   
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 A morte de animais em Other Americas é possuída de uma inexplicável 

aflição. Um jovenzinho mexicano coloca-se próximo a um bode morto, 

escalpelado e pendurado a uma árvore. 31 Uma corda sustenta-lhe a cabeça – 

permitindo-lhe devolver uma certa mirada à câmera – uma pata está presa para 

cima, como se estivesse acenando misteriosamente. Próximo ao espetáculo 

mórbido um jovem firma a vista fixamente à câmera que olha de cima para baixo 

da cena. Compare-se esta imagem com a do vendedor de galinhas mortas de 

Nacho Lopez, que carrega uma verdadeira floresta delas à mão, com a face 

quase coberta por seus pescoços desplumados. 32 Apesar de se tratar de uma 

imagem assustadora, não é grotesca nem enigmática: o pollero (vendedor de 

galinhas) simplesmente está transportando a sua mercadoria para vendê-la. 

Enfim, a imagem demonstra o toque de humor irônico, transmitido pela 

documentação de Lopez das justaposições inerentes ao surreal que tão 

freqüentemente se apresentam no México.  

 Em Other Americas até a natureza da América Latina aparece angustiada. 

O cacto, por exemplo, é uma planta que tem servido com freqüência como 

veículo para as reflexões dos fotógrafos sobre o México e a mexicanidade. Nas 

imagens de Salgado, um agave isola as crianças mexicanas, que são retratadas 

dentro de suas pontas afiadas, parecendo ameaçá-las e aprisioná-las, um 

símbolo à dor cotidiana da vida nestas partes do mundo. 33 Essa não é a 

conotação que nos oferece Edward Weston àquela planta, em imagens que a 

retratam em sua forma majestática e exuberante. 34 Nem se encontra entre os 

significados que Álvarez Bravo determinou para essa forma vegetal nas variadas 

explorações desse símbolo nacional, talvez com bom humor, quando 

modernizou o agave, fazendo aparecer o estame central que se ergue ao centro 

da planta quando em floração, convertido numa antena de televisão. 35 A forma 

pela qual Salgado apresenta o cacto é destituída da complexidade crítica da foto 

de Héctor García, “Corona de Espinas”. 36 Nessa imagem de García, um 

                                            
31 Other Americas, pp. 48-49.   
32 Nacho López, Yo, el ciudadano. México D.F., Fondo de Cultura Econômico. 1984, p. 33. 
33 Other Americas, pp. 54-55. 
34 Ver Amy Conger, Edward Weston in México-1923-1926, Albuquerque, University of New 
Mexico Press, 1983, p. 62.   
35 Jane Livingstone, M. Alvarez Bravo, Washington DC, Corcoran Gallery of Arts, 1978, pl. 77. 
36 Héctor García, Escribir con luz, México DF, Fondo de Cultura Econômico, 1984, p. 61. 
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trabalhador numa plantação de henequén (sisal) luta sob a carga pesada que 

transporta com o auxílio de uma tira à testa, capturando o trabalhador braçal no 

momento em que uma planta viva, no pano de fundo, forma uma coroa. Com isto 

García cria uma poderosa metáfora, numa concatenação religiosa e política.  

 Será que Other Americas pode oferecer alguma fórmula para escapar do 

discurso pouco entusiasmado criado por suas imagens? Poderia a política ou a 

religião oferecer uma resposta à opressão ali fotografada? O livro negligencia a 

luta política e de classes. Apesar de o autor ter explicitamente declarado não ser 

religioso e não acreditar em deus, outros têm apontado em sua obra imagética 

um significado religioso. 37  Por exemplo, William Shawcross e Frances Hodgson 

asseveraram que “Muitas das fotos de Salgado parecem posicionadas na longa 

tradição cristã da iconografia do sofrimento.” 38 Mesmo assim trata-se de um 

sofrimento do qual não há salvação porque a religião nada mais é que outra 

carga para os mexicanos que carregam vigas às costas como se fossem cruzes. 

39 Em Other Americas, a religião ou não oferece soluções – algo evidente nos 

ombros curvos e na expressão interrogativa de um campesino mexicano de 

frente a uma igreja coberta de névoa – ou apresenta simplesmente outra 

oportunidade de retratar o enigmático, como na imagem dos equatorianos que 

cobrem a face com uma bandeira religiosa. 40 As imagens de Other Americas 

não contêm a aparente fé religiosa dos devotos pobres de Nacho López, 

ajoelhados em frente à Virgem de Guadalupe, nem a mistura de religiosidade e 

modernidade vista no trabalho de Guillermo Castrejón, uma freirinha 

sustentando um aparelho de televisão à cabeça, onde o Papa aparece durante 

a visita ao México. 41 Obviamente, nada de Other Americas liga a religião aos 

seus projetos progressistas, tais como a Teologia da Liberação ou a revolução, 

como no caso de El Salvador.  

                                            
37 Os comentários de Salgado podem ser encontrados em “Sebastião Salgado”, na interview de 
Ken Lassiter, Photographer’s Forum, September 1994, p. 26. 
38 William Shawcross and Frances Hodgson “Sebastião Salgado, Man in Distress”, Aperture, 108, 
Fall 1987. Na opinião de David Leed Strauss “O sagrado está por detrás de quase toda imagem 
do Sahel”, “Epiphany of the Other”, Artforum, 29, 6, February 1991, p.98, Julian Stallabrass 
também se refere às “fortes correntes religiosas” da fotografia de Salgado, em “Sebastião 
Salgado and Fine Art Photojournalism”, op. cit. p. 150. 
39 Other Americas, pp. 86-87. 
40 Other Americas, pp. 18-19 e 24-25. 
41 Yo, el ciudadano, op. cit., pp. 50-53. Ver John Mraz, La mirada inquieta, op.cit., p. 62. 
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 Dado que Salgado apareça tão genuinamente preocupado com a 

condição dos despossuídos de poder, talvez mais ainda em sua terra natal, 

pode-se perguntar: Como é que Other Americas escorrega no erro? Como é que 

essas boas intenções levam-nos tão longe no espaço? E, mais importante, o que 

se pode aprender com esses equívocos? A preocupação com as convenções do 

grotesco e do pitoresco na representação da América Latina com certeza deve 

ter-lhe exercido algum efeito e a possível influência das imagens de Robert Frank 

não pode ser descartada. Entretanto, o problema pode estar na sua aderência à 

tradição das artes plásticas em mostrar as imagens com explicações mínimas, 

pois se limita em dizer em que país e que ano a foto foi tomada. Enquanto isso 

é bom para que a imagem se situe por si mesma e seja julgada de acordo com 

as suas qualidades formais, flui ao contrário do fato que seja naturalmente, talvez 

essencialmente, particular; isto é, a foto é necessariamente sempre tomada de 

um indivíduo principal (ou mais) num contexto especial durante uma fração de 

segundo altamente selecionada.  

Em Other Americas a forma de narrativa que o autor escolheu está mais 

ajustada à construção dos símbolos eternos universais que na elucidação de 

particularidades daquilo que aparece nas fotografias. Publicadas de um modo 

que deixa um sentido de vácuo histórico, as imagens perdem suas referências 

específicas. Pode-se dizer que sejam mais símbolos do que documentos ou, 

para levar a questão mais adiante, metáforas. Uma das maneiras de descrever 

o fotojornalismo é em termos do contínuo entre os pólos de informação e 

expressão. O fotojornalismo tradicional concerne mais à informação, as suas 

imagens são documentos predominantemente limitados a apresentar situações 

particulares. Como tal, carecem freqüentemente de expressividade para 

transformar situações particulares em declarações que transcendam ao caso 

individual. Ao contrário, o fotojornalismo artístico, como o de Salgado, tende mais 

ao pólo expressivo e as suas imagens são símbolos que falham com freqüência 

em apresentar adequadamente a particularidade de cada situação, porque 

carecem de informação com a qual pode ser construída. Apesar de conscientes 

dos riscos de tais generalizações por atacado, podemos dizer que em geral as 

imagens dos fotojornalistas artísticos nos dizem menos acerca do que estão 

fotografando do que deles mesmos.  
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 Talvez o melhor fotojornalismo funda informação e expressão, documento 

e símbolo, de tal forma que criem a metáfora: uma imagem que retém a 

particularidade de seu referente, mas, ao mesmo tempo, garanta uma verdade 

mais ampla que transcende o contexto imediato. Exemplo revelador é oferecido 

pela reportagem de Salgado sobre os “garimpeiros”, os mineradores de Serra 

Pelada, Brasil, que começou imediatamente depois da publicação de Other 

Americas e que constitui um capítulo de Workers (Trabalhadores). 42 As suas 

fotos penetrantes capturaram a insanidade desenfreada da procura ansiosa da 

riqueza imediata em condições de vida e trabalho desumanas: as faces vazadas 

pelo delírio e a demência, as batalhas entre os mineradores e os soldados 

enviados para lhes policiar e os cenários em que homens-formiga se alinham em 

fila, uns com outros, sob o peso bruto de suas cargas. Essa reportagem bem 

poderia ser uma metonímia às infinitas aberrações de um mundo com tão poucas 

esperanças. E representa um avanço significativo ao Other Americas, pois aqui 

não há mistério na excentricidade; ao contrário, ela diretamente se deriva das 

condições manifestas horrivelmente em que esses pobres infelizes trabalhavam. 

Não é o caso de Other Americas, cujas imagens contêm tão pouca informação 

visual porque foram predominantemente tomadas de modo a eliminar os 

contextos sociais, políticos e econômicos.  

 As imagens dos garimpeiros são capazes de gerar metáforas com pouco 

texto porque as situações estão precisamente delimitadas requerendo 

pouquíssima intervenção verbal. Entretanto, a capacidade de construir uma 

narrativa de alguma particularidade usualmente é uma emanação das 

descrições escritas que as acompanham. A falta de texto em Other Americas 

significa que a conotação das imagens deriva de um relacionamento criado entre 

elas e o gritante sentido de miséria, desespero e enigma, resultado do fato de 

que não nos é oferecido nenhum outro modo de interpretação que faça sentido 

nessa acumulação de significados. A ausência de um contexto histórico 

articulado deixa o leitor boiando num vácuo anacrônico e algo eterno. Não há 

                                            
42 Garimpeiros são um tema ao qual ele retorna em momentos diferentes. As imagens que 
aparecem em Terra foram feitas em 1986 e 1990. Vale notar que Salgado não foi o primeiro a 
fotografá-los. O brasileiro Claus Meyer fez fotos coloridas deles em 1985. A sua carente 
expressividade significou, porém, que elas não tivessem muita circulação. Podem ser vistas em 
Black Star, 60 Years of Photojournalism, Cologne, Konemann, 1997, pp. 174-175. 
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movimento na narrativa porque tudo é dado e nenhuma modificação permitida. 

Isso representa o tipo de coisa que alguns críticos do mundo desenvolvido 

esperam ver, vindo da América Latina, e para eles o “mistério” e o “estranho” do 

livro se relaciona a “um realismo mágico na tradição pósmoderna onde pobre e 

pobreza são vistos misticamente”. 43   

 Essa é uma leitura equivocadamente oferecida das suas intenções. Com 

certeza permanece na superfície e à vista somente o que se espera ver, em 

oposição ao seu, sempre repetido, argumento sobre por que trabalha em 

projetos de longa duração. Em várias ocasiões, Salgado tem articulado a 

necessidade de penetrar naquilo que esteja fotografando:   

Quando se trabalha depressa o que se põe nas fotos é o que você traz 
consigo – as suas próprias idéias e conceitos. Quando se gasta mais 
tempo num projeto você aprende a entender os seus sujeitos. Chega 
um momento em que não é você quem está tirando as fotos. Algo 
especial acontece entre o fotógrafo e as pessoas que está 
fotografando. E conclui que elas é que estão-lhe dando as fotos. 44  

 A sua maneira de fazer fotojornalismo colide talvez com a mais 

sacrossanta teoria de fotografia documentária mas, ao mesmo tempo, pode 

oferecer uma saída à ameaça que a alteração digital parece oferecer à 

credibilidade do meio fotográfico. Salgado tem discordado do tema 

consistentemente, quanto ao conceito do momento decisivo, idéia formulada por 

Henri Cartier-Bresson, que articulou-a assim: “Desejei intensamente agarrar, no 

confinamento de uma simples foto, toda a essência da situação que estivesse 

no processo de se desdobrar ante os meus olhos.” 45  

 Com toda imparcialidade a Cartier-Bresson, deve-se notar que também 

reconheceu que o gênero da estória-fotografia pode requerer horas ou dias e 

que ao se fotografar pessoas o fotógrafo deve sempre tentar substanciar a 

                                            
43 . Ver Charles Hagen, Not Your Typical Socially Concerned Photographer, ARTnews, 93, 4, 
April 1994, que alude ao mistério e cita Sandra Phillips sobre “o realismo mágico” e como a 
pobreza “é vista misticamente”.  
44 Lassiter, “Sebastião Salgado”, op. cit., p. 29. Salgado ofereceu este argumento em Perloff, 
“Sebastião Salgado, a Lecture”, op. cit., p. 10, e em Cott, “Sebastião Salgado, a Rolling Stones 
Interview”, op. cit. e também na entrevista conduzida por John Bloom, Photo Metro, 84, 
November 1990, p. 8 
45 Henri Cartier Bresson, “The Decisive Moment” em The Mind´s Eye, Writings on Photography 
and Photographers, New York, Aperture, 1999, p. 23. 
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primeira impressão “vivendo” com elas. 46 Porém, a noção de Cartier-Bresson do 

momento decisivo tornou-se uma espécie de metáfora-praga seguindo sempre 

de perto os fotojornalistas, para quem destilar uma simples imagem da essência 

de um evento depende da precisão da visão para descobri-lo e da capacidade 

técnica em capturar a fusão do social e do formalmente significante. 47 É Salgado 

quem afirma: “Tenho tido muitas dificuldades com Cartier-Bresson pois discordo 

dessa idéia e muito da fotografia documentária.” 48 E declara que o fotojornalismo 

“requer algo diferente, a densidade da experiência da integração do fotógrafo ao 

contexto do que esteja documentando”.” 49 Assim, em contraste ao “Momento 

Decisivo” propõe o que chama de teoria do “Fenômeno Fotográfico”:  

 Você fotografa aqui, fotografa ali, fala com a gente, compreende-a e 
ela lhe compreende. Então, provavelmente, você chega ao mesmo 
ponto que Cartier-Bresson, por dentro da parábola. E isto para mim é 
a integração do fotógrafo ao sujeito de sua fotografia... Uma imagem é 
a sua integração com a pessoa fotografada no momento em que 
trabalham tão incrivelmente juntos que a sua foto nada mais é que a 
relação que você tem com o seu sujeito. 50  

  A preocupação com o “momento decisivo” se encontra no centro do 

problema das imagens alteradas digitalmente. Pedro Meyer, o fotógrafo 

mexicano pioneiro nesse domínio, clarifica que a sua teoria e prática nesse meio 

estão baseadas, em certa extensão, em capturar a justaposição de elementos 

significantemente em discordância dentro de um quadro; por exemplo, os 

migrantes mexicanos em suas tarefas de trabalho se debruçam ante um campo 

sob um cartaz-anúncio que oferece “SERVIÇOS LUXUOSOS DE SEU MOTEL”, 

enquanto um gladiador romano abre a porta de um táxi privado. 51 Com justeza 

Meyer afirmou: “Eu não tive a intenção de esperar uma semana, dez dias ou o 

tempo necessário para que alguma coisa acontecesse e que, assim, eu 

                                            
46 “The Picture Story”, ibid. p. 24 e “The Subject”, ibid. P.31. 
47 Como Cartier-Bresson mostrou: “A fotografia é o reconhecimento simultâneo, numa fração de 
segundo, do significado de um evento, e também a organização precisa de formas que dão ao 
evento a sua expressão própria.” Ibid. p. 42. 
48 Perloff, “Sebastião Salgado: a Lecture”, op. cit., p. 10. 
49 “Sebastião Salgado, One Second Split into 250 Images”, uma entrevista por Brian J. Mallet, 
Art Nexus, 29, Aug-Oct 1998, p. 77. 
50 Salgado oferece um diagrama rabiscado contrastando o que ele chama de “Decisive Moment” 
de Cartier-Bresson ao Fenômeno Fotográfico de Salgado, na entrevista conduzida por John 
Bloom em Photo Metro, op. cit., p. 8. 
51 Pedro Meyer, Verdades y ficciones. Um viaje de la fotografia documental a la digital, México 
D.F., Casa de las Imágenes, 1995, p. 19. A fotografia dos trabalhadores foi tirada num local, a 
do anúncio, noutro.   
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obtivesse o ‘momento decisivo’ esperado por tantos fotógrafos... O momento 

decisivo específico não seria nunca encontrado se não tivesse sido criado.” 52 

Se o momento decisivo é encontrado pelo fotógrafo tradicional num golpe de 

tempo, posicionamento e de virtuosidade técnica ou se é “criado” pelo artista 

digital, a estética obtida se baseia na obtenção de um momento evanescente de 

significância visual. Ao contrário, a idéia de Salgado de que as mediações 

primárias da estética do documentário são a relação entre o que se pode 

estabelecer com os sujeitos e o conhecimento adquirido sobre a sua situação, é 

um fato que oferece uma aproximação operacional fundamentalmente 

diferenciada.  

 Essa poderia ser a posição com a qual esteve trabalhando na América 

Latina, em seu livro de 1997, Terra. Às vezes uma auto-crítica das falhas de 

Other Americas, usa em Terra extensos subtítulos publicados no fim do livro para 

contextualizar a imagética dos tristes tropiques ligando-a a forças sócio-

econômicas. Igual importância está em que Salgado desenvolveu uma narrativa 

que documenta não só a opressão, mas também sua resposta dialética: a luta 

coletiva. A estória de Terra se desdobra, em essência, em duas partes: a 

primeira metade do livro se compõe de fotos previamente publicadas em Other 

Americas, mostrando o povo, sua terra, trabalho e privações. As imagens 

enfatizam como “a dignidade e a pobreza são companheiras inseparáveis da 

população rural” e aqui se vê pouco do desespero e da miséria misteriosa em 

que estão enclausurados em Other Americas. As fotos de mãos retorcidas, linhas 

faciais aprofundadas, e de pessoas trabalhando duro no campo oferecem um 

pano de fundo para a segunda parte de Terra: as fotos de 1996 da migração 

urbana e da invasão de propriedades rurais. Esta estrutura oferece um mais 

amplo sentido histórico aos problemas e prospectos da América Latina.  

 Ao fotografar o movimento em direção à cidade grande e sua 

concomitante desumanização, o mesmo Salgado migra para uma área 

previamente ignorada. Notese que o faz com muito sucesso, naquilo que seu 

trabalho se compara favoravelmente ao melhor de tantos outros ótimos 

                                            
52 As declarações de Meyer são feitas em relação a outras imagens, mas os argumentos são 
igualmente relevantes em relação ao exemplo que escolhi, ibid. pp. 115 e 111. 
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profissionais latino-americanos para quem a crise urbana tem sido foco. A fuga 

para as cidades tem sido a reação típica à monopolização da terra pelos 

interesses do latifúndio e das plantações de monocultivo que controlam a vida 

rural brasileira. As suas imagens documentam a realidade difícil e dura das 

desumanas condições de vida que esperam os migrantes: crianças sem-teto, 

vivendo em caixas de papelão, apertadas, comendo a sua ração diária de pão; 

recém-chegados, dormindo próximo às estradas ou em superabarrotados e 

amedrontadores albergues noturnos; sob as redes elétricas malajambradas em 

postes improvisados, crianças andam de bicicleta à noitinha em estradas de 

terra, junto a pilhas de lixo; numa imagem reminiscente às de Jacob Riis, 

pessoas vivem debaixo de estradas densamente trafegadas, entre paredes de 

compensado e pilares de suporte; as prisões assemelhadas aos pontos de 

ônibus são quase indistinguíveis. 53     

 Esses testemunhos pungentes à derrocada da migração, tanto dos 

emigrantes quanto da sociedade, são sublinhados numa seção final, “Migrações 

às cidades”: um conglomerado de bebês abandonados sob o pano de fundo do 

perfil da cidade, por detrás, servem como espelhos refletores mútuos e como 

metáforas do futuro. Só então Salgado deixa patente o seu compromisso com 

as gerações futuras no retrato de crianças, que oferece uma ponte entre o 

capítulo final de Terra e o Movimento dos Sem-terra, o MST. Esses retratos são 

imagens maravilhosas de lindas crianças cujas faces sujas e roupas rasgadas 

deixam uma impressão duradoura. 54 Neste contexto é bom lembrar que ele tem 

sido criticado por esteticizar a miséria; contudo, Julian Stallabras observou:  

O que significa fazer do sofrimento dessas pessoas uma forma de arte? 
Em resposta a essa questão, a primeira coisa a se perguntar é, que 
alternativas se apresentam? É dificilmente concebível que se possa 
descrever de modo distante e anestesiado muito da fotografia 
contemporânea, adequada a mostrar a fadiga mental suburbana... Em 
seu forte plano formal, as fotos de Salgado revivem as fotos do 
modernismo com uma ênfase na geometria e no contraste visual. A 
beleza é posta a serviço do humanismo envelhecido...” 55  

                                            
53 “Migrações às cidades”, Terra, pp. 78-95. 
54 Salgado recentemente reuniu-as a outras imagens de crianças em The Children, Refugees 
and Migrants, New York, Aperture, 2000. 
55 Stallabras, “Sebastião salgado and Fine Art Photojournalism”, op. cit., p. 143. 
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  Ensinar às pessoas as novas maneiras de ver talvez seja menos 

importante neste momento do que a questão do que virá a ser o futuro das 

crianças do Brasil; eles introduzem esta interrogação articuladamente aos seus 

olhos inquisitivos. Assim, a resposta real à crítica feita essencialmente por 

comentadores do mundo desenvolvido pode ser que eles não possam entender 

completamente as perspectivas que Salgado oferece na causa em questão.  

 A última seção de Terra enfoca a luta pela terra. Aqui, os olhos tristes dos 

mais velhos de Other Americas – símbolos misteriosos da morte – foram 

substituídos por repressão, luta e criação de uma nova vida em escolas 

comunitárias e residências nos novos assentamentos. Imagens de corpos 

furados de balas e ensangüentados, caixões empilhados em caminhões e a dor 

das mães de camponeses mortos, estão ligadas diretamente à polícia militar 

paga pelos proprietários. Enquanto isso, os camponeses levantam as suas 

ferramentas e foices em triunfo, pelo que Salgado documenta da tomada de 

terras pelo MST, que tem aumentado a migração como resposta à falta de terras 

para cultivo familiar.  

 Entre essas imagens tomadas desde 1980 e que oferecem um fundo para 

a primeira parte de Terra, estão outras que foram originalmente publicadas em 

Other Americas. Esta estratégia abre a questão da contextualização, pois em 

Terra adquirem, com freqüência, significados diferenciados dos anteriores. 

Talvez o efeito mais imediato dessa contextualização seja o desaparecimento do 

enigma; agora entendemos porque essas pessoas parecem tão tristes: não 

possuem terra onde produzir comida, nem futuro, para si mesmos e suas 

crianças, outro que a miséria, a doença e a morte. A sua pobreza é tamanha que 

até a igreja fornece caixões temporários que são fornecidos somente para levar 

os mortos aos cemitérios, onde são enterrados sem eles, pois são usados de 

novo. Ao serem dadas informações sobre como subsistem ante essas 

deprivações, de repente as imagens se esclarecem onde antes era impenetrável: 

a fotografia do homem sobre a cova rasa de uma mulher morta, sem o caixão, 

cessa de ter a conotação grotesca e se torna uma crítica social articulada. 56  

                                            
56 Other Americas, p. 11; Terra, p. 61. A primeira observação sobre o caixão alugado aparece 
em An Uncertain Grace. 
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 Salgado busca retrabalhar as imagens ao publicar diferentes versões de 

algumas das cenas de Other Americas. Sinaliza explicitamente a intenção dessa 

reescritura abrindo Terra com a foto de crianças deitadas no chão ao lado de 

seus brinquedos de ossos de animais e, mais adiante, incluindo outra imagem 

delas que em atitudes dinâmicas atestam a sua atividade. 57 A cena em que as 

pessoas se postam ante as covas separadas, que parece significar um símbolo 

macabro da sua alienação, é também reescrita em Terra, ali substituída por duas 

outras fotos: numa tomada de pessoas se deslocando em direção ao cemitério 

num funeral e noutra, uma imagem dessas pessoas momentos depois, 

enterrando uma criança. 58 

 Em geral a análise fotográfica tem se concentrado nas estruturas 

imanentes das imagens, em relações intra-quadros. Entretanto, as fotografias 

são textos que possuem uma natureza ambígua e polissêmica. A sua 

capacidade narrativa é frágil e o seu significado é com freqüência determinado 

pelo contexto imediato criado na publicação: na síntese de texto, em títulos e em 

foto-ensaios extensos como os de Other Americas e Terra, no significado 

acumulado dessas próprias imagens. Em Other Americas a ausência de texto 

escrito e os seus títulos mínimos criaram uma situação em que o significado 

imagético foi determinado inteiramente por efeito cumulativo. Dado que muito 

das imagens de pessoas sombrias, até mesmo angustiadas de dor em suas 

expressões, sempre estejam na presença de alguma forma da morte e também 

divididas entre si por alguma estrutura formal, o mistério, a dor e a separação, 

algumas sensações por elas evocadas. Já em Terra, Salgado ofereceu um 

contexto histórico para o entendimento da fonte dessa doença e criou uma 

narrativa que se move da opressão passada ao presente de luta.  

 Other Americas foi o primeiro passo na tentativa de se reconectar à sua 

terra nativa, depois do exílio. Para isso, afirmou: “Para ser possível viver na 

Europa eu tinha que voltar à América Latina”. 59 Como muitos latino-americanos, 

deixava a sua terra natal de modo a descobri-la. Assim, começou esse 

reencontro, acomodando uma poderosa imagética ao paradigma grotesco e 

                                            
57 Other Americas, pp. 94-95; Terra, pp. 6-7 e p. 87. 
58 Other Americas, pp. 70-71; Terra, pp. 71, 72-73. 
59 Perloff, “Sebastião Salgado, a Lecture”, op. cit., p. 3. 



STUDIUM 19  23 

pitoresco, as únicas formas acreditadas com as quais podia falar de sua cultura 

no mundo desenvolvido. Se este livro encorajou as expectativas e desejos 

daquela audiência, Terra representa um esforço para ajudar os brasileiros a 

obter aquilo de que carecem.  

 Suas iniciativas recentes de fotografar a América Latina levaram-no às 

problemáticas mais recentes da emigração e transculturação. Migrations utiliza 

a mesma estrutura empregada com tanto sucesso em Terra: as imagens são 

apresentadas num formato artístico, permitindo que se posicionem sós em todo 

o livro, enquanto textos explicativos são oferecidos num livreto anexo, inserido 

no final. 60 O fotógrafo devotou mais de um quarto do livro à América Latina. 

Abrindo-o com um índio brasileiro, tenta usar o último e mais frágil dos vestígios 

das civilizações pré-colombianas para construir uma nostálgica alusão ao que 

deva ter sido antes da chegada dos europeus. 61 Aqui ele cria uma disjunção 

entre imagens idílicas de famílias indígenas reunidas em volta de piscinas 

naturais na floresta e textos que descrevem a débacle do paraíso: as culturas 

nativas têm sido empurradas à beira da extinção pelas doenças e invasões, a 

devastação da floresta as tem levado à erosão, da qual não há retorno. Dessarte, 

o autor nos presenteia com belíssimas imagens de jovens índias, descrevendo 

como são abusadas sexualmente pelos mineradores que penetram em seu 

território; mostra-nos umas criancinhas, debruçadas em suas redes, e diz-nos 

que agora são feitas de fibras sintéticas, um dos muitos produtos em que os 

índios dependem dos novos invasores; retrata um chefe guerreiro indígena, mas 

avisa-nos que os índios estão se pauperizando em sua própria terra.  

 As seções sobre o abandono das terras do Equador mostram as falhas 

dos projetos de modernização nas culturas rurais do presente. 62 Algumas 

dessas imagens são algo pitorescas: pastoreadas por uma indiazinha em roupas 

típicas, ovelhas pastam num monte, enquanto um extenso vale é visto abaixo. 

Outras delas podem mesmo ter aparecido em Other Americas: uma criancinha 

com um olhar severo e roupas esfaceladas trabalha num campo; uma mulher e 

algumas crianças com expressões temerosas juntam-se fora de casa. 

                                            
60 Empregou esse formato em Workers mas foi menos eficiente que em Terra e Migrations. 
61 “Os índios da Amazônia brasileira”, pp. 251-263. 
62 “Abandonando a terra no Equador”, pp. 264-277. 
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Entretanto, o livreto explicativo contextualiza essas imagens, informando-nos 

que, devido às terras mais férteis no coração do vale terem sido monopolizadas 

pelos ricos rancheiros de gado, os homens foram forçados a migrar para outras 

cidades, deixando o trabalho rural para as crianças e mulheres. Segundo 

Salgado, a transformação da vida doméstica entre os camponeses é um 

fenômeno recente: “Há vinte anos as responsabilidades familiares eram 

distribuídas diferentemente: as mulheres cuidavam da casa e os homens 

trabalhavam no campo.”  

 Alguns escolheram resistir e emigrar sempre com uma resposta de 

repressão  por parte dos proprietários e dos governos. Salgado detalhou essa 

dialética nas seções sobre a rebelião neo-zapatista em Chiapas e o MST no 

Brasil. 63 Ali documenta as pequeníssimas comunidades organizadas pelos 

índios de Chiapas, em áreas liberadas dos paramilitares empregados pelos ricos 

e treinados pelo exército mexicano. Duas imagens tomadas nesses campos 

retratam o surrealismo pósmoderno, não raro associado ao México: largas 

pranchas de plástico, cartazes de anúncios na cidade do México, foram obtidas 

pelos que os apóiam e lá enviados para ajudar a montar abrigos em áreas 

montanhosas de clima frio e úmido. Essas formas de incitação consumista 

urbana se tornaram paredes dos casebres que os abrigam, em que pinturas 

maiores que o natural de belas louras se posicionam justapostas ao moreno dos 

índios com que coabitam. Tanto em Chiapas como no Brasil, Salgado 

poderosamente representou a vida diária das pessoas que se recusaram a 

acompanhar as demandas das regras neo-liberais, e as imagens de corpos 

ensangüentados e de caixões fechados demonstram o preço que estão 

dispostos a pagar na batalha para lavrar e possuir a terra.  

 A vasta maioria das pessoas que deixam as terras é empurrada às 

megacidades pela pobreza rural causada pela monopolização da terra por 

latifúndios, enormes áreas de ricos e poderosos e com freqüência de 

proprietários ausentes, apesar da existência de desastres naturais, tais como o 

                                            
63 “As comunidades zapatistas de Chiapas, México” e “o Movimento dos Sem Terra no Brasil”, 
pp. 278-307. 
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furacão Mitch, que podem contribuir intensamente nesta migração. 64 Salgado 

mostra as favelas que cresceram ao redor da cidade do México e de São Paulo, 

documentando a desintegração da família que leva ao comportamento auto-

destrutivo, tal como o hábito de cheirar cola e fumar crack, pelos jovens que 

vivem pelas ruas das cidades. Cenas de lixeiras onde os mais destituídos 

escolhem os seus refugos lado-a-lado com os urubus, e imagens de criancinhas 

caminhando debaixo de linhas elétricas engatilhadas perigosamente, o que 

clarifica como é enganosa a promessa da urbanidade ao pobre obrigado a migrar 

para as cidades.  

 A transculturação dos migrantes que se mudam para as cidades é levada 

ainda a outro nível pelo processo de transnacionalização da imigração da 

América Latina aos Estados Unidos. Salgado reconstrói a “Passagem pelo 

México” seguida por muitos que deixam Honduras, Nicarágua, Guatemala e El 

Salvador, à procura de uma nova vida. Em poucas imagens oferece uma 

ilustração do tema, enfocando principalmente nas experiências daqueles que 

viajam de trem. As fotos da fronteira México-Estados Unidos se resumem à área 

de Tijuana e San Ysidro e as imagens são dominadas pela “Versão norte-

americana da grande muralha da China”, uma barreira gigantesca de aço erigida 

neste ponto para frear a passagem ilegal: homens olham através dela em direção 

à terra prometida, indivíduos dormem à sua sombra esperando pela escuridão, 

migrantes ilegais, aprisionados pela Patrulha de fronteiras, correm em sua 

direção para cruzar de volta ao México e fugir da humilhante deportação. 65 Há 

                                            
64 “Honduras depois da passagem do Mitch” e “o Êxodo das cidades (México DF e São Paulo)” 
pp. 308-31. Apesar do livreto que acompanha as fotos seja em geral digno de confiança, faço 
uma observação acerca de “Êxodos”, em que Salgado afirma que “Em menos de 35 anos a 
população do México passou de 92 porcento rural para 72 porcento urbana’ (p. 23) 
Presumivelmente esteja se referindo ao período de 1965 a 2000. Não estou certo de que critérios 
tenha empregado para definir o que seja “rural” mas James Cockroft afirma que “em 1960 o 
México era 50 porcento urbano (definindo urbano como as comunidades de mais de 2.500 
pessoas)” e Nathan Whetten afirmou que 22% dos mexicanos viviam em cidades de mais de 
10.000 habitantes em 1948. Tanto no México quanto nos Estados Unidos as cidades de mais de 
2.500 habitantes são consideradas urbanas, apesar de Cockcroft ter notado com razão que “há 
muitos vilarejos rurais com ligeiramente mais de 2.500 residentes que parecem de forma alguma 
áreas ‘urbanas’.” Ver James Cockcroft, Mexico, Class Formation, Capital Accumulation, and the 
State, New York, Monthly Review, 1983, p. 151, e Nathan Whetten, Rural Mexico, Chicago, 
University of Chicago, 1948, p. 579. 
65 Salgado se refere à barreira de aço como a Grande muralha da China americana, em seu foto 
ensaio “The Border, Scenes of Struggle and Hope on the Mexican-U. S. Border”, Rolling Stone, 
776-777, 12 December 1997- 8 January 1998, p. 129-137. 
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também fotos de migrantes que foram presos, a mais poderosa delas em que 

mostra dois deles juntos e agrilhoados, com o oficial norte-americano por detrás.   

 A sua visão da fronteira é negra e está em contexto com o demais de 

Migrations, se bem que pareça super-enfatizada, frente às histórias desgraçadas 

do genocídio de Ruanda, dos Curdos imprensados entre o Iraque e a Turquia, 

ou a situação desesperadora dos Palestinos, ainda sem pátria, depois de 

cinqüenta anos. Certamente muitos mexicanos que não desejem sair de seu país 

são forçados a fazêlo, à falta de oportunidades econômicas. Mesmo assim, a 

migração é uma opção que pode ser escolhida por aqueles que não desejem se 

ver presos na armadilha da existência tradicional, que desejem mudar as suas 

vidas. Os migrantes são com freqüência o que há de mais dinâmico e decisivo 

numa população, como se nota no otimismo demonstrado dos braceros 

(trabalhadores braçais) mexicanos em 1940, captado pelos Hermanos Mayo, 

que deve ao menos ser considerado como parte da história. 66 Muito das imagens 

da fronteira mexicano-americana publicadas em Migrations apareceu primeiro 

no foto-ensaio de Salgado em Rolling Stone, entretanto, a última foto desse 

artigo, de um homem com seu filho, transborda em otimismo e força, apesar das 

difíceis condições de vida, e não foi incluída no livro. 67  

Salgado é uma nova raça de fotojornalistas, título que assume com 

orgulho. Rejeita a noção de que cria arte, asseverando que o seu interesse 

primário seja a reportagem do momento histórico em que esteja vivendo, 

mostrando que a base material de seu trabalho está antes de tudo na imprensa. 

68 Ele financiou os seus projetos de longa duração publicando diversas previews 

(prévias) tais como artigos em revistas como The New York Times Magazine, 

Rolling Stone, El País Semanal, Actuel, Newsweek, The Sunday Times 

Magazine e Geo. Porém, nenhum outro fotojornalista teve até o momento um tal 

comando de exibições e espaço que ele tem tido, ou tem-se engajado em 

projetos e assuntos tão amplos e auto-envolventes. A enorme temática individual 

                                            
66 Ver John Mraz e Jaime Vélez Storey, Uprooted: Braceros in the Hermanos Mayo Lens, 
Houston, Arte Público, 1996. 
67 “The Border, Scenes of Struggle and Hope on the Mexican-U. S. Border”, op. cit. p. 137. 
68 Ver os comentários dele sobre a arte e jornalismo em Perloff, “Sebastião Salgado, a Lecture”, 
op. cit., p. 4; em Mallet, “Sebastião Salgado, One Second Split into 250 Images”, op. cit., p.75 e 
em Hagen, “Not Your Typical Socially Concerned Photographer”, op. cit., p. 152. 
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de suas exposições – Workers e Migrations – resta sem paralelo na História da 

Fotografia, para não dizer do Fotojornalismo. Os longos e pesados livros em que 

essas imagens aparecem são igualados somente aos trabalhos dedicados à 

carreira inteira de clássicos da fotografia documental e do fotojornalismo, como 

Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, Dorothea Lange, Walker 

Evans ou Gene Smith. Que um fotógrafo Latino Americano tenha alcançado esse 

reconhecimento é algo extraordinário. Como foi capaz desse feito?  

 A trajetória de Sebastião Salgado como fotógrafo documental pode ser 

caracterizada como a de alguém que primeiro seguiu as formas estabelecidas 

de técnica e assunto, enquanto ia explorando as possibilidades da forja de sua 

visão própria; isso talvez possa ser apreciado mais facilmente ao se considerar 

as transformações das formas com que tem fotografado a sua terra natal. 

Começou reproduzindo o paradigma pitoresco na representação daquilo que 

poderia ser considerado como as noções profundas e autênticas da cultura rural 

latinoamericana, replicando já bem trabalhadas formas do exótico, diferenciadas 

daquilo que Europa e Estados Unidos esperavam, e estavam acostumados a 

ver. Entretanto, veio a reconhecer que para poder dizer afinal algo realmente de 

novo sobre a sua terra teria que avançar além da superfície das imagens. Isso o 

levou ao trabalho próximo ao Movimento dos Sem Terra, integrando-se ao 

assunto para que esse relacionamento pudesse se tornar uma expressão 

estética da luta em que estavam engajados. Mais tarde aplicou o mesmo método 

a problemas contemporâneos da migração e da transculturação. A validade da 

fotografia documental e do fotojornalismo deposita-se na inserção do fotógrafo 

nas realidades que deseja retratar, na teoria do fenômeno fotográfico, na prática 

do compromisso com os oprimidos e na capacidade de estender os limites do 

aceitável, temas aos quais oferece um modelo para os fotojornalistas do futuro.   

  

 



BRASILIDADE, CARNAVAL E TRAVESTISMO: CONSIDERAÇÕES PARA 

UMA ANÁLISE DA FOTOGRAFIA DE PIERRE FATUMBI VERGER 1 

Florilton Tabosa Jr 2 

 

 Além de ser um dos mais renomados fotógrafos do mundo, Pierre Verger 

é, sobretudo, um brasileiro por adoção. Ou melhor, por escolha própria. Nascido 

na França em 1902, ele percorre o mundo inteiro como repórter fotográfico 

depois de perder o último de seus parentes vivos, sua mãe, em 1932. Durante 

uma de suas viagens pela América do Sul, Verger chega, em 1946, ao Brasil. 

Apaixona-se pelo país e cria laços que o prenderiam até fevereiro de 1996, 

quando morre de senilidade na casa em que vivia em Salvador. 

 O caso de amor entre Verger e o Brasil resultou num precioso tesouro 

para os dois. O fotógrafo descobriu aqui seu objeto de reflexão científico-

filosófico, estudado ao longo de 50 anos: traços africanos da miscigenada cultura 

brasileira, em particular o candomblé. Por outro lado, a nação ganhou um dos 

mais completos acervos fotográficos já feitos sobre si. Esta obra revela não 

somente um retrato afro-descendente do ser brasileiro, mas sobretudo traços da 

identidade nacional raramente abordados em trabalhos deste tipo. 

 O interesse por esta produção ganha relevância quando se pensa que 

grande parte do acervo foi preparada para uma das revistas mais importantes na 

história da imprensa brasileira: O Cruzeiro. Em missão pela revista, Verger saiu 

país afora, documentando traços da cultura popular, tipos humanos, aspectos 

religiosos e tudo que dizia respeito ao caráter nacional. Sua obra sobre o Brasil 

nunca foi totalmente publicada, apesar de muita coisa ter sido veiculada nas 

páginas da revista e tantas outras editadas em alguns livros. O resultado disso 

são milhares de negativos inéditos, esperando por iniciativas de impressão. 

                                            
1 Trabalho apresentado ao NP 20 - Fotografia: Comunicação e Cultura do IV Encontro dos 
Núcleos de Pesquisa da Intercom 
2 Atua como professor do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo - e como 
consultor de Comunicação da Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre em Comunicação pela Universidade 
Federal de Pernambuco. E-mail: florilton@hotmail.com 
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 Nem sempre é fácil encontrar a identidade brasileira na produção de 

Verger. Nos vemos, incondicionalmente, nas fotografias, mas o corte de tempo 

e espaço existe e muitas vezes nos distancia do objeto ali presente. Como nos 

fala Joly, 

de fato, reconhecer este ou aquele motivo nem por isso significa que 
se esteja compreendendo a mensagem da imagem na qual o motivo 
pode ter uma significação bem particular, vinculada tanto a seu 
contexto interno quanto ao do seu surgimento, às expectativas e 
conhecimentos do receptor 3. 

 

Os passos da análise 

 Para sistematizar nossa análise, adotaremos alguns procedimentos que 

levam em conta os vários significantes componentes da imagem e seus 

significados reificados dentro do imaginário social brasileiro. Teremos também 

como referenciais os princípios de oposição (o que vejo diretamente X o que não 

vejo) e segmentação (o que significa X o que não significa). Este tipo de 

abordagem da imagem leva a reflexão de que 

considerar a imagem com uma linguagem visual composta de diversos 
tipos de signos equivale, a considerá-la como uma linguagem e, 
portanto, como uma ferramenta de expressão e de comunicação. Seja 
ela expressiva ou comunicativa, é possível admitir que uma imagem 
sempre constitui uma mensagem para o outro, mesmo quando o outro 
somos nós mesmos. Por isso, uma das precauções necessárias para 
compreender da melhor forma possível uma mensagem visual é buscar 
para quem ela foi produzida 4. 

 Um ponto a ser ressaltado em nossa análise é a função pedagógica de 

tais fotografias. Produzidas para a imprensa - que, naturalmente, já desenvolve 

esse processo - num momento de descobertas e deslumbre da sociedade 

brasileira; elas reforçam o sentimento de revelação do país de si para si. É 

semelhante ao mito de Narciso, que se vê e se encanta consigo. Joly considera 

que 

é difícil classificar certas imagens. É o caso das fotografias de 
imprensa: supostamente, deveriam ter uma função referencial, 
cognitiva, mas na realidade, situam-se entra a função referencial e a 
função expressiva ou emotiva. Uma foto de reportagem testemunha 

                                            
3 JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 1996. 6ª ed. pág 42.  
4 JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 1996. 6ª ed. Pág 55. 
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bem uma certa realidade, mas também revela a personalidade, as 

escolhas, a sensibilidade do fotógrafo que as assina 5. 

 Esse caráter de subjetividade pode ser traduzido pelo discurso lingüístico. 

Não quero entrar aqui no embate "imagem versus escrita", pois acredito que 

ambas as linguagens se complementam - sobretudo no âmbito jornalístico, em 

que as duas andam sempre de mãos dadas, servindo uma de suporte à outra. É 

fundamental salientar que a intenção primeira do autor, no ato de realização da 

maioria de suas fotografias, ficou voltada para atender as demandas das 

agências e dos veículos de comunicação que o contratavam. Portanto, esse 

recurso pode perfeitamente ser usado para explicar e contextualizar 

determinadas fotografias, bem como lançar novas idéias sobre as composições 

apresentadas. Além do mais, a conformidade nas relações estabelecidas entre 

imagem e texto pode ser amplamente discutida, já que um estudo nunca esgota 

os argumentos lançados para abordar um tema e sua relação com determinado 

objeto. 

 Poderíamos afirmar também que a imagem constrói o sujeito do 

espectador. Para reforçar esse argumento, basta levar em conta a idéia de que 

somos uma permanente construção no real e que todas as nossas experiências 

de questionamento e reflexão sobre o mundo nos levam cotidianamente a uma 

nova condição perante ele. As imagens, fazendo parte de forma quase 

onipresente de nossa vida, contribuiriam decisivamente para nossa percepção, 

inserção e intervenção no social. 

 Importante salientar que a vida de uma imagem não acaba com os 

significados que ela passa a carregar arbitrariamente consigo, por meio de um 

discurso impetrado por um ou pelo social. Haverá sempre interpretações 

diversas a partir dos mesmos significantes componentes da mensagem 

imagética. 

 Seguindo todas essas linhas de raciocínio, nos pomos diante de uma 

importante conclusão: a de que o espectador constrói a imagem (pois impõe um 

                                            
5 Idem. Pág 58. 
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sentido a ela) ao mesmo tempo em que a imagem constrói o espectador 

(informa, educa, soma significados ao imaginário deste). 

 

Carnaval e o dilema brasileiro 

 É por meio do carnaval, por exemplo, que invertemos a lógica do que 

DaMatta chama de dilema brasileiro. Para o antropólogo, uma das 

características que formam o ser brasileiro é seu caráter dual no que diz respeito 

às duas mais importantes esferas de ação social: a casa e a rua. Ele defende 

que na rua é trabalhada a ótica do indivíduo ou do João Ninguém. É nessa esfera 

que é feita uma leitura institucionalista da sociedade. Nela, valem os 

macroprocessos políticos e econômicos, em que o ambiente - baseado na lei, 

nas regras e na repressão - é hostil. Diametralmente oposta é a esfera da casa, 

lugar da leitura culturalista, baseada nos usos e costumes do cotidiano íntimo. 

Aqui, o brasileiro torna-se pessoa, personagem de uma história, favorecido pelo 

ambiente cordial, regido pela solidariedade. No carnaval, subvertemos essa 

lógica e a rua torna-se casa. Damos vazão às nossas mais íntimas fantasias e 

as pomos no espaço público, tornado palco simultâneo de todos os anseios. "É 

a fantasia que permite passar de ninguém a alguém; de marginal do mercado de 

trabalho a figura mitológica de uma estória absolutamente essencial para a 

criação do momento do carnaval" 6. 

 De acordo com Muniz Sodré, 

há proposições intelectuais no sentido de encará-lo (o carnaval) como 
a inversão das leis ou das regras. Para o russo Bakhtine, o carnaval – 
onde coexistem elementos antitéticos como loucura e razão, sagrado 
e profano, sublime grotesco é uma fonte de liberação (Eros), de 
destruição (Tanatos), mas também de recomeço. No tempo de 
Rabelais, segundo Bakhtine, era o carnaval que abria o caminho 
popular para uma experiência não hierárquica da vida, contra os 
códigos rígidos da ordem medieval. Diante da sociedade feudal 
(inclusive a do século XVI), o carnaval tornava-se a possibilidade de 
existência paralela (à margem do Estado) para segmentos populares. 
As verdades oficiais seriam deslocadas ou invertidas pela paródia 
carnavalesca. (...) Na realidade, a inversão de uma estrutura pouco 
muda. Colocar a lei de cabeça para baixo é fazer a ‘anti-lei’, é obter a 
reversão ( e não a reversibilidade), que é efeito de espelho. A paródia 
pela paródia, isto é, enquanto puro efeito caricatural de uma imagem, 

                                            
6 JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 1996. 6ª ed. Pág 75 
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é a ordem da reversão. O mesmo ocorre com a ‘liberação’ pura e 
simples da festa ou das pequenas escamoteações. Por saber disto é 
que o cristianismo – esta grande ordem instituída a partir de uma 
dialética de salvação e liberação – sempre tolerou a carnavalização, 
especialmente depois da Contra-Reforma e nos territórios coloniais 7. 

 No cenário de inversão e subversão, não impressiona o complexo jogo de 

máscaras que se instaura no período momesco. 

A máscara do carnaval se torna, na verdade, uma oportunidade única 
de revelar os aspectos mais profundos da realidade quotidiana – 
aqueles que talvez sejam perturbadores demais para se mostrar 
abertamente. Refiro-me ao desvio latente, que a máscara revela, 
quando pretende ocultar a superfície da normalidade. Com tamanha 
inversão, também é verdade que a alegria carnavalesca adquiriu no 
Brasil conotações de fatalidade, pois se trata do derradeiro delírio 
carnal antes da penitência quaresmal, que interrompe cristãmente a 
festa pagã. O carnaval tornou-se entre nós uma dança que precede a 
morte, a última alegria que prenuncia o fim. Misturam-se morte e festa 
até o ponto de não ser mais possível distinguir uma da outra – e isso 
ocorre quase literalmente, durante as folias carnavalescas. Entra-se no 
jogo do vale tudo 8. 

 No carnaval, facilmente troca-se o masculino pelo feminino. Não raro, o 

travestismo é uma constante no contexto carnavalesco. Como podemos 

observar em várias fotografias de carnaval da década de 40 - e também nas de 

Verger do mesmo período -, o fenômeno povoa o imaginário da festa. Para 

Trevisan, 

não é exagero dizer, por conseguinte, que carnaval e desvio correm 
juntos, coisa que se nota num simples passar de olhos, quando se está 
em meio à festa carnavalesca, seja na rua ou em salões. (...) Em 
Olinda,conhece-se o tradicional Bloco das Virgens, com 200 a 300 
homens – previamente inscritos – desfilando vestidos de mulher. As 
fantasias costumam ser muito rigorosas, com modelos chiques, 
perucas e sapatos de salto alto. Os participantes imitam atrizes e 
cantoras famosas . No final do desfile, ocorre um concurso no qual se 
escolhe a ‘virgem mais bela e sensual’, que recebe um troféu oferecido 
pelas indústrias e prefeitura locais. O mais estranho nesse clube 
carnavalesco organizado por militares é que o regulamento não 
permite a participação de homossexuais notórios, nem demasiados 
trejeitos femininos. Em outras palavras, recomenda-se o uso da 
máscara sob a máscara – o que não deixa de indicar a mesma 
afirmação barroca que revela duplamente, quando pretende 
duplamente ocultar aquilo que se teme 9. 

                                            
7 SODRÉ, Muniz. A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: 
Livraria Francisco Alves Editora, 1988. pág 171, 172, 173 
8 TREVISAN, João Silvério. Devassos no paraíso: (a homossexualidade no Brasil, da Colônia à 
atualidade). 4ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. pág 391-2 
9 idem. 392-3 
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 Os mais antigos registros do carnaval brasileiro feitos por Verger datam 

da sua segunda e breve passagem pelo Brasil (o fotógrafo já havia visitado o 

país em meio a uma viagem de trabalho pela América Latina, em junho de 1939. 

Verger veio em busca de documentação para atender ao chamado do exército 

francês por ocasião do início da II Guerra Mundial). Ele ficou de setembro de 

1940 até fevereiro de 1941, o que lhe proporcionou conhecer a festa preparada 

pelo Rio de Janeiro, naquele ano. Sobre sua experiência, o francês relata: 

Três meses depois de minha chegada resolvi partir, após ter assistido 
ao carnaval, que na época não tinha a importância que ainda teria. As 
escolas de samba desfilavam na Praça Onze e também não tinham a 
notoriedade, o esplendor e gigantismo que vieram a ter em seguida. 
Existiam, sobretudo, os blocos os cordões que passavam vagando 
pelas ruas. Homens vestidos com saias curtas de palhas ou roupas 
emprestadas de suas mulheres. A Guerra Mundial estava no auge. Os 
jornais, aproximando títulos de artigos de maneira talvez um pouco 
maliciosa, proclamavam que ‘Mussolini falava em plena folia’. 
Sentados nas carrocerias dos carros ou nos bondes ou, ainda, 
desfilando nas ruas, a euforia dos foliões se traduzia sempre em gestos 
largos de braços abertos, festejando a alegria de viver e se divertir 10. 

 Como podemos destacar, desde quando o carnaval ainda não 

representava tão bem o caráter festivo brasileiro, o travestismo já se instaurava 

como principal caracterização por parte dos foliões em todas as cidades do país. 

 

Sobre o travestismo 

 Por que seria o travestismo tradicionalmente a recorrência masculina mais 

ululante do carnaval? A resposta talvez esteja implícita nos jogos de erotismo 

decorrentes da própria festa. No carnaval, não há regras. Todo o excesso é 

permitido. As relações sociais em períodos ordinários castram o masculino em 

suas manifestações mais exageradas. Entre outras coisas, ser um homem 

brasileiro é ser comedido no modo de falar, gesticular, dançar e de tratar os 

outros. No imaginário masculino do brasileiro, não é permitido o exagero. 

 Ao se travestir e agir como mulher, muitos homens invertem, em todos os 

sentidos, seus padrões de comportamento. Esse fato mereceu algumas 

                                            
10 VERGER, Pierre. Texto inédito para o livro Retratos do Rio de Janeiro, projeto da Corrupio 
ainda não concretizado. IN: Nóbrega, Cida e Echeverria, Regina. Pierre Verger: um retrato em 
preto e branco. Salvador: Corrupio, 2002.  pág 135 
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reflexões feitas por Denílson Lopes sobre o travestismo, jogo de máscaras e 

simulacro. Para o professor da UNB, 

o travesti não é uma simples construção intelectual, que coloca o 
artifício como uma categoria central dessa sociedade de imagens, em 
que identidades performativas são constituídas, bem antes das atuais 
discussões sobre corpo e tecnologia. Não se trata aqui de falar de um 
outro, estigmatizado e/ou espetacularizado, mas do travestimento, 
como algo que atravessa nossos desejos e emoções, nossas 
incertezas e nosso lugar no mundo 11.(...) As possibilidades do jogo que 
vivificam a subjetividade pelo uso de máscaras reside na compreensão 
da natureza imagética da sociedade atual. A máscara não é disfarce 
de um vazio existencial, mas uma tática de coexistir numa sociedade 
onde o primado é a velocidade 12.(...) Sua busca pelo feminino não é 
outra coisa senão a busca da androginia, da ambigüidade. A identidade 
como devir 13.  

 Dentre as práticas de inversão presentes no carnaval, principalmente nas 

brincadeiras de rua, a mais comum é o travestimento masculino caricaturado. 

Nas fotos de carnaval feitas por Verger em várias cidades do país, a onipresença 

do travestimento nos remete a um comportamento de certa forma previsto para 

o período. Pouco se vê mulheres brincando nas ruas. O motivo é a imposição 

social feita às mulheres de brincarem somente nos desfiles de carros, os corsos, 

e nos salões de baile. Na primeira metade do século, a festa de rua além de 

popular era muito mal vista, sendo feita, em geral, para e pelos homens. As 

mulheres que participavam dos folguedos de rua eram mal vistas e 

freqüentemente tachadas de prostitutas. 

 Roger Bastide em seu "Sociologia do folclore brasileiro", dispensa um 

capítulo a explicar o travestimento masculino no carnaval. O antropólogo francês 

afirma que na visão que as sociedades têm da natureza, esta está dividida em 

"domínios estanques e compartimentos separados" que não podem se misturar, 

sob o perigo de invocar o caos. São os chamados tabus, que devem ser 

preservados em respeito a um "halo místico", sagrado, que os envolve. A 

distinção entre masculino e feminino é, sem dúvidas, o tabu mais comum em 

todas as sociedades. Embasados nas distinções naturais que envolvem os dois 

sexos, os grupos sociais impõem mitos, papéis, ritos e habitats próprios de cada 

                                            
11 LOPES, Denílson. E eu não sou um travesti também? IN: O homem que amava rapazes e 
outros ensaios. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2002. pág 68 
12 idem. Pág 70 
13 idem. Pág 72 
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gênero de forma que "a vida das coisas e dos sêres (sic) só é possível graças 

ao respeito dessa distinção primordial". 14  

 Bastide vai afirmar que a 

multidão que contempla o homem 

travestido reage contra o mal-estar 

metafísico "por meio de um riso largo, 

um riso violento". O antropólogo 

chamará o riso carnavalesco brasileiro 

de "metafísico". Ele o caracterizará 

como "riso poderoso, descontrolado, 

quase selvagem no seu furor corporal". 

15 Podemos flagrar o momento desse 

riso numa seqüência de fotos feita por Verger no Carnaval do Rio de Janeiro de 

1941. Nela um mascarado se exibe para as lentes diante da multidão. Mesmo 

vestido com farrapos da cabeça aos pés, o personagem ostenta classe e 

refinamento próprios daqueles que nasceram em berço de ouro. O "punctum" da 

foto é inegavelmente a piteira voltada para cima num ato que revela a extrema 

liberdade e alegria carnavalesca. Apesar do estranhamento, o espetáculo da 

inversão arranca o riso e revela a "concessão" de comportamento dos dias de 

carnaval. 

 Como no exemplo acima, 

podemos observar na s fotos de Verger 

a irreverência das brincadeiras de rua. 

Abrindo algumas exceções na teoria do 

conterrâneo e amigo Bastide, o 

fotógrafo insiste em nos mostrar a 

sexualidade na festa realizada nas 

ruas. Homens encarnando a 

sensualidade feminina desfilam ante 

suas lentes, entregues ao espírito da 

                                            
14 BASTIDE, Roger. Sociologia do folclore brasileiro. São Paulo: Editora Anhambi, 1959. pág 60 
15 idem pág 64 
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mais completa liberdade. Talvez a mais inquietante dessas fotografias seja o 

flagrante no Rio de Janeiro (também no ano de 1941) de um mulato "passeando 

impunemente" em meio a outros homens. Trajando um curtíssimo vestido branco 

rodado, ele nos provoca com o olhar e nos seduz exibindo suas pernas, ainda 

mais expostas ao segurar a barra da saia de sua roupa. Apesar dos ícones 

masculinos de chapéu e dos sapatos que usa, a foto chama atenção pelo 

contexto eminentemente masculino em que o personagem se insere e a 

desenvoltura com que, literalmente, transita. 

 Da mesma forma, vemos em 

Salvador um masca rado à espera de 

algo ou de alguém. A fotografia tem um 

forte apelo sexual e traz consigo a 

referência da libertinagem nos dias de 

carnaval. É clara a alusão à 

prostituição. Encostado à parede, mãos 

no queixo e na cintura, coxas à mostra, 

ele se deixa flagrar em seu chique 

"trottoir" na calçada. 

 Por fim, ve mos cenas do 

travestismo no carnaval recifense de 

1947. Imerso na multidão, o primeiro 

personagem perde-se em meio aos 

brincantes. De saia, sutiã e turbante 

eleva ao ar uma enigmática caixinha. O 

que conteria ali? Jóias, bibelôs, cartas? 

Com certeza as estórias foram todas 

perdidas (ou ignoradas) para serem 

reescritas (ou recontadas) em meio à 

folia. A figura se destaca pela altura, 

nudez, languidez e naturalidade com que se apresenta na multidão. Enquanto o 

povo "freve", ele parece flutuar acima do bem e do mal. 
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 Em nossa última foto, Verger 

nos faz novamente referência à 

prostituição. Ao contrário da 

sofisticação da "prostituta" sote 

ropolitana, o personagem recifense é 

bem mais grotesco, popular. De 

bigode, mas com brincos, colar, batom, 

corselette, flores no cabelo, o exagero 

e o clima de alegria contagiante são a 

tônica do quadro. Esse é um dos raros 

momentos em que aparecem mulheres 

brincando. Ao fundo, o cenário é bastante familiar para os pernambucanos: a 

esquina do Edifício Chanteclair, às margens do Rio Capibaribe, no bairro do 

Recife Antigo. Recentemente, nos anos 90, o carnaval do bairro, que estava 

esquecido, foi resgatado e, hoje, volta a ser um dos grandes focos de animação 

da folia no estado. O prédio (à direita da foto) está sendo restaurado e abrigará 

um centro cultural. 
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 Juvenília, curta-metragem de Paulo Sacramento 2, é constituído 

inteiramente por fotografias. Imagens estáticas que, agora transformadas em 

planos, podem ser manipuladas em meio às diversas formas de exploração num 

âmbito audiovisual de criação. Essa fusão de linguagens aparentemente 

distintas parece se revelar como um mecanismo de reflexão a respeito de alguns 

parâmetros de manipulação do tempo cronológico, seja ele diegético ou extra-

diegético, inerente ao conteúdo projetado nas telas audiovisuais. 

 Narrativas audiovisuais contemporâneas encontram-se imersas num 

ambiente, peculiar e sem precedentes, de concepção e manipulação das 

representações figurativas do espaço e do tempo. Trata-se de um contexto 

regido pela onipresença de imagens técnicas, aquelas mediadas por aparelhos, 

as quais carregam em si uma certa autonomia de concepção. "Naturalmente, 

quando hoje falamos em imagens técnicas, estamos nos referindo quase sempre 

a um campo de fenômenos audiovisuais mais específico e também mais típico 

de nosso tempo, em que a intervenção de tecnologias pesadas afeta 

substancialmente a natureza mesma da imagem, um campo de fenômenos em 

que a intervenção das máquinas ópticas faz inserir a produção de imagens em 

paradigmas formadores que nos parecem novos ou inéditos, embora nem 

sempre o sejam necessariamente." 3 Dessa forma, essa tecnologia pesada, 

assim como coloca Machado, define o modo de produção e apresentação das 

imagens. 

 Telas audiovisuais são interfaces que transmitem importantes 

acontecimentos que estruturam o universo imaginário contemporâneo. São 

resultantes de um processo complexo que envolve a aplicação de um grande 

aparato tecnológico destinado à manipulação do espaço e, principalmente, do 

tempo que trazem em sua superfície. Regis Debray, ao classificar as diferentes 

épocas na trajetória histórica da imagem, define o momento atual como a era do 

visual, mais precisamente, a videoesfera, um momento em que o ideal temporal 

da imagem encontra-se em rotação constante, puro ritmo, obcecado pela rapidez 

4. Se existe uma obsessão pela rapidez, e se as imagens encontram-se em 

                                            
2 O filme encontra-se disponível na biblioteca da ECA/USP em versão VHS. 
3 MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas: Papirus, 1997. p. 224. 
4 DEBRAY, Regis. As três idades do olhar. In: Vida e morte da imagem. Petrópolis: Vozes. 1994. 



STUDIUM 19  41 

rotação constante, isso só é possível em função das possibilidades técnicas de 

produção, manipulação e divulgação de sons e imagens que chegam às telas 

audiovisuais. 

 Nesse sentido, a fotografia estática 5, devido à sua aparente imobilidade, 

não encontraria lugar em meio ao contexto atual das imagens técnicas que 

gerenciam uma tendência de dinâmica frenética e veloz. Sob tal ponto de vista, 

a fotografia poderia ser encarada como uma representação que escapa desse 

frenesi audiovisual. Porém, a fotografia, enquanto tecnologia, necessariamente 

já se encontra imersa na tela audiovisual. "A fotografia é a base tecnológica, 

conceitual e ideológica de todas as mídias contemporâneas e, por essa razão, 

compreendê-la, defini-la é um pouco também compreender e definir as 

estratégias semióticas, os modelos de construção e percepção, as estruturas de 

sustentação de toda a produção contemporânea de signos visuais e auditivos, 

sobretudo daquela que se faz através de mediação técnica." 6 Fotografia e tela 

audiovisual são tecnicamente formas de representação muito mais próximas do 

que suas condições dinâmicas parecem contrariamente afirmar. 

 Ao trazer fotografias estáticas para um meio audiovisual, assim como 

outros audiovisuais também já o fizeram 7, o curta de Paulo Sacramento parece 

evidenciar o tempo como uma categoria que tem uma expressão sensível, que 

se mostra na matéria significante e que pode, portanto, ser modelada 

artisticamente 8. Passado, presente e futuro, ontem, hoje e amanhã, antes, agora 

e depois: o tempo cronológico é registrado e, como forma de representação, 

                                            
5 Pode parecer redundante mencionar a fotografia como sendo estática. Mas isso é necessário 
a partir do momento em que o termo fotografia também é utilizado para se referir aos aspectos 
plásticos da imagem em movimento, seja no cinema ou no vídeo Dessa forma, o texto irá 
procurar reiterar essa condição estática da fotografia em alguns momentos. 
6 MACHADO, Arlindo. A fotografia como expressão do conceito. Web Site www.studium.com.br. 
Acessado em 17/08/2003. 
7 La jetée (1962), do cineasta francês Chris Marker, é uma obra emblemática para exemplificar 
esta modalidade audiovisual. O filme, uma ficção científica com a duração de trinta minutos, é 
composto somente por fotografias, sendo uma importante referência em relação às narrativas 
construídas através de imagens estáticas. No Brasil, Marcelo Tassara construiu outra sólida 
referência nesses moldes. A Beladormecida – entrada numa só sombra, de 1978, transporta uma 
única fotografia para uma tela cinematográfica. Através dos recursos técnicos do cinema, a 
fotografia é redimensionada na tela e novas possibilidades de leitura parecem surgir. A busca de 
enquadramentos inusitados, valorizando alguns detalhes da cena, instala-se como um trajeto de 
leitura da imagem, ou nas palavras de Arlindo Machado, como um exame penetrante e minucioso 
(Machado, 1984: 10.). 
8 MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas: Papirus, 1997. p. 58-61. 
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torna-se objeto que pode ser manipulado. Assemelha-se a uma espécie de meio 

de cultura que é destruído quando dele não mais se precisa. 9 

 Dessa forma, uma foto na tela significa, antes de tudo, a presença de um 

tempo aparentemente distinto daquele que normalmente se espera de uma 

narrativa em imagens e sons, tanto no âmbito da produção quanto da recepção. 

 A tela audiovisual é um plano onde sempre temos o tempo reconstruído, 

sintético em todos os sentidos. O que vemos projetado numa tela é constituído 

a partir de imagens estáticas (fotogramas) que, encadeadas através de 

mecanismos equivalentes para cinema e vídeo, e servindo-se de fenômenos do 

comportamento óptico humano (persistência retiniana e efeito phi), geram a 

ilusão do movimento das imagens. Mas a reconstrução do tempo se expande 

para além do âmbito técnico da formação das imagens audiovisuais. O tempo, 

agora determinado por um conjunto de imagens já formadas, torna-se 

manipulável em outras instâncias de construção. É na montagem, no 

gerenciamento das imagens na tela, que o tempo adquire a condição de matéria 

moldável, traduzindo-se numa narrativa audiovisual que determina um tempo de 

contemplação pré-planejado. E o caminhar da narrativa audiovisual sempre 

demonstra uma sensação de tempo presente: os movimentos projetados na tela 

parecem possuir essa função, pois são reconstruídos através do tempo real em 

que o espectador se encontra imerso. 

 Já a fotografia estática, ainda fora da tela audiovisual, é um plano em que 

sempre o tempo já se encontra impregnado, inscrito. E este tempo impregnado 

na fotografia, não obstante ser facilmente associado com o que já passou, 

representa também um momento de contemplação que está sob o controle de 

seu espectador. 

 A fotografia possui e projeta uma elasticidade temporal que uma tela 

audiovisual não se permite em meio à sua função de trazer o movimento que 

dificilmente não será regido por uma sensação de tempo presente, de certa 

forma imposta pelo tempo sintético que é evidenciado. Enquanto a tela traz o 

que está acontecendo na forma de espetáculo, sobretudo no cinema de 

                                            
9 TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o tempo. São Paulo: Martins Fontes, 1990. p. 64. 
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entretenimento e na televisão, a foto traz  o que já aconteceu, não nos impede 

de ver o que está acontecendo, permitindo jogar com  projeções futuras. E a 

fotografia, desta maneira, remete à estabilidade e à resistência do peso material 

de um tempo passado, enquanto o tempo representado na tela audiovisual "se 

esvai como areia entre os dedos" 10. 

 Juvenília, ao jogar com o tempo audiovisual e o tempo fotográfico, 

estabelece novas condições de leitura para a tela e para suas fotografias. Suas 

cenas trazem o instantâneo fotográfico para a tela. Aquilo que foi o testemunho 

fotográfico é então explorado pela narrativa que impõe um tempo de apreciação. 

O tempo fotográfico torna-se evidente, e por mais que a estrutura encadeadora 

de uma narrativa audiovisual estabeleça uma única opção para um tempo de 

contemplação dessa imagem estática, a ilusão inerente ao movimento que 

deveria estar ocorrendo na tela parece ser revelada. Por mais que a tela corra a 

uma velocidade de vinte e quatro quadros por segundo, no caso do cinema por 

exemplo, ela permanece estática e se mostra por inteira. Cada segundo de cena 

em foto significa vinte e quatro fotogramas idênticos projetados nesse mesmo 

intervalo. Dessa forma, as cenas em foto lembram a idéia do fotograma 

justamente demonstrando sua inutilidade para essa situação. A foto agora tem o 

seu tempo de leitura mediado pela montagem; por outro lado, a tela tem o seu 

tempo sintético evidenciado pela foto. 

 Sob tal condição, é plausível afirmar que uma foto na tela não se encontra 

sob a imposição de um novo tempo que não seja suficiente para apreciá-la. É 

exatamente através desse tempo sintético, imposto pela narrativa, que a foto 

sempre se sobrepõe, seja qual for a sua duração. Ao se expressar como cena 

em foto, a ilusão gerada pelo tempo reconstruído torna-se evidente e obsoleta. 

Juvenília se constrói sob tal propriedade da fotografia: sua capacidade de 

demonstrar que a ilusão do movimento, de um tempo sintético, derrapa 

constantemente na presença da imobilidade de suas imagens. Cria-se, portanto, 

uma peculiar modalidade de percepção daquilo que se projeta na tela 

audiovisual. "Criando uma distância, um outro tempo, a foto me permite pensar 

                                            
10 Em certo sentido, o passado é muito mais real, ou, de qualquer forma, mais estável, mais 
resistente que o presente, o qual desliza e se esvai como areia entre os dedos, adquirindo peso 
material somente através da recordação (Tarkovski, 1990: 60). 
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no cinema. Entendamos: pensar que estou no cinema, pensar o cinema, pensar 

tudo estando no cinema. A presença da foto me permite investir mais livremente 

o que vejo." 11 

 O impacto promovido pelo uso de outras propriedades da fotografia, além 

de seus aspectos temporais, parece evidenciar o caráter insólito da narrativa de 

Juvenília (o curta traz um grupo de jovens que se divertem esquartejando um 

cachorro morto). Seria possível dizer que não foi à toa a escolha de Marlene 

Bérgamo para produzir as fotografias do filme. Fotojornalista experiente e com 

um currículo extenso na cobertura de crimes para o jornal Notícias Populares, 

de São Paulo, Marlene Bérgamo traz  todo o caráter documental de uma foto 

típica de jornal. Caráter este entendido por Barthes como uma forma de 

denotação: 

Ora, em princípio, não é o caso da fotografia, pelo menos no que diz 
respeito à fotografia jornalística, que nunca é uma fotografia “artística”. 
A fotografia, considerando-se como um análogo mecânico do real, traz 
uma mensagem primeira que, de certo modo, preenche plenamente 
sua substância e não deixa lugar ao desenvolvimento de uma 
mensagem segunda. Em suma, de todas as estruturas de informação, 
a fotografia seria a única a ser exclusivamente constituída por uma 
mensagem “denotada” que esgotaria totalmente seu ser; diante de uma 
fotografia, o sentimento de “denotação”, ou de plenitude analógica, é 
tão forte, que a descrição de uma fotografia é, ao pé da letra, 
impossível (…) 12 

 Esse caráter denotativo da imagem fotográfica poderia se tornar 

conotativo se a imagem fosse inserida no espaço e no tempo da tela audiovisual. 

E Barthes sinaliza a tela como uma reprodução analógica da realidade (assim 

como a fotografia), porém com uma segunda mensagem embutida, com um 

estilo de reprodução evidente, com um significado estético e ideológico, 

resultado da intervenção de seu criador 13. De tal perspectiva, portanto, seria 

lícito assegurar que uma tela sempre traz uma conotação. A partir dessa 

inserção, as fotografias poderiam perder esse caráter documental, já que não 

estariam nas páginas de um jornal, mas sim imersas no espaço plástico de uma 

tela. 

                                            
11 BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. Campinas: Papirus, 1997, p. 86. 
12 BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Op. cit., p. 13. 
13 Idem. 
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 Ademais, as fotos conectam-se com o espaço ao redor da tela, com as 

formas ritualísticas de imersão num meio de entretenimento. Ou seria justamente 

o inverso? 

 Por que não dizer, então, que a tela deixa de ser entretenimento, uma 

ilusão, quando se utilizam de fotografias estáticas na construção do tempo 

sintético de suas narrativas? 

 E o impacto de Juvenília parece justamente comprovar uma resposta 

positiva a essa questão. É claro que as cenas são chocantes por si sós, mas o 

fato de estarem em forma de fotografias estáticas parece realçar essa dimensão. 

Todo o caráter de representação fiel de uma realidade através das fotos – que é 

uma prática de definição atuante junto ao senso comum - é transportado para a 

tela. As cenas em fotos tornam-se mais verdadeiras e a fixidez das imagens 

disfarça a ilusão que se constrói na tela. A fotografia estática, pelo seu caráter 

denotativo, envolve a conotação inerente a uma tela audiovisual. 

 O filme parece ser construído tendo como ponto fundamental a 

ambigüidade da fotografia como documento, conforme Kossoy coloca: imagens 

que seriam documentais, todavia imaginárias 14. Não se pode afirmar com 

precisão, apenas assistindo ao audiovisual, se aquela situação foi forjada. A 

construção da narrativa através de fotografias desperta essa ambigüidade. 

"Conjuntamente com opções de enquadramento, ângulo de tomada, foco, lentes, 

sensibilidade do filme, diagramação, fotomontagem etc., as narrativas 

fotográficas podem assumir características aparentes de ficção, com apelo à 

subjetividade artística, ou de realidade, com apelo à objetividade científica" 15. 

Os instantes fotográficos demonstram um aspecto documental, ao mesmo tempo 

em que a montagem na tela garante um caráter imaginário às fotografias. 

 

  

                                            
14 KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
p. 48. 
15 TACCA, Fernando de. O prazer da (dupla) cumplicidade vouyer - parte II. 
<www.studium.iar.unicamp.br>.  Acesso em 1/12/2003. 
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ROLAND BARTHES E A ESCRITURA: UM OLHAR POÉTICO SOBRE O 

SIGNO FOTOGRÁFICO 1 

Robson Aurélio Adelino Braga 2 

 

A fotografia segundo a teoria indicial 

Quando as abordagens em torno da fotografia encontraram na teoria 

semiótica de C. S. Peirce o conceito de índice, ouviu-se a declaração triunfal de 

que estava estabelecida a ontologia do signo fotográfico. A partir desse 

momento, os ventos da moda estruturalista já não enfunariam as velas do debate 

acadêmico, e esmaeceria o ímpeto de estabelecer sistemas de significação 

sobre uma suposta estrutura imanente da imagem fotográfica.  

A análise indicial que se seguiu pretende fundar-se inteiramente na 

descrição do dispositivo técnico que propicia a gênese da imagem; considera 

que são os pressupostos técnicos da câmara escura que dão origem à imagem 

fotográfica como o registro de um traço físico-químico. A fotografia, segundo 

essa abordagem, “é o efeito químico de uma causalidade física 

(eletromagnética), ou seja, um fluxo de fótons provenientes de um objeto (por 

emissão ou por reflexo) que atinge a superfície sensível.” 3 

 Assim, baseada nessa descrição, que fornece o critério de discriminação 

da imagem fotográfica, a teoria do índice deduz que a fotografia pertence à 

ordem dos signos definidos pela contigüidade física entre a imagem e o 

referente. A imagem fotográfica pertence então à mesma categoria de signos 

que a fumaça (indício de fogo), a cicatriz (marca de um ferimento), a poeira 

(depósito do tempo) etc., signos que Peirce classifica sob a denominação de 

índice. O pertencimento da fotografia a essa linhagem de signos define o seu 

                                            
1 Trabalho apresentado ao NP 20 – Fotografia: Comunicação e cultura do IV Encontro dos 
Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP (Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo); bacharel em Sociologia e Ciência Política pela UFRN (Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte)   
3 SCHAEFFER, Jean Marie. A imagem precária. Campinas: Papirus, 1996, p. 16. 4 
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estatuto semiótico, a natureza essencial de sua significação, que é a de designar 

um referente real. 

O corolário dessa definição ontológica do signo fotográfico é a revogação 

da sua ligação necessária com outras modalidades de significação, notadamente 

a icônica e a simbólica. Lembremos que a significação icônica é definida pela 

“semelhança da imagem de um objeto com as condições da visão humana desse 

objeto” 4 ; já a significação de caráter simbólico é fundamentalmente arbitrária, 

dependendo das convenções estabelecidas no âmbito da recepção; resulta, 

portanto, de “relações semióticas colocadas por uma comunidade humana entre 

o signo e o que ele transmite, sem que o signo e o seu objeto sejam ligados de 

outra maneira a não ser por essa convenção” 5 . Mesmo admitindo que os “signos 

naturais” (índices) encerram uma ambigüidade semiótica que possibilita a sua 

utilização como suporte de signos convencionais, conclui-se que, neste caso, 

assim como na relação de semelhança que se possa estabelecer entre a imagem 

e o objeto, não se trata de relações inerentes à materialidade intrínseca do signo 

fotográfico; as relações de caráter simbólico e analógico fazem-se no âmbito da 

recepção, à revelia da natureza essencial do signo que postula apenas a ligação 

causal e física entre a imagem e um referente real.  

Nos termos de sua formulação, a teoria do índice fotográfico rechaçou as 

possibilidades de desenvolvimento da tese inicialmente exposta em dois ensaios 

escritos por Roland Barthes e que representam a sua primeira abordagem sobre 

o tema da fotografia. 6 Trata-se, no caso de Barthes, da tentativa de recensear e 

classificar as regras estruturais que atuariam na construção da imagem e que 

conduziriam a formas regulares de significação que uma análise progressiva 

acabaria por conformar num sistema, estabelecendo assim um “código” ou uma 

“retórica” da imagem fotográfica. Barthes tentava assim inscrever a fotografia no 

âmbito do projeto semiológico postulado por Saussure e abandonado ao ímpeto 

dos seus epígonos, qual seja: estabelecer uma “ciência geral dos signos, ou 

Semiologia”, que teria por objeto “qualquer sistema de signos, seja qual for a sua 

                                            
4 Idem, p. 17. 
5 Idem, p. 33. 
6 Os ensaios referidos estão incluídos na coletânea O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1990. São eles A mensagem fotográfica e A retórica da imagem. 
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substância, sejam quais forem os seus limites: as imagens, os gestos, os sons 

melódicos, os objetos e os complexos dessas substâncias que se encontram nos 

ritos, protocolos ou espetáculos [e que], se não constituem ‘linguagens’, são, 

pelo menos, sistemas de significação” 7. 

A expressão mais vigorosa da teoria indicial aplicada à fotografia está, a 

nosso ver, na contribuição de Jean-Marie Schaeffer em A imagem precária. Aí 

ele objetivou, com relativo êxito, ultrapassar a mera constatação do caráter 

indicial da fotografia. Inscrevendo a sua análise no quadro das abordagens 

pragmáticas da comunicação, ele tentou apontar as conseqüências que o 

estatuto semiótico próprio da imagem fotográfica gera no âmbito da recepção.  

Mas a força afirmativa da noção de índice na discussão em torno da 

fotografia não deve anular a validade das análises que optaram por seguir outros 

caminhos, menos comprometidos talvez com as intenções conclusivas que 

objetivam capturar conceitualmente o objeto, submetendo-o ao cerceamento de 

um sistema dentro do qual todas as suas manifestações encontram, de pronto, 

as mais seguras asserções interpretativas, mas mais profícuas quando se trata 

de restaurar a vitalidade do objeto naquilo que ele mantém como uma reserva 

problemática, refratária à domesticação teórica e às operações mentais que 

procuram se impor à custa da sua complexidade. 

A fotografia revelou-se desde o início um objeto sobre o qual os esquemas 

interpretativos incidem sempre de forma parcial e incompleta. Nos rastros 

deixados pelas abordagens teóricas que trataram do tema distinguimos opções 

teóricas diversas e o embargo constante imposto pela natureza peculiar do 

objeto às generalizações teóricas; até o ponto em que saltam ao primeiro plano 

de um olhar retrospectivo sobre esses escritos as opções contrastantes de um 

modelo teórico que busca divisar certezas científicas, como no caso da 

abordagem semiológica barthesiana e na teoria do índice fotográfico, e de um 

“antimodelo” de investigação que abdica da certeza científica em favor de uma 

demanda colocada pelo caráter único da relação entre o objeto e o olhar que se 

                                            
7 BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. São Paulo: Cultrix, 1987, p. 11. 
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lança sobre ele; é este último o caso da última intervenção de Barthes em A 

câmara clara. 

 

Barthes: a fotografia e a escritura no limiar da poesia 

Para entender melhor o contraste em questão é preciso ter em mente 

certos traços que conferem ao procedimento intelectual de Roland Barthes um 

caráter original. 

O pensamento de Barthes é marcado pela instabilidade e pela 

contradição. Se, por um lado, Barthes está associado ao esforço sistemático, 

minucioso e formalizante que o levou a ganhar notoriedade como um dos pais 

fundadores da Semiologia, por outro lado, o seu pensamento expõe um caráter 

lábil, plástico, sujeito a rupturas bruscas, que o levou a ser acusado de praticar 

imposturas e de escorregar abusivamente no subjetivismo. Barthes, porém, 

resiste a essas acusações, reclamando para si “o direito de o discurso crítico ser 

um discurso artístico autônomo, que nada tem a ver com qualquer verdade, mas 

apenas com a validade, que é uma coerência interna do sistema.” 8 

Essa reivindicação de direito, essa afirmação de legitimidade de um modo 

de reflexão peculiar encontra-se exemplarmente formulada no texto da aula 

inaugural da cadeira de Semiologia Literária do Colégio de França, que Barthes 

pronunciou em 1977. Aí ele declara-se publicamente “um sujeito incerto”, 

“impuro”, disposto a apoiar-se “nas forças excêntricas da modernidade” e 

inclinado, com freqüência, “a sair de um embaraço intelectual por uma 

interrogação dirigida ao meu prazer.” Começa assim por explicitar abertamente, 

diante da audiência de uma instituição secular, a dissonância entre o seu 

procedimento crítico e as expectativas convencionais das disciplinas 

acadêmicas: 

...se é verdade que, por longo tempo, quis inscrever meu trabalho no 
campo da ciência, literária, lexicológica ou sociológica, devo 

                                            
8 PERRONE-MOISÉS, Leila. Roland Barthes. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 38. 
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reconhecer que produzi tão-somente ensaios, gênero incerto onde a 

escritura rivaliza com a análise. 9 

O que Barthes denomina aqui “escritura” ou “literatura” é a máxima 

inscrição do sujeito no ato da emissão dos enunciados, é a voz subjetiva que fala 

através do texto sem que o sujeito tente ocultar-se pela completa submissão à 

legislação dos códigos epistemológicos estabelecidos; é, pois, uma linguagem 

reflexiva, auto-referencial, que visa recolocar o sujeito no centro do ato de 

enunciação; uma linguagem que é, no dizer de Barthes, “o grafo complexo das 

pegadas de uma prática: a prática de escrever.” 10 

Advogando o direito de praticar a sua escritura num terreno onde ela 

enfrenta a resistência de todas as tradições consagradas do discurso 

acadêmico, Barthes está se insurgindo contra as “vozes autorizadas” que 

refletem a vigência insuspeitada do poder através da linguagem. Pois uma das 

manifestações do poder infiltrado na linguagem, tributária das características 

desse poder apontadas por Barthes – “a autoridade da asserção, o gregarismo 

da repetição” – reside no discurso chamado científico. A escritura barthesiana 

pretende funcionar como contraponto a esse discurso: 

A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que 
a literatura nos importa. (...) através da escritura, o saber reflete 
incessantemente sobre o saber, segundo um discurso que não é mais 
epistemológico mas dramático. 11 

A escritura pretende iluminar tanto o objeto como o sujeito que se debruça sobre 

ele, e a presença do sujeito transparece no uso que ele faz da linguagem. A 

linguagem que constitui a escritura recusa a condição de linguagem utilitária 

corrente no trato explicativo das teorias; não é a linguagem que é abolida como 

um mero meio, tão logo o fim, a explicação, seja atingido. 

...as palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples 
instrumentos, são lançadas como projeções, explosões, vibrações, 
maquinarias, sabores: a escritura faz do saber uma festa. (...) a 
escritura se encontra em toda parte onde as palavras têm sabor (saber 
e sabor têm, em latim, a mesma etimologia). (...) É esse gosto das 
palavras que faz o saber profundo, fecundo. 12 

                                            
9 BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 1987, p. 7. 
10 Idem, p. 17. 
11 Idem, p. 19. 
12 Idem, p. 21.  
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A linguagem escritural revela, pois, uma profunda afinidade com a 

linguagem poética, no que essa linguagem mantém uma permanente simetria 

entre forma e conteúdo. Pois o poema, como nos mostra Paul Valery, 

...não morre por ter vivido: ele é feito expressamente para renascer de 
suas cinzas e vir a ser indefinidamente o que acabou de ser. A poesia 
reconhece-se por esta propriedade: ela tende a se fazer reproduzir em 
sua forma, ela nos excita a reconstituí-la identicamente. 13 

Em A câmara clara, Barthes abdica de todo o repertório conceitual que 

vinha empregando no tratamento da fotografia e opta por abordá-la no nível das 

sensações que ela provoca face à sua experiência individual como espectador. 

Barthes declara-se insatisfeito com os discursos críticos em voga − da 

sociologia, da psicologia, da psicanálise – que resvalam, segundo ele, para uma 

redução da complexidade do problema da fotografia. A alternativa passa a ser, 

então, a assunção plena da subjetividade diante da fotografia, a tradução da 

experiência particular do observador perspicaz numa linguagem expressiva 

como último recurso para captar a “essência” ou o “gênio próprio” da fotografia: 

“Mais valia”, diz Barthes, “de uma vez por todas, transformar em razão a minha 

declaração de singularidade e tentar fazer da ‘antiga soberania do eu’ 

(Nietzsche) um princípio eurístico.” 14 

Essa opção de Barthes por rejeitar os princípios normativos dos sistemas 

conceituais com os quais vinha trabalhando e por erigir a subjetividade em razão 

legisladora, fundindo a experiência intelectual e a experiência sentimental, a 

reflexão e a escritura é o que confere ao ensaismo barthesiano o caráter de uma 

“eudoxia”, o conhecimento obtido com a participação dos sentidos. A tensão 

entre uma demanda referencial e uma aspiração formal, que transparece em A 

câmara clara, torna possível afirmar que essa obra cumpre uma vocação do 

ensaio que o situa em algum lugar no caminho que conduz à autonomia do 

poético. 

 

                                            
13 VALERY, Paul. Poesia e pensamento abstrato. In: Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1991, 
p. 213. 
14 BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 19. 
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Paralelo com um poema de Ferreira Gullar: a assunção definitiva do olhar 

poético sobre a fotografia 

Sendo assim, será talvez legítimo, como estratagema para a 

compreensão da contribuição central que A câmara clara traz para o estudo da 

fotografia − contribuição que é indissociável da nova atitude intelectual que a 

gerou −, ir buscar na poesia o apoio que nos elevará acima dos arrimos 

conceituais, oferecendo-nos a perspectiva da “eudoxia” barthesiana. Apoiemo-

nos, então, num poema de Ferreira Gullar 15: 

 

 

Fotografia de Mallarmé 

 
é uma foto 

premeditada 

como um crime 

 
basta 

reparar no arranjo 

das roupas os cabelos 

a barba tudo 

adrede preparado 

− um gesto e a manta 

equilibrada sobre 

os ombros 

                                            
15 GULLAR, Ferreira. Muitas vozes: poemas. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000, p. 38-39.   
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cairá − e 

especialmente a mão 

com a caneta 

detida 

acima da 

folha em branco: tudo 

à espera 

da eternidade 

 

sabe-se: 

após o clique 

a cena se desfez na 

rue de Rome a vida voltou 

a fluir imperfeita 

mas 

isso a foto não 

captou que a foto 

é a pose a suspensão 

do tempo 

agora 

meras manchas 

no papel raso 

 
mas eis que 

teu olhar 

encontra o dele 

(Mallarmé) que 

ali 

do fundo 

da morte 

olha 
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O que motivou Barthes a escrever A câmara clara foi a insatisfação gerada 

pelos seus estudos anteriores e por outras abordagens conceituais em dar conta 

de esclarecer o “traço distintivo” pelo qual a fotografia se diferencia da 

comunidade das imagens. Essa distinção permitiria identificar “o Novo de que 

ela [a fotografia] foi o advento”. A reflexão de Barthes o levará, por via da sua 

experiência pessoal como “Spectator”, a verificar com mais ênfase o fato de que 

a fotografia, como realização material, resulta da associação de dois processos 

técnicos − um de natureza química, definido pela sensibilidade à luz de certas 

substâncias, e outro de natureza física, dado pela refração da imagem através 

de um dispositivo óptico − e trata então de retirar todas as conseqüências que 

tem esse caráter físico-químico para uma apreciação do “gênio” próprio da 

fotografia frente a outras modalidades de imagens. 

Propõe-se assim uma ruptura entre as formas de reprodução mimética do 

mundo, tal como eram praticadas antes e depois do advento da fotografia. O que 

diferencia essas duas etapas é justamente o grau de aperfeiçoamento e 

inovação praticados na produção da imagem fotográfica. Os novos avanços da 

técnica vieram interferir num campo da produção humana outrora inteiramente 

lastreado pela subjetividade. Essa mutação no processo de produção de 

imagens faz com que toda fotografia seja, de certa forma, o resultado de um ato 

“premeditado”, para utilizar uma expressão de Gullar na abertura do poema 

citado. Porque toda foto, e não somente a que retrata a pose um tanto enfatuada 

de Mallarmé, carrega atrás de si o longo processo de gestação de uma técnica 

que tornou possível capturar os gestos e situações mais fugazes. A pose de 

Mallarmé não poderia ser captada com a mesma exatidão e verossimilhança 

pela paleta de um daqueles exímios retratistas que, na França de Luis Felipe, 

forneciam à burguesia ascendente os retratos que simbolizavam a sua nova 

condição social, nem por qualquer daqueles artefatos miméticos (fisionotraço, 

silhueta) que precederam a fotografia. Mesmo alguns anos antes (a foto de 

Mallarmé foi feita por Nadar em 1896) a imagem congelada do poeta teria sido 

prejudicada pela deformação imposta pelo longo tempo de exposição que a 

fotografia exigia, em função do caráter prematuro de sua técnica – mesma razão 

que a impediria de ter sido feita no interior de um estúdio com parca 

luminosidade. “Premeditada” é então a invenção da técnica que possibilitou ao 
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homem a realização do antigo desejo de capturar o mundo em imagens; a pré-

meditação é a história da aspiração pela imagem “realista” e dos intentos que a 

fotografia veio, por fim, efetuar. É a invenção dessa técnica, consubstanciada na 

câmera, que prepara o súbito gesto aquisitivo da tomada fotográfica. O caráter 

súbito, instantâneo, automático desse gesto é, por sua vez, o que permite dizer 

de uma fotografia que foi “premeditada”, como jamais se cogitaria dizer em 

relação a uma pintura. 

“Premeditada... como um crime”. Mais uma vez a imagem talhada pela 

pena do poeta se presta a analogias nem um pouco casuais. Susan Sontag 

procurou estabelecer a analogia entre o ato de fotografar e a agressão praticada 

com o uso de uma arma de fogo. Uma fantasia ligada ao uso da câmera 

fotográfica se expressaria no uso freqüente de palavras como “carregar”, 

“apontar” e “disparar” uma câmera. Sontag compila exemplos para sugerir a 

semelhança imaginária entre uma câmera e uma arma predatória (um fotógrafo 

homicida do cinema, “que mata as mulheres enquanto as fotografa, com uma 

arma escondida na câmera”; os safáris ecologicamente corretos em que os 

“caçadores” usam uma câmera em vez de uma Winchester) e conclui: 

“Fotografar é transformar pessoas em objetos que podem ser simbolicamente 

possuídos. Fotografar alguém é um assassinato sublimado, assim como a 

câmera é a sublimação do revolver. Fotografar é matar comodamente, como 

convém a uma época triste e amedrontada.” 16 

A noção de crime que toca a experiência fotográfica pode ainda estar 

associada a uma certa noção de violação de uma antiga interdição. É assim que 

algumas religiões proíbem o uso das imagens. Pois antes da fotografia o real 

estava protegido em sua existência única, que as artes imitativas tentavam em 

vão apanhar. Com a fotografia, essa unidade do ser em si mesmo resta 

definitivamente profanada. A fotografia não é apenas um sucedâneo ou 

simulacro da coisa realmente existente no tempo e no espaço, ela é o substituto 

transparente que penetra essas duas dimensões do ser e o transporta no tempo 

e no espaço. Talvez não precisemos ser exageradamente crédulos para sentir 

                                            
16 SONTAG, Susan. Fotografis. In: The New York Review of Books: primeira antologia. São 
Paulo: Paz e Terra, 1997, p. 197. 
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que, com a fotografia, o homem logrou obter uma revanche contra a ordem 

natural, contra a intermitência do tempo e o seu corolário, a morte. Há uma certa 

energia mítica, faustiana, nesse pacto que celebramos com a técnica para tornar 

a nossa memória e a nossa existência mais seguras. O poeta sabe desse poder 

mágico da fotografia, que provoca “a suspensão do tempo”; sabe também que 

após o “clique”... (essa mimologia definitivamente associada ao som do disparo 

do obturador fotográfico acionado pelo dedo do fotógrafo, e que é talvez a 

expressão mais acabada da astúcia representada em todos os mecanismos 

técnicos, nos quais o mínimo gesto humano se desdobra em conseqüências 

assombrosas, se a força do hábito não as tivesse tornado tão triviais)... após o 

“clique”... “a vida voltou a fluir imperfeita”. No caos e na instabilidade da vida, a 

fotografia surge como uma força diabólica que congela o instante, subtraindo-o 

do fluxo natural do tempo para convertê-lo na forma trivial de “meras manchas 

no papel raso”, para o simples deleite profano e insaciável do homem. 

Mas, eis o paradoxo, o mesmo crime que, a mesma violação que, numa 

perspectiva, atenua o peso da morte é também o que, noutro aspecto, flerta com 

ela − a Morte. Barthes fala desse “poder mortífero” da fotografia quando alude a 

uma das três experiências ligadas à sua prática, a experiência como Spectrum, 

como objeto da fotografia, por parte daquele que é fotografado: “sinto que a 

Fotografia cria meu corpo ou o mortifica, a seu belprazer” 17. Deixar-se fotografar 

é passar por essa “microexperiência da morte” é tornar-se “verdadeiramente 

espectro”. Barthes é tomado por essa sensação quando obrigado a posar diante 

da lente de um fotógrafo, e quando contempla a sua própria imagem no cartão: 

“o que vejo é que me tornei Todo-Imagem, isto é, a Morte em pessoa”. E conclui: 

“a Morte é o eidos da foto” 18. 

Mas Barthes leva ainda adiante essa relação entre a fotografia e a morte. 

Considerando a atividade frenética dos fotógrafos profissionais em busca das 

chamadas fotos de atualidades, Barthes os classifica como “agentes da Morte”, 

pois esse “é o modo como o nosso tempo assume a Morte”: 

...a Fotografia, historicamente, deve ter alguma relação com a “crise de 
morte”, que começa na segunda metade do século XIX; de minha 

                                            
17 BARTHES, Roland. A camara clara. Op. cit., 1984, p. 22. 
18 Idem, pp. 27-29. 
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parte, preferiria que em vez de recolocar incessantemente o advento 
da Fotografia em seu contexto social e econômico, nos 
interrogássemos também sobre o vínculo antropológico da Morte e da 
nova imagem. Pois é preciso que a Morte, em uma sociedade, esteja 
em algum lugar; se não está mais (ou está menos) no religioso, deve 
estar em outra parte: talvez nessa imagem que produz a Morte ao 
querer conservar a vida. Contemporânea do recuo dos ritos, a 
Fotografia corresponderia talvez à intrusão, em nossa sociedade 
moderna, de uma Morte assimbólica, fora da religião, fora do ritual, 
espécie de brusco mergulho na Morte literal. A vida / a Morte: o 
paradigma reduz-se a um simples disparo, o que separa a pose inicial 
do papel final. 19 

Seria impossível relacionar aqui todas, ou pelo menos uma parte 

significativa das sensações geradas pela experiência fotográfica e que foram 

traduzidas por Barthes com toda a sutileza expressiva de sua escrita. Importa 

apenas constatar que todas essas sensações, e mesmo as antigas polêmicas 

sobre os domínios próprios da fotografia e da pintura, têm origem naquilo que é 

o objeto da busca empreendida por Barthes e que constitui o leitmotiv de A 

câmara clara: o discernimento da natureza essencial da fotografia, aquilo que a 

distingue frente a todas as outras modalidades de imagens. Ele conclui sua 

busca ao se dar conta de algo mil vezes já constatado por ele próprio, por via de 

um método científico, mas que agora lhe vinha fruto do “mediador imperfeito” da 

sua subjetividade e do seu prazer. Trata-se da constatação de que a fotografia 

é inseparável de seu objeto, “toda foto é de alguma forma co-natural a seu 

referente”: 

...o Referente da Fotografia não é o mesmo que o dos outros sistemas 
de representação. Chamo de “referente fotográfico”, não a coisa 
facultativamente real a que remete uma imagem ou um signo, mas a 
coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a 
qual não haveria fotografia. 20 

Barthes chama punctum essa sensação que brota da contigüidade entre 

a imagem fotográfica e o seu referente e que produz no observador diante da 

foto a assertiva tácita e exclamatória: “Isso-foi!”. Essa co-presença do referente 

na imagem, que define então a própria essência (o “noema”) da fotografia, está 

na origem do seu poder atestatório: “toda fotografia é um certificado de presença. 

Esse certificado é o gene novo que sua invenção introduziu na família das 

imagens”. 21 A fotografia não é, então, uma simples representação, um 

                                            
19 Idem, pp. 137-138. 
20 Idem, pp. 114-115. 
21 Idem, p. 129. 
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sucedâneo de um referente real ou imaginário (como a pintura); ela é um 

certificado de existência, ela ratifica a existência do referente, e aí reside o seu 

traço distintivo como imagem. 

Ao falar da fotografia a partir de um ponto de vista situado no campo das 

sensações que a sua experiência provoca, aquém ou além da interferência dos 

códigos culturais (é preciso, portanto, fazer-se um pouco “bárbaro” diante da 

fotografia, para captá-la nesse nível), e ao fazer isso com atenção para o fato de 

que se trata de uma fotografia e não de qualquer outro tipo de imagem, esteja o 

sujeito de tal experiência na condição de Operator (fotógrafo, produtor), 

Spectrum (objeto, referente) ou Spectator (Observador), Barthes expressa um 

tipo de comoção que se liga à natureza específica da imagem fotográfica, a 

sensação pungente do realismo fotográfico que rompe o limite imposto pelo 

tempo para colocar o espectador num vis-à-vis com o passado e a morte; como 

o poeta, pungido pelo olhar de outro através de uma fotografia: 

mas eis que 

teu olhar 

encontra o dele 

(Mallarmé) que 

ali 

do fundo 

da morte 

olha 

O corolário da reflexão de Barthes em A câmara clara é desalentador para 

quem procurou nos seus ensaios iniciais a chave de um suposto código 

fotográfico que permitiria decifrar as diversas manifestações da fotografia em 

termos de uma relação inequívoca entre significantes e significados. A ligação 

existencial entre a imagem e o referente, elevada à condição de essência da 

fotografia, conduz à proposição de que se tem, em cada imagem, a manifestação 

de um “Particular absoluto”, uma “Contingência soberana” 22 que se esgota na 

certificação da existência do referente. 

                                            
22 Idem, p. 13. 
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A necessidade de uma linguagem expressiva para que se possa falar da 

fotografia advém dessa insubmissão ao regime dos códigos. A particularidade 

absoluta da fotografia passa então a requerer a particularidade absoluta do 

sujeito espectador. Acresce ainda que o caráter indicial da fotografia suscita um 

campo indefinido de sensações subjetivas, lastreadas pela relação particular 

entre o sujeito e a imagem que toma diante de si, sensações que a linguagem 

corrente não consegue nomear e que reivindicam o recurso do poético como 

última tentativa de conversão em processo transubjetivo.  
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DIÁRIOS PORTENHOS 

Fernando de Tacca 

 

Diários Portenhos" foi realizado durante o período no qual Fernando de Tacca 

assumiu a Cátedra de Estudos Brasileiros na Universidad de Buenos Aires - 

UBA, no segundo semestre de 2004, indicado pela Unicamp. Também foram 

publicados cinco artigos no Jornal da Unicamp acompanhados de ensaios 

fotográficos: 

 "Argentina: a política nas ruas" 

 "A vida passa nos cafés portenhos" 

 "Entre o mercado e os escombros da memória" 

 "Mitos argentinos: reafirmações e revisões" 

 "Cinema argentino atual: flutuações entre a classe média e a memória" 

 

Café Cine Bar 
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Confeitaria El Molino Confeitaria El Molino 

Hotel Castelar Confeitaria Ideal Café El Federal 

Café Gran Rex 
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Teatro San Martin Panaderia y Galletitas Angelito (Angel 
Bellusci), puesto 133, Mercado de San 

Telmo 

Café Mi Tio Orquestra Típica 
Fernandez Fierro, San 

Telmo 

Praça Dorrego, San Telmo 

Praça Dorrego, San Telmo 
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Parque Rosedal, Palermo La Recoleta 

Praça do Congresso Praça do Congresso Cemitério La Recoleta 

Cemitério La Recoleta Teatro San Martin 

Teatro San Martin Teatro San Martin Teatro San Martin 
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Teatro San Martin 

Av. Corrientes "Jean Rouch", Sala Leopoldo Lugones, 
Teatro San Martin 

Centro Cultural Rocas "Parrila en la calle" La samba, calle Peru, 
domingo 
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Av. Nueve de Julio 

San Telmo Centro 
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Embaixada da França La Recoleta 

Faculdade de Direito La Recoleta 

Mitos Argentinos 
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A Sombra Piqueteira, Praça de Maio Perón 

Escultura ao lado dos 
trabalhos recentes de 
arqueologia urbana 

relacionada à memória dos 
crimes cometidos pelo Estado 

na Argentina durante a 
ditadura militar em local onde 

funcionou um centro 
clandestino de tortura 
conhecido como "Club 

Atlético", entre fevereiro e 
dezembro de 1977. 

Madres da Praça de Maio 

Madre Av. San Juan, San Telmo Manifestantes com faixa 
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Apoio FAEPEX/Unicamp 

 

  

Multidão vendo prisão de piqueteiros, Av. de 
Maio 

24ª. Marcha da Resistência 

24ª. Marcha da Resistência Evita 
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Um olhar sobre “Diários Porteños” 

Susana Sel 1 

 

 O “diário” remete tanto ao cotidiano, ao que acontece no dia, como ao 

meio de comunicação que toma conta de isso: jornal ou diário. O que Fernando 

de Tacca registra em seus Diarios Porteños são extraordinárias imagens em 

branco e preto que estabelecem um olhar particular desses espaços do cotidiano 

de Buenos Aires. 

 Uma cidade lida em o movimento metálico de ônibus e pessoas que 

misturam-se com a imagem de um cartaz nas ruas, a vista externa de uma vitrine 

de um negocio em referência bressoniana, ou o olhar de uma madre durante 

uma manifestação na Praça de Maio. 

 Os Diarios Porteños recriam essas situações por meio de luzes e 

sombras, e também do papel determinante das linhas, paralelas que sugerem 

ruas, paredes, em sobreposições e movimentos da câmara. 

 E nessa estética traduzem-se os espaços do cotidiano de Buenos Aires, 

a movimentada vida social e cultural da cidade, que manifesta-se nas fotografias 

da mítica Avenida Corrientes, com seus  cafés e teatros, mas também nos 

bairros, San Telmo, La Boca, Recoleta. Às vezes sobressaltadas por certos 

símbolos, indícios que as fazem únicas e por sua vez universalizam-se. 

 Essa estética coadjuva uma posição ética e política que excede o que 

poderia ser o instante cotidiano das confeitarias e cafés, os teatros e as praças, 

e remete à capacidade da fotografia enquanto documentação do social, 

enquanto referencia da história  política e social que está presente numa cidade 

que segue negando o esquecer. 

 Esculturas instaladas de corpos em espaços que foram de tortura e morte 

como o Clube Atlético. Os  pañuelos brancos nas cabeças, símbolo de uma 

                                            
1 Professora Doutora da Universidade de Buenos Aires, e Coordenadora do Programa 
Antropología y Médios. 
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época negra, nefasta; esses pañuelos lembrando e brigando pela memória dos 

que não estão, os que desapareceram lutando por um mundo mais justo. E elas, 

las Madres, portam seus pañuelos em todas as quintas-feiras na Praça de Maio 

e todos os dias de sua luta. O símbolo de um sentimento potenciado ao máximo, 

arriscando suas próprias vidas, também símbolo da luta por outro projeto de país. 

 A Praça, testemunha também momentos transcendentais na história 

política da Argentina. E os cartazes, Perón, Evita. Um espaço simbólico 

apropriado também por outros setores políticos. E lá os piqueteros, acampando, 

reclamando seu espaço na sociedade, reunidos nas assembléias, comendo, 

rindo, lutando. A cidade e suas ruas, espaços apropriados para a luta, o protesto, 

a resistência e também a dança, os passeios, o ócio. 

 Se para Freund 2  “... no meio dos milhões de imagens publicadas cada 

dia nos jornais e  nas editoriais, só achamos umas poucas que superem a 

simples representação...”, estes Diários Porteños procuram constituir-se em 

novas imagens do cotidiano portenho através da potencialidade da fotografia, e 

sobretudo do olhar de um pesquisador que interpretou esses espaços urbanos 

com uma particular sensibilidade. 

 

                                            
2 Freund, Gisèle. 1993. La fotografía como documento social. G.Gilli, Barcelona. 



PERTENÇA E USO DO ESPAÇO PÚBLICO: UM PASSEIO ATRAVÉS DO 

PARQUE SÓLON DE LUCENA 

Mauro Guilherme Pinheiro Koury  

 

 Este artigo objetiva elaborar uma narrativa das formas de ocupação e 

usos de um espaço urbano da cidade de João Pessoa, de grande visibilidade 

local, o Parque Sólon de Lucena, mais conhecido como a Lagoa 1. Parte de um 

levantamento do humano e da paisagem local e procura elaborar um roteiro 

narrativo que abarque desde os diversos tipos que ali trafegam, como ocupam o 

lugar, os problemas e formas de os enfrentar que apontam, até os desenhos de 

sociabilidades e da memória visual, espacial, temporal e afetiva que possuem do 

espaço. 

 Busca, deste modo, compreender o conceito e os sentidos de pertença 

vivenciados pela população de João Pessoa que freqüenta o local, através da 

narrativa dos informantes sobre o Parque. Para quase todos os informantes com 

quem conversei durante as várias caminhadas em vários dias da semana e 

diversos horários durante a minha estada em campo, bem como para o 

imaginário da cidade, da mídia e das agências de turismo local, o Parque Sólon 

de Lucena é visto como um grande cartão-postal da cidade. 

 Situado no centro de João Pessoa, o Parque parece ser um espaço por 

onde se pode compreender os sentidos de pertencer a um determinado lugar 

(KOURY, 2003), e entender como os moradores desenvolvem esse sentimento. 

A questão que me proponho, então, é mostrar e pensar o Parque enquanto local 

                                            
 Antropólogo. Professor do Departamento de Ciências Sociais da UFPB - Universidade Federal 
da Paraíba e Coordenador do GREM – Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia da 
Emoção. 
1 Este artigo apresenta as primeiras discussões da pesquisa de campo do projeto de extensão 
“Parque Sólon de Lucena: espaço público, potencial de urbanidade e desenvolvimento da 
cidade” (KOURY, 2004) - que tem como base a pesquisa “Medos corriqueiros: a construção 
social da semelhança e da dessemelhança entre os habitantes urbanos das cidades brasileiras 
na contemporaneidade” (KOURY, 2001). Os dois projetos encontram-se em desenvolvimento no 
GREM – Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia da Emoção, sob coordenação do 
Professor Mauro Guilherme Pinheiro Koury. 
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onde se visualizam os elementos emocionais da pertença, enquanto construto 

subjetivo de viver a cidade.    

 

O Parque na Cidade 

 O Parque Sólon de Lucena ou a 

Lagoa é um espaço público dos mais 

conhecidos de João Pessoa, inclusive 

considerado um dos cartões-postais 

principais da cidade. O local era 

conhecido até as duas primeiras 

décadas do século XX pelo nome de 

Lagoa dos Irerês (Foto 1), como 

contam os cronistas da cidade, uma 

espécie de ave que habitava o lugar 2, 

ou simplesmente a Lagoa (AGUIAR & OCTÁVIO, 1985). Era uma área formada 

por um conjunto de pântano, vegetação e lagoa acumulada das águas das 

chuvas e, em suas imediações, e nas áreas a ela circunvizinhas, existiam 

inúmeros sítios e chácaras (MAIA, 2000). 

 A área que circunda a Lagoa passou a ser chamada de Parque Sólon de 

Lucena através do Decreto Lei nº 110, de 27 de setembro de 1924, durante o 

governo de Sólon de Lucena, mas foi só nos anos trinta, durante a administração 

de Argemiro de Figueiredo, que o projeto ganhou forma urbanística, com “o 

calçamento dos anéis internos e externos da Lagoa” (O Norte, 20 de janeiro de 

2004) e jardins. 

                                            
2 Os irerês (Dendrocygna viduata) são aves migratórias e estão presentes em todo o Brasil, e 
também na África. Os adultos, de aproximadamente 44 cm, possuem uma máscara branca, asas 
negras, bicos e pés escuros. São mais ativos ao entardecer, quando sobrevoam assobiando, 
principalmente durante as chuvas. Durante o dia, descansam em bandos pequenos, 
permanecendo de pé à beira dos lagos, onde se alimentam. (Lido em 
http://www.terra.com.br/avesmigratórias/, em 09/09/2004). 

Foto 1 – A Lagoa (dos Irerês) antes da 
urbanização e de se tornar Parque Sólon de 

Lucena 
(foto: Walfredo Rodriguez) 
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 Sua inauguração oficial como Parque urbanizado se deu em 1939 (Foto 

2). Os jardins da Lagoa foram projetados pelo paisagista Burle Marx (Foto 3) e o 

projeto fez parte de um conjunto de modificações que visaram o disciplinamento, 

o embelezamento e o saneamento das vias urbanas, na nova racionalidade 

sobre as cidades que começa a ser implementada no Brasil, e na cidade de João 

Pessoa em particular, desde os finais do século XIX e, principalmente, a partir 

dos anos vinte do século XX (KOURY, 1986). 

 O Parque foi tombado pelo 

IPHAEP - Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico da Paraíba em 26 

de agosto de 1980, através do decreto 

nº 8.653, e ocupa uma área 

desapropriada de 150 mil metros 

quadrados. Em 1985 seu espaço físico 

passou por um processo de 

recuperação e reordenamento.  

 Cartão-postal (Foto 4) e 

endereço turístico importante da 

cidade, a Lagoa, hoje, é também um 

ponto central de tráfego de veículos e 

de fluxo de habitantes da cidade que 

por lá passam, ou pegam ou saltam de 

Foto 2 - Parque Sólon de Lucena nos anos 
quarenta 

(Foto: Luiz Farias). Foto 3 - O traçado do Parque Sólon de 
Lucena tendo como centro o espelho d’água 

da lagoa.  
(foto: PBTUR) 

Foto 4 – Vista aérea atual do Parque Sólon 
de Lucena  

(Foto: Mazaomi Mochizuki). 
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transportes urbanos para deslocamento pelo Centro da cidade ou para ida a 

outros bairros. A á rea onde se localiza é responsável por parte considerável da 

movimentação econômica através de lojas de departamento, escritórios, bancos, 

barracas de lanches e bebidas e, principalmente por causa do comércio informal 

que se amplia dia a dia. 

 O jornal O Norte, de 20 de janeiro de 2004, afirma que por lá circulam 

diariamente mais de 2,5 mil automóveis e todas, ou quase todas, as linhas de 

ônibus da cidade, além de um fluxo diário de mais de 80 mil pessoas. O que 

torna o local um dos pontos mais agitados e movimentados da capital. 

 A Lagoa, no presente, é uma área disputada por pedestres, com paradas 

obrigatórias de todas as linhas de transporte coletivo que por lá passam, e 

carros, que cortam o Parque em várias direções e disputam o seu espaço como 

forma de estacionamento. É também um local com concentração de flanelinhas 

e desempregados. 

 Na circunvizinhança do Parque funciona um variado comércio e os 

principais serviços públicos da capital, bem como lá estão estabelecidas as 

principais lojas de departamento da cidade. É um espaço também de pequenos 

delitos 3 e de acúmulo do comércio informal. 

 A Lagoa é uma área de múltiplas formas de ocupação e presença. 

Ocupações e presenças que vão desde o fluxo contínuo de transeuntes, a pé ou 

em carro e transportes coletivos, até como um espaço de lazer para várias 

categorias de moradores, para namoro de colegiais e comerciários e, à noite, 

local de prostituição - tanto masculina quanto feminina - e de boêmios que vivem 

a madrugada, assim como local de dormida para moradores de rua. 

 O Parque, também, é um núcleo central de festividades oficiais da 

prefeitura e do estado: festejos de natal, São João, entre outros, também fazem 

do espaço, um centro de referência da cidade. Nas décadas de cinqüenta e 

sessenta a Lagoa foi palco de passagem obrigatória para os movimentos 

                                            
3 Notícias de prisões por motivos de pequenos furtos, desordem, brigas, bebedeiras, atentado 
ao pudor, agressão verbal, desacato, acontecidas no Parque são freqüentemente registradas 
pela imprensa local. Ver, por exemplo, o jornal O Norte, João Pessoa, de 19 de junho e 20 de 
outubro de 2003. 
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estudantis e atos políticos na cidade, bem como no decorrer dos anos finais da 

ditadura foi palco de comícios pela redemocratização do país e pelas eleições 

diretas (KOURY, 1983). 

 Continua ainda hoje a preencher 

e dar visibilidade às várias formas de 

ação reivindicativas, sociais, 

esportivas, políticas e eleitorais da 

cidade. Em tempos de eleições, serve 

de palanque para políticos e suas 

margens e calçadas são ocupadas por 

uma variada onda de bandeiras e faixas 

de vários candidatos. Todas as 

manifestações públicas, de 

acampamentos de sem-terra (Foto 5) e 

passeatas de protesto e reivindicação 

também por lá circulam, começam ou acabam. Manifestações cívicas e 

esportivas também têm seu lugar na Lagoa.  

 Como espaço turístico, cartão-postal da cidade, com vários tipos de usos 

e contornos na atualidade e através do tempo, o Parque Sólon de Lucena é um 

espaço de memória afetiva (KOURY, 2003) e um dos ambientes mais 

significativos para o estudo sobre a relação entre moradores e áreas públicas 

em João Pessoa. 

 Percorri por várias vezes o espaço público do Parque Sólon de Lucena, 

recompondo todo o seu trajeto e mapeando as avenidas, ruas e becos que nele 

deságuam. Essa caminhada, em vários horários do dia, objetivou conhecer os 

tipos permanentes e temporários que usam ou trafegam pelo Parque, e 

conversar com algumas dessas pessoas que por ele andam nos vários horários. 

 Esse trajeto que aqui começo a narrar buscou apreender e acompanhar 

o movimento sempre variado e as formas de apropriação, temporárias e 

permanentes, da população que o freqüenta, bem como os motivos de o 

freqüentar, o que possibilitou uma percepção de vários olhares sobre o local 

Foto 5 - Acampamento na Lagoa pelo MST. 
(Crédito: Jornal O Norte on-line, de 12 de abril 

de 2004). 
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trabalhado, nos diversos momentos de sua utilização pelos informantes que se 

propuseram a comigo conversar. 

 Os horários da caminhada foram distribuídos em diversos momentos. De 

passeios matinais ao redor da Lagoa, dando conta do afluxo da população para 

mais um dia de estudo, comércio, serviços, compras, passeios, turismo, ponto 

de transferência de um ponto a outro da cidade e outras diversas formas de 

utilização do espaço, até o esvaziamento do centro da cidade e da Lagoa no final 

de mais um período diurno. A estada em campo nas noites procurou identificar 

as formas de ocupação noturna do espaço por boêmios, prostitutas, travestis e 

michês e poucos transeuntes em busca de transporte público ou passagem para 

um outro local da cidade. As caminhadas, assim, se deram nos seguintes 

horários, das 6 às 9h; das 9 às 12h; das 12 às 18h; das 18 às 20h e das 20h às 

6 h da manhã 4. 

 O Parque Sólon de Lucena, para uma melhor apreensão do pesquisador, 

foi dividido em cinco núcleos. Os núcleos foram baseados nos diversos canteiros 

que dão o formato, obtendo uma visão conjunta da Lagoa, e possibilitando a 

apreensão das diferentes formas de ocupação por núcleo. 

 O primeiro núcleo compreendeu a parte da 

Lagoa que vai da Avenida Getúlio Vargas à Avenida 

Miguel Couto, espaço que envolve o ambiente das 

paradas de ônibus e os quiosques; o segundo 

núcleo abrangeu a parte que vai da Avenida Miguel 

Couto até a Rua Padre Meira, o lugar de 

flanelinhas, pontos de estacionamento de veículos 

e quiosques e, à noite, local de boêmios e de 

prostituição feminina 5; o terceiro núcleo abarcou a 

                                            
4 No dia 04 de agosto de 2004 foi aplicado, também, pelos alunos do curso de Ciências Sociais 
da UFPB, bolsistas e estagiários do GREM, Patrick César da Silva, Ana Karolina de Araújo, Clara 
Bezerril Câmara e Alexandre Paz de Almeida, com supervisão de campo pela pesquisadora do 
GREM, Professora Maria Sandra Rodrigues dos Santos, sob a minha orientação, um survey 
entre os passantes e freqüentadores do Parque Sólon de Lucena. O survey foi aplicado nos 
turnos diurnos de ocupação, manhã e tarde, e teve a finalidade de mapear as formas de 
percepção e uso do Parque através da categoria de pertença. 
5 É bom frisar que a prostituição feminina está presente em todos os núcleos do Parque, durante 
a maior parte do dia. À noite é quando o espaço de prostituição, porém, fica mais visível. 

Mapa 1 - Mapa do Parque 
Sólon de Lucena. 

(Créditos: 
http://www.terra.com.br/mapas/  

acesso em 09/09/2004) 
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parte que vai da Rua Padre Meira até a Rua Rodrigues de Carvalho, espaço 

reservado, durante o dia, aos negociantes de carros usados e, à noite, ponto de 

prostituição masculina; o quarto núcleo, que vai da Rua Rodrigues de Carvalho 

até a Avenida Getúlio Vargas, onde se encontra o conhecido Cassino da Lagoa; 

e o núcleo cinco, a calçada em torno do lençol de água da lagoa, chamada de 

Passeio da Lagoa, parte interna do Parque, onde os moradores da redondeza 

costumam fazer suas caminhadas (Mapa I). 

 

Freqüentadores e transeuntes 

 O Parque Sólon de Lucena é um pulsar de diversos tipos humanos que o 

freqüentam de formas diversas e em períodos distintos, ali trafegam, trabalham, 

namoram ou, até mesmo, fazem de suas árvores dormitórios ou moradias. 

 São moradores do centro que fazem 

caminhadas matinais, aposentados que 

freqüentam os grupos de dominó, estudantes, 

namorados, cambistas, boêmios, prostitutas, 

travestis, trabalhadores de diversas profissões, 

taxistas, policiais, guardadores de carro conhecidos 

por flanelinhas, donos de quiosques e barracas, 

camelôs, políticos, moças e rapazes que fazem 

panfletagens nos períodos de eleição, meninos de 

rua, pedintes, turistas, transeuntes - vistos de uma 

forma geral, como pessoas que freqüentam o local 

apenas de passagem, seja estacionando o carro, ou nas paradas de transportes 

coletivos (Foto 6), e ou esperando alguém, ou utilizando o serviço gratuito de 

ônibus para a orla marítima 6 - entre outros.  

 A Lagoa das 9 horas da manhã às 20 horas é um centro nervoso e agitado. 

Entre seus canteiros passam milhares de pessoas diariamente; possui um 

tráfego pesado que a circunda entre suas várias artérias, e uma variedade de 

                                            
6 Existe um ônibus do Manaira Shopping para transportar, gratuitamente, pessoas que querem 
ir ao Shopping fazer compras. 

Foto 6 - Uma das paradas de 
ônibus no Parque Sólon de 

Lucena 
(Foto: Mano de Carvalho – 

Agência Ensaio) 
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tipos humanos que por lá circulam ou permanecem cotidianamente, de quase 

todos os bairros da cidade. À noite, fora os dias de festas e comemorações 

públicas, que atraem uma enormidade de pessoas, ganha uma aparente calma. 

Os tipos que por lá transitam escasseiam e transmudam. Os quiosques, abertos 

vinte e quatro horas, começam a acolher trabalhadores que saem do trabalho e 

esticam um pouco sua permanência - até às 21 h, de segunda a quinta feira, e 

22 e 24 horas na sexta feira - na região Central da cidade onde se localiza o 

Parque, “jogando conversa fora” ou esperando diminuir o afluxo nos ônibus e 

transportes coletivos e retornarem a seus bairros. 

 Outros freqüentadores começam a usar o espaço a partir de então, e em 

certos horários de forma simultânea. Boêmios, que por lá trafegam durante toda 

a noite, prostitutas, travestis, michês e moradores de rua que dormem entre as 

árvores e nos bancos espalhados pelos diversos canteiros do Parque dão o novo 

colorido ao ambiente e um novo modo de apropriação do lugar. 

 O policiamento escasseia, a partir das 20 horas, e a Lagoa ganha um novo 

formato para os usuários da noite, com linguagem estética própria, que a 

diferencia e atemoriza o cidadão joãopessoense que a freqüenta nos períodos 

diurnos. 

 Nos finais de semana a ocupação diurna da Lagoa se distingue. O 

comércio fechado faz com que os freqüentadores habituais da semana fiquem 

em suas casas ou vão se divertir em outros locais, como a orla, seus bares, praia 

e shopping, ou outro Parque, como o Arruda Câmara, também conhecido como 

a bica, entre outras formas de inserção de descanso e lazer da cidade. 

 O local é, então, ocupado por grupos evangélicos que assumem vários 

canteiros do Parque em rodas de pregação, moradores em seus footings 

matinais e de final de tarde e alguns turistas, principalmente os vindos do interior 

do estado, passeiam pela Lagoa e usam os seus quiosques para almoçar ou 

lanchar com a família e tirar fotografias. A agitação, o trânsito e os transeuntes 

diminuem. À noite, o comércio de prostituição masculina e feminina prossegue, 

a freqüência de boêmios, mendigos e meninos de rua diminui um pouco. 
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 O Parque Sólon de Lucena, apesar de ser um dos locais mais agitados da 

cidade, tem uma peculiaridade na sua freqüência. Mesmo contando com os 

transeuntes temporários, quem freqüenta ou transita no Parque, em sua maior 

parte, são indivíduos com até 10 salários mínimos de renda, isto é, com uma 

renda até três mil reais, e que estudam ou trabalham nas imediações do centro, 

ou que vão resolver negócios ou transações nas repartições públicas da cidade. 

 Com o desenvolvimento da orla marítima não apenas como local de 

moradia, mas também de comércio e lazer, a partir dos anos cinqüenta e 

principalmente a partir dos anos setenta do século passado, o centro da capital 

começou a passar por um processo de decadência. O seu comércio e áreas 

públicas de lazer, hoje, são disputados, principalmente, pelas camadas 

populares da população da cidade; a classe média e média alta circulam 

principalmente pelos shoppings e áreas de lazer da orla. 

 O que não quer dizer que a cidade como um todo, grosso modo, não 

passe pelo Parque pelo menos uma vez por dia. No survey aplicado pelo GREM 

em apenas um único dia, durante todo o dia 04 de agosto de 2004, com uma 

amostra de 181 indivíduos, foram entrevistados moradores de cinqüenta e cinco 

bairros da cidade. Bairros situados e espalhados por toda a rede urbana que 

compõe o município de João Pessoa 7. 

 Os bairros considerados de classe média e média alta são 7,74% do total 

da amostra. Os demais bairros são de classes média baixa e popular. Somados 

dão um total de 72,38% dos freqüentadores do local entrevistados durante o 

survey. 

 Uma outra parcela de entrevistados é formada por moradores de cidades 

da região metropolitana que trabalham em João Pessoa, 18,78% dos 

entrevistados 8, ou moradores de cidades do interior paraibano em negócio ou 

                                            
7 A população entrevistada no survey do Parque Sólon de Lucena é moradora dos bairros: Torre, 
Treze de Maio, Expedicionários, Jaguaribe, Mandacaru, Roger, Varadouro, Ilha do Bispo, 
Tambiá, Padre Zé, Alto do Mateus e Centro, Castelo Branco, Miramar, Estados, Ernani Satyro, 
Bancários, Cidade Universitária, Jardim Luna e Ipês Mangabeira, Cristo, Geisel, José Américo, 
Valentina e Jardim Planalto Funcionários I, II, III e IV, Cruz das Armas, Industrias, Distrito 
Mecânico, Costa e Silva, Novais, Esplanada, Rangel, Jardim São Paulo, Bessa, Manaira. 
8 Bayeux, Cabedelo, Conde e Santa Rita. 
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passeio pela capital, 1,10%. Para os moradores da região metropolitana a Lagoa 

é sinônimo de trabalho; os entrevistados são, em sua maioria, camelôs ou 

trabalhadores diretos, garis, garçons, garçonetes, entre outros, do Parque. Para 

os das cidades do interior, o viver a Lagoa ou o ir visitar e freqüentar o Parque é 

um sinônimo de conhecer e viver a cidade. Ir a João Pessoa e não visitar a Lagoa 

é não ter estado na cidade. 

 Durante as minhas caminhadas durante a semana e fins-de-semana, 

conversei com vários interioranos deslumbrados pelo espaço físico do Parque 

Sólon de Lucena e da necessidade de tê-lo incluído em seu roteiro pela cidade. 

Vários ônibus aportam nos canteiros do Parque, principalmente nos fins de tarde, 

trazendo levas de turistas do interior que vêm conquistar a Lagoa. 

 É interessante notar que mesmo os que se mudam para a capital por 

alguns anos ainda registram a Lagoa como um ponto de encontro e lazer na 

cidade. Muitos dos que circulam nos finais de semana, ou mesmo durante a 

semana na cidade, fazem suas refeições nos quiosques da Lagoa e “tomam uma 

cerveja com amigos” e familiares, ou marcam encontro tendo por referência o 

Parque. O Parque Sólon de Lucena, desse modo, para os moradores de outras 

cidades, é um ponto de referência da cidade e na cidade, um símbolo da capital. 

 

Amor e desamor: a ambivalência da emoção pertença 

 É importante lembrar, contudo, que para o conjunto dos moradores da 

cidade o Parque Sólon de Lucena simboliza também um marco importante de 

reconhecimento de João Pessoa. Quando se pergunta sobre os pontos que são 

o rosto e a alma de João Pessoa, um dos primeiros a serem lembrados é o 

Parque, conhecido por a Lagoa. 

 Em um estudo realizado para obtenção do grau de mestre por Rossana 

Honorato (1999, p. 87), por exemplo, entre produtores culturais da cidade de 

João Pessoa, em resposta à questão dos pontos de referência que eram “a cara”, 

entre outros, esteve sempre presente a Lagoa. Como corrobora um dos seus 
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informantes, o arquiteto Mario Di Láscio, “A Lagoa era uma poça d’água, foi 

urbanizada em 1937, eu já era rapazinho. Hoje é a cara de João Pessoa”. 

 Cartão-postal, como muitos afirmam, embalados pela beleza do Parque 

decantado em todos os anúncios governamentais e de empresas de turismo 

sobre a capital, a Lagoa é também sinônimo de amor e desamor. O desamor se 

refere entre outros aspectos às intervenções municipais que modificaram o 

projeto original do Parque e a luta pela manutenção do seu desenho e estrutura 

ambiental, mesmo após o tombamento pelo Patrimônio Histórico na década de 

oitenta do século passado. 

 Refere-se também ao crescimento acelerado da cidade desde as últimas 

três décadas finais do século XX, com o aumento da intensidade do trânsito no 

local, bem como a tentativa de desfiguração com o alinhamento dos espaços de 

estacionamento de veículos e avanço nos canteiros do Parque modificando o 

seu aspecto, ou por ter o Parque se tornado um ponto de prostituição e ação de 

pequenos roubos. Refere-se também ao estranhamento que sentem quando 

vêem o Parque sendo utilizado por pessoas ou grupos que parecem não se 

reconhecer. Pelo anonimato da multidão que vaga pela área da Lagoa. 

 Muitos dos informantes falaram, também, 

evitar o Parque pela insegurança que provoca no 

cidadão. A insegurança reflete-se  em um plano 

moral, pela presença noturna e diurna, embora de 

uma forma um pouco menos visível, da prostituição 

masculina e feminina no local, como também em 

um plano físico, seja pelo número crescente de 

veículos que por lá trafegam, dificultando a vida dos 

pedestres, seja pelos acidentes (Foto 7), 

atropelamentos e invasões do espaço do Parque 

por motoristas que perderam a direção. A insegurança também se reflete nos 

pequenos furtos de carteiras e objetos pessoais, que incomodam e assombram 

a população que passa ou permanece na Lagoa. 

Foto 7 - Veículo pega fogo 
após bater em palmeira 

imperial da Lagoa. 
(Créditos: O Norte On-line de 

07 de agosto de 2003) 



STUDIUM 19  84 

 Falam do desamor ao local, também, associado à decadência do lugar, 

pelos equipamentos urbanos lá instalados se encontrarem quebrados e sem 

manutenção, pela sujeira e pelo odor do lugar. Mas não só os informantes falam 

da sujeira e do odor local, a própria mídia relata cotidianamente. 

 Em um irônico artigo, intitulado “Estrovenga e fedorentina”, o jornalista e 

cronista urbano da cidade de João Pessoa descreve o odor que emanava da 

Lagoa, no momento em que a prefeitura realizava um fórum sobre o Parque 

Sólon de Lucena, em outubro de 2001 (ARANHA, 2001). O joãopessoense 

associa o desamor, também, ao público que a freqüenta, associado quase 

sempre a pessoas consideradas como marginais, boêmios e vagabundos. 

 É interessante que, mesmo que vários informantes confirmem trafegar 

pela Lagoa uma ou mais de uma vez ao dia, alegam que são apenas transeuntes 

e não freqüentadores do Parque. Dissociam assim o estar lá do permanecer lá, 

e assim colocam um distanciamento entre si e os freqüentadores do local. No 

estranhamento e na separação, podem colocar-se de fora e apontar o local como 

um lugar inseguro por culpa de quem o freqüenta. Afirmam que os que o 

freqüentam são os outros, imputam a esses outros uma parcela da decadência 

da Lagoa e culpam a administração da cidade por uma ação não eficaz na área 

de segurança e disciplinamento do lugar. 

 Os próprios moradores da região central, que freqüentam nas manhãs e 

nos finais de tarde o Passeio da Lagoa, realizando o footing, também fazem 

questão de demonstrar a insegurança do lugar e se dizem desamparados e com 

medo de agressão e assédio. Muitos destes, porém, asseguram a sua presença 

como uma forma de amor ao lugar e de amor à cidade. Um deles, inclusive, foi 

enfático ao afirmar: 

“É uma forma de resistência nós permanecermos a fazer nossa 
caminhada aqui no passeio. Lugar mais bonito impossível, já foi 
comparado as cinco maravilhas do mundo moderno e hoje é isso aí, 
sujeira, fedor, assaltos e atentados ao pudor. (...) Mas eu e minha 
mulher não largamos de vir aqui de manhãzinha e de tardinha, todo 
santo dia. É uma forma de dizer que o Parque é nosso, é uma forma 
de chamar a atenção para que cuidem dele, de sua beleza e ainda o 
coração verde da cidade”. 
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 Uma outra forma de desamor está associada à decadência do centro de 

João Pessoa e, por extensão, do Parque. As ilhas nobres da cidade e o fluxo do 

comércio e lazer transferidos paulatinamente para a orla marítima, desde os 

anos sessenta do século passado, transformaram o centro em um lugar 

freqüentado por pessoas de baixo poder aquisitivo, as autoridades desviando os 

recursos de infra-estrutura para os ambientes nobres da capital e deixando o 

centro ao “Deus dará”. 

 Com esse argumento alegam o descaso e a insegurança no local. É 

interessante notar, porém, que essa alegação faz parte do conjunto dos 

informantes perguntados sobre o porque do desamor e de não freqüentarem o 

Parque Sólon de Lucena. Nesse contexto, até moradores de áreas periféricas e 

de baixo poder aquisitivo afirmam igualmente a insegurança e descaso com o 

local pela freqüência de pessoas menos nobres ao Parque e, por extensão, ao 

centro. 

 Nesta referência ao menos nobre, contudo, está presente um valor moral 

embutido no aspecto de honestidade e trabalho. Os freqüentadores do Parque, 

assim, são aqueles vistos como suspeitos socialmente, vagabundos, ladrões, 

prostitutas e “desvalidos 9” de um modo geral, e não aqueles que estão 

informando. Muitos, inclusive, passíveis de serem apontados por outros 

informantes dentro do cenário geral do que consideram os outros, os socialmente 

suspeitos. 

 O Parque Sólon de Lucena, todavia, é um local onde as interações 

amorosas e de apego ao lugar e à cidade se estabelecem. Sua referência conota 

um aspecto importante de um sentimento de pertencer à cidade de João Pessoa, 

de ter em si o lugar. O Parque é sentido pela maioria dos informantes como um 

                                            
9 O termo desvalido utilizado por dois informantes fala sobre uma questão moral da exclusão 
social importante de ser pensada. Desempregados, viciados – em álcool e droga -, meninos de 
rua, entre outras categorias, são vistos pelo aspecto moral de pessoas menores socialmente e 
que precisam de proteção institucional para uma possível reintegração social, antes que 
“afundem de vez no lodo sem volta da marginalidade”. É uma visão compartilhada, 
principalmente, por pessoas e grupos de pessoas com tendência a uma moral religiosa, seja 
evangélica, seja católica carismática, entrevistadas durante a estada em campo. 
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cartão-postal da cidade. Um espaço turístico que marca e dá identidade à cidade 

e, por extensão, aos seus habitantes. 

 O Parque Sólon de Lucena, a Lagoa, é narrado, neste momento, através 

de um espelho afetivo que reflete a cidade e o lugar. A atualidade através do 

tempo identifica e compara vários tipos de usos, contornos e valorações, e a 

Lagoa torna-se um espaço de memórias afetivas. O que acaba mostrando os 

diversos usos do espaço e os contornos de sua ocupação, bem como a inter-

relação entre os usuários e freqüentadores e, obviamente, suas redes de 

relações sociais. Os informantes, então, identificam e narram o lugar de uma 

forma e de um jeito únicos, que qualificam sua individualidade enquanto 

cidadãos e ao mesmo tempo revelam o hábito, a tradição e o costume que os 

fazem membros de um todo. 

 O sentimento de pertença está relacionado à aproximação e à ligação com 

o local de origem. É uma idéia de enraizamento, em que o indivíduo constrói e é 

construído, planeja e se sente parte de um projeto, modifica e é por ele 

modificado. Como declarou um dos informantes sobre o Parque e por extensão 

a cidade de João Pessoa, 

“Há momentos em que eu sou tomado por um emaranhado de 
lembranças que me fazem dissertar sobre cada pedaço desse meu 
chão. Nestes meus sessenta e quatro anos de vida acompanhei muito 
do crescimento desta cidade. Eu lembro de quando criança brincava 
entre as árvores da Lagoa, lembro das minhas escapadas do Liceu 
para fumar e conversar com meus colegas, ah, como eu lembro! ... Eu 
lembro das idas com a família ao Cassino da Lagoa, lembro dos 
passeios com a minha noiva e depois com os meus filhos pequenos. 
Eu lembro da Lagoa se transformando em comércio ao redor, as 
famílias se mudando... eu lembro da cidade crescendo e se 
estendendo em direção a praia, em direção ao sul, lembro depois, já 
casado e com filhos, me mudando com a família para o bairro de 
Castelo Branco, lembro me dirigindo ao Paraiban anos a fio até a minha 
aposentadoria e sempre passando por aqui pela Lagoa, antes e depois 
do expediente”. 

 E continua: 

“A Lagoa, assim, faz parte sempre da minha vida. Até hoje, eu saio 
toda manhã para cá para ver os amigos que sobraram. Para jogar 
conversa fora e jogar dominó. Tenho medo que esse espaço seja 
destruído. Ele já não é mais aquele do meu tempo, embora tombado o 
Parque é uma área muito cobiçada e uma área muito maltratada pelo 
poder público, que mal cuida dos seus jardins, mal cuida da limpeza, e 
pelos cidadãos que não respeitam o sagrado, a importância deste lugar 
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para a cidade. Eu vejo a Lagoa, assim, e vejo nela refletida a minha 

vida e a da minha cidade, a Lagoa é um lugar que cabe dentro de mim”. 

 A emoção de fazer parte, de pertencer, neste sentido, ultrapassa as 

barreiras do desagrado. As críticas ao lugar tornam-se uma espécie de querer 

bem, de alertar à degradação, de reclamar a falta de cuidado, o desmazelo do 

Parque que traz consigo na memória, no coração, isto é, na memória afetiva 

também chamada de coração. 

 Os mais velhos retornam e retomam o lugar para rever amigos e recordar, 

e na recordação comparam e sentem receio de não ver mais a Lagoa de sua 

imaginação, de sua experiência do passado. Têm medo de ver a Lagoa destruída 

e olham o processo de ocupação atual do lugar com certo estranhamento, por 

não mais reconhecerem nas pessoas que a freqüentam o núcleo básico das 

tradições que fundaram a sua curva de vida. 

 Suas reflexões então soam com um misto de sentimentalismo e medo. 

Soam também como uma experiência sempre pronta a ser narrada a quem 

quiser ouvir (e dela tirar proveito). Os mais novos, por sua vez, vêem a Lagoa 

com um certo desdém jovem, ou a remetem ao cenário de namoros ou como 

passagem obrigatória, menos como local por eles considerado como de 

freqüência e lazer, visto como algo que os desclassifica enquanto habitantes da 

cidade. 

 O lugar de lazer é a orla, seus bares, o shopping, os cinemas. Porém, ao 

falarem da importância da Lagoa para a cidade, remetem sempre ao aspecto 

turístico do lugar e à imagem de cartão-postal e aí se identificam com o lugar 

como um dos espaços mais bonitos da cidade, e falam da falta de infra-estrutura, 

da insegurança do lugar com um sotaque afetuoso, de morador zeloso que 

gostaria de ver restabelecida a importância que o lugar merece na cidade. 

 Os comerciantes radicados no Parque, desde os estabelecidos nos 

quiosques oficiais até os camelôs que inundam o local com o seu comércio 

variado, falam da importância do Parque para a cidade e para o comércio local. 

Criticam, porém, a falta de infra-estrutura, a falta constante de limpeza, a 

insegurança do lugar. Os estabelecidos, oficiais, reclamam e acusam os camelôs 

da decadência do Parque, da sujeira e do ambiente de suspeita sobre o lugar. 
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 Os camelôs acusam os comerciantes estabelecidos de modificarem 

clandestinamente a estrutura dos jardins do Parque em benefício da expansão 

de seus negócios, desfigurando o lugar. Acusam também de os jogarem contra 

o poder público e a polícia, e de amedrontarem os cidadãos que circulam no 

local. Uns e outros, porém, vêem o Parque como um sinônimo de sobrevivência, 

e é dessa relação comercial que constróem as suas narrativas sobre o lugar. 

 O policial com quem conversei falou sobre a sua meninice no Parque. 

Como morador do bairro do Roger 10 sempre freqüentou o Parque desde tenra 

idade; foi lá que, como disse, “se tornou homem”, em uma noite de São João 11 

com uma turma de amigos, com duas prostitutas que faziam ponto em um dos 

canteiros do Parque. “Foi entre as árvores do Parque mesmo”, disse ele. Quando 

está de folga freqüenta o Parque, ainda bebe umas cervejas com os amigos nos 

quiosques espalhados, ainda pega “umas meninas” por lá. 

 Quando perguntei sobre os problemas do Parque ele informou que em 

questão de violência o Parque não é um dos locais mais perigosos da cidade, 

embora seja temido pelos populares que o freqüentam. Acredita que os temores 

da população são motivados pela existência do que ele chama de “pequenos 

meliantes”, “espertos que cuidam do descuido alheio, principalmente, das 

senhoras e das pessoas idosas”, “são roubos de bolsa, de carteira, vez ou outra 

da pensão de um velhinho, e por aí”. 

 Conta cenas de perseguições a “esses elementos” que terminam, na 

maior parte dos casos, nos perseguidos se jogando nas águas da Lagoa, 

tentando escapar da perseguição e, muitas vezes, “aí é que dão trabalho para 

serem resgatados de lá”, seja pela lama no fundo da lagoa, seja pelo tempo 

perdido até a sua rendição. No jornal O Norte, de 20 de outubro de 2003, foi 

noticiada uma das cenas comentadas pelo informante. Diz a manchete: 

“Assaltante é perseguido pela população e se joga na Lagoa”, e relata o fato de 

um rapaz de dezoito anos, após tentar roubar a bolsa de uma senhora e ser 

                                            
10 Bairro popular e central da cidade de João Pessoa. 
11 Desde os anos oitenta as festas de São João têm comemoração oficial, com bandas e barracas 
de comidas típicas no Parque Sólon de Lucena. 
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perseguido por policiais e por populares, se jogar na Lagoa, e as peripécias do 

ato até a chegada do corpo de bombeiros e a retirada e prisão do rapaz. 

 Conta que fora os pequenos furtos e agressões, de cenas de desordem e 

bebedeiras, a Lagoa não é palco de grandes violências. À noite, a turma dos 

“travecos” e “piranhas” às vezes dão uma limpa nos “descuidados” que chegam 

até eles, mas é um ou outro caso, pois a turma que freqüenta mesmo vai em 

grupo e já são conhecidos das “moças”. 

 Para o informante, os que dão mais trabalho são “as turmas que puxam 

um fumo”, na maioria “rapazes e poucas moças ali do Liceu que se junta com 

uns desocupados que passam o dia rolando pelo Parque”. Segundo o 

informante, “dão trabalho mais pelo barulho que fazem e as brincadeiras que 

fazem, assustando os transeuntes e espantando a freguesia dos comerciantes 

da região. Mas tudo fogo de palha...”. 

 Na fala do policial, assim, o Parque também é vivenciado e lido através 

da memória afetiva, de um lugar que o viu crescer e de cuja manutenção como 

lugar seguro ele hoje também é parte. É através dessas imagens que decodifica 

o seu limite e o freqüentador, ao mesmo tempo extensão de seu lazer e de seu 

fazer, simultaneamente lugar de identificação de laços pessoais com outros 

freqüentadores de agora ou de antes do lugar, e lugar também de tipologia e 

identidade de pessoas e grupos sob a ótica da segurança local. 

 As prostitutas, quase sempre moças vindas do interior do estado ou 

moradoras da periferia da cidade, freqüentam o Parque durante todo o dia, mas 

assumem o local quando chega a noite, o comércio fecha as portas e o público 

maior já retornou para suas casas. Ocupam alguns canteiros do Parque, perto 

dos quiosques, e levam os seus fregueses para os hotéis e pensões baratos ao 

redor do Parque ou para o aconchego de suas árvores. A freguesia é constituída, 

principalmente, de trabalhadores, comerciários, bancários, camelôs e de 

prestadores de serviços gerais que têm o centro como local de trabalho e, muitas 

vezes, moradia. 

 Os travestis são um grupo à parte. Usam os canteiros da Lagoa em 

profusão, quase nus invadem os anéis viários que circundam o Parque durante 
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todos os dias a partir das 22 horas. São conhecidos pelas performances que 

costumam realizar, bem como pelos roubos e pequenos delitos a que submetem 

as vitimas que chegam até eles desavisadas. A maior parte deles são de rapazes 

pobres que usam a prostituição como sobrevivência. 

 Ao conversar com algumas prostitutas e travestis que vivem a noite do 

Parque e lá fazem seu ponto de trabalho, eles revelam também a sua vinculação 

afetiva ao local, embora, muitas vezes, associada aos diversos tipos de 

descriminação e repressão por parte das rondas noturnas policiais e da 

população em geral. Mas se acham “a cara da Lagoa”; para eles, sem eles, à 

noite “a Lagoa não seria a Lagoa”, como afirmou com euforia um dos 

informantes. 

 Não se vêem como um grupo perigoso, acham que esta visão é mais 

“uma arma preconceituosa contra nosso trabalho e forma de vida, se o 
negócio é com a gente travesti então é que a coisa fica braba. Chamam 
a gente  de tudo e, às vezes vêem em bando querendo tirar sarro de 
nós, dar na gente, quando não comem e não querem pagar. Aí vai o 
troco. A gente se defende apenas. Tamos fazendo o nosso trabalho e 
se vem uns caras querendo engrossar a gente engrossa junto”. 

 As prostitutas atuam isoladas, olhadas de perto pelos seus “donos”, 

circulando pelas mesas dos quiosques, ou paradas nas marquises das lojas de 

departamento fechadas, ou nos bancos dos canteiros do Parque. São sempre 

ariscas com novas candidatas a fazerem ponto no local, muitas delas agredidas 

e o dinheiro conseguido na noite tomado. É mais difícil uma nova mulher assumir 

o ponto local, do que entre os travestis. 

 Mais do que as prostitutas, os travestis formam um bloco coeso, se 

agrupam em um só canteiro do Parque, todos se conhecem e marcam o ponto. 

Novos pretendentes ao lugar, por sua vez, passam por determinados “vexames”, 

quase uma prova, antes de serem aceitos e começarem a usar o ambiente 

comum. Enquanto isso não acontece, ficam às margens do núcleo central onde 

se instala o comércio homossexual e não recebem a proteção do grupo, pelo 

contrário, muitas vezes são perseguidos pelos próprios travestis locais, que 
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tomam sua “féria”, ou os apurados da noite 12. Como os travestis, se acham “a 

cara da Lagoa”, e muito do que se fala da Lagoa hoje reflete o colorido que 

impregnam ao local. Acham que não incomodam ninguém, fazem o seu trabalho, 

mas se as pessoas “mexem com a gente levam o troco”. 

 Às vezes existem rusgas entre prostitutas e travestis, às vezes se unem 

contra agressores. No conjunto, fazem a noite local, junto com os boêmios, os 

comerciantes e trabalhadores dos quiosques, mendigos, moradores de rua e 

alguns transeuntes que por lá trafegam ou usuários de transportes urbanos que 

chegam no ponto de ônibus durante o final da noite e madrugada (Foto 8). 

 Quando o sol começa a tomar 

conta da Lagoa, os seres noturnos 

começam a dar lugar a mais um dia de 

caminhada pelo passeio do Parque, de 

chegada para o trabalho, para as 

compras ou estudo, para o tráfego que 

começa a aumentar, para o burburinho e diversas sonoridades que vão 

invadindo o espaço, até chegar ao seu auge entre dez da manhã e oito da noite, 

quand o se reinicia mais esvaziamento da cidade e mais um turno da noite no 

Parque. 

 

Conclusão 

 O Parque Sólon de Lucena, como se pode ver até agora pelas descrições, 

é de muitas vozes, é um lugar polifônico de onde se ouve quase toda a cidade. 

                                            
12 Conversei com membros de uma organização não governamental, a Mel, que trabalha com a 
questão da dignidade homossexual e dá apoio logístico aos travestis e michês da noite 
joãopessoense. De acordo com a Mel, os travestis da Lagoa são, em sua maior parte, oriundos 
do interior do estado e de bairros pobres da periferia da cidade. A noite é o único recurso da 
sobrevivência. Embora informados sobre doenças venéreas, muitos deles por um pouco de 
dinheiro a mais não usam proteção. Muitos já morreram ou estão contaminados pelos mais 
diversos tipos de doenças sexualmente transmissíveis. O apoio logístico da Mel é, de um lado, 
estabelecer bases de informação e ajuda na questão de saúde e em relação ao estigma social. 
Mas, segundo os próprios organizadores da entidade, o acesso é ainda muito restrito, embora o 
universo homossexual de João Pessoa já os respeite como movimento social. O mesmo ocorre 
com a associação que lida com a questão da prostituição feminina. Esta fala das agressões de 
que são vítimas as mulheres que se dedicam ao ofício, e que o ambiente da prostituição da 
Lagoa é um dos mais severos da cidade. 

Foto 8 – A Lagoa de madrugada.  
(Foto: Leandro Neves) 
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O burburinho que alimenta a Lagoa, deste modo, é composto pelos diversos 

usos que atravessam o local no cotidiano da cidade. Formas de apropriação do 

espaço que vão gerando núcleos de construção imaginária e real sobre o lugar 

e a sua significação para a cidade e para a vida de cada um que nela habita. 

Que vão compondo um painel afetivo, de relações delicadas, recheadas de amor 

e desamor, preocupação e indiferença, participação ou anomia, presença física 

no Parque e negação de freqüentá-lo, grupos que se sentem incluídos no espaço 

da Lagoa e os que se sentem excluídos, grupos que se sentem excluídos do 

espaço da cidade, mas que se acham a cara da Lagoa, apesar da perseguição 

da cidade. 

 Relações multiformes, enfim, embora sempre ambivalentes, na maior 

parte das vezes polares, norteiam os sentidos e as emoções do joãopessoense 

com o Parque Sólon de Lucena. Preenche o significado do querer a cidade, de 

referendar a cidade que queriam ter, seus ápices, suas diversas faces - onde a 

Lagoa sempre está presente como uma das mais importantes -, seus desvelos 

e o sentimento quase naturalizado de quase perda, misto de indiferença e quase 

desamor, pela degradação a que o espaço está sujeito, ou porque ele já não é 

aquele vivido no tempo vivido pelo morador, ou sonhado por outro como deveria 

ser. O espaço do Parque, contudo, está presente na memória visual e afetiva da 

cidade. 

 Em uma rápida excursão pela Internet, o viajante encontra mais de 

novecentas páginas que retratam o cartão-postal Lagoa e declaram o seu amor, 

a sua preocupação e críticas, mas de todas emanam os vínculos de pertença ao 

lugar. É importante frisar que a maior parte delas traduz a imagem oficial da 

cidade, através de sites do governo estadual e municipal, mas muitas delas 

indicam apenas o afeto com o local, mesmo que povoadas, às vezes, de 

preocupações e provocações irônicas da degradação ou da mudança de 

costumes na cidade e, aqui, principalmente, no Parque Sólon de Lucena, a 

Lagoa. 
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¿REACCIONARIOS O ACTIVISTAS? ERICH BLUMRICH Y EL USO 

MULTIMEDIA EN DISCURSOS POLÍTICOS 

Ana Clara Jaluf / Erika Terbeck 

 

Bienvenidos a la matrix 

 Durante el 2003 la organización Moveon.org 1 nombró a Michael Moore, 

entre otros, para actuar de jurado en la convocatoria a un concurso virtual que 

tenía como único objetivo la realización de un aviso publicitario de 30 segundos 

de duración máxima, que focalizaba en la condena a una reelección del 

presidente Bush. Esa Convocatoria buscaba minar la creciente ola de apoyo al 

gobierno republicano en vistas a las elecciones presidenciales de noviembre de 

este año. 

 La Convocatoria estableció diferentes categorías para la participación. Sin 

embargo, una vez que se escogieron los 6 ganadores y 26 finalistas, los 

organizadores seleccionaron lo que consideraron las 150 mejores producciones 

para su acceso por Internet. El sitio sigue activo en: 

http//:www.bushin30seconds.org. 

 Esa Convocatoria, que fue publicitada por medios periodísticos de todas 

partes del mundo, nos acercó al trabajo de Eric Blumrich. Esta persona, como 

tantas otras, no sólo ha participado de la propuesta de MoveOn.org, sino que 

además forma parte de lo que se denominan sitios web antibush. Blumrich 

                                            
1 La Organización MoveOn.org tiene por objetivo principal atraer nuevamente a la política al 
ciudadano común. La red nacional esta integrada por 2 millones de activistas online. Fue creada 
por Joan Blades y Wes Boyd, dos entrepreneurs de Silicon Valley. Ninguno de los dos contaba 
con experiencia en política, pero ambos compartían la frustración de las consecuencias políticas 
del gobierno de Washington.  El 18 de septiembre de 1998, lanzaron un petitorio online titulado 
"Censure President Clinton and Move On to Pressing Issues Facing the Nation." En pocos días, 
tuvieron cientos de miles de adherentes y comenzaron a buscar la forma de que esas voces 
pudieran ser escuchadas. Agrupa 3 entidades: MoveOn.org: organización que primeramente 
focaliza en la educación y se aboca a temas nacionales; MoveOn PAC: ayuda a que los 
miembros puedan votar candidatos que reflejen sus valores.; MoveOn.org Voter Fund, que educa 
a los votantes respecto a posiciones, puntos de vista y calificaciones de los candidatos para 
puestos públicos. 
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cuenta con su propio sitio web (http://www.ericblumrich.com/animation.html) 

donde, a través de trabajos multimedia, hace explícitas sus críticas políticas. 

 Nuestro trabajo se focalizará en el sitio web de Blumrich porque 

consideramos que sus producciones dan cuenta de las formas que asumen, en 

nuestros días, la construcción de discursos políticos multimedia en Internet. Si 

bien entendemos que no es posible establecer generalizaciones a partir de un 

solo caso, esperamos que algunos elementos puedan llegar a servir para futuros 

análisis de otros sitios web que utilicen recursos similares. 

 Nuestra intención radica en una descripción que descansa en una 

diversidad de marcos teóricos que incluye, no sólo la semiótica, sino también la 

antropología, la sociología y la economía política. Creemos que así se pueden 

leerse ciertos elementos que permitan profundizar los debates contemporáneos 

sobre la utilización de la imagen. De esta manera, presentamos un escenario 

ampliado, donde la construcción de discursos aparece en un contexto específico 

y vinculado a otros fenómenos por fuera de la especificidad que le da origen. 

 

La realidad virtual y lo virtualmente real 

 El 11-S cambió el panorama político y social norteamericano. Hasta 

entonces todavía era posible encontrar opiniones críticas respecto al 

funcionamiento de la economía desde el inicio del llamado “mandato Bush”. Sin 

embargo y, a pesar de las restricciones gubernamentales, el horror de los 

cuerpos arrojándose desde las majestuosas Torres Gemelas calló cualquier 

intento de reflexión económica. A partir de entonces, la polémica se centró en si 

era o no necesaria dar una respuesta al ataque terrorista. 

 Con la campaña a Afganistán y la consecuente invasión a Iraq (a pesar 

de las múltiples manifestaciones civiles en varias partes del globo), el peligro de 

que esas guerras vinieran a servir en favor de una futura reelección presidencial 

se hizo cada vez más evidente. 

 Para David Held, las guerras despertaban en la población el sentimiento 

de pertenecer a una comunidad política y los derechos y obligaciones que esa 
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pertenencia implicaba. Para cualquier Estado era de suma importancia, al 

momento de emprender cualquier acción bélica, contar con el apoyo y consenso 

de gran parte de la población, para hacer frente a los costos que tales acciones 

acarreaban. Ganar y/o conservar el favor de los súbditos, era asegurarse la 

legitimidad y el poder del Estado. 2 

 No cabe duda que las acciones bélicas norteamericanas sirvieron a ese 

propósito, es decir, a incitar a la población a respaldar las acciones 

gubernamentales apelando a un nacionalismo que no admitía críticas de ningún 

tipo (you are with us or against us). Y tanto la televisión, la cinematografía, como 

las radiodifusoras hicieron su aporte a la causa. 

 Si bien mencionamos que fueron pocos los que señalaron los costos 

económicos de los emprendimientos bélicos o bien, las pérdidas financieras 

desde el inicio del período Bush, el tema de la reelección impulsó a los contrarios 

al gobierno republicano a sumar esfuerzos para encarar una oposición más 

fuerte. 

 Dado que los medios de difusión tradicionales (radio y tv) respondían al 

gobierno, Internet se convirtió para muchos en el espacio ideal para difundir sus 

opiniones. Si bien tenía la desventaja de competir con mercados virtuales, 

pornografía y foros de todo tipo, por lo mismo constituía una gran ventaja: la 

libertad de expresión que brinda la falta de una norma legal acabada. Este es el 

contexto en el que aparecen organizaciones como MoveOn.org o iniciativas 

personales como las de Blumrich. 

 Este tipo de movimientos, agrupaciones o iniciativas políticas online 

ofrecen a las personas (en general de sectores medios y altos) la facilidad de 

contar con un espacio para el activismo político a tan sólo un “click”. La iniciativa 

parece exitosa si se tiene en cuenta el número de cibernautas en el mundo y el 

porcentaje que participa (virtualmente) de este tipo de experiencias sólo en 

Estados Unidos 3. 

                                            
2 Held, D. La democracia y el orden global. Cap. 3, pág. 79. 
3 Estimaciones a finales de 2002 fijaban el número en aproximadamente  605.60 millones de 
personas en el mundo conectadas, de las cuales correspondería un total de 182.67 millones a 
Estados Unidos y Canadá.  http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html. 
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 Y aquí interviene uno de los factores fundamentales para el éxito de estos 

emprendimientos: los vínculos entre sí. Cada sitio contiene una extensa 

enumeración de links o listas de sitios similares, que dan forma así a la expresión 

red de redes.  De esta manera, este escenario virtual presenta un atractivo 

adicional: la posibilidad de acceso no sólo de personas de una misma región 

geográfica sino de otras regiones. En el caso de Blumrich, por ejemplo, 

observamos que uno de sus trabajos fue traducido a varios idiomas (entre ellos, 

el español). 

 En suma, entendemos por qué muchos especialistas consideran que de 

aquí a 4 años Internet sumará navegantes. Atractivos de todo tipo hacen pensar 

que Internet aún tiene un largo camino a recorrer y que sólo estamos en la etapa 

inicial del mismo. Más allá de la opinión de sus detractores, somos optimistas 

cuando pensamos en sus posibilidades, habida cuenta del espacio de 

participación que significa en la actualidad para muchos. 

 

Texto y multimedia: ¿la caída del rey? 

 Cuando Internet iniciaba sus primeros pasos los sitios web se 

caracterizaban por un diseño sencillo, donde las capacidades técnicas limitaban 

el uso de imágenes o sonidos. Así, el texto adquirió una importancia que 

comenzó a ver su ocaso con el desarrollo de nuevas tecnologías (tanto de 

software como hardware), que alcanzó una nueva dimensión con la 

simplificación de los lenguajes informáticos para usuarios tipo. 

 Cualquier usuario avanzado de computadoras puede no sólo tener a su 

alcance las  herramientas de diseño informático, sino que posee el conocimiento 

básico para utilizarlas. Sin embargo, la posibilidad de traducir un texto escrito, 

una idea, un pensamiento, a una imagen y construir un sentido determinado a 

partir de ella, sigue siendo terreno de unos pocos. 

 Los trabajos multimedia tienen la particularidad de que, para ser efectivos, 

deben ser de rápido acceso. Su discurso, por lo general, es sencillo y de fácil 

comprensión por un público lego. Alterna y/o superpone sonidos, textos e imagen 



STUDIUM 19  99 

por igual, quizás privilegiando, la mayoría de las veces, la imagen por sobre la 

palabra. La fotografía y el video cobran entonces especial importancia. 

Eventualmente, las cámaras digitales al alcance de todos vienen a completar un 

escenario marcado por el rápido ascenso de lo visual. 

 

Más que aguja en el pajar 

 Eric Blumrich es ilustrador y diseñador web, sin especial educación 

política o afiliación partidaria. Los episodios del 11 de septiembre y las 

consecuentes guerras emprendidas por el gobierno republicano figuran como los 

motivos principales de sus trabajos multimedia. 

 Inicialmente, Blumrich buscó expresar su repudio (desde la creación 

artística) a las acciones bélicas y, por ello, tituló sus trabajos “antiwar”. Sin 

embargo, a los pocos días, comenzó a indagar en las particularidades de los 

gobernantes y a cuestionar a la presidencia y a su entorno. La respuesta de los 

visitantes fue de tal magnitud, que según Blumrich, fue lo que provocó la 

mudanza del sitio a un servidor de mayor capacidad. 

 El sitio se organiza en distintas secciones: 

 Home 

 Animation 

 Media 

 Dowloads 

 Support 

 Store 

 Bio/About 

 Links 

 Contact 

 Legal 

 Forum 

 F.A.Q 

 Chat 
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 Image Vault 

Animation: contiene 26 trabajos propios. Todos ellos pueden ser 

visualizados en formato flash que se ejecutan en el mismo explorador. A la vez, 

estos pueden ser guardados en la PC (como archivo flash autoejecutable, con 

opción especial para los usuarios Macintosh). De todos ellos, Terror, Democracy, 

and Liberation tiene su versión en árabe y Your Tax Dollars at Work y Dust bin 

America pueden ser bajados por banda ancha, con mayor calidad y sonido 

estéreo. 

Media: esta sección agrupa 130 videos de producción ajena. Combinan 

animación digital, fotografía y video. Incluye: una producción de Eminem (Mosh); 

Operation Truth Ad, según Blumrich el único y primer aviso contra la guerra que 

apareció en Fox News; un folleto para bajar e imprimir sobre Bush; animaciones 

y juegos varios; archivos de formato gif extraídos del trabajo Idiot son of an 

asshole y una producción en la que aparece el actor Eric Idle (Monty Phyton). 

Support: explicita las formas de colaboración para la continuidad del sitio: 

difundiéndolo, o bien, mediante una donación monetaria. 

Store: Redirige al sitio “Café.express”, donde se pueden adquirir remeras y tazas 

con motivos antibush. 

Links: 

 Right Wing Disinformation Site (aquí se agrupan varios medios de 

información norteamericanos, como CNN, FOXNews, etc.) 

 Progressive resource site 

 Anti Bush & Anti war 

 Fun Staff / Products 

 Cool Tunes / Blogs 

 Friends / Radio / Parties 

 2004 Fraud 
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Image Vault: incluye trabajos de otras personas que el autor pone a 

disposición del público para que cada uno pueda - de quererlo -  edificar su propio 

sitio web. 

 El objetivo de este portal es, no sólo generar un espacio para sus 

producciones (publicidad personal), sino que ese espacio funcione como medio 

de información para otros artistas o para norteamericanos interesados en 

profundizar las problemáticas de su sociedade 4. Esto podemos observarlo en la 

larga lista de links que funcionan como verdaderos insumos por fuera de los 

canales oficiales de información pero, con datos, quizás, más cerca de lo real; 

se puede acceder a páginas con información (no oficial) sobre la actual 

presidencia, estadísticas económicas y sociales, sitios de otros artistas y 

activistas online, etc. 

 Esos esfuerzos personales adquieren especial relevancia en un contexto 

como el que atraviesa la sociedad norteamericana, donde la propiedad de los 

medios de comunicación/difusión está en manos de grupos vinculados 

estrechamente a los sectores políticos. Un ejemplo de ello, lo encontramos en 

General Electric; esta compañía es propietaria de varios medios de difusión 

(NBS, Universal Films, entre otros) y de industrias pesadas.> 5 

 Chomsky afirmaba a finales de los 80, “los medios de comunicación de 

masas de los Estados Unidos son instituciones ideológicas efectivas y 

poderosas, que llevan a cabo una función propagandística de apoyo al sistema 

mediante su dependencia de las fuerzas del mercado, los supuestos 

interiorizados y la autocensura, y sin una coerción abierta significativa. Este 

sistema de propaganda se ha ido haciendo cada vez más eficiente en las 

décadas recientes, con el desarrollo de las redes nacionales de televisión, la 

mayor concentración de los medios de comunicación de masas, las presiones 

                                            
4 En la sección F.A.Q, Blumrich afirma, “(…) my site is not a news site. This site reflects my views, 
and my opinions (..) Anyone with an internet connection and a web browser can spend 30 
seconds on Google, Google news, or Yahoo News and verify EVERY LAST FACT that I put 
forward in my animations. As I said- this is not a news site. I cannot hold your hand, wipe your 
nose/butt, and point you towards info that anyone with two brain cells to rub together can find out 
for themselves. You just spent three minutes WATCHING my animation- maybe you can spend 
30 seconds exercising your brain, and find things out for yourselves”. 
5 Columbian Journalism Review, http://www.cjr.org/tools/owners/ 
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de las derecha en la radio y televisión públicas, y el crecimiento en el alcance y 

sofisticación de las relaciones públicas y el tratamiento de noticias” 6. 

 El escenario descrito por Chomsky se actualiza y profundiza en nuestros 

días con la evidente concentración de los medios norteamericanos, donde el 

panorama presenta un total de 6 grandes grupos propietarios contra los 24 

mencionados por dicho autor hace tan sólo 15 años. 

 

De fotos y fotógrafos 

 Blumrich no es fotógrafo. Para sus producciones se vale del material 

fotográfico realizado por otras personas (sean estas profesionales o no). En 

algunos de sus trabajos lo hace explícito citando la fuente. Él sólo interviene en 

la combinación para la resignificación de la fotografía, gracias a su conocimiento 

y excelente manejo de las herramientas informáticas 7. 

 Esto nos conduce a pensar el papel que dichas herramientas tienen hoy 

en la construcción de discursos multimedia. Tal como sostiene Matteo 

Pasquinelli para los movimientos antiglobalización respecto al videoactivismo, 

“junto al uso de los personal media como las minicámaras, se difunde también 

un sencillo conocimiento del montaje video, un know how no solamente técnico 

sino precisamente ‘gramatical’, que hizo suyos los trucos del montaje 

cinematográfico y televisivo, el formato ‘psicológico’ a través del cual el flujo 

televisivo se desliza cada día dentro de nuestras conciencias y diseña 

inconcientemente el telón de fondo de nuestras opiniones. Los documentales 

independientes producidos en estos años por el movimiento demuestran un 

refinado conocimiento del lenguaje video, pero también contaminación, 

inconciente o estratégica, con el lenguaje televisivo” 8 . 

                                            
6 Chomsky, Noam y Herman, Edward. Los guardianes de la libertad. Pág. 353. 
7 Según Blumrich en la sección F.A.Q “I use Macromedia Flash MX, Photoshop 7.0, Swish Lite 
1.5, and Golwave”. 
8 Matteo Pasquinelli. “El videoactivismo antes y después de Seattle N30”, en Mediactivismo. 
Estrategias y prácticas de la comunicación independiente. Ed. DeriveApprodi. Roma, 2002 
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 En el caso de Blumrich estamos ante la realización de un discurso que se 

construye a partir de la influencia de elementos propios de los spots televisivos 

y/o videoclips musicales, pero que se distancia de ellos porque su fin no es el 

entretenimiento per se, sino la propaganda. 

 Lo anterior se completa al tener en cuenta el rol que cumple la música y 

los sonidos en la construcción artística. No se trata de elementos aleatorios, por 

el contrario, cobran significación en su encuentro con la imagen (cuya 

combinación tampoco responde a una elección azarosa). De este modo, sonido, 

música e imagen son elementos que se vinculan íntimamente y sólo pueden ser 

comprendidos en conjunto. Si bien, pueden ser analizados independientemente, 

es su cadencia la que nos transporta hacia un nuevo universo de sentido. 

 El autor acompaña cada imagen fija y la transición de las mismas con un 

elemento sonoro específico (que incluye al silencio). En algunos casos, Blumrich 

edifica el discurso partiendo de la lírica musical y allí, la imagen parece 

subordinarse a ella; en otras producciones sucede lo contrario; la música otorga 

dramatismo a una imagen que de por sí ya la tiene. 

 

Animação original: <https://www.studium.iar.unicamp.br/19/blumrich/flash_anim.html> 

Versão traduzida: <https://www.studium.iar.unicamp.br/19/blumrich/flash_trad.html> 

 Para entender la música como un elemento primordial en la construcción 

de discursos, tomamos en cuenta la producción que fue traducida a varios 

idiomas: Idiot son of an asshole. Este trabajo tiene la particularidad de haber sido 
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realizado con fotografías ampliamente difundidas y de público conocimiento, que 

son acompañadas por un tema grabado en vivo que alude al presidente Bush. 

La forma de presentar el texto es interesante: la lírica aparece en el margen 

inferior, sin superponerse a las imágenes, mientras que el estribillo (Idiot son of 

an asshole) aparece sobre las fotos y en mayor tamaño. Otro ejemplo, es el caso 

del trabajo titulado GHWB Blues. Esos modos de construcción nos remiten a las 

formas de presentación de videos musicales ampliamente utilizadas por canales 

como MTV o MuchMusic (en nuestro país). 

 A la vez, y vinculado a lo anterior, interviene otro elemento que es efectivo 

a la hora de producir discursos políticos: la ironía. Así, la decisión de privilegiar 

el material citado por sobre el resto (para su traducción a varias lenguas) busca, 

a través de la reiteración de su lírica subtitulada, generar un efecto casi hipnótico 

que perdurará en la mente de los navegantes. 

 Si bien anteriormente hemos mencionado que el papel del texto en la 

construcción multimedia parece estar siendo relegado, en el caso de los trabajos 

de Blumrich observamos que cuando se introduce la palabra escrita, ésta es 

cuidadosamente seleccionada. Por lo general, se trata de citas (de políticos y 

líderes actuales o del pasado) que en el contexto de la producción adquieren un 

nuevo significado. Aquí los sonidos acentúan el texto, que se privilegia por sobre 

las imágenes. 

 Blumrich no utiliza material audiovisual, sólo imágenes fijas. Si bien, una 

misma imagen el autor la utiliza en varias producciones, en cada trabajo esa 

imagen adquiere una significación precisa y sólo se entiende en ese contexto de 

producción. Es decir, una misma imagen viabiliza un horizonte de significación. 

 Podemos dividir en dos grandes grupos las fotografías utilizadas por el 

autor: las emotivas (que hacen referencia a las consecuencias de la política 

bélica, retratando niños en grave estado, heridos, cadáveres, etc.) y las que 

llamamos informativas (imágenes de los gobernantes, protestas civiles, etc.). 

Esta distinción tiene fines analíticos; con ello, no queremos decir que las 

imágenes llamadas emotivas no conlleven un grado de información. Por el 
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contrario, creemos que si bien las imágenes no son la realidad, sí la reflejan y 

refractan y en ese proceso, informan. 

 Por último, es evidente que la posibilidad de contar con esos elementos 

(imagen, sonido e información) para la realización de los trabajos, está dada a 

partir de los vínculos personales que el autor tiene con músicos, fotógrafos, 

periodistas y otros diseñadores como él. Es por ello que creemos, a diferencia 

de algunos analistas, que el activismo virtual se inicia siempre fuera de la red, 

pero sólo cobra su sentido dentro y gracias a ella. 

 

A modo de inicio 

 No es fácil dar cuenta de todos los rincones y recovecos que integran la 

llamada red de redes. Nuestro propósito ha sido dar cuenta de las múltiples 

posibilidades que brinda Internet como espacio para la difusión de trabajos que 

privilegian la multimedia en la construcción de discursos de ciertas pretensiones 

políticas. 

 La falta de recursos (materiales y económicos) habilita pensar qué 

aspectos deberían ser tenidos en cuenta en un abordaje más profundo de la 

cuestión: 

 Especificidad de la imagen y su vinculación con la fotografía; 

 Profundización teórica sobre el concepto multimedial; 

 Análisis de las condiciones de producción audiovisual; 

 Análisis de contenido; 

 Análisis comparativos; 

 entre otros. 

 Sabemos que el nuestro es un camino a medio recorrer y que dista mucho 

de una reflexión que de cuenta de los ítems arriba mencionados. Sin embargo, 

todo intento es buen comienzo y desde nuestra posición hemos pretendido un 

abordaje desde la multiplicidad de factores que intervienen en dicho proceso. 
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Alguns comentários de Eric Blumrich 

Entrevista realizada via Internet a Ana Maria Jaluf e Érika Terbeck 

 

Você fez curso superior? Onde? 

Eu estudei desenho gráfico na Middle Tennessee State University, mas nunca 

me formei. Abandonei o curso. Tudo que sei sobre computadores/multimídia 

aprendi sozinho, na maior parte. 

Qual a sua ligação com a fotografia? 

Eu tive um curso de fotografia de um semestre, mas tirei uma nota bem baixa. 

Não me considero grande coisa como fotógrafo, seja qual for o referencial. 

Quanto tempo você demora para criar cada trabalho? 

Varia de um para outro – alguns levam apenas alguns dias, outros levam 

semanas. 

Sobre a música nos vídeos: você pede permissão ou toca suas próprias 

músicas? 

Eu escolho músicas da minha coleção de CD’s. Sempre tento obter permissão, 

mas 9 em cada dez vezes nem recebo respostas para os pedidos. Eu uso a 

música assim mesmo, o que eu posso fazer devido a uma área da lei de direitos 

autorais chamada “uso justo” que dá margem a muitas interpretações e que 

basicamente diz que posso usar material protegido pela lei para meus próprios 

projetos desde que: 

I. Eu não tenha lucro pessoal sobre o uso do material citado e, 

II. O material protegido seja utilizado com propósito educacional ou de 

comentário. 
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Muitas pessoas poderiam dizer que seu site é um “site ativista”, você 

concorda? Essa é sua primeira atividade política? 

Na verdade, considero meu site propaganda. Eu sei que essa palavra tem 

conotações negativas [referindo-se à palavra “propaganda” que em inglês 

remete à propaganda política com forte conteúdo ideológico, muitas vezes usada 

para descrever a manipulação da mídia por estados ditatoriais], mas no 

dicionário a palavra propaganda é definida como: “A propagação sistemática de 

uma doutrina ou causa ou de informações que refletem visões e interesses 

daqueles que defendem tal doutrina ou causa”. 

Em outras palavras, sim – o site é ativista. Não – Na verdade tenho sido um 

ativista desde próximo de 13 anos de idade. A primeira campanha presidencial 

em que eu fui voluntário foi a Mondale/Ferraro, em 1984. A política sempre foi 

um hobby meu, e o ativismo é, na verdade, não mais que política na prática. 

Qual a sua opinião sobre outros sites como MoveOn.org? 

São ótimos. Eu visito sites como moveone.org, buzzflash.com e 

commondreams.org todos os dias. Estamos todos do mesmo lado, e eu 

realmente recomendo a qualquer um que queira se envolver que o faça, seja 

através do meu site ou de qualquer outro. Não há competição – apenas 

cooperação, quando chega a tanto. 

Você participou de algum protesto antes de 11 de setembro? E depois? 

Sim, participei de protesto contra o apartheid em Londres e contra a primeira 

Guerra do Golfo, em São Francisco, na Califórnia. Depois de 11 de setembro, 

tenho rotineiramente participado de protestos em Nova York pelo menos três 

vezes por ano. 

Você tem recebido algum feedback da Inglaterra ou da Espanha? 

Muito. Recebi mais de 85.000 hits do Reino Unido e quase 18.000 da Espanha. 

Quase metade dos visitantes do meu site vêm desses países, fora dos EUA. É 

realmente positivo. Eu sempre recebo e-mails de pessoas do Reino Unido 
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pedindo para que eu fala alguma coisa sobre o Blair. Os internautas espanhóis 

geralmente não pedem muito, fora algumas traduções. 

Qual sua opinião sobre o Michael Moore? 

Ele é um cineasta brilhante e um comentarista social maravilhoso. Às vezes ele 

leva as coisas um pouco para o extremo, quando fala de racismo ou religião, 

mas me disponho a relevar isso como forma de demonstrar minha admiração 

por seus objetivos e vitórias. Só queria poder conversar com ele frente a frente 

por dez minutos. 
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