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EDITORIAL 

 

 Studium entra em seu terceiro ano nesta edição. Cúmplices do 

simbolismo da estação, as idéias e imagens deste número têm em comum a 

vivacidade doada pelo fogo: presença tênue, arquetípica, implícita no ritual, 

marca indelével modificando a paisagem, palavras que evocam a polêmica. 

 Apresentamos uma coleção inédita de cartões postais sobre a Revolução 

Paulista de 1924. A pesquisadora Iara Lis Schiavinatto situa o fato histórico e 

percorre as imagens sob o prisma da memória. 

 A antropóloga Regina Polo Müller discorre sobre o conceito de 

"instalação" que reuniu 66 altares dos cinco continentes do planeta, 

apresentando e analisando a curadoria realizada nas exposições "Módulo Artes 

Indígenas", dentro da "Mostra do Redescobrimento", e "Altares do Mundo" 

("Altäre, kunst zum niederknien"), realizada na Fundação Museu Kunst Palast, 

em Düsseldorf, Alemanha. 

 Cornelia Eckert e Ana Luiza Carvalho da Rocha fluem seu olhar pelas 

ruas parisienses através de caminhadas "sem destino fixo" produzindo uma 

"etnografia de rua" ou, como dizem as pesquisadoras, uma etnografia "na" rua. 

 Fernão Pessoa Ramos aborda uma questão atual, a convergência 

digital, discutindo a exaltação do fenômeno pelos teóricos e profissionais da 

área. Esperamos que os colaboradores possam acrescentar novas questões e 

polemizar com o pesquisador. A Studium está de portas abertas para continuar 

esse tema nos próximos números. 

 Haenz Guttierrez centra seu ensaio em Godard e no clássico filme 

Alphaville, de 1965, para abordar a temática dos filmes de ficção científica e 

indagar suas relações com a realidade. Examinando o "efeito de realidade" e a 

noção de "virtualidade" presentes no cerne dos filmes de ficção científica (FC), 

confronta-os com a "teoria realista do cinema" esboçada por Bazin. 
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 Luciano Bernadino da Costa dialoga com Guimarães Rosa percorrendo 

os caminhos de Riobaldo em viagens por uma região antes só conhecida nos 

seus livros, que tomou forma em fotografias e retornou na relação da imagem 

com a palavra. 

 Nordahl Christian Neptune mostra-nos a singeleza e a nobreza da ação 

heróica de Elias dos Bonecos. A figura fascinante de Elias Rocha, conhecido 

como Elias dos Bonecos, na cidade de Piracicaba, é o tema do seu artigo e das 

suas imagens. 

 Acendam seus olhares e viajem por estas páginas conosco. 

 

Fernando de Tacca 

Lygia Nery 

Isabel Pagano 

 



ARTES INDÍGENAS NO SÉCULO XXI 

Regina Polo Müller 1 

 

 Duas exposições no começo deste século, uma nacional e outra 

internacional, merecem destaque por anunciarem - ou confirmarem - a inserção 

das manifestações indígenas no debate das artes contemporâneas. 

      

       

fotos: Chico Paes 

 Realizada de abril a setembro de 2000, em São Paulo, a "Mostra do 

Redescobrimento", que pretendeu expor um panorama da arte brasileira, incluiu 

manifestações de artes visuais de sociedades indígenas no conjunto das obras 

artísticas representativas deste panorama. O "Módulo Artes Indígenas" que 

reunia objetos e "instalações" (armadilha de pesca e parafernálias de sepulturas 

e rituais funerários) foi concebido ainda como parte autônoma e coexistente com 

os demais universos das artes visuais tais como a "Arte Moderna", a "Arte 

Contemporânea" e a "Arte Barroca", dentre outros. Foram selecionados dos 

acervos de museus nacionais e internacionais e de colecionadores e adquiridos 

                                            
1 Regina Polo Müller foi curadora associada da "Mostra do Redescobrimento", Módulo "Artes 
Indígenas" e curadora da exposição "Altäre , kunst zum niederknien" para a montagem do altar 
"Tukaia", do povo Asuriní do Xingu. É antropóloga e docente do Instituto de Artes da UNICAMP. 



STUDIUM 8  6 

junto às sociedades indígenas, objetos e "instalações" de diversos povos. A 

curadoria concebeu os seguintes temas para a exposição dessas obras: "O que 

pode ser arte nas sociedades indígenas", subdividido em "Objetos Imakhé" e 

"Hibridizações", e "Objetos artísticos, atividades e efeitos", subdivido em 

"Construir a vida cotidiana", "Fabricar a imagem de si", "Combater os inimigos" 

e "Criar realidades paralelas". 

 Imakhé, uma categoria Wayana que designa "o que é meu", "resulta da 

ordenação da produção material segundo um ponto de vista estético e valorativo" 

(Van Velthem apud Fernandes Dias, 1998). Os objetos Imakhé dos Wayana 

constituíram este conjunto. 

 Sob o tema "Objetos artísticos, atividades e efeitos", mostrava-se que a 

qualidade das formas artísticas encontra-se menos no uso visual do que na 

capacidade de efetuarem certos efeitos como exibir uma forma particular de 

identidade ou de poder, distinguir o humano do não humano, integrar a alteridade 

como condição da própria identidade individual e coletiva. Objetos cujas formas 

são menos usadas para serem olhadas do que para produzirem efeitos. 

(Fernandes Dias, 1998) 

 As "instalações" enfatizavam esta qualidade e duas delas se encontravam 

exatamente no conjunto "Fabricar a imagem de si", afeto à construção da noção 

de pessoa e passagens das fases de vida biológica e social. Metamorfoses e 

transformações. 

 Foi sob o conceito de "instalação" que, por sua vez, a segunda exposição 

de que trata este artigo reuniu 66 altares dos cinco continentes do planeta. A 

exposição, cujo projeto denominou-se "Altares do Mundo", foi realizada pela 

Fundação Museu Kunst Palast, em Düsseldorf, Alemanha, recebeu o nome 

"Altäre, kunst zum niederknien" e foi inaugurada em 2 de setembro de 2001. 

Deverá permanecer em cartaz neste museu até janeiro de 2002, de onde seguirá 

para Milão, Itália. 
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fotos: Erika Koch 

 Participam desta exposição artistas brasileiros com obras religiosas do 

Candomblé e Umbanda e Takirí Asuriní, da Amazônia, Pará, com a construção 

de um altar xamanístico, a Tukaia. 

 Tukaia-altar, a obra de Takirí Asuriní, é uma "instalação" de folhas de 

palmeira e troncos que reproduz uma espécie de altar de ritual xamanístico deste 

povo, a saber, a construção para abrigar os espíritos, seus objetos e outros 

companheiros sobrenaturais, convidados para conviverem com os humanos 

durante o ritual. Neste caso, o ritual escolhido por Takirí foi o do Veado, 

relacionado à agricultura. Os espíritos convidados vivem em diferentes planos 

do cosmo, trazem substâncias vitais e asseguram condições de vida como saúde 

e bons resultados na caça e na agricultura. Dentre os objetos ritualísticos que 
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completam o conjunto da "instalação" exibida, destacam-se as peças de 

cerâmica, usadas no preparo e para servir alimentos. 

 Esta exposição mostra a diversidade, tanto estética quanto de conteúdo, 

com que o homem contemporâneo (todos os altares encontram-se em uso) 

entram em contato e dialogam com um mundo espiritual. A proposta curatorial é 

apresentar artistas contemporâneos com uma abordagem global e 

interdisciplinar. Para Jean-Hubert Martin, curador geral, "se estamos  realmente 

tratando de modo sério a globalização, devemos respeitar e conhecer o quadro 

de referência dos artistas não-ocidentais e em muitos casos, este quadro é a 

religião." É desta perspectiva que propõe discutir, através desta exposição, 

nosso entendimento do que seja arte e do que seja o museu enquanto instituição. 

Direitos iguais para diferentes culturas e a afinidade visual dos altares com a arte 

contemporânea, particularmente com "instalações", são as principais 

concepções subjacentes ao projeto curatorial (Altars and Shrines of the World, 

short guide, Museum Kunst Palast, 2001). 

 Takirí Asuriní tem aproximadamente 45 anos, vive na Terra Indígena 

Koatinemo, é líder cerimonial e um dos responsáveis pela produção do rituais 

xamanísticos, função chamada wanapy. A construção da tukaia e demais 

objetos ritualísticos são de sua responsabilidade, assim como cantar e dançar 

com o pajé, para invocar os espíritos e com eles conviver na aldeia dos 

humanos. 
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Imagens da aldeia do Koatinemo, Pará, Amazônia,1978 

Fotos de Renato Delarole 

 Ao definir sua participação na exposição "Altäre-kunst zum niederknien", 

Takirí afirmou em Düsseldorf, na inauguração, que teria vindo para mostrar (fazer 

ver) o que é para ser visto e não para dançar/cantar (o que é para ser vivido na 

aldeia). O recorte feito por Takirí, entre a manifestação estética visual, parte 

integrante da experiência do ritual, e a totalidade da manifestação religiosa, 

evidenciou clareza de sua participação como artista, no contexto ocidental. Esta 

clareza do pensamento de Takirí, contribui muito, a meu ver, para se pensar a 

arte, as relações interculturais, os museus... 
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ETNOGRAFIA NA RUA E CÂMERA NA MÃO 

Cornelia Eckert 1 e Ana Luiza Carvalho da Rocha 2 

 

 Influenciadas por obras científicas 3 e literárias 4 sobre o deslocamento na 

cidade, tanto o caminhar quanto o passear, a idéia de desenvolver "etnografias 

de rua" nasceu com a proposta de projeto de pesquisa 5 intitulado «Estudo 

antropológico de itinerários urbanos, memória coletiva e formas de sociabilidade 

no mundo urbano contemporâneo». No decorrer de nossas experiências 

etnográficas na rua, no bairro, na cidade, a introdução de instrumentos 

audiovisuais como a câmera fotográfica e/ou a câmera de vídeo passa a fazer 

parte do nosso olhar e atitude de coleta de dados de pesquisa: o exercício de 

etnografia de rua, inclui então, "a câmera na mão". 

 A pretensão de aprofundar uma prática de "etnografia de rua", ou talvez 

fosse melhor dizer etnografia «na» rua, segue igualmente a proposta singular de 

observation flottante, como Colette Pétonnet 6 denominou o exercício de 

observação de pesquisa na rua. 

 Segundo advogamos na pesquisa sobre memória coletiva, narrativas e 

formas de sociabilidade, seja na cidade de Porto Alegre, seja na cidade de Paris, 

a técnica de etnografia de rua consiste na exploração dos espaços urbanos a 

serem investigados através de caminhadas «sem destino fixo» nos seus 

territórios. A intenção não se limita apenas a retornar o olhar do pesquisador 

                                            
1 Professora Dep. Antropologia e PPGAS/UFRGS, atualmente realizando pós-doutoramento, 
Bolsista Capes, Univ. Paris VII, Denis Diderot, Laboratoire d’Anthropologie Visuelle et Sonore du 
Monde Contemporain. 
2 Antropóloga do Laboratório Antropologia Social/UFRGS; atualmente realizando pós-
doutoramento, Bolsista Cnpq, Univ. Paris VII, Denis Diderot, Laboratoire d’Anthropologie Visuelle 
et Sonore du Monde Contemporain. 
3 Referimo-nos entre outros a Walter Benjamin, Claude Lévi-Strauss, Colette Pétonnet e Pierre 
Sansot. 
4 Citamos entre outras as obras literárias de Charles Baudelaire, Marcel Proust, Henri Beyle 
Stendhal, Georges Perec e Italo Calvino. 
5 Projeto integrado Cnpq desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
na UFRGS, desde 1997, e que alimenta com dados de pesquisa o projeto Banco de Imagens e 
Efeitos Visuais, por nós coordenado, no âmbito do PPGAS/UFRGS, sediado no ILEA/UFRGS. 
6 Pétonnet, 1982. 
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para a sua cidade por meios de processos de reencantamento de seus espaços 

cotidianos, mas capacitá-lo às exigências de rigor nas observações diretas ao 

longo de ações que envolvem deslocamentos constantes no cenário da vida 

urbana. Um investimento que contempla uma reciprocidade cognitiva como uma 

das fontes de investigação, a própria retórica analítica do pesquisador em seu 

diálogo com o seu objeto de pesquisa, a cidade e seus habitantes. Uma vez que 

tal retórica é portadora de tensões entre uma tradição de pensamento científico 

e as representações coletivas próprias que a cidade coloca em cena, o 

pesquisador constrói o seu conhecimento da vida urbana "na" e "pela" imagem 

que ele com-partilha, ou não, com os indivíduos e/ou grupos sociais por ele 

investigados. 

 Deslocamentos marcados por uma forma de apropriação dinâmica da vida 

citadina, mas cuja apreensão pauta-se pela freqüência sistemática do etnógrafo 

em uma rua ou uma avenida, em um bairro ou uma esquina etc. Neste sentido a 

etnografia "na" rua consiste no desenvolvimento da observação sistemática em 

uma rua e/ou em ruas de um bairro e na descrição etnográfica dos cenários, dos 

personagens que conformam a rotina da rua e bairro, dos imprevistos, das 

situações de constrangimento, de tensão e conflito, de entrevistas com habitués 

e moradores, buscando as significações sobre o viver o dia-a-dia na cidade. 

 Fruto de uma adesão irrestrita do etnógrafo a uma ambiência urbana, 

escolha movida por amor ou ódio, à primeira vista ou não, pouco importa, a 

etnografia de rua, por insistência recorrente à poética do andarilho, ao inventariar 

o mundo na instabilidade do seu movimento, descobre um patrimônio intangível 

de formas que tecem as interações sociais num lugar. Assim, o ato simples de 

andar torna-se estratégia para igualmente interagir com elementos da população 

com os quais cruzamos nas ruas. Habitués, freqüentadores, ou simples 

passantes, todos eles motivam o etnógrafo a perfilar personagens, descrever 

ações e estilos de vida a partir de suas performances cotidianas. E todos são 

bons momentos para se retraçar os cenários onde transcorrem suas histórias de 

vida e, a partir deles, delinear as ambiências das inúmeras províncias de 

significados que abrigam os territórios de uma cidade. 
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 Através da técnica da etnografia de rua, pode-se argumentar, o 

antropólogo observa a cidade como objeto temporal, lugar de trajetos e 

percursos sobrepostos, urdidos numa trama de ações cotidianas. Percorrer as 

paisagens que conformam um território, seguir os itinerários dos habitantes, 

reconhecer os trajetos, interrogar-se sobre os espaços evitados, é evocar as 

origens do próprio movimento temporal desta paisagem urbana no espaço. Mas 

para se apreender a cidade como matéria moldada pelas trajetórias humanas, e 

não apenas como mero traçado do deslocamento indiferente de um corpo no 

espaço, o antropólogo precisa recompor os traços aí deixados por homens e 

mulheres. Uma etnografia de rua não se sustenta como prática antropológica de 

investigação sem contemplar, desde seu interior, uma reflexão sobre o forte 

componente narrativo que encerra os deslocamentos humanos. 

 Para se atingir um tal componente narrativo, o etnógrafo precisa contar 

com o tempo como amigo, pois ele só o atinge quando a densidade de 

sobreposição cumulativa dos tempos vividos ao longo de um trabalho de campo, 

aparentemente fadado à «perda de tempo», se precipita diante dos seus olhos. 

Horas de um trabalho persistente de escritura depositadas na tela do 

computador, fitas de vídeo, películas fotográficas ou folhas de papel, sempre na 

tentativa do investigador aprisionar o efêmero, são, finalmente, recompensadas 

e encontram, enfim, uma gama de sentidos desvendados por um leque de 

conceitos. 

 Neste sentido, no âmbito do desenvolvimento de um projeto sobre 

estudos de narrativas como fonte de pesquisa para documentários etnográficos 

sobre a memória coletiva em Porto Alegre (desde 1997) e em Paris (2001), 

recorre-se à técnica de "etnografia na rua" como mais um exercicio que permite 

ao etnógrafo não apenas reconhecer e interpretar o "nativo", mas igualmente 

interpretar o seu si-mesmo no contexto do diálogo com o Outro. 

 Se a etnografia de rua se apoia no uso de recursos audiovisuais, como 

câmeras de vídeo ou fotografia, o olhar do antropólogo por vezes assume um 

lugar de destaque. Se em muitos momentos é a situação de interação a que irá 

introduzir o uso do equipamento audiovisual no trabalho de campo, em outros é 
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a câmera de vídeo ou a máquina fotográfica que irá inserir o antropólogo no seu 

lugar de pesquisa. 

 No primeiro caso, o equipamento confirma o gesto da pesquisa naquilo 

que é captado como vivido humano no presente, seja o seu próprio, seja dos 

nativos, e mesmo de ambos. No segundo caso, as imagens registradas de 

instantâneos, quase sempre autorizadas, algumas até mesmo roubadas, não 

são apenas testemunhas do passado do «eu estive lá» do antropólogo. Elas 

podem exprimir o desejo expresso do nativo de ver-se «lá», eternizado na 

imagem capturada pelo olhar do antropólogo. 

 Atentas à questão ética em torno da fixação do olhar etnográfico pela 

imagem fotográfica e/ou videográfica, pode-se dizer que o uso de recursos 

audiovisuais durante uma etnografia de rua é uma intervenção que ora faz parte 

da caminhada de reconhecimento do antropólogo do seu lugar de pesquisa, ora 

configura-se como um momento de intervenção consentida pelos personagens 

já contatados. Sob este ângulo, o potencial interpretativo da imagem etnográfica 

já se apresenta no próprio contexto de interação que cria a sua situação de 

captação uma vez que o triunfo da imagem, fotográfica ou videográfica, no 

trabalho de campo revela este frágil instante em que o pesquisador ousa 

inscrever uma ruptura na interação com o Outro. 

 Imagem impressa em um negativo, acomodada em um papel ou 

transferida para a memória do computador, fotos coloridas ou preto e branco, 

decisão de enquadramentos, definição da velocidade (tempo), regulagem do 

diafragma etc., a técnica exige um aprendizado que não se processa sem que 

haja por parte do etnógrafo mediações conceituais. Em ambos os casos, 

fotografia ou vídeo, o processo posterior da descrição etnográfica, no diário de 

campo, associado ao da decoupage e edição das imagens, torna-se um rico 

processo de avaliação reflexiva da própria estética das imagens, distorcidas ou 

não, que habitam os pensamentos do antropólogo em situação de pesquisa de 

campo. 
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Uma caminhada na babel parisiense 

 Em Paris, foi a oportunidade de desenvolver um programa de pós-

doutoramento (2001) que nos possibilitou seguir nossas motivações iniciais de 

nos aventuramos em longas caminhadas pelas ruas que nascendo na Place de 

la République seguem em continuidade até o limite da cidade: Rue Faubourg du 

Temple e Rue Belleville. 

 Mapa na mão, livros de história da cidade e do bairro, folders turísticos, 

álbuns de fotografias publicados, fichas de documentários assistidos sobre o 

bairro 7, visitas à Internet a partir da palavra-chave "Rue de Belleville", 

recorremos a estes como instrumentos importantes para dar os contornos e 

contextos etnográficos iniciais dos traçados a serem percorridos. 

 

 Sistematicamente nossas caminhadas iniciavam-se na Place de la 

République onde o trajeto da Rue Belleville tem o nome de Rue Faubourg du 

Temple e deste ponto, subindo em direção ao morro de Ménilmontant, sob os 

traços da linha de metrô Chatelet/Porte de Lilas, carrefour entre os 

arrondissement Xe, XIe, XIXe e XXe. Nos limites desta linha de metrô situam-se 

várias estações, inclusive a estação de Belleville, território nos arredores do qual 

podemos ainda descobrir pequenos fragmentos da ambiência antiga do vilarejo 

que ali existiu, preferido por artistas e poetas desde o século XVIII, encantados 

com o ar «mais salubre» e as habitações mais populares que existiam no local. 

 No trecho em que esta rua traz o nome de Rue Faubourg du Temple, ela 

concentra inúmeras moradias residenciais misturadas a uma paisagem 

                                            
7 Agradecemos à coordenadora de Assuntos Culturais do Forum des Imagens (Paris), Mme. 
Elise Tessarech, pela permissão concedida para pesquisarmos neste centro. 
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pontilhada de várias casas comerciais que se sucedem, tais como boutiques 

tipicamente francesas, açougues, um clube de lazer privado, cafés, padarias, 

frutarias, livrarias, um cinema com filmes alternativos, lojas de aparelhos 

eletrônicos etc. Na altura do Canal San Martin, esta mesma rua torna-se mais 

estreita. Na esquina da direita, um restaurante MacDonald's e, na da esquerda, 

um café tipicamente parisiense parecem um pórtico de entrada para um mundo 

"das mil e uma noites". O comércio passa a ser dominado por proprietários de 

origem árabe com quinquilharias que avançam pela calçada buscando chamar 

a atenção do potencial cliente, além de algumas casas de produtos típicos do 

Paquistão, das Antilhas e da África. 

 Nestas lojas de "quinquilharias", vendem-se mercadorias diversas por 

unidades. Torna-se extremamente difícil manter os passos de forma regular 

posto que, ao longo do percurso, somos surpreendidas por produtos que 

invadem as calçadas, disputando espaço com os pedestres. Calçadas sempre 

lotadas, seja em horário diurno ou noturno, deslocar-se nesta rua é estar no meio 

de uma pequena multidão que se acotovela e a palavra «pardon» é escutada 

aqui e lá. 

 A divisa entre a Rue Faubourg du Temple e a Rue de Belleville situa-se 

no cruzamento com as grandes avenidas denominadas Boulevard de la Villette 

e Boulevard de Belleville (esta última conhecida por abrigar o ponto turístico do 

Cemitério Père-Lachaise). Um olhar mais atento às fachadas das casas 

comerciais confirma o multilingüismo como marca local. Ao lado do nome do 

estabelecimento boulangerie «X», pâtisserie «Y», coiffeur «Z» escrito em 

francês, noblesse oblige, encontramos regularmente as informações traduzidas 

na escrita chinesa, árabe, turca etc. Fechar os olhos nesta encruzilhada e 

escutar os sons em diversas línguas, uma polifonia de vozes, nos desvendam 

atores dialogando em francês, árabe, chinês, africano, português, nos fazendo 

lembrar da noção maussiana de mana na obra sobre a dádiva de Marcel Mauss, 

pois certamente este é um território onde se misturam as almas e as coisas. 

 Desde o início do empreendimento do exercício, portanto, fiéis à idéia de 

aprofundarmos as reflexões em torno da "etnografia de rua" como técnica 

destinada ao estudo dos itinerários urbanos e da memória coletiva no mundo 
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contemporâneo, insistimos em caminhadas pela Rue de Belleville. Com estas 

intenções, nos deixamos levar por idas e vindas em ruelas que nos conduziram 

a belas e boas surpresas, como foi o caso da descoberta do Parque de Belleville, 

cujo acesso por uma pequena ruela, a Rue Piat, bordada à direita, com algumas 

antigas árvores herdadas das velhas alamedas ali existentes, esconde dos 

passantes a «bela vista» da cidade de Paris que dali se pode ter, sem precisar 

disputar com nenhum turista, o melhor ponto de visão. 

 Mantivemos caminhadas constantes na tentativa de se descobrir um 

bairro «no tempo de outrora» mas cujos indícios nos ligassem à atual Belleville. 

Esta foi a forma como tomávamos contato com os pequenos pedaços de 

paisagem que são quase invisíveis se comparados com a agitação da Rue de 

Belleville, como foi o caso da Rue de l'Hermitage. Nesta rua de traçado irregular, 

quase um beco, e que se situa à esquerda de quem desce a colina de Belleville, 

ainda se podem observar diminutos conjuntos arquitetônicos formados por 

aglomerados de antigos casarios, com seus jardins apertados por prédios de 

apartamentos. Todas estas casas baixas foram adaptadas às atividades de seus 

novos donos e/ou moradores, em geral artistas, num sinal da permanência da 

aura através da qual este pedaço tornou-se conhecido na memória da cidade. 

 Nos deslocamentos constantes, nos divertíamos com o fato de estarmos 

ora no XIXe arrondissement, ora no XXe arrondissement, uma alteração de 

posição no mundo que dependia de onde estávamos situadas, se de um ou de 

outro lado, à esquerda ou direita de quem desce a Rue de Belleville. Uma divisão 

administrativa que não alterava a paisagem da rua, e muito menos a feição do 

próprio bairro, assim como não produzia nenhum efeito de marcas diferenciais 

entre os estilos de vida dos moradores locais. 

 Retomando-se os diários de campo para fins de análise, somos atraídas 

pela cultura polifônica tratada por Bakhtin 8 e pelo seu conceito de heteroglossia 

para dar conta, aqui, da capacidade de convivialidade plural em Belleville, das 

questões de identidade étnica, das tensões inerentes à multiplicidade de línguas, 

dialetos e sotaques falados, dos arranjos nas formas de sociabilidade locais e 

                                            
8 Bakhtin. 1992. 
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das inúmeras formas estéticas que se tecem segundo as múltiplas e complexas 

formas de interação, eventos efêmeros ou eventos cotidianos e habituais que 

nos apresentam os referentes urbanos em que o contexto social se ancora. 

 Em especial, no que se refere a uso dos recursos audiovisuais, nossa 

opção foi, nesse momento, fotografar com uma câmera digital as cenas, 

personagens, situações e dramas que compunham a paisagem urbana de 

Belleville. 

 O uso sistemático da câmera fotográfica ou da câmera de vídeo nas 

caminhadas por estas ruas objetiva a reconstrução de uma narrativa a partir da 

própria temporalidade do registro da imagem no instante em que o 

acontecimento se desenrola sob nossos olhos, o que desencadeia a presença 

de outras imagens que nos habitaram em momentos e situações anteriores 

quando o olho que registrava não era o da câmera, mas o olho humano repleto 

de pequenas impressões mnésicas, experiências sensoriais, evocação afetiva 

de imagens de outras cenas urbanas, em outros bairros, cidades e países. 
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REALISMO E CINEMA DE FICÇÃO CIENTÍFICA 

ESTRANHAS CONEXÕES 

Haenz Gutierrez Quintana  

 

Daquilo que é real não se pode dar nenhuma explicação clara,  

a não ser por meio de algo de fictício. 

Jeremy Bentham 

 Qual a relação do cinema de ficção científica com a realidade? Em que 

sentido é verdadeiro o cinema deste gênero? Como se inscreve o real na diegese 

de ficção científica? É propósito do presente ensaio discutir as questões 

levantadas. Para tanto examinaremos o ?efeito de realidade? e a noção de 

?virtualidade? presentes no cerne dos filmes de ficção científica (FC) 

confrontando-os com a ?teoria realista do cinema? esboçada por Bazin. 

 

Base de Lançamento 

 O problema causado diretamente pela noção 

de "realidade" na reflexão sobre qualquer meio de 

expressão é o da existência das coisas ou do 

"mundo exterior". André Bazin traz à tona esta 

questão no seu ensaio sobre a ontologia da imagem 

fotográfica e cinematográfica. Nele o autor aduz as 

razões da dependência ou relação de contigüidade da imagem obtida por  esses 

meios com o mundo real físico. A imagem cinematográfica do agente especial 

Lemmy Caution, inclusive com seu chapéu e sobretudo à Dick Tracy, afirma a 

existência de seu modelo, o ator Eddie Constantine1. A fotografia e o cinema, 

                                            
 Haenz Gutiérrez Quintana é Doutorando e mestre em Multimeios pela UNICAMP e Professor 
do Instituto de Artes, Comunicações e Turismo da PUC-Campinas. 
1 Protagonista do filme de ficção científica Alphaville de Jean-luc Godard. 
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pela sua gênese automática, testemunhariam a existência das coisas do mundo. 

Esta característica singular do registro fotográfico lhe conferiria, segundo Bazin, 

não só um poder de credibilidade ausente de qualquer registro pictórico como 

também subverteria a psicologia da imagem. Escreveu Bazin: "Sejam quais 

forem as objeções de nosso espírito crítico, somos obrigados a crer na existência 

do objeto representado, literalmente re-presentado, quer dizer, tornado presente 

no tempo e no espaço. 2 " 

 A pretensa objetividade essencial da 

imagem fotoquímica resultaria historicamente da 

crença do espectador na origem mecânica do 

registro.3 A manipulação perceptível da imagem 

resultante ou a adulteração notória dos objetos 

antes do registro redundariam, segundo Bazin, na 

perda parcial do ímpeto psicológico desta 

convicção. Assim sendo, a cena de FC "Charcuterie 

Méchanique" 4 feita por Louis Lumière em 1897, por 

exemplo, seria mais realista que as criaturas 

digitais da ilha Nublar em Jurassic Park de 

Spielberg. Deste modo, a base tecnológica da 

fotografia, em oposição aos meios manuais, 

autográficos e digitais de produzir imagens, transforma-se na base da tese 

psicológica do realismo delineada por Bazin5. 

 A despeito da fragilidade de tal fundamento - que desiste da 

argumentação histórico-cultural em que se evidencia a forma como a fotografia 

adquiriu status de prova ou documento através de usos institucionalizados 6 - 

Andrew consegue nos convencer, pela tangente, do caráter indicial que Bazin 

atribuía à matéria-prima do cinema: "(...) a matéria-prima do cinema não é a 

própria realidade, mas o desenho deixado pela realidade no celulóide.7 " O 

                                            
2 Bazin, André (1991), O cinema, São Paulo, Brasiliense, p. 22. 
3 Objetivismo alastrado pelo senso comum no decurso dos 150 anos de cultura fotográfica. 
4 "O charcuteiro mecânico". Filme de uma única cena onde um porco é alimentado numa máquina 
aparecendo, no outro extremo, fatias de toucinho e lingüiças. 
5 Andrew, Dudley (1989), As principais teorias do cinema, RJ, Jorge Zahar. p. 143. 
6 Ver a respeito: Tagg, J. (1988), The burden of representation, Londres, Macmillan. 
7 Andrew, op. cit. p. 144. 
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cinema, diante disto, assume a aparência do mundo tornando-se, em palavras 

de Bazin, "assíntota da realidade", quer dizer, o cinema realista assenta e 

tangencia no real. 

 

Creio nos Dados Imediatos da Consciência 

 Podemos dizer, sem hesitar, que a teoria 

realista de Bazin é uma teoria cognitiva uma vez 

que considera a percepção humana. Bazin estudou 

e enfatizou cuidadosamente a correspondência 

entre a imagem cinemática e a real experiência 

visual dos espectadores. Ele, segundo Andrew, 

defendia com firmeza procedimentos técnicos que aproximassem a percepção 

do cinema da percepção natural. Bazin "(...) Elogiou as lentes de 17 mm de 

Gregg Toland que em Cidadão Kane proporcionaram um angulo de visão 

semelhante ao da visão humana (...) viu no cinerama um campo visual de 146 

graus de periferia a periferia (...) onde (...) o espectador é não apenas capaz de 

movimentar os olhos; é obrigado a virar a cabeça" 8 : O espectador de Bazin é, 

assim, um espectador ativo e biológico cuja perceptividade e cognição deveriam 

ser levadas em conta por um cinema que se dissesse realista.  

 Igualmente, Bazin louvou, entre 

outras, as técnicas de filmagem em 

"profundidade de campo", o plano 

geral, o "plano-seqüência" e o 

reenquadramento. Técnicas que ele 

opunha aos recursos de montagem por 

serem inerentemente mais realistas 9 . 

Estes procedimentos técnicos permitiriam a filmagem da progressão de um 

evento na sua integri dade espacial e temporal dando aos espectadores, além 

da emoção estética do "poder puro da imagem traçado pelos objetos reais", a 

                                            
8 id. ib. p. 151, 152. 
9 Ver a respeito o capítulo: A evolução da Linguagem cinematográfica. Bazin, op. cit. p. 66-81. 
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liberdade de escolher suas próprias leituras e releituras dos acontecimentos 

filmados10. As técnicas realistas garantiriam a expressão de um elemento 

definidor do real: a "ambigüidade". Lembramos que o lugar da "verdade 

existencialista" não tem um caráter predicativo, mas consiste no ser descoberto 

das próprias coisas. Bazin foi notadamente influenciado por Sartre.  Deste modo, 

o conceito de "verdade" derivado do "cinema - percepção" formulado por Bazin, 

tem os visos de uma relação sensual com o mundo. Fundamentada na evidência 

empírica, a verdade seria o que se revela imediatamente ao homem, sendo, 

portanto, sensação, intuição ou fenômeno. 

 Godard, um dos mais fervorosos seguidores 

de Bazin, levou os princípios realistas ao 

paroxismo. Richard Roud no seu ensaio intitulado 

"A crença no real" relata a seguinte história contada 

pela anotadora de Alphaville: "pode dizer-se que 

este filme foi rodado sem qualquer luz extra; mais 

precisamente, foi rodado às escuras. Numa das 

cenas Coutard disse, 'posso acrescentar um pouco 

de luz e fechando a lente, vem a dar no mesmo - 

ninguém nota a diferença'. Mas Godard recusou: 

tinha de ser real. E assim, rodou sem luzes; usou 

película de alta sensibilidade, mas nem assim. 

Tornou-se a piada do filme - 'está muito escuro para se ver alguma coisa... E 

então, estamos a filmar na mesma'. Resultado: muitos milhares de metros de 

filme ficaram 'inutilizados'. Mas Godard não voltou a filmá-los inteiramente. 

Alguns foram postos de parte, mas outros entraram no filme tal como estavam. 

E o mais extraordinário é que eles são das melhores coisas de todo o filme" 11 .   

 

                                            
10 id. ib. p. 158ss. 
11 Cf., Lopes. J. (org.) (1985), Jean-Luc Godard, Lisboa, Cinemateca Portuguesa. p. 108 
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"O que transforma escuridão em luz?". 

 Alphaville é uma FC rodada em Paris em 

1965. No filme, Eddie Constantine caracterizando o 

agente especial Lemmy Caution viaja pelo 

espaço/tempo, pilotando seu Ford Galaxi branco, 

até a cidade de Alphaville com a missão de 

investigar o desaparecimento do seu colega o 

agente Henri Dickson e resgatar o professor 

Vonbraun gestor do impassível Alpha-60. A diegese 

projeta um mundo futuro onde a consciência e o 

amor foram proscritos pelo super computador que 

controla a cidade, o qual rege, logicamente, a vida de seus habitantes.  

 Pode parecer estranho um tema como esse na filmografia verista de 

Godard12. Porém, Alphaville se serve da matéria prima do cinema à maneira 

realista. Bazin aceitava e defendia a constituição de mundos ficcionais com a 

ressalva de que eles fossem filmados respeitando esses mundos, sem 

manipulações, como se fossem reais. Já na primeira seqüência de Alphaville "a 

luz que vai embora, a luz que volta" nos informa sobre a complexidade do real e 

sobre a vocação imaginária das lendas que pretendem dar conta dele, enquanto 

isso, a câmera apresenta o cenário noturno de uma cidade com suas ruas e 

prédios mal iluminados. Logo mais, deparamos com uma trêmula e vagarosa 

panorâmica que mostra um trem circulando da esquerda para a direita da tela 

que, por sua vez, conduz nosso olhar ao encontro do "veículo intergaláctico" de 

Lemmy Caution o qual percorre as ruas escuras da noite parisiense a caminho 

do hotel. 

 Godard inclui o futuro no presente ao 

postergar a arquitetura de ficção científica 

convencional em favor de locações realistas. As 

tomadas de vista noturnas das ruas e prédios tal 

como eles estavam na "cidade das luzes" em 1965 

                                            
12 "Le cinéma, c'est la vérité vingt-quatre fois par seconde" 
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nos parecem um conjunto de vistas apropriadas aos fatos rep resentados devido 

à atmosfera noir, alcançada mediante o respeito à iluminação encontrada nas 

locações e o uso, na filmagem, de película de alta sensibilidade em preto/branco. 

 Outro recurso realista usado por Godard em Alphaville é o plano-

seqüência em profundidade de campo. A respeito Bazin escreve: "a 

profundidade de campo coloca o espectador numa relação com a imagem mais 

próxima do que a que ele mantém com a realidade. Logo é justo dizer que, 

independente do próprio conteúdo da imagem, sua estrutura é mais realista; (...) 

a profundidade de campo reintroduz a ambigüidade na estrutura da imagem" 13. 

Numa das primeiras seqüências de Alphaville vemos Ivan Johnson - codinome 

do agente Lemmy Caution - entrar no vestíbulo do hotel onde há de hospedar-

se. A câmera na mão de Godard o acompanha, sem cortes, desde a porta 

giratória, passando pelo balcão de informações e o elevador. Ainda, valendo-se 

de um travelling para trás, a câmera conduz Lemmy Caution e a camareira 

Beatrice pelo corredor do terceiro andar até chegarem defronte à porta do quarto 

344 onde ocorre o corte da cena. 

 A duração do plano-seqüência supra coincide com o tempo real do evento 

descrito garantindo a fluidez espacial da ação, enquanto a filmagem em 

profundidade de campo asseguraria a homogeneidade do espaço indiferenciado. 

Em suma, o plano-seqüência em profundidade de campo aproximaria a imagem 

da realidade perceptiva afiançando, por isso, a ambigüidade do sentido do 

mundo, propósito dos gêneros realistas conforme os postulados de Bazin. 

 A celebração do presente no filme é também 

auspiciada através das falas das personagens. Nas 

primeiras seqüências, durante o tempo em que 

percorrem de carro as ruas de Alphaville, Natacha 

Vonbraun e Lemmy Caution travam o seguinte 

diálogo:  

- Sou programadora da ordem 2 

                                            
13 Bazin, op. cit. p. 77. 
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- Natacha é um nome antigo 

- Mas você sabe que, na vida só há o presente, ninguém viveu no passado 

e ninguém viverá no futuro. 

 No decurso do diálogo acima 

transcrito, a heroína do filme olha 

ostensivamente para a câmera (leia-se 

encara o espectador) enquanto postula 

o "ser-aí" (na vida só há o presente...) 

causando, com isso, um efeito de 

distanciamento. Godard instaura 

dispositivos que visam a abolir a identificação do espectador com a 

representação cinematográfica, através do acutilamento das convenções 

ficcionais e da inserção de estranhos colóquios entre suas personagens. O 

estranhamento contribui ao realismo em Alphaville.  

 Deste modo, o realismo de Alphaville não se 

define pelos fins, mas pelos meios. Godard parte do 

documentário para imprimir verid icidade num tema 

ficcional. Assim mesmo, efetua o ideal realista 

através de uma forma cinemática baseada nos 

princípios esboçados por Bazin e, finalmente, leva 

a efeito o distanciamento brechtiano inserindo descontinuidade, mudanças de 

ritmos e rupturas de tom nos diálogos das suas personagens. Numa entrevista 

concedida aos Cahiers du Cinéma, Godard confirma o caráter teatral do realismo 

praticado nos seus filmes. Para ele, o realismo jamais seria exatamente 

verdadeiro, e o realismo no cinema seria forçosamente artificial.14 Alphaville, 

todavia, é o meio que Godard encontrou para fazer um comentário sobre seu 

próprio presente tecnológico. 

 

                                            
14 Cf., Lopes, op. cit. p. 157. 
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Simbiose Realidade - Ficção 

 O idealismo transcendental de 

Bazin leva-o a defender uma arte 

cinematográfica que tira proveito, sem 

truques, das impressões feitas pelo 

empiricamente real15. O seu realismo 

baseia-se, pois, no aspecto formal da 

obra e leva em conta o tratamento 

dispensado à imagem cinematográfica que deveria se aproximar da real 

experiência visual dos espectadores.  

 O idealista transcendental é, segundo Kant 16 "um realista empírico que 

atribui à matéria, como fenômeno, uma realidade que não precisa ser deduzida, 

mas é imediatamente percebida". Este conceito kantiano que chega a Bazin 

através de Sartre pode representar um entrave para a compreensão da simbiose 

realidade/ficção presente nos temas de FC. Há, entretanto, no novo realismo 

defendido por um grupo de pensadores norte-americanos a tese de que "também 

são seres objetivos os conceitos abstratos utilizados pela ciência" 17. Hartmann 

defende um ponto de vista análogo sobre realismo: "o ser é constituído não só 

por coisas, mas também por objetos ideais ou abstratos, ou por valores" 18. 

 Partindo deste ponto de vista, é 

lícito pensar a relação realismo/ficção 

científica a partir não já do aspecto 

formal da obra e seu tratamento, como 

fazia Bazin, mas do seu aspecto 

temático e dos dispositivos que visam a 

aproximar a obra de ficção a um 

discurso científico que possa fundamentá-la. É através dos argumentos 

                                            
15 Cf., Andrew, op. cit., p 156. 
16 Cf., Abbagnano, (1998) Dicionário de Filosofia, São Paulo, Martins Fontes, p.834. 
17 Ib. id. 
18 Hartmann, apud. Abbagnano op. cit. p. 835. 
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importados da ciência que algumas obras de ficção científica adquirem certo 

grau de realismo.  

 O deslocamento conceptual seria a essência da ficção científica. Segundo 

Philip K. Dick, - autor do célebre Blade Runner - os mundos das obras de FC são 

mundos que não existem de fato, mas que seriam decorrentes do mundo 

concreto dos autores de FC. Isto é, o mundo dado serviria como ponto de partida 

não para antecipar quando chegaremos a outras galáxias, ou para apontar 

quando desenvolveremos novas tecnologias ou, menos ainda, para prever 

contatos imediatos de qualquer tipo com seres extraterrestres, mas para meditar 

sobre por que o homem deseja fazer essas coisas e sobre como as 

conseqüências dessa possibilidade poderiam afetar a vida em nosso planeta. 

Deste modo, o deslocamento conceptual faria com que um novo mundo virtual 

surgisse enquanto simulação analógica-literária do potencial dos avanços 

científicos. Tal simulacro provocaria no leitor uma sorte de estranheza que Philip 

K. Dick conceitua como um choque propiciado pelo "des-reconhecimento" 19. O 

leitor reconhece diferenças entre o mundo proposto pela FC e seu mundo 

concreto. 

 Os autores de FC descrevem, então, mundos virtuais sem renunciar à 

verossimilhança científica, isto é, equipando-os com todas as condições 

essenciais à sua realização. Foucault ao analisar a função dos avanços 

científicos na obra de Júlio Verne afirma: "os romances de Júlio Verne são a 

neguentropia do saber" 20. O que Foucault quer dizer com isso? Simplesmente 

que Verne recriou mundos verossímeis a partir do discurso da ciência, no lugar 

de apenas tomar a ciência como um pretexto para o divertimento de seus 

leitores. Esta função dos avanços científicos, acrescenta Foucault, faz pensar no 

papel que Raymond Roussel atribuía às frases feitas: "(...) ele quebrava-as, 

pulverizava-as, sacudia-as, para delas fazer brotar a milagrosa estranheza da 

narrativa impossível" 21. 

                                            
19 Cf. Sutin, (1995), The shifting realities of Philip K. Dick, NY, Pantheon. p. 99. 
20 Cf., Foucault et All., (1969), Julio Verne, uma literatura revolucionária, São Paulo, Documentos. 
p. 11ss. 
21 id. ib. 
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 Pelo exposto, podemos dizer que os avanços científicos e o "estado de 

coisas" servem de apoio para "materializar" e enunciar mundos virtuais e que 

isto mostra, de certo modo, a preocupação dos autores de FC em sintonizar-se 

com a ciência de seu tempo para logo projetá-la no futuro enquanto 

possibilidade, isto é, tomando cuidado para que suas especulações pareçam 

verossímeis. Mas, deste assunto trataremos em próximo artigo. Não perca. 

 

 



ELIAS ROCHA E OS BONECOS À MARGEM: ÍCONES DE RESISTÊNCIA, 

DE UM ESPAÇO EM TRANSFORMAÇÃO 

Nordahl Christian Neptune 

 

Elias dos Bonecos e o Rio Piracicaba 

 Nascido no dia 3 de agosto de 

1931, na antiga Chácara do Morato, 

localizada na margem esquerda do rio 

Piracicaba, na Estrada do Bongue, 

onde hoje está situado um dos totens 

da sociedade de consumo, o 

hipermercado "Carrefour", Elias Rocha 

é um dos sete filhos do piracicabano 

descendente de índios Renato Rocha e da cabocla Sebastiana Souza Rocha. 

 Filho de família ribeirinha, Elias teve uma infância pobre e difícil como 

seus vizinhos e companheiros de classe. Aos sete anos entrou para o Grupo 

Escolar "Francisca de Castro", onde freqüentava aulas de manhã, e à tarde 

trabalhava na olaria ajudando a fazer tijolos e telhas. Foi com certeza na 

confecção de tijolos, no contato direto com a argila e o barro - o material, afinal, 

de onde saiu a humanidade na tradição bíblica - que Elias foi adquirindo a 

habilidade manual que lhe seria essencial para a atividade artística que lhe 

estaria reservada. 

 Desde cedo, como era natural em sua condição, o menino Elias aprendeu 

a conviver com os transtornos das correntezas e enchentes do rio Piracicaba. 

Sua relação com o rio era de respeito e medo. Seu passatempo predileto era 

brincar com os colegas nas ribanceiras do Piracicaba. 

 Quando sua mãe faleceu, o rio passou a ser a coisa mais importante de 

sua vida, tornou-se sua religião, como ele mesmo diz e costuma repetir: "se não 

fosse o rio, teria passado fome. O rio é minha mãe e a ele devo obrigações". 
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 Mais tarde, aos 14 anos, ingressou no curso de mecânico ajustador do 

SENAI, o que lhe garantiu um diploma e uma profissão para trabalhar nas 

diversas oficinas metalúrgicas da cidade, o que ratifica a sua inserção no meio 

industrial que um dia ainda criticaria na forma de sua arte pessoal. 

 Em 1975 Elias foi despedido da metalúrgica em que trabalhava 

estanhando barras de cobre e manipulando ácido sulfúrico, por aderir a uma 

greve promovida pelos operários reivindicando melhoria de condições de 

trabalho e aumento salarial. 

 Com o dinheiro que recebeu Elias comprou uma carroça e um cavalo, e 

feliz da vida passou a viver quase que exclusivamente na Rua do Porto. Era o 

reencontro com o espaço onde sempre viveu e de onde retira calma e inspiração, 

fundamentais para o exercício de sua arte. 

    

 Essa arte, com os bonecos servindo de 

solenes guardiões das águas do Piracicaba, não 

pode ser entendida sem o resgate do rio como fio 

condutor e elemento formador da vida social, 

política, cultural e religiosa da cidade.  

 Em recente pesquisa promovida pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, 

com o objetivo de saber quais seriam os principais ícones da cidade, a grande 

maioria dos entrevistados elegeu o rio Piracicaba como seu preferido. Este fato 

mostra que a presença do rio é realmente dominante, quase imperial, como pano 

de fundo para todas as fases que se sobrepõem na história de Piracicaba. 
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 É uma história que começa com o povoamento da região localizada na 

Depressão Periférica (zona geológica localizada após o Planalto Atlântico e no 

sentido do Litoral para o Interior de São Paulo) pelos índios dos grupos 

lingüísticos Tupi-Guarani, possivelmente os Paiaguás, caçadores aventureiros 

que seguindo a força atrativa da água acabaram por deparar com o salto do rio, 

batizando-o de Piracicaba.1 

 O rio Piracicaba é resultado da formação de outros dois rios, o Jaguari (do 

tupi "ya'wara", ou "cão") e Atibaia ("testa" ou "cabelos que caem sobre a testa"). 

Os dois rios formadores se juntam em um ponto onde hoje está localizada a 

cidade de Americana. 

 Esse grande vale favoreceu a expansão dos primeiros colonizadores 

portugueses que chegaram à região, na passagem dos séculos 17 e 18. O 

terreno é praticamente plano, pontilhado de colinas com encostas suaves. "Noiva 

da Colina", aliás, é uma das formas com que a cidade de Piracicaba tornou-se 

conhecida. Em função de sua localização, os principais rios de São Paulo - o 

Tietê e o Piracicaba - acabaram se tornando os principais eixos de trânsito do 

colonizador europeu no Estado. 

 O problema da origem ou etimologia do topônimo Piracicaba, que se 

refere ao mesmo tempo ao rio e ao salto, dando nome à cidade, tem favorecido 

inúmeras interpretações e gerado muita discussão entre os filólogos. 

 No "Moderno Dicionário da Língua Portuguesa", de Michaelis, se lê: 

"Pi.ra.ci.ca.ba sf. (tupi pirá sykáua) Lugar que por acidente natural no 
leito dos rios, como queda d´água, não permite a passagem dos 
peixes, sendo por isso favorável à pesca". 

 Já no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira, está registrado o verbete: 

Pi.ra.ci.ca.ba. s.f. (Bras. São Paulo) Lugar que, tendo cachoeira ou 
outro qualquer acidente natural, não permite a passagem do peixe, 
sendo portanto ótimo pesqueiro. 

 Quando chegaram à região, os primeiros colonizadores, na realidade 

sertanejos desbravadores, e muitos deles fugitivos da lei, adotaram o nome que 

os indígenas davam para o local, Piracicaba. Esses sertanejos e os indígenas 
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remanescentes cultivaram uma relação de influências recíprocas, e essa 

interação está na base da cultura cabocla ou caipira que foi sendo construída ao 

longo de séculos na cidade e região. Caboclo e caipira, inclusive, também são 

termos de origem tupi, significando aproximadamente "moradores em casa de 

um homem branco" e "lenhadores da floresta", na definição de Warren Dean. 

 

A Rua do Porto 

 A Rua do Porto, determinante para a cultura de Piracicaba e em particular 

para a arte de Elias dos Bonecos, é uma espécie de síntese da memória, do 

imaginário, dos sonhos e valores da comunidade local. Se o rio Piracicaba é o 

fio da meada que costurou a cultura local, a Rua do Porto é o pedaço de tecido 

mais nobre dessa confecção. 

 O palco em que tem se desenrolado a vida de Elias dos Bonecos é o 

cenário da rua do Porto e da avenida Beira Rio, na margem esquerda do rio 

Piracicaba, lado oposto ao local onde continua imponente o Engenho Central. 

Em um espaço de menos de três quilômetros, concentram-se nesse percurso a 

Casa do Povoador, o Largo dos Pescadores (onde se reúnem as Irmandades do 

Divino), o Museu d'Água, a Fábrica Boyes, o Casarão do Artista, a Casa do 

Artesão e a Ponte Pênsil ligando a avenida Beira Rio ao Engenho Central, como 

uma ligação direta com a história construída pela cana e pelas águas do rio 

Piracicaba. 

 Todos esses marcos 

geográficos e monumentos históricos e 

culturais são as referências que têm 

norteado a biografia de Elias Rocha. 

São estes ícones da cultura e da vida 

social de Piracicaba que ajudam a 

entender a trajetória do Elias dos 

Bonecos e a compreender porquê, afinal, as suas criações adquiriram uma força 

simbólica tão importante para os moradores de Piracicaba, a ponto de gerar farto 

material iconográfico, jornalístico e outros registros documentais. É todo esse 
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material sonoro e imagético que serve de subsídios, na tentativa de recompor a 

vida desse piracicabano-símbolo que é Elias Rocha. E quem é, então, esse 

artista popular cujo nome já ultrapassou as fronteiras nacionais, e cuja produção 

rotulada de primitivista tem funcionado como uma eficiente peça de resistência 

no âmago da sociedade industrial. 

 

Um primitivo na sociedade tecnológica 

 A cidade de Trento, na Itália, ficou marcada 

na história da sociedade ocidental como o local que 

sediou o Concílio que representou um divisor de 

águas na trajetória multissecular da Igreja Católica. 

O Concílio de Trento reuniu a elite da Igreja para 

elaborar as estratégias de reação contra a reforma 

protestante e outras "heresias" que ameaçavam a 

hegemonia católica em boa parte da Europa e nas 

áreas de colonização européia em meados do 

século 16. 

 Esta mesma cidade de Trento, que simboliza historicamente o 

tradicionalismo católico pelo famoso Concílio que sediou, recebeu em maio de 

1999, no Teatro Comunale di Tesero, alguns personagens estranhos à 

arquitetura barroca e clássica que projetou e sedimentou a importância da Itália 

para a arte ocidental. Levados por um grupo de teatro amador, bonecos 

fabricados de pano e madeira, denunciando a sua origem primitivista, foram 

utilizados para compor o cenário da peça "Lugar onde o peixe pára", 

representada no tradicional festival na região de Trento. 

 Depois de cumprirem com muda fidelidade o seu papel, e de certamente 

provocarem estranheza em um público talvez não muito acostumado à arte naif, 

os bonecos foram deixados em solo italiano, como parte do intercâmbio cultural 

com o Centro de Pesquisas Cênicas Non Solo Danza e como uma lembrança de 

Piracicaba, a cidade brasileira "onde o peixe pára", de acordo com a descrição 

do título da peça encenada pelo grupo amador. 
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 Curiosidades históricas à parte, os bonecos 

que tanto sucesso fizeram na industrializada Itália 

são resultado da obra de um artista popular de 

Piracicaba, São Paulo, Brasil. Desde o final da 

década de 1970, esses bonecos vêm sendo 

fincados nas margens do rio Piracicaba pelo seu 

criador, Elias dos Bonecos. Para quem os vê de 

longe, os bonecos, perfilados ao longo de centenas 

de metros, parecem pescadores ou meros 

diletantes encantados com as águas que fornecem 

a moldura ideal para a Rua do Porto, o local onde o 

bonequeiro Elias morou praticamente a vida toda, está morando e onde pretende 

morrer.  

 Os bonecos do Elias, como são conhecidos pela população local e foram 

consagrados pela mídia, tornaram-se um dos ícones da cultura popular de 

Piracicaba, e representam a luta de toda uma comunidade pela redenção de seu 

maior patrimônio, o rio que dá nome à cidade e que é a fonte primeira de suas 

próprias tradições culturais e religiosas. De fato, os bonecos são uma pungente, 

e às vezes desesperada, fórmula encontrada pelo seu autor para rememorar os 

tempos em que as margens do Piracicaba ficavam cheias de pescadores, 

praticando o ofício, nas águas límpidas de outrora, por lazer - como gostava de 

fazer o pai de Elias - ou como profissão mesmo. 

    

 Em um momento em que, em decorrência da urbanização desordenada e 

de um processo industrial predatório, marcantes na segunda metade do século 

20 brasileiro, o rio Piracicaba tornou-se um dos mais poluídos do Brasil, os 
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bonecos do Elias assumem assim uma função plural. Eles acentuam a denúncia 

da deterioração da fonte de vida de toda uma comunidade. Ao mesmo tempo, 

os bonecos refletem a utopia de recuperação desse rio, um sonho que povoa o 

imaginário coletivo em Piracicaba e que é cristalizado por essas imagens puras 

e coloridas. 

 O ingrediente ecológico dos bonecos do Elias é ressaltado pelo fato de 

que eles são construídos a partir de roupas doadas pela população e por 

sucatas, em total coerência com o ofício de catador que o seu artesão cultivou 

por anos, depois de ter se aposentado. 

 Com esta sua peculiar arte de reaproveitamento de sucata, Elias Rocha 

parece estar indicando um caminho, uma alternativa para a reconstrução do ser 

humano divorciado da natureza e despedaçado pelas perplexidades inerentes 

ao universo tecnoindustrial. Peça por peça, ele recompõe o figurino de uma 

civilização fundada no desperdício e no que é descartável: os produtos derivados 

dos recursos naturais destruídos e, infelizmente, a própria humanidade, quando 

acossada pelas engrenagens da sociedade de massa. 

 A tarefa a que Elias se propõe é, ainda, quase religiosa. Descendente 

direto, e portanto herdeiro das tradições e valores, dos povos indígenas que 

habitavam a região, mas também membro da Irmandade católica que promove 

anualmente o principal evento religioso da cidade, a Festa do Divino celebrada 

no grande palco do rio Piracicaba, Elias Rocha parece estar seguindo um ritual 

quando monta os seus bonecos, ou quando os veste com novas roupas no início 

de cada ano. A função religiosa fica ainda mais nítida quando ele utiliza os 

bonecos para a montagem de um inusitado presépio, sempre às margens, claro, 

do rio Piracicaba. 
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 Postal: Brasil Turístico - "Noiva da Colina" - Casa do Povoador, foto de 

Eduardo Siqueira Barbosa Casal de Bonecos Bonecos presidiários - foto de Luc 

"O-Sekoer" Deeshmaeker 

 Os bonecos do Elias são, enfim, a expressão mais pura do que é a arte 

popular brasileira, e no caso de uma região com características tão peculiares, 

na conturbada transição dos séculos 20 e 21. Uma arte tão contraditória quanto 

o momento vivido por essa região, encravada no estado mais industrializado do 

país e, ao mesmo tempo, tão rica de influências da sociedade e da cultura rural 

que permanece pulsante no coração do brasileiro. 

 Tentar reconstituir o processo criativo de Elias Rocha, e situá-lo no 

contexto econômico, social e histórico em que a sua produção artística acontece, 

pode ser a chave para entender porque, afinal, esses bonecos adquiriram uma 

força simbólica tão expressiva. A partir desse resgate histórico, de como 

evoluíram as forças econômicas, políticas e culturais que construíram o tecido 

social de Piracicaba, será então possível compreender por que esse bonecos 

classificados de primitivistas têm permitido um diálogo intercultural inovador, seja 

por meio de sua recuperação por um grupo de teatro universitário que se 

apresenta na pátria do mais puro barroco e do que se tornou sinônimo de 

clássico, seja por sua utilização como fonte de inspiração para pintores 

acadêmicos ou modernos, ou seja por sua reprodução garantida pelos 

contemporâneos recursos da multimídia, esse reflexo polifacetado da sociedade 

industrial. 
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Os bonecos nascem, de brincadeira 

 A gênese dos bonecos do Elias é reveladora sobre a função que eles 

acabariam desempenhando. Ele mesmo conta que fez o primeiro boneco, no 

final da década de 1970, a pedido de uma menina, Andréia, que sabia da 

habilidade do artista em confeccionar bonecos - desde os anos 60 Elias é o 

responsável pela fabricação do "Judas" malhado na Semana Santa. 

 A gestação dos bonecos como um elemento lúdico 

está mais do que clara. Fabricante ocasional de bonecos de 

barro na juventude, em função da habilidade adquirida na 

olaria, Elias evoluiu para a produção dos bonecos de 

madeira e pano, inicialmente "de brincadeira". 

 Brincadeira que é, de fato, uma legítima 

manifestação crítica em relação a alguns dos postulados 

mais caros da sociedade industrial, fundada no racionalismo e no produtivismo. 

Os velhos, os marginais, os loucos, as crianças - todos, enfim, que não 

produzem, são rotulados de disfuncionais pela sociedade tecnoindustrial. O jogo 

pelo jogo, a arte pela arte, parecem condenados como algo improdutivo pela 

lógica da sociedade capitalista tecnoindustrial, questão que tem gerado muita 

controvérsia entre os críticos de arte e demais teóricos do assunto. 

 Por sugestão de uma criança, o ex-metalúrgico Elias 

faz um primeiro boneco "de brincadeira", materializando a 

dimensão do lúdico que repudia o funcionalismo 

produtivista típico da sociedade industrial. Elias Rocha 

materializa a denúncia da alienação e da perda da 

sensibilidade com seus bonecos fincados nas margens do 

Piracicaba, como uma denúncia da poluição das águas do 

rio. Com seus bonecos, ele ressuscita "a nostalgia do 

reino". 

 Elias afirma: "Tenho saudades do sossego que era a rua do Porto, 

onde as pessoas podiam deixar a casa aberta que ninguém roubava, era 

um lugar tranqüilo, um paraíso..." 
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 Com essa definição, ele exprime a 

percepção das transformações sociais que 

sacudiram o seu reino, com a transformação da 

Rua do Porto não somente no espaço privilegiado 

para o viver comunitário. Piracicaba em geral, e a 

Rua do Porto não poderia ficar de fora, sentiu diretamente os efeitos da 

urbanização acelerada, do crescimento populacional e da industrialização 

desordenada, como fenômenos típicos do século 20.  

 A arte dos bonecos também é a recuperação da nostalgia do rio limpo, 

onde se nadava, pescava e bebia água à vontade. Elias tenta resgatar a ligação 

entre o ser humano e o seu meio ambiente, mobilizando a população contra a 

degradação do rio Piracicaba. 

 No caso do rio Piracicaba, o sonho coletivo é pela libertação da poluição, 

manifestação concreta de sua escravização à lógica da sociedade industrial-

tecnológica. Realmente é um sonho que povoa a memória e o imaginário 

coletivo, simbolizado na arte de Elias, entre outras formas, pela doação de 

roupas, por uma parte da comunidade, para que os bonecos possam ser 

"vestidos". 

 E os bonecos estão em outro momento fundamental para a religiosidade 

popular, o Natal que marca a esperança na renovação, como a arte de Elias 

reflete a esperança na recuperação do rio Piracicaba. Com seus bonecos, o 

artista passou a montar um dos mais curiosos presépios da cidade, nas margens 

do rio e no espaço da Casa do Povoador, outro marco histórico importante para 

Piracicaba. 

 A representação e a significação dos bonecos confeccionados por este 

artesão tornaram-se uma linguagem expressiva de resistência, ao mesmo 

tempo, antropológica e artística, com características lúdicas, de dimensões 

ambientais, incorporadas à tradição e ao patrimônio histórico, turístico, artístico 

e cultural de Piracicaba. São elementos significativos deste universo lúdico de 

"elaboração" de um novo imaginário social. 



STUDIUM 8  43 

      

       

 A partir da década de 90, os bonecos tornaram-se fonte de inspiração 

para vários artistas piracicabanos e suas diferentes manifestações artísticas 

como: a fotografia, o vídeo, as artes plásticas, a literatura, a dança, o teatro, a 

poesia e a música. 

 Registro alguns fatos significativos que ocorreram, recentemente, na vida 

de Elias: o primeiro, uma homenagem prestada pela Irmandade do Divino 

Espírito Santo, da qual Elias é membro ativo há mais de 50 anos, escolhendo-o 

como o Festeiro do novo milênio da Festa do Divino. O segundo, partiu da 

Prefeitura Municipal de Piracicaba, com a publicação de um livro contendo a tese 

de Dissertação de Mestrado "Os Bonecos do Elias - A participação desses 

elementos de folkmídia na publicidade e propaganda institucional de Piracicaba", 

do publicitário Maurício Bueloni. O terceiro, o lançamento do vídeo de Nordahl 

C. Neptune "Os Bonecos do Elias dos Bonecos", que resultou tanto para o autor 

como para o artista numa "Moção de Aplausos" protocolada pelo vereador Ari 

Pedroso Júnior, na Câmara de Vereadores, e, finalmente, o prêmio "Destaque 

Ambiental", na categoria cidadão preocupado com o meio ambiente, outorgado 

pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba 

(Comdema). 
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 O resultado final dessa pesquisa constará de uma dissertação, acrescida 

de fotografias e acompanhada por um vídeo sobre o artista e sua obra, na visão 

de seus conterrâneos. 

 Encontra-se em fase de desenvolvimento um site na Internet, trazendo os 

trabalhos acadêmicos publicados sobre o artista, bem como outros temas 

relacionados à pesquisa - Cultura Popular e Multimeios. 
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SÉRIES FOTOGRÁFICAS NARRAM UM EVENTO: 1924/SÃO PAULO 

Iara Lis Schiavinatto 

 

Breve apresentação 

 O conjunto de fotografias intitulado Revolução de 5 de julho de 1924, 

também identificado pelo signo GP, inscrito no canto direito, foi reunido em álbum 

pelo fotógrafo amador Paulo Nehring e conservado no âmbito da família, 

constituindo uma coleção particular. 

 A curiosidade faz pensar se tais imagens acabaram educando o olhar 

desse fotógrafo amador que as preservou, se 1924 era um assunto tão palpitante 

na sua vida ou o quanto reunir no álbum foi um modo de melhor preservar a 

ordem proposta por GP ao criar esta espécie de relatório visual do evento. 

 Atribuir a este conjunto fotográfico a noção de série responde a um convite 

e uma lógica que data de seu nascimento tanto quanto obedece a uma 

necessidade contemporânea de desvendar a coerência primeira que as uniu. A 

série é reconhecida pelo ícone GP, embora paire a dúvida: refere-se a um 

colecionador, ao mesmo tempo fotógrafo? Só fotógrafo? Alguém com estúdio e 

casa fotográfica? Seria um pseudônimo - calculado ou não? Studium aguarda 

sua pista ou informação. De toda maneira, não se pode desconsiderar que o 

fotógrafo amador que a conservou e reuniu em álbum, conservando-a anos a fio, 

acabou se tornando uma espécie de assinatura a mais desta série fotográfica. 

 Esta série é conformada pela assinatura GP, pela numeração de 1 a 50, 

pela notação em letra de forma caprichada designando, em geral, o lugar da 

ação. Visto nesta série, o movimento de 1924 encontra uma tradução imagética 

à altura das memórias de velhos coletadas por Ecléa Bosi, nas quais esse evento 

era vivamente comentado e sua presença na vida urbana enfatizada. 

 Por outro lado, a série anônima, conservada pelo mesmo colecionador, 

funciona como uma espécie de contraposição e complemento da série GP, 
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porque permite ver edifícios públicos, casas, praças, igreja, antes dos eventos 

que modificam a paisagem urbana, bem como apresenta alguns depois dessa 

ação militar. Há um diálogo entre as duas séries a ponto de uma poder iluminar 

a outra, sem necessariamente comprometer a unidade e a qualidade de cada 

uma delas. Por exemplo, a série anônima exibe uma gente que observa os 

escombros, junta-se para falar, como em s01 e s11, enquanto na série GP o 

escombro ganha um tratamento detalhado. Em ambas, observa-se um domínio 

de luz e sombra na escrita fotográfica. 

    

 O movimento de 1924, de forte cunho militar, envolveu o 4º batalhão de 

caçadores de Santana, o 4º regimento de infantaria de Quitaúna, o regimento de 

cavalaria da Força Pública, o 2º grupo independente de artilharia pesada de 

Quitaúna e a Companhia de Trens de Quitaúna, todos de São Paulo. Também 

participaram professores, estudantes, comerciantes, funcionários públicos que 

aderiram aos revoltosos e/ou expressavam suas opiniões em manifestos e 

comícios. Além disso, participaram ativamente a Associação Comercial, a 

Prefeitura Municipal, os jornais Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo, e o 

aparato de segurança da cidade. As motivações desse movimento eram de 

várias ordens: uma insatisfação profunda dos militares paulistas frente ao novo 
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presidente Artur Bernardes, a carestia de vida, por se tratar de um ano de disputa 

partidária e eleitoral, as rixas entre o governo estadual de Washington Luís e 

federal de Artur Bernardes. 

 Os rebeldes desejavam tomar edifícios públicos importantes da cidade: o 

palácio Campos Elíseos, a Secretaria de Justiça, o Palácio do Governo. A série 

anônima, primeiro, mostra este tipo de edifício: o corpo de bombeiros, o telégrafo 

nacional, o gasômetro. 

 Na estratégia militar e no desenrolar dos acontecimentos, houve saques, 

bombardeios, incêndios pela cidade e a fuga desordenada de parte da população 

para o interior, e São Paulo ficou isolada e sem comunicação, cercada. 

 O prefeito Firmino Pinto calculou em 500 o saldo de vítimas fatais, o que 

evidencia a violência tão rapidamente empregada e ainda tratou de indicar as 

regiões mais afetadas pelos saques, roubos, incêndios, bombardeios: as áreas 

do Brás, Belenzinho, Mooca, Ipiranga, Cambuci, listando as firmas mais 

atingidas, algumas retratadas na série GP, Sociedade Anônima Scarpa, 

Matarazzo & Cia, Ernesto de Castro, Motores Marelli, Moinho Gambá, Moinho 

Santista, Reickman & Cia, etc. Em seu relatório, o prefeito referiu-se a 103 

estabelecimentos comerciais e industriais diretamente alvejados por saques, 

fogo, roubo, bombardeio e requeridos pelos sediciosos. Precisamente, essas 

séries erigem em assunto fotográfico a paisagem urbana depois dessas ações 

militares. 

 O formato cartão postal, tão comum no final do século XIX e início do XX, 

rege a formatação dessas séries fotográficas de 1924, sem recair, 

necessariamente, em seus assuntos preferenciais tais como: o embelezamento 

urbano, os lugares pitorescos, as gentes exóticas, as paisagens de todo globo 

terrestre, as ruínas do passado, as descobertas arqueológicas. Na série GP, o 

formato cartão postal mostra o escombro na paisagem urbana, que aparece, 

também e em menor proporção, na série anônima (por exemplo, s11, s12, s14, 

s21, s22). 
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 Tais séries abordam um tema consagrado pelo cartão postal: as vistas 

urbanas, com suas avenidas, seus monumentos, suas ruas, seus protagonistas, 

sua sociabilidade, seu ritmo e movimento, considerados signos do progresso. No 

entanto, na série de GP e em parte da anônima, ressalta-se o contrário, o 

escombro, e chega-se a trabalhá-lo como um tema fotográfico que resulta dessa 

ocupação militar e urbana. No limite, a revolução de 1924 se apenas interpretada 

por esta documentação se assemelharia à ruína. 

 Escombros, barricadas, ação militar, militares já tinham sido tema 

fotográfico, no Brasil, com o movimento de Canudos, o Bota-Abaixo de Pereira 

Passos no Rio de Janeiro, as greves de 1900 em São Paulo e no Rio, a grande 

greve de 1917, sendo reproduzido em jornal e revistas. Bem como, por vezes, 
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havia séries fotográficas que mostravam a demolição e, em seguida, a nova 

construção urbana caracterizando a modernização e o progresso, e, aí, a 

fotografia se erigia em mais uma evidência da mudança da esfera pública, como 

se vê na produção fotográfica de Malta para o Rio de Janeiro. 

    

       

       

 Na série GP, o escombro atesta a intensidade da "revolução", mostra o 

quanto marca a cidade de São Paulo, mapeia suas ocorrências e retrata dois 

grupos em disputa, os legalistas e as tropas da revolução (gp10, gp20, gp21, 

gp22, gp 24, gp 25, gp 26, gp 27). Enquanto, na série anônima, destaca-se a 

aglomeração das pessoas, os transeuntes, a conversa sobre os acontecimentos 

recentes. Predominam em GP as fotografias de edifícios bombardeados, 

atacados, incendiados, saqueados, com figuras humanas, muitas vezes posadas 

(gp 18, gp19, gp 23, gp33, gp 41, gp 44, gp 45, gp 46). 
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 O contraste entre a figura humana posada, ereta, de roupa escura, terno 

bem passado, chapéu assentado, e a parede esburacada, a janela estourada, o 

telhado caído, detonado ou por cair, acentua a força da ação que causou o 

escombro. O contraste sublinha uma violência não flagrada pelo fotógrafo, isto é 

ela não foi clicada no instante de sua ocorrência, não foi registrada. Fica para o 

fotógrafo a chance de sugerir a violência por meio do tamanho do estrago feito. 

Neste sentido, a anotação lateral na fotografia, numa frase curta e precisa tende 

a informar a causa da destruição: incêndio por granada, por exemplo. Por sua 

vez, na série anônima a notação tende a identificar o local e se vale de um 

enquadramento mais geral e panorâmico para identificar o lugar fotografado. 

 Em gp05, o fotógrafo escolheu um 

enquadramento no qual o escombro é flagrado pela 

parede com porta e janela, segura por montes de 

cacos, tijolos, entulho e pela barra de ferro ao alto 

que liga a parede a um corpo arquitetônico maior e 

estável. O escombro pode aqui servir como 

barricada na ação militar imediata, não sendo o 

resto a ser posto no lixo ou limpo, antes o escombro 

pode ter uso, mesmo assim evidencia-se como é 

arriscado e fadado à destruição.  
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 O fotógrafo e/ou a seleção de 

GP fazem do escombro um tema visto 

num certo recorte que preza a 

harmonia, sem suscitar 

estranhamentos ou efeitos bizarros no 

espectador, o que atenderia a certo 

gosto moderno ou de vanguarda. Em 

gp11, no primeiro plano à esquerda, duas figuras masculinas conversam, o 

ângulo é reiterado pela quina da casa ao fundo, pela árvore mais à esquerda, 

mediando o volume arquitetônico e os homens. A linha vertical é realçada pelos 

corpos humanos, pelo tronco, pela linha da quina, pela seqüência ritmada de 

portas e janelas no todo da casa. O escombro está lá, mas o gosto pela 

harmonia, pela simetria dentro da foto o enquadra.  

 Encontra-se inclusive um certo grafismo, em 

gp12, resultado do trabalho com linhas, luz e 

sombra, que privilegia a repetição das formas, do 

retângulo da parte superior da fotografia 

interrompido por uma malha de finos fios, primeiro 

vazados e, mais embaixo, emaranhados. Este 

novelo é ampliado e enosado de vez no volume 

horizontal que ocupa a outra metade da imagem. 

Ao fundo, uma parede alta com janelas é ofuscada 

pela luz, como se fosse uma aparição 

fantasmagórica ao fundo de um edifício que lá 

existiu. Assim, nesta fotografia se veria num primeiro plano o escombro e, ao 

fundo, a parede de pé relembra o que lá já existiu.  

 Talvez se possa pensar que pela novidade do estrago, do bombardeio, da 

intensidade da ação militar na cidade, GP - colecionador e/ou fotógrafo - tenha 

tentado documentar um trauma no cotidiano urbano, fazendo com que a imagem 

o enunciasse e se tornasse um modo de rememorá-lo. A fotografia funcionaria 

como um modo de evidenciar o trauma, representá-lo, comunicá-lo sem 

necessariamente estabelecer um fio narrativo ou narrá-lo. Talvez esteja aqui 

umas das contribuições - " invencionices" - de GP: sugerir um fio narrativo por 
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meio desta série, no seu conjunto, como se fossem flashes do movimento de 

1924 podendo, assim, apresentar e documentar a violência do acontecido, 

circunscrevendo-o ao passado captado pelo olho fotográfico. Passado este 

inerente à imagem fotográfica. Talvez haja uma alusão a esta questão na s25, 

última fotografia dessa série, quando um poste baleado, com os buracos à vista, 

ocupa um primeiro plano central (há algo muito semelhante em gp 50) a dividir a 

fotografia. Do lado esquerdo, homens de terno, trabalhadores e um guarda 

encaram o fotógrafo e, agora, o espectador-leitor. São testemunhas do vivido, 

estão lá naquele instante. Do lado direito, corpos masculinos de preto intenso 

voltam-se para o fundo, rumo a uma luminosidade difusa e forte, que embaça, 

mas que leva para a cidade. É como se a imagem nos guiasse pela São Paulo 

nesses dias de 1924. 

    

 

  



STUDIUM 8  54 

Notas sobre o colecionador 

Lygia Nery 

 

 Meu avô Paulo Nehring vivia em São Paulo e era 

um jovem de 24 anos em 1924.  

 Embora tenha falecido muitos anos antes do meu 

nascimento, deixou uma imagem muito nítida de si nos 

relatos de minha avó e de minha mãe, bem como nos 

retratos, objetos e coleções que reuniu ao longo da vida. 

 As duas séries de imagens que constituem 

essa coleção foram preservadas em um álbum de 

fotografias da jovem Irma Matthiesen, com quem 

meu avô se casou em 1926. A primeira metade do 

álbum guarda apenas fotos de família, nas quais a 

presença de minha avó é constante, inclusive ao 

lado do noivo Paulo.  

 Da metade do álbum até o final surge a 

coleção de imagens apresentada nessa matéria. 

São 75 imagens de duas séries em formato de cartão postal. 

 A série anônima, com 25 fotos, poderia ser obra de Paulo Nehring, que 

também era fotógrafo amador. Há indícios mostrando tratar-se de um trabalho 

amador (o papel de peso simples, no qual a série foi ampliada, usualmente usado 

para ampliações intermediárias e não comerciais; as anotações de próprio punho 

à margem das imagens; imagens algo além ou aquém da exposição ideal). 

Contudo não há provas dessa autoria pois nenhum dos seus negativos ou 

qualquer equipamento do seu laboratório foi preservado com a família após seu 

falecimento. 

 A série G.P., numerada de 1 a 50, está impressa em papel de peso duplo 

e parece ser um trabalho comercial. 



STUDIUM 8  55 

 A publicação dessa coleção de imagens em STUDIUM é uma 

homenagem à memória desse fotógrafo e colecionador. 

 Instituições e pesquisadores que tenham interesse nesse material podem 

entrar em contato com a secretaria desta publicação (studium@iar.unicamp.br). 
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Galerias 

 

Série Anônima 

       

       

       



STUDIUM 8  57 

       

    

    

    



STUDIUM 8  58 

    

       

    

 

 

  



STUDIUM 8  59 

Série G.P. 
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SOBRE A DIVERGÊNCIA DOS MEIOS E AS IMAGENS MAQUÍNICAS 

Fernão Pessoa Ramos 

 

 Buscaremos neste artigo estabelecer parâmetros para uma crítica das 

práticas midiáticas dentro de paradigmas que não tomem como eixo estrutural a 

questão tecnológica. Na reflexão contemporânea sobre o universo das imagens 

e sons midiáticos que permeiam nossa sociedade, o pressuposto do 

evolucionismo tecnológico encontra-se sobredeterminado. Neste campo, é 

essencial definirmos o que entendemos por mídia e, principalmente, como 

podemos estabelecer uma análise global de sua função social, enquanto práxis 

concreta.  

 Para fins de estabelecermos uma reflexão mais densa, vamos fechar o 

universo midiático envolvendo dois vetores centrais: a veiculação de mensagens 

audiovisuais (incluindo aí o rádio, mas principalmente a televisão e a internet) 

como primeiro eixo definidor; e a mediação de máquinas, a conformação 

maquínica de mensagens imagéticas e sonoras, como segundo eixo definidor. 

Ao estabelecermos parâmetros críticos para atuação junto aos veículos 

midiáticos de nossa sociedade, devemos ter claro que iremos trabalhar com 

mensagens audiovisuais que são veiculadas, transmitidas, mediadas, 

conformadas pelo que estou chamando de instalações maquínicas.  

 A mídia é propriamente um veículo. E como veículo de uma mensagem 

está longe de ser neutra. A mediação midiática, se podemos expressar assim 

esta tautologia, flexiona o conteúdo embora tenha, como ponto de partida para 

esta flexão, algo que lhe é exterior, de modo essencialmente heterogêneo. Esta 

relação entre o meio e a mensagem que lhe é heterogênea constitui o ponto de 

abordagem deste artigo. "O meio é a mensagem", parece nos dizer uma antiga 

frase do primeiro pensador contemporâneo que se dedicou de modo mais detido 

a estas questões. Se esta flexão é algo indispensável para ser levada em 

consideração, um pensamento que se debruce mais atentamente sobre a 

questão midiática deve, inevitavelmente, pensar a incidência dos diferentes 
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suportes e tradições narrativas/expositivas sobre o meio propriamente. O meio 

não deve ser pensado como uma grande ameba que a tudo absorve e 

uniformiza. Os meios audiovisuais veiculam mensagens muitas vezes 

heterogêneas à especificidade destes meios, juntamente com conteúdos que 

são essencialmente próprios à mensagem. O essencial aqui é diferenciar meio 

e suporte e ver em que medida podem ou não coincidir.  

 O pensamento contemporâneo que analisa as práticas midiáticas tem 

uma tendência a sobredeterminar a dimensão midiática propriamente, em 

detrimento da conformação particular, histórica, dos diferentes suportes. Isto 

muitas vezes agrava−se a partir de uma igual sobredeterminação do aspecto 

tecnológico, dentro de uma visão ainda mais deformadora, principalmente 

quando acompanhada do viés evolucionista. Vamos tentar detalhar com 

exemplos estas afirmações.  

 Podemos definir a televisão e a internet como sendo as principais mídias 

contemporâneas. Com isto queremos dizer que estes são os principais meios 

através dos quais mensagens audiovisuais são veiculadas em nossa sociedade. 

Podemos pensar em uma tendência histórica de ambos os meios para 

confluírem, embora socialmente, hoje, não acreditamos ser esta uma tendência 

significativa. O pressuposto da "convergência dos meios", que ocupa o centro de 

reflexão midiática contemporânea, parece repousar sobre o que os ingleses 

chamam de 'wishful thinking'. Parte-se de uma preposição pressuposta ("os 

meios devem convergir"), sem atentar-se para a efetiva concretude histórica do 

pressuposto. Na realidade, no momento em que abandonamos o axioma 

evolucionista, percebe-se facilmente que, no mundo cotidiano que nos cerca, os 

meios não estão convergindo na velocidade suposta. Ao flexionarmos a análise 

a partir da hipótese ("os meios devem convergir"), acabamos por sacrificar os 

instrumentos analíticos necessários para uma abordagem mais detida da efetiva 

utilização dos meios na sociedade contemporânea.  

 Para os efeitos deste artigo, gostaríamos de realçar o fato de que, 

concretamente, em nossa praxis cotidiana, continuamos a utilizar nossas duas 

principais mídias (internet e televisão, para não mencionarmos o rádio) de modo 

predominantemente independente. A convergência da televisão com a internet 
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vem ocorrendo em uma velocidade que não nos garante sua realização a médio 

prazo, principalmente se retirarmos de nossa análise a flexão ilusória do axioma 

tecnoevolucionista. A falência da firma que produzia os aparelhos de 

convergência "Myweb" 1, talvez aponte para esta tendência de divergência das 

mídias, ou, ao menos, para uma convergência pontual dentro da divergência 

estrutural. O erro no pensamento convergente está em se pensar os movimentos 

de convergência de uma forma global, dentro de um grande bloco unitário, sob 

o império da fascinação tecnológica. E, no entanto, não mandamos e-mail por 

televisão, nem navegamos na internet na televisão; do mesmo modo, não 

assistimos talkshows, novelas ou programas de auditório na internet. Embora 

algo seja tecnologicamente possível não significa que, socialmente, vá ocorrer. 

Está é uma distinção que parece estranha ao axioma tecno-evolucionista, onde 

a efetiva prática midiática cotidiana surge obscurecida pelo grande sol da 

evolução tecnológica. Nada mais parece importar, mas apenas o 

deslumbramento com o último 'gadget' tecnológico, que a análise faz 

imediatamente incidir sobre toda a rede de conformação midiática, ignorando a 

complexidade das determinações sociais. Precisamos de uma análise que se 

volte para a configuração efetiva, e não probabilística, da sociedade 

contemporânea em sua interação com os meios.  

 Em outros termos, se quisermos estudar de modo realista a efetiva 

configuração da utilização midiática na sociedade contemporânea, devemos 

considerar a permanência de uma multiplicidade de mídias, com regimes de 

fruição diferenciados. Na realidade, ver televisão e acionar a internet compõem, 

socialmente falando, atos distintos que envolvem formas de fruição distintas e 

que hoje utilizam, predominantemente, mídias distintas para se efetivar. Na 

práxis cotidiana dominante, configura-se, então, uma "divergência em 

simultaneidade" dos meios. Com picos de convergência singulares, as diferentes 

mídias mantêm sua utilização particular, trazendo para si conteúdos distintos que 

se conformam - de modo independente - a mídias diversas. O que fazemos, ou 

                                            
1 Para quem não se lembra a MyWeb oferecia aos assinantes um decodificador/conector e um 
teclado para que o usuário navegasse na internet com base na TV. Comentando a falência da 
firma, em artigo da revista Forbes Brasil (17/1/2001), Aluízio Falcão Pinto compara este aparelho 
e outros "convergentes" a "uma TV que tem um rádio embutido. Quem se interessaria por tal 
aparelho?" 
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fruímos, face a uma televisão, não fruímos face a uma tela de computador online, 

ou face a um aparelho de rádio. Falou-se muito do "fim do livro". No entanto, é 

evidente que determinado tipo de leitura não se realiza, socialmente, em 

computadores. Não há prazer em se ler romance em computador. Romance se 

lê no sofá ou na praia, manuseando o papel. O insucesso dos aparelhos digitais 

contendo livros demonstra esta evidência. As análises tecno-evolucionistas 

poderão sempre argumentar que "no futuro" será assim ou assado, ou que 

"invariavelmente" a evolução tecnológica digital levará a isso ou aquilo. Nosso 

ponto de vista é de que as análises tecno-evolucionistas dos meios necessitam 

estar mais atentas ao vigor das formas midiáticas tradicionais e seus conteúdos, 

também tradicionais, como o rádio, a televisão, o jornal impresso, o livro, o 

cinema etc. A pequena franja midiática onde a convergência ocorre não justifica 

a excessiva dimensão que hoje lhe conferimos. O resultado desta tendência é 

que nossas ferramentas para a análise da prática midiática contemporânea 

encontram-se descalibradas. A excessiva sobredeterminação do eixo 

tecnológico na análise acaba por sacrificar mediações mais sutis, necessárias 

para abordar a conformação efetiva das novas mídias e sua dimensão social.  

 As análises neste campo são em geral tomadas pelo que chamaria de um 

"deslumbre" com a novidade tecnológica (advinda certamente da forte tradição 

que a dimensão do "novo" teve no pensamento da arte de vanguarda no século 

passado) 2. A novidade e a necessidade do novo acabam por se transformar em 

uma espécie de fetiche, que alimenta de moto próprio toda a contextualização 

histórica, social e de linguagem que circunda à análise do meio. O eixo da 

intensa e incessante inovação tecnológica, movido pela própria lógica da 

realização do valor das mercadorias nas sociedades capitalistas, acaba por 

absorver autofagicamente a análise. Isto não significa que devamos ignorar as 

evidentes transformações tecnológicas introduzidas na última década pela mídia 

digital. O argumento deste artigo está em que estas transformações, embora 

presentes e significativas, estão excessivamente flexionadas na análise pelo 

axioma da evolução tecnológica, axioma que mantém fortes vínculos com a 

tradição do pensamento evolucionista positiva, conforme o respiramos em textos 

                                            
2 Abordo alguns aspectos desta questão em "Falácias e Deslumbre Face a Imagem Digital". 
Revista IMAGENS nº3, dezembro 1994. 
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das ciências antropológicas do início do século XX e no primeiro marxismo (em 

particular em Engels).  

 A obsessão com a evolução tecnológica possui na reflexão sobre 

comunicação no Brasil uma dimensão de tal monta que nos leva a considerá-la 

como o componente central da ideologia dominante em nossa época. Trata-se 

de um recorte analítico que se justifica a partir de uma necessidade constante 

de aceleração na velocidade da consecução histórica. Quanto mais novo, 

melhor, e quanto mais rápido, mais a análise se sustenta. O trabalho analítico 

acaba situando-se sempre naquilo que está por vir, ou no próprio porvir. Esse 

exercício de futurologia demonstra sua fragilidade ao abandonar as 

determinações históricas e a própria análise das mídias contemporâneas. O 

predomínio excessivo desse tipo de análise tem como conseqüência a 

fragilidade e o abandono de trabalhos mais diversos sobre a mídia televisiva, e 

outras mídias comunicacionais contemporâneas, que possuem o eixo da 

evolução tecnológica ausente ou estabilizado.  

 Uma análise dinâmica das mídias, não contaminada pelo pressuposto da 

convergência, deve perceber que em meios diversos, como a internet e a 

televisão, são veiculadas mensagens que lhe são próprias e mensagens que lhe 

são heterogêneas. No meio televisivo há formas de representação que advêm 

por essência do próprio meio. Historicamente aderem ao meio e existem 

essencialmente através dele. É o caso, por exemplo, de programas de auditório, 

programas jornalísticos, novelas, talkshows, minisséries. A televisão também 

veicula mensagens que tiveram sua formação histórica em mídias distintas. É o 

caso do cinema, por exemplo. Ao assistirmos a um filme na TV estamos em 

contato com uma forma narrativa que se formou de modo exterior ao meio. A 

inflexão que a mídia televisiva exerce sobre a narrativa fílmica é pequena, 

centrando-se principalmente na definição da imagem: basicamente alguns 

aspectos fotográficos, enquadramento e profundidade de campo. Também no 

regime de fruição há alguma inflexão 3. A televisão é o meio e o filme é o suporte, 

                                            
3 No caso específico do telefilme, filme realizado exclusivamente para exibição da TV, e não 
divulgado pelo meio sala de cinema/pelicula, esta flexão é um pouco maior, mas as estruturas 
básicas enunciativas da narrativa fílmica são mantidas. As formas narrativas especificamente 
televisivas, como a mini-série e a telenovela, mantém vínculos evidentes, e uma estruturação 
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ou a forma (narrativa) que este meio veicula. A sala de cinema é o meio original 

do filme e de sua forma narrativa, mas este desde há muito abandonou a 

exclusividade. Embora a sala de cinema seja ainda um meio importante para a 

veiculação do filme, este faz-se hoje, predominantemente, através da mídia 

televisiva (transmissão ou videocassete/dvd) e da internet (este meio, 

socialmente, veicula, já há 3 anos, apenas curta-metragens, detalhe importante 

a ser observado, pois estamos buscando descolar nossa análise do regime de 

iminência tecno-evolucionista).  

 A incidência da conformação videográfica sobre a tradição fílmica, 

historicamente relacionada à película, deve ser vista de modo completamente 

distinto da incidência do meio televisivo sobre o filme. Experiências de vanguarda 

com vídeo, dentro da tradição fílmica, devem ser distinguidas das inflexões 

midiáticas sofridas pelo filme ao ser divulgado pela televisão. O mesmo princípio 

de separação analítica entre meio e suporte deve ser aplicado à mídia digital em 

sua relação com formas históricas audiovisuais que lhe antecederam. Notamos 

hoje uma sobredeterminação da dimensão digital dentro da análise da mídia em 

geral. Confunde-se a veiculação digital enquanto mídia (a internet, 

propriamente), com a conformação digital enquanto elemento que flexiona 

suportes e tradições narrativas que lhe antecedem. Um exemplo disto é a 

distinção que devemos fazer entre a) a influência do suporte digital, a influência 

da infografia, na composição da imagem cinematográfica e b) as determinações 

advindas da veiculação da forma narrativa fílmica na mídia digital que chamamos 

internet. A conformação digital dá-se através de uma máquina (podemos chamá-

la de computador) que pode incidir na conformação ou na veiculação da 

mensagem (ou em ambas). As observações que estamos estabelecendo sobre 

cinema podem ser ampliadas para outros conteúdos. A intenção é frisar a relativa 

aderência do meio à mensagem e sua potencial flexibilização, mantendo-se 

muitas vezes uma forma original "dura", praticamente inalterada.  

 Acima dissemos que a internet e a televisão são as principais mídias de 

nossa sociedade contemporânea. Que tipo de produto visual estas duas mídias 

                                            
básica comum (em termos de estratégias de linguagem para significar com imagens e som), com 
a enunciação fílmica.   
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veiculam? E como estes produtos visuais relacionam-se com suas 

características enquanto mídia? São flexionadas por elementos estruturais que 

a veiculação do produto audiovisual detona? Para pensarmos em mais detalhes 

estes aspectos, iremos nos centrar sobre a conformação imagética audiovisual 

que possui a singularidade, em nossa sociedade, de ser obtida através de 

aparelhos que iremos chamar de maquínicos. As principais conformações 

maquínicas através das quais nossa sociedade veicula conteúdos audiovisuais 

são a máquina-câmera e a máquina-computador. Ambas são máquinas 

essencialmente distintas e o estabelecimento desta distinção é indispensável 

para marcarmos uma postura crítica consistente dentro do universo midiático.  

 A sobredeterminação contemporânea da mediação digital tem como 

principal conseqüência o reducionismo da dimensão que a mediação da 

máquina-câmera possui no universo midiático que nos cerca. Este reducionismo 

pode ser localizado em duas vertentes:   

1) no que chamei atrás de vertente evolucionista - que acredita em uma 

evolução linear das técnicas que, conforme aparecem, excluem 

automaticamente as formas que lhe antecedem. A vertente evolucionista 

é estranha a abordagens diacrônicas que valorizem a evolução histórica 

dos diferentes meios e sua convivência divergente na sociedade 

contemporânea;  

2) no que chamarei aqui de vertente "ameba". A vertente "ameba", em geral, 

constitui-se como complemento à vertente evolucionista, 

sobredeterminando a conformação digital, que incide e reduz todos os 

poros das mais distintas veiculações midiáticas. A vertente "ameba" tem 

como principal conseqüência a redução da diversidade audiovisual à 

conformação digital. Conceitos como "multimídia" e "audiovisual" algumas 

vezes refletem esta ideologia, designando um campo horizontal no qual 

as mais diferentes formas de expressão são reduzidas.  

 Ao nos referirmos às duas principais conformações maquínicas na 

veiculação de conteúdos de imagem e som, nos referimos às máquinas que lhes 

conformam (o computador e a câmera) e mencionamos o que consideramos 
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diferenciais de raiz. Vejamos no que se distinguem e qual a importância social 

desta distinção para uma reflexão sobre o universo midiático.  

 No que se singulariza a "conformação câmera" e no que ela se distingue 

da "conformação digital" da imagem? Entendo por "conformação câmera da 

imagem/som", o processo que implica no estabelecimento desta imagem e som, 

a partir de estímulo exterior à máquina-câmera. Este estímulo exterior deixa seu 

traço, seu índice (se quisermos utilizar um conceito semiótico), ou a marca de 

sua corporalidade, em um suporte interno à máquina-câmera. No sentido que 

desenvolvo, pouco importa o tipo de suporte que a câmera se utiliza, se digital, 

videográfico ou película. A imagem-câmera caracteriza-se por esta relação de 

exterioridade com o que lhe conforma. Evidentemente há diferenças nos tipos 

de suporte utilizados na câmera para captar a realidade que lhe é exterior. Em 

geral, o suporte digital é mais flexível, por assim dizer, do que o suporte película, 

onde o traço da exterioridade é conformado de modo mais duro, com uma 

manipulação, em princípio, mais difícil.  

 A questão da possibilidade de manipulação da imagem-câmera parece 

atrair de modo obsessivo o pensamento contemporâneo sobre a imagem. Este 

viés está no centro da postura ameba acima mencionada, dentro da análise hoje 

predominante da imagem-câmera. Na medida em que a imagem digital, 

conformada internamente em um computador, é manipulável e a imagem-

câmera também pode ser manipulada em sua forma, ambas são classificadas 

com idênticas. O erro deste raciocínio consiste em centrar-se numa interferência 

possível na consistência plástica da imagem, como se pudesse haver um nível 

absoluto de especularidade. Como este ponto especular não existe, então todos 

os outros degraus diferenciais podem ser abolidos. O argumento é, em si 

mesmo, bastante frágil.  

 A imagem digital, ao contrário da imagem-câmera, caracteriza-se por 

poder ser composta inteiramente dentro da máquina sem qualquer tipo de 

interação ou contato com a realidade fenomenológica que lhe é exterior. A 

conformação numérica lhe confere poderes inéditos de manipulação de traços e 

cores, aproximando-a da imagem plástica. A diferenciação é que a imagem 

plástica não é necessariamente maquínica. A sensibilidade contemporânea está 
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presa ao "frisson", ao deslumbramento, das novas potencialidades abertas pela 

conformação figurativa audiovisual maquínica. Chamemos esta principal 

característica da imagem digital, como sendo a de sua constituição intra-

maquínica. Em meu ponto de vista, só temos a ganhar estabelecendo fronteiras 

entre diferentes imagens maquínicas (as de origem câmera e as de origem 

infográfica), do mesmo modo que considero um veio rico para reflexão 

estabelecermos o diferencial destas, com as imagens não maquínicas (como a 

imagem plástica). Diferente meios, veiculando imagens estruturalmente 

distintas, mais ou menos flexionadas pelas conformações midiáticas, e com 

elementos pontuais de convergência, compõem o quadro predominante da 

práxis e fruição midiática em nossa sociedade. Certamente, este ponto de vista 

vai contra a postura "ameba" que apontará inevitavelmente para imagens 

plásticas que usam recursos digitais, ou então manipulações com a imagem-

câmera que envolvem recursos de conformação digitais infográficos. O próprio 

cinema contemporâneo, centro da conformação histórica da imagem câmera, 

hoje utiliza-se de diversos procedimentos digitais intra-maquínicos. A 

diferenciação está no fato de que a imagem-câmera é, antes de tudo, uma 

imagem do mundo. A espessura necessária de toda representação não deve 

obscurecer este fato, estabelecendo uma falsa proximidade entre as imagens de 

origem plástica ou intra-maquínica digitais, com a conformação imagética que 

sofre a mediação pela câmera.  

 Trata-se de duas conformações maquínicas distintas, a da câmera e a 

infográfica, em ocasional interação pontual, que só poderão ser analisadas se 

nos detivermos em suas particularidades, fugindo da postura ameba. Como 

pensar, por exemplo, a figura do ator, central na significação cinematográfica 

contemporânea, sem explorarmos as características da "conformação câmera" 

da imagem? Do mesmo modo, como analisar um produto recorrente da 

televisão, como o telejornalismo, sem nos aprofundarmos na análise da 

mediação da câmera, em sua interação com o evento extraordinário e suas 

conseqüências epistemológicas? O importante é realçar que eventuais 

sobreposições de campos imagéticos não devem diluir a diferenciação, de raiz, 

entre dois tipos de conformação imagética maquínica distintos, predominantes 
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em nossa sociedade contemporânea. É exatamente a partir desta diferenciação 

original que poderemos estudar, de modo mais fértil, as zonas de sobreposição.  

 Meu ponto de vista é de que as singularidades da imagem-câmera estão 

subdimensionadas nos estudos contemporâneos da mídia. A sobredeterminação 

do eixo manipulatório (que vai de encontro à manipulação intra-maquínica digital) 

esquece dimensões centrais que a imagem-câmera possui socialmente. 

Vejamos alguns exemplos. Nos Estados Unidos, em 1996, ocorreram 

fenômenos sociais extremamente graves a partir da divulgação de uma gravação 

amadora de um conjunto de policiais espancando o funcionário negro Rodley 

King. Não podemos refletir sobre a dimensão da repercussão social desse 

evento se não tivermos como vetor as potencialidades singulares da imagem-

câmera em sua relação com o mundo que lhe é exterior. Se devemos, 

certamente, nos abrir para a possibilidade de manipulação digital, ou analógica, 

do traço indicial fotográfico, é também necessário apreender a dimensão indicial 

da imagem, especificamente a partir de sua relação fenomenológica com o 

mundo. Neste aspecto está o eixo analítico central para a compreensão da 

dimensão social do principal tipo de imagem que percorre a mídia 

contemporânea. A relação particular entre imagem-câmera e traço do mundo 

constitui a singularidade que permite compreendermos sua repercussão intensa 

e o papel que ocupa em nossa sociedade. A dimensão indicial é o ponto central 

em torno do qual, socialmente, nos relacionamos com este tipo de imagem. A 

sobredeterminação da possibilidade de manipulação acaba por deformar esta 

singularidade da imagem-câmera.  

 No Brasil, entre dezenas de outros exemplos, podemos ter noção da 

dimensão que possui a imagem-maquínica-câmera a partir dos eventos 

envolvendo o movimento "Sem-Terra" no Pará, e nas cenas da batida policial na 

Favela Naval. No primeiro caso, a questão das diferentes interpretações da 

imagem (o caso foi reaberto a partir de novas perícias fornecidas pela UNICAMP) 

enfatiza exatamente a dimensão que têm, para nossa sociedade, as 

características indiciais da imagemcâmera. Entre a descrição oral ou escrita de 

um evento, entre a animação digital intra-maquínica de um evento e sua 

conformação através da imagem-câmera, existe, socialmente, um oceano de 

distância. Que efeito social teriam, por exemplo, as imagens da Favela Naval 
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sendo reconstituídas digitalmente a partir do depoimento de uma testemunha? 

O pensamento contemporâneo é acompanhado sempre de perto pela 

preocupação ética com a reflexividade. Não estaria na hora de variarmos este 

foco? Não é empobrecedor pensarmos a presença da imagem-câmera na mídia 

a partir unicamente da possibilidade de manipulação, ou da presença de 

mecanismos de negação da realidade representada? Agora que já sabemos que 

a imagem com forma especular não é reflexo do real, que interpretações 

múltiplas sempre são possíveis, que o campo da representação é opaco e o 

sujeito cindido, por que não explorarmos novos horizontes em vez de ficarmos, 

repetidamente, frisando estes aspectos?  

 Temos, então, como conseqüência, uma análise que vê a imagem-

câmera de modo similar à imagem plástica ou, mais recentemente, como idêntica 

a imagemintra-maquínica de origem digital. E, no entanto, nossa sociedade 

articula-se por inteiro, inclusive judicialmente, através das potencialidades 

indiciais da imagemcâmera. Quem quer saber do desenho de um avião atingindo 

o World Trade Center? Que valor, para nós, teria este testemunho? Certamente 

pequeno, se comparado com o impacto e a intensidade das imagens chocantes 

do desastre, divulgadas compulsivamente pelas redes televisivas. Estas são as 

imagens de nossa época, são as imagens que permeiam nossa praxis midiática 

cotidiana e nosso imaginário. Estas imagens e sua forma já estão, de há muito, 

a merecer uma análise mais séria, que se detenha em sua forma constituinte e 

não apenas repita recortes analíticos já conhecidos.  

 Poderíamos também aqui mencionar as dimensões que envolvem as 

potencialidades indiciais da imagem-câmera em nosso cotidiano pessoal, 

através de fotografias e vídeos familiares. É estranho observar que o crítico que 

louva a horizontalidade da conformação digital não perceba que, ao se debruçar 

sobre a imagem de suas últimas férias, está tendo um tipo de interação 

espectatorial que nada tem a ver com a conformação digital da imagem, mas 

remete-se, de modo central, às potencialidades e singularidades indiciais, 

próprias à mediação da câmera. Mesmo na internet de hoje, os sites com web-

câmeras estão proliferando. E o que buscam estes sites, do mesmo modo que 

os processos de comunicação pessoal audiovisual com imagem? Buscam esta 

relação fenomenológica com o mundo, com a presença de outrem, que 
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singulariza a mediação da câmera. Em um ambiente carregado de imagens com 

conformação digital intra-maquínica, proliferam estas imagens como testemunho 

da força imagética da imagem-câmera, remetendo-se, na dimensão estrutural de 

sua constituição, às potencialidades da milenar imagem especular, ou, ainda 

mais simplesmente, das superfícies que refletem o mundo. Mais uma vez, 

estamos face à convivência divergente de tipos diferenciados de 

imagensmaquínicas, remetendo-se a raízes de conformação imagéticas 

distintas, veiculadas por mídias igualmente divergentes em sua práxis social.  

 Para um pensamento consistente das práticas midiáticas, envolvidas na 

veiculação de mensagens audiovisuais em nossa sociedade, necessitamos levar 

em consideração as potencialidades singulares da imagem-câmera e as 

dimensões sociais que por elas são determinadas. A postura convergente tecno-

evolucionista acaba por obscurecer e embaralhar aspectos estruturais 

importantes, desviando o foco analítico para um vetor limitado, já 

excessivamente explorado. A questão que se coloca é a de se redimensionar os 

espaços, voltando-se a análise das mídias e seus conteúdos para sua existência 

efetiva e não apenas potencial.  

 

 

 



PEQUENA VIAGEM AO GRANDE SERTÃO: NOTURNO 

Luciano Bernardino Da Costa  

 

Apresentação 

 Quando lá estava, pouco me deparava com as palavras com que agora 

discorro sobre estas imagens, ao confrontá-las com o Grande Sertão, com o 

Levítico. Desejava apenas o sertão interior intuitivo, a experiência em sua 

pureza, ainda que aleatoriamente mapeada. Pouco sabia dos percursos, das 

inquietações e do desejo misterioso de pertencer de Riobaldo. 

 O espaço da palavra por vezes adensa, explica, justapõe-se a tantos 

outros, alinhava significados implícitos e, quando o descubro lado a lado com a 

imagem, inventa a si mesmo como um interlocutor ativo, solto aos desejos, às 

memórias que os signos visuais nos trazem. 

 É dessa matéria que se compõe este texto que aqui apresento; trata-se 

de uma viagem por uma região antes só conhecida nos livros de Guimarães 

Rosa e nos trajetos de Riobaldo, e que tomou forma em fotografias para a 

realização da dissertação de mestrado, e a esta retornou na relação da imagem 

com a palavra. 

 Região revisitada por duas vezes ao longo de percursos semelhantes, 

neste texto que se refere ao segundo capítulo da dissertação original, extingue-

se em um Matadouro. O autor depara com um "espaço inconsciente" da região 

que visitara, o percurso se concentra e conflui em um único local, possibilitando, 

através das fotografias, o reencontro com memórias da região, com a narrativa 

de Riobaldo, e com uma sacralidade imiscuída, presente nas imagens, que se 

revela ao justapor-se ao Levítico. 

                                            
 Luciano Costa titulou-se em novembro de 2001 como Mestre em Educação na área temática 
"Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte", pela Faculdade de Educação, Unicamp. Integra 
o OLHO, Laboratório de Estudos Audiovisuais, Unicamp, atua como fotógrafo profissional há oito 
anos e recentemente foi contratado como professor de Fotografia para Arquitetura na PUC-
Minas. 
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 Imagem fotográfica como espaço-memória, subvertendo a cronologia que 

orienta o olhar sobre a fotografia e a educação visual que nos dirige à 

compreensão, ao reconhecimento daquilo que esteve diante da câmera. O texto 

junto aos fragmentos ancora a abertura desta passagem, traz-nos origens 

difusas reveladas nas camadas que compõem a imagem. 

 É disso que trata este texto: imagens, palavras, memórias, origens 

distantes, guiadas por fotógrafos e autores afetivos - Robert Frank, Benjamin, 

Roland Barthes, Guimarães Rosa - e sob a orientação do Prof. Dr. Milton de 

Almeida, do Laboratório de Estudos Audiovisuais, OLHO, Faculdade de 

Educação, Unicamp. 
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 Nesse local que aqui apresentarei, pareceu-me que enfim retornara ao 

centro de algo não compreendido. Um reencontro, na surda solidão noturna, com 

outra viagem que realizara anos antes numa região próxima à que temos 

percorrido juntos 1.  

 Naquela ocasião, pontuei, em fotografias, meu estranhamento pela forma 

crua e explícita que ocorria o lidar com a carne. As carnes de boi e de porco 

eram expostas em retalhos, pouco salgados, pendurados à luz do sol, no 

caminho dos passantes. Seus cortes não se assemelhavam ao mapeamento 

estamental que conhecemos em nossos açougues; desfraldados, orientados 

pelas fibras que se estendiam por diferentes regiões da anatomia do gado, a 

carne se fazia, enquanto tal, com todas suas nervuras, sebos e imperfeições.  

 As vísceras borbulhavam sua gordura sob o coração enorme, inchado em 

sangue arroxeado, pendurado em banca de feira, sustentado nas finas travessas 

de madeira untadas de um sangue pisado, enfeitadas pelas moscas que 

revisitavam as demais bancas. Bem próximo a estes locais, porém em outra 

cidade, um romântico casal adornado pela virilidade sanguínea que os fazia 

unidos, pertencentes um ao outro, debruçava-se sobre o balcão de um boxe de 

mercado em meio a arrobas de carne. A seu lado, vários outros pequenos 

açougues se enfileiravam. 

 A naturalidade dessas práticas, a proximidade e a intimidade com que se 

realizavam nos passeios públicos causavam aversão aos olhos de uma moral 

urbana, higienizada e, por que não, burguesa. Quando já distante de uma 

primeira impressão, esses locais pareciam como uma extensão do pasto, do 

gado, numa reafirmação da tradição pastoril da região, envolta por uma 

rusticidade, expressa na maior proximidade e coexistência entre homem e 

natureza, o que se estendia a outras relações. Entre esses espaços, as moscas 

se revelavam como um elo de ligação de uma cadeia; saciando-se dos bernes 

                                            
1 Este texto trata-se do segundo capítulo da dissertação de mestrado Pequena Viagem ao 
Grande Sertão: Fotografia e Palavra, desenvolvido a partir de ensaio fotográfico realizado no 
noroeste de Minas Gerais, médio Rio São Francisco. Ao longo do texto ocorrerão menções ao 
primeiro capítulo e a memórias da viagem àquela região, no entanto tais referências não 
comprometem a compreensão do texto a seguir.  
Orientador: Prof. Dr. Milton de Almeida  OLHO - Laboratório de Estudos Audiovisuais  
Faculdade de  Educação - UNICAMP 
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do gado nos pastos, até às postas de carne misturadas às vísceras que se 

encontravam expostas nas calçadas ao olhar do passante.  

 Uma outra imagem com a mesma latência desses universos vem se 

justapor e compor uma continuidade ao casal e às práticas anteriores. 

Registrada talvez num canto de algum quarto à beira de estrada, a foto de Miguel 

Rio Branco traz a intimidade violenta, visceral e apaixonada deste casal.  

 

01 -  Miguel Rio Branco, 1998. In: Rio Branco, M.  A bela e a fera, pp. 72-73. 

 A cicatriz que recompõe a carne, guardando-a no interior de si mesma, 

traz em sua memória de traço de solda o fio da lâmina que a cortou e, como um 

sorriso, nos seduz, em contraponto ao abraço apaixonado que este fragmento 

do “real” nos revela. O desfoque e a proximidade da cena avançam sobre o 

observador impondo que nos relacionemos com a imagem através de sua 

sensualidade carnal, compartilhando da intimidade do casal.  

 Tal proximidade rompe a distância asséptica propiciada pela mediação da 

câmara fotográfica, nos causando um misto de atração e repulsa embriagados, 

que por vezes me parece com a relação provocada pela carne oferecida nos 

passeios públicos, na forma do ato explícito deste abraço, lado a lado com o 

corte, com a cicatriz não omitida.  

 Da cicatriz, do abraço, ao incômodo torvelinho que iniciamos na viagem 

anterior, voltamos ao nosso percurso original e nos encontramos agora em 
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Brasília de Minas, cidade também pertencente à região que antes visitara, 

primeira parada desta viagem.  

 À margem do riacho local redescubro a baixada por onde chegara meu 

ônibus, no entanto agora na forma de um vale mais amplo, alargado e distante 

da rodoviária em que aportara. Reconheço-me na periferia da pequena cidade. 

Tenho à minha frente a visão da região central de onde vim tangenciando seus 

pontos mais elevados, entre um casario do começo do século que denunciava 

os breves "tempos áureos", alicerçados sobre ruas de "pé-de-moleque" que se 

esgotavam rapidamente no paralelepípedo regular encoberto freqüentemente 

por terra.  

 Aqui, de onde observava, a tensão das grandes metrópoles me veio na 

forma de medo, de insegurança. O descaso, a solidão do entorno daquele lugar, 

o limite entre uma área urbanizada e outra em ocupação, percorria em mim um 

desejo de dali partir, trazia-me à memória as imagens construídas dos locais da 

violência urbana, o que, no entanto, foi logo se dissipando ao encontrar o 

reconhecível: o pasto, o brejo, as pequenas trilhas interrompidas por pinguelas, 

todos se fundindo uns aos outros, reunidos pelos quintais esparramados das 

casas e pelo cheiro de gado que se avizinhava. Ao fundo, a visão de uma bela 

casa, rosada, me atraía. Atrás de figueiras gigantescas, a cor de sua fachada 

vibrava sob a luz luminescente de um céu cinzento, alto, minutos antes do 

anoitecer.  

 Ao chegar mais próximo reencontro uma arquitetura semelhante, talvez 

mais recente, a que vira um pouco antes, rapidamente, na região central da 

cidade. Contornando as figueiras, atravessando o pátio de terra, pude então 

observar o que parecia ser uma casa abandonada, algo como um refeitório ou 

mesmo um manicômio, destituído de mobiliário. Os detalhes de sua construção 

descreviam uma preocupação higienizadora que parecia remontar a décadas 

passadas.  

 Ao longe, naquele pátio que se estendia ao seu redor, uma carroça, outra 

casa, as galinhas, os cachorros e aquele que me estranhava, seu Jesus. 

Responsável pelo local, com orgulho e desconfiança me apresentou o 
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Matadouro Municipal. Observando entre as grades que o lacravam, o convite de 

seu Jesus, meu convite: de ali retornar em imagens, durante a madrugada em 

que se dava seu funcionamento, da uma às seis horas. 

 Na noite vaga, a tensão pelo dia seguinte. O desejo do corpo pelo 

descanso, em uma afinidade, a se usufruir e esquecer, com as pensões e locais 

em que se dorme. O corpo atravessa as rodas de conversa, o vácuo luminoso 

da televisão solitária, o breve boa noite aos vizinhos ocasionais, até chegar ao 

quarto, à cama, ao colchão, que em sua generosidade temporária tenta se 

moldar aos vários estrangeiros que recostam sobre seus relevos, trazendo a 

lembrança dos corpos que o antecederam.  

 Assim, no território do temporário, as pensões, de cidade em cidade, são 

como extensões dos bancos de ônibus. Quase sempre são familiares, limpas, 

às vezes largadas, utilitárias, subordinadas ao uso de seus proprietários. Nelas 

misturam-se os desejos dos viajantes com o da família que nela reside, 

separados que estão, com freqüência, por finas paredes que não chegam até o 

teto. Ouve-se a curiosidade que se estende além dos limites do quarto, dela se 

desfruta, compartilha e usa, à cata de informações. No entanto, essa 

proximidade forjada nem sempre é freqüente; ali em Brasília de Minas esgotou-

se à primeira vista, em uma desconfiança surda e no rápido acerto das partes.  

 Acordo assustado, embora tarde, são quase quatro horas, atravesso a 

noite desconhecida em passos largos, ouvindo meu silêncio romper a teia de luz 

dos postes públicos, ansiando não encontrar nenhuma sombra. Paralelepípedos, 

baixada, vale, a pequena ponte, ao longe a visão das ruas ascendentes sob o 

ritmo mais espaçado da iluminação pública. Caminho, orientado pelo fugaz halo 

rosado de luz que se revela em meio à negra silhueta das folhas que 

interrompem a visão. 

(Mas do que falo? Parece tudo se revelar enquanto palavras e não como 

imagens. Após ter percorrido meu sono leve, na preguiça e incerteza de acordar 

e, quem dera, nada encontrar, achava-me envolto em negociações que me 

levassem a negar o convite de Seu Jesus. Lembro-me das imagens que me 

trouxeram até aqui e tenho o sertanejo reafirmado neste tecido verbal, 
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novamente o reencontro em minha lembrança numa pureza incompreensível, 

anterior à transumância interpretativa que lapido em minha fala.) 

 Contorno a figueira, invado a área definida pela bolha de luz que se rompe 

com a fração da carroça e o trânsito dos cães. No centro desse pátio me engano 

com a claridade fátua de uma “fogueira”, ali começa o próprio Matadouro, 

explícito no trabalho que realiza, esquecido em memórias que o trespassa. 

 Aqui chegando, convido-os a entrar através do conjunto destas imagens, 

de um vermelho contínuo, uníssono, entrecortadas pelos fluxos irregulares que 

percorrem nossa imaginação, conduzidas por um olhar freqüentemente 

cabisbaixo que vasculha indícios fragmentados, revelados por uma luz que se 

pretende homogênea, etérea, envolvendo o espaço interior como se ali não 

estivesse presente. Sob esta luz que nos possibilita ver, observar aquilo que se 

quer mostrar, caminhemos:  

   

         

          

 Percorro meu olhar pelas fotografias e, a princípio, só encontro 

movimentos borrados, em uma dinâmica de corpos perdendo seus contornos em 

meio ao negro, ao branco avermelhado. Corpos que se prefiguram como 
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lembrança de si mesmos na volatilidade em que se fizeram um dia imagens não 

totalmente formadas sobre a prata sensível do filme.  

 A ânsia de bem reproduzir, informar, praticar a fotografia como análogo 

ao real, percebo inviabilizada, subordinada que está a uma realidade definida 

pela sensibilidade dos haletos de prata à luz artificial que reflete dos corpos. Em 

seus longos tempos de exposição, exigidos para a formação da imagem sobre o 

filme, fantasmas se criam em espécies enigmáticas. A bota manca solitária ao 

lado do balde, estanca-se abaixo de outra imagem que em passo e transparência 

avança para a câmera. Um borrão atravessa o enquadramento, dissemina-se 

enquanto gesto nos contornos perdidos de uma ou de outra mão. Todos eles 

fluidos, todos eles indicando múltiplos trabalhos sendo realizados, representados 

que estão sobre o chão nebuloso do Matadouro.  

 O trabalho se faz sob a observância daqueles que aguardam à porta. 

Como sentinela, um deles suporta-se sobre o gradil do portão, observando 

sorrateiramente a ação do fotógrafo, presta-se a abrir caminho ao olhar que 

pretendia reproduzir a cena e, na moldura que estabelece com seu corpo em 

primeiro plano, incita-nos, como nas paisagens, a olhar mais fundo e entrar no 

Matadouro.  

 Enquanto isso, outro sentinela às suas 

costas amplia nosso ângulo de visão, 

oferecendo humildemente sua negritude ao 

retrato, observando a câmera por detrás da 

carroça à espera de nova defecção. Seu olhar 

dirige-se a nós observadores, com uma 

ancestralidade que comove, fazendo recordar 

as atribuições dos negros representados nas 

imagens de Hildebrant pelos becos do Rio de 

Janeiro, através de associações que se 

encontram ainda perpetuadas em nossa 

memória. A este sentinela me dirijo com uma 

respeitosa aversão, dada a tarefa diária que 
3 - Rua do Ouvidor – E. Hildebrandt, 

1844. 
In: Aguilar, N. Mostra do 

Redescobrimento... p.183. 
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compartilha com os cães e com aquela que com seu lenço branco rodeia a 

carroça.  

 O olhar adentro se esvai, no anunciado de um novo acontecimento, 

perseguindo os ritmos daqueles que lá circulam, estabelecendo limites de um 

dentro e fora dado pela costura desses fluxos. No ato de puxar, o corpo ancora-

se em sua massa disforme e arrasta para fora o que parece ser o couro a ser 

limpo, os pés estáticos sustentam em firmeza toda a ação que ali ocorre, nos 

conduzindo para além do gradil que emoldura a imagem em ângulos 

assimétricos. Talvez seu movimento nos leve a descer os degraus até a parte de 

baixo, no quintal onde se alinha o olhar do fotógrafo.  

 Às minhas costas, no pátio de terra, reencontro a “fogueira”, o porco a ser 

esfolado; recordo-me do lugar onde iniciei a execução dessas imagens e que no 

entanto se perdeu no ato de edição pelas palavras, na justaposição de uma 

imagem a outra. Neste “gado miúdo”, o crepitar faisquento do aço retira a pele 

descolada sob a chama breve do álcool doméstico. Em uma das extremidades 

o branco das botas plásticas prolonga-se em ação até o ângulo das pernas 

daquele que esguicha o álcool e ilumina a cena.  

 Acima, uma faixa negra define uma dobra, uma escada e seu prolongar, 

sobre ela vísceras pontuam nossa ação. Em um verde hachurado, ao lado, se 

reconhece a espécie do animal e o que dele se pretende. Sua tonalidade 

distorcida nos traz novamente a inquietação quanto à consonância com a 

realidade visível: por que verde? Vem à memória a tecnologia das emulsões 

fotográficas, banhadas que estão sob uma luz de outra temperatura de cor para 

a qual o filme não foi codificado.  

 Em todas as imagens, tons de vermelho e branco prevalecem, verdes... 

encontram-se catados; no caos das cores primárias, os ampliadores, as 

emulsões fotossensíveis, seus filtros e pigmentos tentam responder e 

compreender o que lá fora ocorre. Em volta dos restolhos de carne, refletida no 

barrado branco-avermelhado dos azulejos, o incandescente da lâmpada funde-

se aos gases de alguma luz esverdeada e à oscilante luz do fogo. Iluminam, 

constróem, apresentam o mundo visível, onde os padrões de cor de uma Kodak, 
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de uma Fuji se perdem gerando resultados díspares e informes. Cor se inventa 

por mais fidedigna que se deseja ser. O real. 

 Meu passo, então, se faz sobre terra solta, orientado pelo calor do fogo, 

pela curiosidade em relação ao trabalho que ali se realiza; no entanto o olhar 

resvala, hesita em ascender os degraus que levam ao interior do matadouro, ou 

em se deter ainda mais no “gado miúdo”, esverdeado, que em um vértice 

esquecido pontua o olhar, em ordem inversa. O animal cindido emerge desta 

visão periférica e aos poucos se impõe, prostrado que está sob seu verde 

poeirento em equivalência direta aos outros pares de pés. Na distância que o 

separa das botas brancas, um espaço-tempo se estabelece como um intervalo 

inconsciente de uma origem longínqua, como este fragmento do Levítico a que 

agora me remeto.  

Iahweh falou a Moisés e a Aarão, e disse-lhes: ‘Falai aos filhos de Israel 
e dizei-lhes: Estes são os quadrúpedes que podereis comer, dentre 
todos os animais terrestres: Todo animal que tem o casco fendido, 
partido em duas unhas, e que rumina, podereis comê-lo. São os 
seguintes os que não podereis comer, dentre aqueles que ruminam ou 
que têm o casco fendido: Tereis como impuro o camelo porque, 
embora sendo ruminante não tem o casco fendido; tereis como impuro 
o coelho porque, embora sendo ruminante não tem o casco fendido; 
tereis como impuro a lebre porque, embora sendo ruminante, não tem 
o casco fendido; tereis como impuro o porco porque, apesar de ter o 
casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da 
carne deles nem tocareis o seu cadáver, e vós tereis como impuros. 
(Lv 11:1-8. Bíblia de Jerusalém, p.182).  

 Deitados por palavras sagradas, os animais se fazem aqui enumerados, 

classificados sob o discurso autoritário e didático de Iahweh que se estende, 

também, à privação de outros alimentos, isolamento de doentes, aversão a 

certas práticas sociais e sexuais. Seu enunciado transmitido como revelação 

pelo poder transcendente de Iahweh parece encontrar-se restrito à condição 

taxionômica, que, na imagem, encontra semelhante na fração do animal que se 

aninha no canto da foto, agora higienizado pela palavra.  

 Pergunto-me sobre a matéria de que é constituído este discurso, que 

poder de assepsia ele tem sobre a imagem, e, novamente, encontro a disposição 

normativa em que se baseia o enunciado e a autoridade de Iahweh. É como se 

o porco a ser esfolado se encontrasse reduzido ao “animal de casco fendido que 

não rumina”, desprovido das possibilidades narrativas ou mesmo descritivas que 
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a imagem e outras memórias do animal nos evoca. Pois a norma parece isolar, 

decepar, apresentar em partes aquilo que pretende mostrar em meio a um 

anseio de dissecação que muitas vezes encontramos também na fotografia (há 

que se ver seus múltiplos usos com a finalidade de comprovação restrita de 

alguém ou algo acontecido). Com isso rouba a alma daquilo a que se refere, ao 

negar-lhe seu caráter narrativo, reduzindo a imagem do ser ou da ação a um 

objeto que se encontra no outro extremo do dedo que aponta.  

 Assim, confinado que estou a um dos vértices da imagem, cruzo meu 

olhar em sua extensão e encontro a bota branca, atravesso a chama superficial 

e completo um triângulo nas duas pernas decepadas, retorno à aridez do terreno, 

ao intervalo, a esta mediação temporal que me locomove novamente aos 

extremos bípedes da imagem, o Levítico então reaparece e com ele a 

normatização sanitária do estado burguês, rompida em sua devoção ao sagrado, 

profanada em sua própria escrita na rusticidade do Matadouro. A ambas 

observo, no entanto não compreendo em que espaço estou que, como um 

zumbido uníssono, me permite atravessar temporalidades distintas, propondo 

uma coexistência entre escrituras sagradas e outra laica, burguesa. 

 E a norma continua a se oferecer, moldada que está no animal cindido e 

no calçado reluzente. Vagueio pela lembrança de outras imagens e encontro o 

piso nivelado pelo humor sanguíneo como uma extensão das paredes 

azulejadas, que se levantam em alto pé-direito, de onde se difunde a luz intensa 

que rompe a noite; lá no alto, espaços vazados permitem ao Matadouro respirar 

quando de dia. Retorno, então, à sua amplidão sem obstáculos e percebo que 

neste local a norma não se estabelece, habita-o na própria funcionalidade da 

edificação como um figurino ou um cenário que, uma vez adormecido, ao clarear 

do dia, se cala, deixa de ser palco de um espetáculo para revelar-se “local”, 

apenas.  

 Já os preceitos de redenção e purificação que povoam o Levítico aqui se 

encontram fossilizados. A higiene e assepsia que visam o controle e a separação 

do puro do impuro parecem aí corrompidas, esquecidas, profanadas em sua 

sacralidade pagã. Neste local, que me traz à lembrança tais preceitos, que no 

entanto perderam sua potência, manifesta-se uma tensão renegada diante da 
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própria condição em que o local se encontra. Espaço sedimentado, em 

consonância com a execução da própria fotografia, através de suas formas 

diluídas que compactuam com o movimento, a transpiração, os odores dos 

corpos descamisados, descalços, em tons de marrom avermelhado a cintilar 

impregnados de poeira ao esfaquear a carne.  

 Minha lembrança volta a se impor, diante da norma que fora revelada, só 

agora, através das fotografias. Retorno àquela noite. No tato de meus pés 

calçados, percebo a superfície, oleosa, vital, sobre a qual tento armar o tripé, 

que logo escorrega, arregaça, desejando aproximar-se do solo, talvez ver mais 

de perto, rasteiro, o que, sob um ângulo diverso, a maioria das fotos propõe. 

Torço o nariz, mas não há cheiro, ou talvez exista, parece-me familiar o odor de 

carne fresca que ali exala. O pútreo vem do olhar. O chão imerso em sangue, o 

gado arreganhado, ostentam a aversão daquele que olha e logo tenta 

compactuar e esconder-se na assepsia da câmera, na compreensão da práxis 

daqueles que ali trabalham, nos nossos hábitos alimentares que, mesmo velados 

pelo sabor dos pratos, nos remetem a estes espaços.  

 A dinâmica dos passos, dos múltiplos trabalhos realizados, se impõe, 

transborda os limites daquele local, o que me estimula a persegui-los vagando 

pelo matadouro como um enviado silencioso. Aqueles com quem encontro 

abrem caminho e nada perguntam, continuam sua encenação diária. Equilibro 

meu tripé, a urgência me umedece os lábios, acelero meu ritmo de trabalho, 

acompanhando e pressentindo o final deste ritual diário; rito vampiresco, 

inconsciente, que adormece a luz solar.  

 Persigo algo que se amplifica como o zumbido. Retorno então às imagens 

pois sei que nelas encontro a duração, a perpetuação de algo acontecido que se 

oferece repetidamente à imaginação. E, caminhando por elas, um sentido de 

unidade se faz presente, que destoa da tensão que estabelece com a norma 

proclamada pelo Levítico. É como se houvesse uma justaposição contínua, um 

entrelaçar que se dá pela fragmentação e diluição das formas que exigem 

constantemente sua complementação na imagem seguinte, recriando o sentido 

mais evidente do Matadouro, que me permite assim nomeá-lo. O trabalho então 

parece ser o que justifica a existência deste espaço, como uma costura que traz 
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em seu traçado a memória da peça quando acabada; apaziguando as formas 

imprecisas, dando um sentido, um termo de realidade à crueza do espetáculo.  

 Essa urgência de sentido incomoda, o suporte fotográfico se avoluma e, 

antes de prosseguir, pergunto-me até que ponto essa exigência de sentido, de 

uma referência palpável do real, condiciona a minha leitura destas imagens 

quase como uma reminiscência associada à imediata identificação do aparato 

técnico de que me valho, talvez, daí poder dizer que se encontra subvertido 

perante a mímesis naturalista dele esperada. 

 Prossigo, observo o dorso lustroso do garoto na dedicação diária à sua 

rotina, e encontro-o novamente lá dentro, no Matadouro, a lavar a carcaça. Um 

tempo, um corte, separa as duas ações. No passo transparente fluxos contínuos 

e semelhantes se repetem, as indefinições das formas ganham sentido no vazio 

dos cortes em uma dinâmica que se constrói nos intervalos. O zumbido, então, 

se faz tempo, profundo, constante, como uma corrente interior que percorre as 

imagens aparando as arestas entre um enquadramento e outro.  

 Persigo outros indícios; acompanho aquele que varre o salão, o outro que 

puxa o couro para fora, recordo-me da faca a ser constantemente amolada por 

aquele que prepara o corte à frente da rês já sucumbida. Aproximo uma ação 

cognoscível a cada uma das fotos; construo uma narrativa, um atributo possível 

na relação entre elas. Em todas as imagens a imprecisão das formas revela-se 

como representação do tempo, do intervalo, dos fluxos que a imaginação 

percorre buscando completá-las. Redescubro, então, meus percursos por aquele 

espaço, minha ansiedade recupera seu sentido no fascínio pelo trabalho que ali 

se realiza, infelizmente em suas últimas notas, em suas últimas reses. 

 Divago. Aos poucos reconheço cada um daqueles homens que realizam 

suas tarefas, na lembrança dos personagens de Guimarães Rosa. Riobaldo em 

seu trajeto de vida, ele, filho da fazenda, a se aventurar como jagunço e depois 

de muito vagar pelos campos e chapadas retornar a seu porto, ao fazer mais 

ancestral. Os homens destas imagens, seus companheiros, que se encontram 

nos bigodes bastos sob o chapéu de vaqueiro, no moleque aprendiz de ofício, 

na alpercata que puxa o couro. Alguns mais jagunços, outros nem tanto; em 
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silêncio desconfiado trabalham em dedicação, dispersão ou pesar. Memórias 

que me vêm como colagem, ilustrações agora distendidas na duração da 

imagem. Na distância que separa estes trabalhadores dos jagunços de anos 

antes, apenas o avesso aventuroso um do outro, uma opção dada, talvez, pela 

própria sina.  

Descarecia. Era assim: eu ia indo, cumprindo ordens, tinha de chegar 
num lugar aperrar as armas; acontecia o seguinte, o que visse vinha; 
tudo não é sina? Nanja, não queria me alembrar, de nenhum, 
nenhuma. (Rosa, J. G. Grande Sertão..., p.190) 

 Na extensa narrativa de Riobaldo pouco se fala sobre o trabalho, tudo está 

envolto em algo anterior, como nesta passagem, quando estava se preparando 

para guerrear. A sina parece ser o que sustenta o próprio trabalho diário, através 

de uma relação fatalista que funda a própria condição humana. Observo a 

expressão desses homens nos fragmentos que se estendem à minha memória 

da ocasião, e me pergunto sobre quem seriam os sertanejos destas imagens, 

será que compartilham da “travessia” de que Riobaldo nos fala? Pelo sertão, este 

Sertão, ainda que inconsciente, interior, mediado pelo trabalho, praticado por 

todos que o atravessam. 

 Recordo-me de acordar bem cedo, para encontrar-me com Zé Prego; no 

dia anterior compartilhei de uma boa cachaça e muita risada do jeito afeminado 

como seus amigos o tratavam. Criou todos seus irmãos, além de seus cinco 

filhos. Às seis da manhã, no dia seguinte, retoma a velha rotina com a altivez de 

um dia único; caminhamos nós dois em direção a seu pequeno pedaço de terra, 

emprestado. Zé Prego ali estava a me afirmar seus dias, sua vida, sua travessia.  

 O trabalho se revela como o próprio campo de batalha a que pertenço, 

assim pouco se escolhe e, sim, se realiza, se vive, tendo o trabalho como 

expressão necessária, um dom divino, talvez, como diria Hesíodo: “o trabalho 

desonra nenhuma, o ócio desonra é! (..). Bens não se furtam: dons divinos são 

muito melhores”. 2 

                                            
2 Dirá Mircea Eliade em seu livro O Sagrado e Profano (São Paulo: Martins Fontes, 1992): “o 
trabalho agrícola é um ritual revelado pelos Deuses ou pelos Heróis civilizadores. É por isso que 
constitui um ato real e significativo. Por sua vez, o trabalho agrícola numa sociedade 
dessacralizada tornou-se um ato profano, justificado unicamente pelo proveito econômico que 
proporciona. Trabalha-se a terra com o objetivo de explorá-la: procura-se o ganho e a 
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 Quando penso no trabalho penso no ócio; pelo Geraes o ócio tem seus 

espaços apenas como afirmação de seu avesso, destoante seria o ócio dilatado, 

resignado a comodidades como nos sugere o aconselhamento de Hesíodo ou 

este comentário que ouvi: “juventude hoje não quer mais roçar, sonham com os 

tratores”. Nestes lugares o valor do trabalho soa às vezes como uma memória 

anterior que orienta as ações e aproxima do Divino aquele que o pratica 

cumprindo assim seus desígnios. Reafirma a tradição, marcada pelo cabo da 

enxada, perpetuando a relação direta com a terra e os valores morais e culturais 

a ela associados. Talvez daí a necessidade do canto ao trabalho realizado por 

Hesíodo como reafirmação e aconselhamento de seu inequívoco valor em uma 

sociedade a seduzir-se pelos tratores de então.  

 No entanto, é curioso, uma sombra de ironia paira em suas palavras, a 

considerar a quem e em que circunstâncias dirige seu poema, o que inquieta, 

levando-me a perguntar onde estaria o ócio que pratico em meio a estas 

palavras? E quando me esqueço, onde estaria o ócio? Já que o trabalho 

preenche todos os poros e permite, diria, estar nos limites do próprio ser, 

esquecido no cansaço, ou desperto, se realizado em tempo presente. Coisas 

difíceis de dizer. No entanto parece-me que é no ócio que o esquecimento se 

revela, como lembrança, como pensamento resgatado, criativo. Momento 

presente da memória, lugar da imaginação, no ócio me reencontro com muitos 

desses personagens.   

 Retorno às fotografias, observo a dinâmica de uma e de outra e parece-

me que apenas o trabalho é capaz de justificar a não-aversão a estas imagens, 

o trabalho aqui despido de qualquer invólucro, expresso que está como 

manutenção da própria subsistência, guardando sua sacralidade por ser “um 

dom divino”. Trabalho como concentração, prazer, purificação através de um 

fazer, como uma expressão do próprio “ser”. Ou então o trabalho dessacralizado 

“justificado unicamente pelo proveito econômico que proporciona. (...) Destituído 

de simbolismo religioso...” diria Eliade. Independente de qual seja, e da pergunta 

                                            
alimentação. Destituído de simbolismo religioso, o trabalho agrícola torna-se, ao mesmo tempo, 
“opaco” e extenuante: não revela significado algum, não permite nenhuma “abertura” para o 
universal, para o mundo do espírito. Nenhum deus, nenhum herói civilizador jamais revelou um 
ato profano.” (p. 84) 
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que paira sobre qual o envolvimento daqueles que o praticam, o trabalho se faz 

nessas fotos como uma espécie de norma que purifica e tranqüiliza nosso olhar.  

 Como disse, uma virilidade concentrada desprendia daqueles corpos, que 

coexistiam com o meu, ali também em constante movimento; seguia seus ritmos, 

realizava o corte da carne ao fio das lâminas do obturador, pouco me inquiriam, 

não havia tempo, sentia-me como igual, em extensão inconsciente com o próprio 

local que aqueles homens habitavam. Trabalhava. 

 Afasto-me um pouco, pois a imagem a seguir não me sai da memória, 

embora distante no tempo, recordo-me de encontrá-la entre as classificações 

obituárias de um arquivo de documentação histórica. Nesta foto, o trabalho que 

ali ocorre é a justificativa para sua realização:  

 

4  -  Matadouro Municipal – Turma de Magarefes, entre 1900-1920, Campinas, SP. 3 

Coleção Geraldo Sesso Junior. 

 O visco lodoso que percorre os pés apresenta silenciosamente o local, 

escorrendo em nossa direção, conduzindo os olhares até bem próximos de nós; 

estes retornam, resignando-se ao próprio desejo de posteridade da pose. A rês 

prostrada como um troféu esquecido permite-me reconhecer o local e o trabalho 

que se realiza, porém dilui-se nos tons malhados de cinza que percorrem toda a 

                                            
3 Esta foto pertencente à Coleção Geraldo Sesso Jr., que se encontra no Centro de Memória, 
Unicamp, foi realizada entre 1900 e 1920 no então Matadouro Municipal de Campinas. A sua 
frente o grupo de magarefes, termo curioso que designa aquele que mata e esfola o gado nos 
matadouros. 
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foto, competindo com os olhares daqueles que a rodeiam. Cada um destes 

personagens estão ali heróicos, contidos em suas expressões para realizar o 

retrato. Glossário de tipos que se oferece para todos os gostos, propondo 

receitas de comportamento, de hierarquias sociais, de picardia. Diria Riobaldo a 

apresentá-los: 

Aí o senhor via os companheiros, um por um, prazidos em beira do 
café. Assim, também, por que se agüentava aquilo, era por causa da 
boa camaradagem, e dessa movimentação sempre. Com todos, quase 
todos, eu bem combinava, não tive questões. Gente certa. E no entre 
esses, que eram, o senhor me ouça bem: Zé Bebelo, nosso chefe, indo 
à frente, e que não sediava folga nem cansaço; (...) João Concliz, que 
com Sesfrêdo porfiava, assoviando imitado de toda qualidade de 
pássaros, este nunca se esquecia de nada; (...) o Tipote, que achava 
os lugares d’água, feito boi geralista, ou buriti em broto de semente; 
Quêque, que sempre tinha saudade de sua rocinha antiga, desejo dele 
era tornar a ter um pedacinho de terra plantadeira; o Marimbondo, 
faquista, perigoso nos repentes quando bebia um tanto de mais; (...) 
João Vaqueiro, amigo em tanto, o senhor já sabe; Jiribibe, quase 
menino, filho de todos no afetual paternal; o Moçambicão — um negro 
enorme, pai e mãe dele tinham sido escravos nas lavras. (...) Amostro 
para o senhor ver que eu me alembro. (Rosa, J. G. Grande Sertão..., 
pp. 297-299).  

 Personagens que se somam àqueles do matadouro noturno, talvez 

migrantes dos sertões de Rosa. Aqui, na foto, Campinas, interior de São Paulo, 

escravos, imigrantes europeus, recém-libertos, a se misturarem. Nem sempre. 

Entre eles, com certeza, muitos desses nomes desconexos, filhos da invenção 

do imediato, de referências que herdaram pela expressão do seu próprio ser; 

através deles reencontro histórias que a vida nos conta de nós mesmos.  

 A fotografia me incita a compartilhar desse momento. Vozes vêm me 

visitar neste Matadouro dos magarefes, bem distante no tempo e no espaço: – 

Botas plásticas, só daqui a algum tempo, foto colorida também. Talvez uma 

Havaiana. – De couro ou de sisal? –Seu fotógrafo, faça direito, afinal você é meu 

contratado; minhas posses. Vozes... Listrada, ao meio, talvez a única mulher, lhe 

apontam a faca. Camisas para dentro, pés ao sabor da prática. A lança se ergue 

na mão de um centurião, o arco de serra no alto da escada, a viola... Só trabalho?  

 O trabalho de que falávamos se esconde, prolifera-se como uma 

interrupção de sua continuidade para a realização desta imagem. A estranha 

vitalidade dessas pessoas continua a me incomodar: por que se oferecem a mim, 
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estão elas vivas? Procuro algo que me acalme perante este freqüente convite, 

para poder prosseguir e recordo-me de Barthes: 

Pois a imobilidade da foto é como o resultado de uma confusão 
perversa entre dois conceitos: o Real e o Vivo: ao atestar que o objeto 
foi real, ela induz sub-repticiamente a acreditar que ele está vivo, por 
causa desse logro que nos faz atribuir ao Real um valor absolutamente 
superior, como que eterno; mas ao deportar esse real para o passado, 
ela sugere que ele já está morto. (Barthes, R. A Câmara ..., p.118)  

 Na secura de sua fala, a realidade presente nesta fotografia se cala como 

compreensão muda. O eterno que se abre a cada novo olhar se revela também 

e, talvez por isso mesmo, como algo morto porém sempre aberto à imaginação.  

 Mas e este Real fotográfico que não se cala, que me deporta para sua 

ambigüidade da relação temporal, que se estende como memória, como 

imaginação orientada ao presente e ao passado? Recorro a Pasolini e me 

pergunto o que diria sobre a realidade “escrita” pela fotografia; talvez uma língua 

caracterizada pela síntese, que transcreve o real por códigos visuais 

encontrados na própria realidade, como também o faz o cinema, mas que, no 

entanto, imprime sua ordem em um tempo estendido, oferecendo-se à 

imaginação, ao olhar que sobre este objeto debruça. Uma “língua” não cativa da 

fala, mas do relato dos inúmeros signos que pontuam e tornam cognoscível a 

realidade aos olhares mais distantes. Língua?... lúdica, descritiva, enganosa, 

que ao se abrir tão facilmente esconde suas digressões que percorrem distantes 

origens. O que dirá Ad Herenium!  

 E retomo o retrato. Na foto, a pose, o instante oferecido de si mesmo, 

dentro da extensão temporal que o retrato imprime; o passado-presente. 

Afirmação social, afirmação do próprio eu, diante do orgulho de se sentir 

colonizado, digno desta técnica apropriadora de humores a delegar 

comportamentos. Sua arte de reproduzir permite proliferar uma ética do portar-

se, definir como norma a postura frente à câmera, reverenciando o pintor, tão 

longínquo, presente na memória do retrato. Com isso, extingue-se a brincadeira 

diante do aparelho que com os fios da perspectiva tece a imagem.  

 Insistentemente dirijo meu olhar para os elementos que aqui me 

trouxeram. O trabalho e a norma expressa neste local. Neles encontro como que 
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um aconchego que me aquieta e define uma relação possível com estas 

imagens; no entanto, seja o boi malhado da foto anterior ou aquele que deposita 

seu último tônus aos pés do Homem, um incômodo me traz que vai além de uma 

resposta localizada nas referências imediatas de que dispomos. Aquele par de 

botas não é apenas de um trabalhador, sua expressão encara, avança com 

orgulho sobre o ato realizado, como alguém que propõe um desafio sabendo que 

vai ser vitorioso. 

 A cabeça do boi resigna-se, depois desfalece, enquanto isso a bota negra 

se afasta, marcando-se como memória de um ato cometido na transparência de 

um único pé. Como um intervalo, a morte está constantemente presente neste 

espaço, o tônus da rês dela se embebe, semelhante àquelas mãos prostradas 

entre as pernas, que suportam a sua chegada; os olhos da nossa sertaneja a 

isto acompanham. Do que se trata? A cabeça do gado em um primeiro momento 

ainda está ereta e depois, logo depois, não mais, como aquelas mãos. A 

extensão dos passos, do olhar, do pesar parece que se prolonga pelos pastos. 

Sem perceber atravessei-os repetidas vezes.  

 Quando cruzei aquela ponte, aquele pasto na madrugada, um temor me 

assaltava, mas não aquele que reside nas grandes cidades. Talvez fosse o que 

me incita a olhar através da câmera. As amarras da perspectiva sempre me 

orientaram. Porém, quando cheguei ao Matadouro, o naturalismo explícito que 

impregnava aquele trabalho não mais me exigia a realidade mimética. O 

processo mascarado pela instantaneidade fotográfica teve que ser 

desconstruído até mesmo como forma de estabelecer um diálogo com a 

surpresa do achado, com a sua crueza feita de fluxos inconstantes.  

 Foi como se entrasse em outra temporalidade, dada a princípio pelo 

próprio horário em que ocorria, madrugada. Não estava mais dentro do percurso 

da viagem. Relacionar-me com o que via exigia transpor o limite do aleatório 

planejado, o que só fui reencontrar ao sair da referência àquele outro Matadouro, 

registrado por outro fotógrafo, e no fragmento a seguir que me trouxe uma nova 

compreensão deste “achado” que creio intuitivamente se expressou nas fotos 

que estamos trabalhando: 
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Participar religiosamente de uma festa implica a saída da duração 
temporal ”ordinária” e a reintegração no Tempo mítico reatualizado 
pela própria festa. Por conseqüência, o Tempo sagrado é 
indefinidamente recuperável, indefinidamente repetível. (Eliade, M. O 
sagrado..., p. 64). 

 Estava eu lá, como em uma festa naquele Matadouro noturno que, para 

mim, era único, excepcional, no entanto constantemente repetível. Todos os dias 

o espetáculo se fazia, novamente. Estou eu aqui em meio a estes corpos sem 

contorno, transparentes, no desejo perdido de serem análogos, cognoscíveis. 

Estático, entre suas partes decepadas, que exigem serem reintegradas talvez à 

unidade do zumbido que as trespassa. Imagens construídas, seriam? Imagens 

catadas, inventando sua própria festa? Imagens necessárias? Talvez o Sertão 

se encontre nesse chão nebuloso; no olhar focado nos próprios passos, na morte 

da rês que parece indicar algo esquecido, quem sabe o tempo sagrado. 4 

 Entre eles procuro, por eles busco.  

 A cabeça do gado, os pés, o balde, as mãos; personagens que entrelaçam 

significados possíveis, marcados pela lança que os fere. No espaço que os 

contém há um sacrifício sempre renovado, não em prol de uma aliança com o 

divino ou então de um sacrifício absolutamente banal que confirma a ordem que 

se instaura nesse local, mas sim de outra espécie, de uma sacralidade 

esquecida. Seus resquícios expressam o convívio de faces do sagrado, nesse 

boi sustentado pelo chão, no rabo escalpelado que define um traço ao fundo, no 

balde que carrega uma pergunta, e mesmo naquele que lhe dá as costas.  

 No espaço entre eles, na fração de tempo do corte, percorro os chãos do 

matadouro, resgatando a memória do sacrifício em sua fina essência, que separa 

o abrir a mão de seu desfalecer. Para reencontrá-lo, retorno ao Levítico através 

desse entroncamento de significações e temporalidades possíveis que estas 

imagens têm se revelado. 

Iahweh chamou Moisés e da Tenda da Reunião falou-lhe, dizendo: 

Fala aos filhos de Israel; tu lhe dirás:  

                                            
4 Em meio a isso me calo e pergunto se a fotografia não se reveste deste caráter “festivo” de que 
fala Eliade como um espaço de comunicação com outra temporalidade, talvez o espaço do 
intervalo proposto por Milton de Almeida, espaço poético e imaginativo. Espaço do presente da 
memória. Deixo essa inquietação colocada pelos caminhos que temos percorrido juntos. 
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Quando um de vós apresentar uma oferenda a Iahweh, podereis fazer 

essa oferenda com animal grande ou pequeno. 

Se a sua oferenda consistir em holocausto de animal grande, oferecerá 
um macho sem defeito; oferecê-lo-á à entrada da Tenda da Reunião, 
para que seja aceito perante Iahweh. Porá a mão sobre a cabeça da 
vítima e esta será aceita para que se faça por ele o rito de expiação. 
Em seguida imolará o novilho diante de Iahweh, e os filhos de Aarão, 
os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão ao redor sobre 
o altar que se encontra à entrada da Tenda de Reunião. Em seguida 
esfolará a vítima e a dividirá em quartos, e os filhos de Aarão, os 
sacerdotes, porão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem 
sobre o fogo. Depois os filhos de Aarão, os sacerdotes, colocarão os 
quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo 
do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o 
sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma 
oferenda queimada de agradável odor a Iahweh. (Lv 1:1-13. Bíblia de 
Jerusalém, p.168). 

 Como a orientação de um manual com os seus procedimentos e etapas, 

Iahweh apresenta os passos do Sacrifício. Seu rito me é transmitido como um 

ensinamento, quase como uma técnica, talvez a fotográfica que se encontra 

nessas imagens. Através destas orientações, a reconexão com uma 

temporalidade diversa é alçada. Temporalidade do sagrado, do sacrifício, do 

processo fotográfico na eternidade a que converge seu objeto. Tenho agora em 

mãos o objeto de minha inquietação. 

 Uma vez profanado o texto do Levítico, retomo-o nas fotos, na definição 

de um local que reclama uma Tenda, um espaço de mediação entre o caos, a 

aldeia e o mundo sagrado. Sob o domínio do sacerdote que conduz e orienta o 

ritual, invado o Matadouro, este local aparentemente sem dono, sem sacerdócio, 

um local que se faz ungido pela instituição que o ergueu, e que diariamente 

estaciona seu caminhão à frente de sua porta para distribuir a carne aos 

moradores da região.  

 Nele, o animal é escolhido, grande impoluto, digno da oferenda, através 

dele a remissão e purificação de toda comunidade. Pelo seu sangue, nas mãos 

de Aarão e de seus filhos, o local será abençoado. Santificado. “Porque a alma 

da carne está no sangue; pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer 

expiação pelas vossas almas: porquanto é o sangue que fará expiação pela 

alma”. 
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 O sangue então ecoa sua lembrança pelos azulejos, impregna o chão 

lodoso, dilui-se em água por aquele que, irreconhecível, empurra-o para fora; e, 

enfim, se deposita no balde. Nele se protege, inscrevendo sua presença em 

todas as fotos ou talvez aguardando modestamente para se tornar chouriço. Sua 

sacralidade, aos olhos de Iahweh, está ali presente, porém esquecida, contida 

nas frestas deste local compartilhado e realimentado dia a dia por um novo gado.  

 Enquanto isso a cabeça adormece, não desafia mais aquele que agora 

lhe dá as costas, nunca soube por que fôra sacrificada. A bota manca se afasta 

incompleta e o sentido da palavra sacrifício reduz a morte de um animal para 

prover a existência do Humano. Bem distante estamos daquele sentido 

professado por Iahweh e presente na etimologia da própria palavra, “sacrum 

facere”, tornar sagrado, religar com o divino aquele que oferece, aquele que 

compartilha do alimento. Abdicar da própria voluptuosidade do Humano para 

diluir-se. Ser-Tão. 

 Lá fora, o fogo consome o animal a ser escalpelado, recriando o 

holocausto, trazendo à minha memória os ensinamentos do Levítico para sua 

realização. Ao seu lado, os pés fazem seu trabalho, mais ao canto, o bicho 

esverdeado aguarda sua vez pronto para ser limpo, digno de ser ofertado como 

alimento, mas não a Iahweh, que me lembra: “apesar de ter o casco fendido, 

partido em duas unhas, não rumina”. A norma não lhe dá a dignidade do 

sacrifício.  

 Reencontro-o lá dentro, a profanar o espaço da Tenda. Na justaposição 

de tempos diversos, compreendo a seqüenciação do trabalho, a rês se repete 

atravessada pela mangueira, purificada pela água, habitando este espaço de 

sacralidade mundana, profanado. Sua carcaça coabita com o gado, o balde, o 

rabo, todos esquecidos, às costas daquele que os encarara um dia, e agora 

amola a faca sob o ato mecânico, atento à rotina do corte.  

 Quando os vejo sobre esse chão espúrio, compreendo que se revelam 

como índices de uma sacralidade ambivalente. Há algo de demoníaco neste rabo 

despelado, junto ao balde que guarda a alma no sangue ali vertido e com a 

docilidade do gado desfalecido. Coexistem, indissociáveis, como partes de um 
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mesmo sagrado. Puro e impuro na mesma Tenda da Congregação. Recordo-me 

das inquietações de Riobaldo quanto a esse sagrado misterioso:   

Ah, medo tenho não é de ver morte, mas de ver nascimento. Medo 
mistério. O senhor não vê? O que não é Deus é estado do demônio. 
Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa existir 
para haver – a gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma 
conta de tudo. O inferno é um sem fim que nem não se pode ver. (Rosa, 
J. G. Grande Sertão..., p. 56)  

 Meu olhar se estende à bota manca que se funde à carcaça e retorna em 

minha imaginação como um animal híbrido que encara, na outra foto, o gado 

desfalecido, para então tornar-se uma lembrança fantasmagórica de si mesmo 

na transparência do passo que avança para câmera. Re-olho, e lá está a bota, 

agora desafiadora como potência humana, subvertida em sua relação com o 

sagrado, profana sob o ritmo do trabalho. O rabo demoníaco dela participa.  

 Pergunto-me desse convívio explícito entre duas faces do sagrado: uma 

que coexiste esquecida, alheia àquele que realiza seu trabalho e a outra que 

repercute como uma devastação, em que o demoníaco encontra sua expressão 

também no humano, embora este não perceba. Talvez seja do que trata 

Riobaldo, desse sagrado mutável, ambíguo, coexistente.  

 Recordo proteger-me atrás da câmera e do trabalho em realização. 

Buscava esquivar-me das lembranças que me remetiam ao universo do horror, 

de inferno, do sacrifício como um espetáculo de morte. Imagens da memória que 

coexistiam com uma profunda satisfação de talvez ter encontrado um nicho de 

Riobaldo. Nicho de um sertanejo jagunço idealizado, nicho de reais inquietações 

quanto a esse sagrado misterioso, uno além de seus opostos. 

 E quando lá cheguei foi também depois da dor, não compartilhei dos 

significados do sacrifício, continuava a proteger-me, através da câmera, das 

orientações de Iahweh transmitidas pelas facas daqueles que lá se encontravam. 

Lembro-me que meu sono se estendeu na ânsia inconsciente de evitar o ato de 

entrega à morte. Nenhum grunhido ouvi, mas estavam ali presentes, frescos, no 

espaço, dispersando-se através das figueiras, de volta aos pastos. 

Reencontrando talvez a agonia final dos cavalos do bando de Riobaldo a serem 



STUDIUM 8  97 

assassinados quando estavam tocaiados. Neste fragmento encontro um pouco 

dessa sonoridade instantânea da morte e quem sabe um pouco mais do inferno: 

Arre e era. Aí lá cheio o curralão, com a boa animalada nossa, os 
pobres dos cavalos ali presos, tão sadios todos, que não tinham culpa 
de nada; e eles, cães aqueles, sem temor de Deus nem justiça de 
coração, se viravam para judiar e estragar, o rasgável da alma da gente 
– no vivo dos cavalos, a torto e direito, fazendo fogo! (...) 

Aquilo pedia que Deus mesmo viesse, carnal, em seus avessos, os 
olhos formados. Nós rogávamos as pragas. Ah, mas a fé nem vê a 
desordem ao redor. Acho que Deus não quer consertar nada a não ser 
pelo completo contrato: Deus é uma plantação. A gente – e as areias. 
Aturado o que se pegou a ouvir, eram aqueles assombrados rinchos, 
de corpos o sofrimento, aquele rinchado medonho dos cavalos em 
meia morte, que era a espada de aflição: e carecia de alguém ir, para, 
com pontaria caridosa, em um em um, com a dramada deles acabar, 
apagar o centro daquela dor. Mas, não podíamos! O senhor escutar e 
saber – os cavalos em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns 
nos outros, para morrer e não morrer, e o rinchar era um choro 
alargado, despregado, uma voz deles, que levantava os couros, 
mesmo uma voz de coisas da gente: os cavalos estavam sofrendo com 
urgência, eles não entendiam a dor também. Antes estavam 
perguntando por piedade. (Rosa, J. G. Grande Sertão..., p. 318) 

 Imagino o som do matadouro, sem eco, uma expressão surda de um 

rápido instante, sacrificar, como matar sem sofrer. Sem a dor do corte, ferida 

aberta apenas. Vejo a delicadeza quase infantil com que Riobaldo se refere aos 

cavalos, como extensão de sua própria alma, como se tivessem alma, como se 

o sangue contido no balde esparramasse, expressando a dor. Observo as 

imagens e encontro estes relinchos assombrados imersos na limpidez, no 

silêncio do ritmo do trabalho.  

 Neste intervalo que se estabelece entre o sentimento de Riobaldo e as 

imagens do Matadouro, pergunto-me onde se encontra o sacrifício como um 

sagrado vivo pertencente a estes sertanejos que transitam por estas fotos. São 

eles a personagem inquieta, perspicaz de Riobaldo? Compartilham de um 

sagrado que se expressa como uma “plantação”, uma entidade viva que abriga 

os opostos, ou o sagrado é a figura opressiva de Iahweh?  

 E o sacrifício aos poucos se recobre de “travessia”, começo a 

compreendê-lo como uma passagem, uma mediação necessária onde se imiscui 

o sagrado. Sacrifício que se transmuta, que tem nesse local uma ponte, a sua 

origem mais ancestral, contendo e guardando sagrado.  



STUDIUM 8  98 

 Do mesmo modo, reencontro o Grande Sertão de Riobaldo, com suas 

inquietações e constantes devaneios, que me levam aos extremos do ser. 

Sacrificio-travessia. Como o trabalho que se realiza, como sangue desse balde, 

como o rabo demoníaco, em tensão velada com a “bota humana”. Que posso eu 

dizer desses homens do matadouro, desse lugar onde o sagrado vem se 

esconder, esquecido, porém demarcado pela presença que o são em um local 

que repercute para além de suas paredes? Local de passagem que guarda o 

sacrifício que procuro resgatar, e do qual o sofrimento não necessariamente faz 

parte.          

 E a carne se oferece limpa, reluzente, envolvida pela chapa inoxidável dos 

açougues. 

 Um incômodo me acompanha; procuro uma imagem que traga uma luz 

diversa a este espaço, porém não a encontro... esta imagem capaz de revelar o 

sagrado, de propor o salto, como se o balde, o rabo, a bota emergissem 

enquanto unidade para além deste local, para além do esconderijo da aversão 

ou do trabalho que mediam a relação com estas imagens, recompondo a unidade 

que fôra estilhaçada. Nestas fotos não encontro o que me aquiete, que me traga 

o sorriso, a paixão, o amor, como naquele abraço ao lado do corte, aqui 

constantemente se faz corte-travessia.  

 Então que seja.  

 Que seja o matadouro esse lugar que guarda algo, onde nele tudo habita; 

que seja a norma do sagrado, o trabalho redentor, o profano dos sertões... o 

Sagrado, uno. O sacrifício da norma.  

 Que seja este lugar da memória, da imaginação, de lembranças que vêm 

me visitar como reminiscências iluminadas, desprovidas de rosto, de identidade, 

de caixinhas de guarda de recordações. 

 Mas antes de tudo, que seja o lugar da confusão criativa do múltiplo, da 

inquietação do não-caminho em meio ao ócio que minha aversão burguesa 

provoca. Em meio a este desejo do Sertão vasto eterno, uno ao todo, Deus e 
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Diabo juntos, lugar da convivência de significações opostas e concordantes, 

espaço de tensão e de intervalos a expandir os indícios e a imaginação.  

 E assim, deixo a vocês a imagem do porvir, a ser encontrada em meio aos 

indícios que percorremos juntos. Caminhos possíveis de uma memória 

esquecida, que se revelam como alegoria nos cacos catados pelo chão do 

matadouro. Cacos que vêm satisfazer a imaginação, recompostos sob os vazios, 

nos intervalos entre uma imagem e outra, um texto e outro e cada um dos 

elementos que os compõem. Todos untados de sangue e nos fluxos deste 

matadouro.  
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