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Resumo

Este texto é uma proposta de mapa de diálogos públicos composto a partir dos registros
fotográficos das práticas de escrita da cidade observadas em dois lugares apropriados
como espaço de comunicação anônima, situados nas capitais de Minas Gerais e
Pernambuco, Belo Horizonte e Recife.
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Este texto é uma proposta de mapa de diálogos públicos composto a partir das

práticas de escrita da cidade observadas em dois lugares situados em capitais diferentes,

Belo Horizonte e Recife. A observação se dá por meio de dois procedimentos

metodológicos que compõem a deriva cartográfica urbana4: o registro das experiências

urbanas disponíveis nos espaços apropriados pelo cartógrafo e a criação de mapas de

sentidos a partir da primeira situação.

As práticas de escrita da cidade que compõem os mapas que se seguem foram

registradas no portão lateral no edífício Sudecap/Sulacap localizado na Rua da Bahia,

centro de Belo Horizonte, ao lado do viaduto Santa Tereza que atravessa o Rio Arrudas,

desde outubro de 2005, espaço mapeado em nossa dissertação. Os registros que

compõem a parte do mapa de Recife, foram capturadas na porção inferior vazada do

Edifício Guararapes, localizado na Avenida Guararapes, no centro de Recife ao lado de

uma das pontes que atravessam o Rio Capibaribe, em uma tarde de observação em

junho de 2010.

                                                  
1 Trabalho apresentando no DT 6- Comunicação e Culturas Urbanas, no X Encontro dos Grupos de Pesquisas em

Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Pesquisadora, Mestre em Comunicação e Sociabilidade Contemporânea/UFMG, email

milenemigliano2@gmail.com
3 Associação Filmes de Quintal, www.filmesdequintal.org.br
4 Deriva cartográfica urbana é o procedimento metodológico desenvolvido pelo grupo de pesquisa Cartografias

Urbanas, UFMG, que participei  desde janeiro de 2005 até a conclusão de meu mestrado, em junho de 2009.
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Além dos dois lugares se situarem na região central de duas capitais brasileiras,

os dois contextos urbanos tem usos diversificados de seus espaços abertos aos públicos

das cidades, usos que se assemelham em vários sentidos. Ambos servem de dormitórios

para moradores de rua, banheiros para os transeuntes apertados, lugar de venda de

discos e revistas antigas, espaço onde são coladas anúncios em papel jornal, lugares

apropriados pelos escritores urbanos, abrigo da chuva, no caso de Recife, referencia

arquitetônica, no caso de Belo Horizonte.

1. A fotografia como forma de registro de fragmentos da experiência urbana

A metodologia de derivas cartográficas urbanas nos permite produzir um

conhecimento acerca do espaço urbano, que buscamos organizar em mapas de sentidos

que podem ser considerados dispositivos de memória. Tal proposta busca potencializar

as projeções cartográficas constituídas a partir do registro fotográfico da realidade

urbana em sua dimensão participativa ao adotar uma perspectiva narrativa, ao invés da

simples descrição, perspectiva que problematizamos a partir das reflexões acerca da

potência de compartilhamento da prática de registro fotográfico de Walter Benjamin,

Vilém Flusser e Susan Sontag.

Em seu texto “Pequena história da fotografia”, Walter Benjamin nos narra como

se deu o processo de invenção do modo de fixação de imagens da realidade sensível,

utilizando a câmera escura.

“A névoa que recobre os primórdios da fotografia é menos espessa que a
que obscurece as origens da imprensa; já se pressentia, no caso da
fotografia, que a hora de sua invenção chegara, e vários pesquisadores,
trabalhando independentemente, visavam o mesmo objetivo: fixar as
imagens na câmera obscura, que eram conhecidas pelo menos desde
Leonardo.”  (BENJAMIN: 1996; 91)

Após vários avanços desde o início das pesquisas sobre a invenção da fotografia,

dois franceses, Daguerre e Niepce, encontraram as respostas para fixação das imagens

em superfícies pela utilização da luz. Como ambos encontraram dificuldades para

patentear sua descoberta nos princípios do século XIX, o estado francês interveio

indenizando os dois autores e, logo após, “colocou a invenção no domínio público”

(BENJAMIN: 1996;91). Desde então, a fotografia como modo de registro vem sendo

utilizada para as mais diversas finalidades.

Benjamin problematiza neste seu texto as relações entre arte e técnica que se
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estabeleceram a partir da disseminação da técnica de registro fotográfico. O autor trata

das mudanças relativas à produção de retratos - que antes eram pintados - até às novas

possibilidades de uso do aparato técnico, as quais transformaram os registros

fotográficos em objetos de arte, sempre apontando a tensão sobre os usos das imagens

fotográficas. Benjamin disserta sobre uma grande variedade de fotografias produzidas

por vários autores, debatendo a potência do registro fotográfico em aproximar os objetos

do mundo que estão distantes espacialmente e temporalmente dos sujeitos que observam

as imagens. A discussão avança problematizando as relações que se transformam, não

só pela fixação das cenas na câmera escura, mas também pelas possibilidades de

reprodução da realidade apreendida, capazes de ampliar nossa compreensão de tal

instante capturado, por meio das diversas leituras que podem ser feitas a partir da

superfície marcada pela luz.

“a técnica mais exata pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro
nunca mais terá para nós. Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo que
existe de planejado em seu comportamento, o observador sente a necessidade
irresistível de procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e
agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem, de procurar o lugar
imperceptível em que o futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos, há
muito extintos, e com tanta eloqüência que podemos descobrí-lo olhando para
trás.” (BENJAMIN:1996;94)

Benjamin revela o poder interpretativo dos observadores de fotografias, que

ampliariam o campo temporal e espacial registrado, apontando para o acesso de

possibilidades que estariam no extracampo das imagens produzidas pelos fotógrafos e

desvelando o “valor mágico” das imagens fotográficas. Tal magia estaria

intrinsecamente relacionada à potência de acionamento e ao acesso, produção e

reprodução das experiências dos sujeitos que contemplam as fotografias.

Para Sontag, em seu “Ensaio sobre a fotografia”, “Fotografar é apropriar-se da

coisa fotografada. É se envolver numa certa relação com o mundo que se assemelha ao

poder” (SONTAG, 1981, p.4). Nesse sentido, produzir imagens fotográficas é uma

prática cultural que depende do fotógrafo para ter seu lugar demarcado, ou seja, cada

novo ato de fixar as imagens seja no papel fotográfico, seja no memory flash das

câmeras digitais, se instaura como uma relação micropolítica do fotógrafo com a

realidade capturada. Sontag  acrescenta mais adiante que as imagens fotográficas se

consolidaram como um dos principais instrumentos que nos fazem conhecer outras

experiências, causando uma impressão de participação nos momentos registrados. Mas

será que é apenas uma impressão, uma pseudo-participação, que as imagens fotográficas
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possibilitam aos sujeitos que as acessam?

Flusser apresenta dois modos interpretativos em sua discussão sobre a leitura das

imagens. O primeiro modo seria o de reconhecimento da realidade representada por um

“golpe de vista”, capacidade acionada sem muitos esforços pelos observadores,

que proporcionaria apenas a apreensão superficial da realidade capturada. Mas, o

segundo modo que o autor descreve, se daria a partir de um deciframento das imagens

que explora as relações espaço-temporal registradas, acionadas por um vaguear do olhar

na superfície imagética, o que Flusser denomina de scanning.

“O traçado do scanning segue a estrutura da imagem, mas também os impulsos
no íntimo do observador. O significado decifrado por este método será, pois,
resultado de síntese entre duas intencionalidades: a do emissor e a do receptor.
(…) Imagens oferecem aos seus receptores um espaço interpretativo: símbolos
conotativos. Ao vaguear pela superfície, o olhar vai estabelecendo relações
temporais entre os elementos da imagem: um elemento é visto após o outro. O
vaguear do olhar é circular: tende a voltar para contemplar elementos já vistos.
Assim, o antes se torna depois e o depois se torna o antes. O tempo projetado
pelo olhar sobre a imagem é o eterno retorno.” (FLUSSER:1985;7)

O scanning de Flusser nos revela novamente a condição relacional entre as

imagens quando produzidas e quando vistas, desvelando a dimensão participativa que as

fotografias podem instaurar, dependendo das intenções nos atos de captura e observação

das imagens. Tal dimensão é associada às condições íntimas dos sujeitos envolvidos

nestas práticas, entrecruzando suas experiências nos processos mediados pelos aparatos

técnicos. Assim, não só o ato do registro, mas também o ato de contemplação das

fotografias produzidas, pode mobilizar as pessoas conformando redes de

compartilhamento de experiências na vida contemporânea.

A abordagem da fotografia como instante registrado capaz de propiciar vários

caminhos de compreensão sobre a realidade apreendida é uma das nossas premissas de

pesquisa. A construção de mapas narrativos a partir de séries de imagens fotográficas de

situações de diálogos públicos se relaciona com a possibilidade de acesso do extra-

campo dos registros. As situações de diálogos públicos atualizam os contextos sociais,

econômicos e culturais das cidades registradas, dando a ver as disputas políticas vividas

no cotidiano.

Quando fotografamos, direcionarmos nosso olhar para estes instantes da

realidade capturada na urbe, capturando uma fração da troca comunicativa localizada no

espaço x, tempo y. Mas em sua leitura, para além de produzir uma recontextualização

espacial da prática urbana, nos apropriamos do registro e buscamos em nossa memória
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as relações entre as situações comunicativas e as experiências que já vivemos.

Podemos pensar assim que os mapas narrativos de diálogos públicos mobilizam

extra-tempos em cada uma das leituras realizadas. O extra-tempo nos leva não para o

contexto espacial que está para além da imagem enquadrada no instântaneo, mas sim

para outros tempos que podem ser acessados por cada um que leia aquela imagem e

conecte as suas experiências vividas aos elementos contidos na fotografia. O extra-

tempo das experiências compartilhadas contidas nos mapas é imaginável e imensurável,

se formos pensar a quantidade de leituras, ao modo de scanning que as memórias podem

atualizar, em cada um dos instantes de tempo e espaço capturados na rua.

Dessa forma, nos propomos a construir novas situações que se apropriam das

situações comunicativas registradas, e que se conectam entre si, tateando um mapa

acerca da comunicação possível dos sujeitos que vivem no centro da cidade.

2. Mapa dos diálogos públicos entre Belo Horizonte e Recife

As perspectivas de Benjamin, Sontag e Flusser apontam caminhos para a

produção de mapas fotográficos que podem ser produzidos como dispositivos de

memória, já que apresentam modos de compreender a prática de observação das

imagens como estimulantes de interpretações as mais diversas, capazes de acionar

sentidos, temporalidades e imaginários.

As imagens que apresentamos agora pontuam relações entre a vida urbana,

pensamentos em fluxo e experiência contemporânea nas duas capitais. Propomos

organizar os mapas a partir de duas categorias de leitura, os lugares de fala acionadas e

modo de operação da escrita, que não estão dissociadas, mas que serão elencadas no

texto apenas para facilitar a visualização do que é necessário relembrar, para possibilitar

outros arranjos na série de imagens. Assim, as duas chaves de leitura serão abordadas a

partir: dos lugares de fala acionados, tal como as referências às práticas cotidianas

compartilhadas de apropriação da cidade, à indústria cultural, à reinvidicações políticas,

preocupação com a saúde, violência urbana, afetividades, à comunicação e aos desvios

de práticas do senso comum da vida cotidiana; e dos modos de operação da escrita, tal

como o uso de frases diretas, textos expandidos, desenhos, referências aos modos de

produção gráfica local em suas práticas de inscrição, pixação, graffiti, sticker, lambe-

lambe e estencil e suas reinvenções.
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Em relação às referências do repertório cultural compartilhado podemos

perceber a presença de produtos da indústria cultural da música com presença marcante

como experiências compartilhadas tanto em Belo Horizonte, quanto em Recife. Em

Belo Horizonte a presença do cantor e compositor de rock Roberto Carlos, tanto colado

em stickers, como na foto abaixo como em uma aplicação de grade formato de estêncil,

ao lado do Santos Dumont (imagem ) há alguns anos, anunciava uma aparição de

Carmem Miranda em época de carnaval, quando os blocos de rua de Belo Horizonte são

instaurados novamente. Talvez pela proximidade do local onde ficam os vendedores de

discos de vinil na rua da Bahia, talvez pelo simples desejo de sujeitos de estampar na

cidade a sonoridade musical, diversos outros rostos e corpos de figuras da música

mundial já tomaram corpo neste lugar de diálogo público, tal como James Brown, Nina

Simone, Elvis Presley, etc..

          

     
as imagens da Rua da Bahia de 1 23.11.07 e  2 23.02.10, e duas imagens da Avenida Guararapes em
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24.06.10, ficam nomeadas como 1 e 2.

Na Avenida Guararapes as referências ao repertório cultural compartilhados nos

grandes stickers nos remetem ao ditado/imagem popular, “não escuto, não falo, não

vejo”, comercializado em formatos regionais para o turismo em Pernambuco. Na

segunda imagem, vemos uma televisão que contem notícias sobre Recife, imagens

estilizadas da fome, fotografias de ilhas no mar, remetendo nossa leitura à uma imagem

construída de Pernambuco para outros lugares, uma imagem mediada pelas

possibilidades lucrativas da indústria cultural mais uma vez.

               

          
Imagens da Rua da Bahia de 3 02.02.09 e  4 23.11.07, e abaixo as duas da Avenida Guararapes em

24.06.10, 3 e 4.

Tanto em Belo Horizonte quanto em Recife a crítica ao consumo impensável

compõem os diálogos públicos. Nas duas imagens de BH a crítica se refere ao consumo

desenfreado de energia natural, com uma imagem em estêncil que sinaliza uma bomba

de gasolina saindo diretamente da terra para a cabeça do bonequinho, como uma arma

apontada.  A imagem 4 traz  um questionamento em sticker acerca do valor da moeda

nacional, o real, com uma reinvenção da expressão do rosto da imagem presente nas
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notas. Em Recife à crítica é realizada com uma corruptela visual ao modelo de carro

Ferrari, que passa a se chamar a frase imperativa Ferra-te, acompanhado de uma crítica

a desigualdade social ocasionada pelo cosumo desnecessário, que contribuiria assim

para motivação da fé, que se relaciona com um entendimento de possível compra de

uma morte. A segunda imagem tem uma televisão colocada em um vaso sanitário,

construindo um texto através dos desenhos, de que o que é veiculado pela televisão é

completamete descartável, tanto quanto os dejetos humanos, criticando o consumo dos

produtos culturais publicizados por tal mídia.

As proposições de práticas diferenciadas de apropriação da cidade, como as

relacionadas a uma transformação da situação de transporte urbano também tomam

parte nos diálogos públicos em relação entre as duas cidades. Na rua da Bahia,

mostramos a frase colada em um sticker que traz a imagem de uma bicicleta associada a

frase “Ande à pé”, propondo o próprio caminhar como uma possibilidade de transpor as

distâncias; gostaríamos de nos lembrar e rememorar que existem outros stickers e

estêncils já situados no portão da Rua da Bahia, que reclamam transporte orgânico,

respeito aos ciclistas, porém em outros registros. No edifício Guararapes a imagem da

ciclista gigante que chuta o carro visibiliza uma crítica dura aos motoristas de

automóveis que não respeitam os do transporte sem combustível poluente bicicleta:

sugere uma disputa onde as forças estaria distribuídas de outro modo, diferentemente da

assimetria cotidiana de tal situação. E acrescentamos que os ciclistas realmente não são

nada respeitados em Pernambuco, assim com em Minas Gerais.

         
Imagem 5 da Avenida Guararapes em 24.06.10 e da Rua da Bahia 5 em 05.12.2006, o sticker descrito está
no meio à esquerda.
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Questões relacionadas à saúde pública tomam seu espaço nos lugares de trocas

comunicativas mapeados nos diálogos públicos. O sexo seguro e o consumo de drogas

são os dois temas mais recorrentes. Na rua da Bahia são diversas inscrições que ou

fazem reverberar o cultivo de maconha, ou são contra o mesmo, rasgando e pixando

uma faixa proibitiva sobre as imagens das folhinhas hora sticadas, hora desenhadas,

hora em estêncil. Outras tematizam o consumo de drogas pesadas como o crack,

(des)contextualizando as práticas de alguns moradores de rua que frequentam aquele

espaço e proximidades com a afirmação “isto não é um cachimbo?”  associada à três

imagens de mulheres consumindo crack. Na Avenida Guararapes, vemos uma inscrição

ao fundo no imperativo “a usi camizinha”, abaixo da imagem de um desenho de uma

cabeça com cabelos vermelhos que tem um poema compondo seus traços com uma letra

praticamente ilegível. Na imagem ao lado, percebemos um  lambe-lambe que tem um

burro com sua cabeça colocada em uma televisão e ao seu lado uma garrafa voa com o

nome cocaína estampada, mais uma vez uma crítica, e aviso, ao consumo impensado

das drogas.
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Imagens na Avenida Guararapes, 6 e 7 em 24.06.10 e a Rua da Bahia 6 em 07.07.09.

Em relação às leituras estimulada a partir dos imaginários locais poderíamos

tecer um texto apenas para contextualizar este tipo de leitura entre os dois espaços,

principalmente pelo tempo de registro e observação do muro da Rua da Bahia. Imagens

de santas são coladas em stickers coloridos e heróis “mineiros” também tem seu lugar

de honra reservados, como é o caso do estêncil de quase dois metros com a imagem de

Santos Dumont. No edifício Guararapes neste mapeamento rápido surgiram imagens de

sereia, e diversas imagens grafadas no estilo das gravuras tão reconhecidas pela

literatura de cordel muito difundida nas terras pernambucanas, com personagens

intituladas de Maria Bonita.

     
Imagem na Avenida dos Guararapes 8 em 24.06.10 e da Rua da Bahia 7 em 09.03.09.
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Os poemas visuais a partir de imagens produzidas sobre as cidades, sejam

imagens fotográficas sejam desenhos que questionam os modos das estruturas de morar,

também entram no mapa de diálogos públicos produzido neste texto. Os diversos

prédios antigos localizados no centro de BH tem suas imagens reproduzidas e

sobrepostas montando uma fotocolagem da cidade no portão, por um praticante da

escrita da cidade que realmente tensiona a possibilidade de sobreposição de tempos em

um mesmo espaço. A imagem do prédio dentro da gaiola com fundo vermelho

fotografada em Recife, pode nos remeter aos condominios fechados em sua segurança

imaginada, conformando uma idéia de cidade enjaulada pelo medo, que vem tomando

corpo por meio da especulação imobiliária que toma a cidade atualmente.  O uso da cor

vermelha também pode estatr associado ao derramamento de sangue tanto dos animais

que compõem os biomas arrazados pelos empreedimentos imobiliários como pelo

sangue, e suor, das pessoas que são desalojadas frente a valorização de áreas não

solicitadas por seus antigos donos há muitos anos.

  
Imagem da Rua da Bahia 8 em 03.11/09 e da Avenida dos Guararapes 9 em 24.06.10.

Diversas imagens dos registros produzidos na Rua da Bahia suscitam práticas

desviantes das práticas cotidianas, tal qual a Internacional Situacionista5 pregava,

movimento essencial na elaboração das premissas da pesquisa que desenvolvemos

desde 2005, sempre em interlocução com o NP Comunicação e Culturas Urbanas, sobre

as práticas de escrita da cidade. São imagens que associam desenhos, fotografias e

textos e que trazem mensagens como “Perca logo as suas horas”, “Seja realista, deseje o

                                                  
5 A Internacional Situacionista surgiu como movimento artístico-político europeu em 1957 e se
estabeleceu a partir de matrizes diferentes, segundo Perniola (2008), que são: a busca pelo experimental,
que tendia a realizações cada vez mais afastadas da arte tradicional; a indagação psicogeográfica, que ia
contra o funcionalismo arquitetônico no entendimento das relações entre o espaço urbano e o
comportamento dos indivíduos, e a crítica aos procedimentos ecléticos e oportunistas que imperavam nos
ambientes artísticos, em nome de uma frente revolucionária cultural.
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impossível” e “Siga em frente”. Além de mostrar uma dessas imagens de Belo

Horizonte, gostaríamos de mostrar uma última imagem relacionada a produção de

escrita urbana em Pernambuco, que foi encontrada na Avenida Guararapes neste

mapeamento em questão e que reaparece em diversos lugares da cidade, trazendo para o

diálogo público mais uma vez o modo de produção artística local relacionado às

gravuras e à literatura de cordel.

                                

Imagem da Rua da Bahia 9 em 24.01.06 e na Avenida Guararapes 10 em 24.06.10.

3. Apontamentos finais

A partir da perspectiva de conhecimento dos espaços urbanos pela composição

de mapas a partir dos registros fotográficos da práticas de escrita da cidade, associando

as experiências compartilhadas nos muros, podemos revelar uma potência de

entendimento da cultura urbana a partir da diversidade que co-habita os mesmos

espaços, se apropriando, dinamizando e assim, atribuindo outros sentidos a qualquer

espaço urbano.

Os mapas fotográficos podem ser acessados por qualquer observador que esteja

disposto a não apenas lançar um golpe de vista sobre as imagens, mas também vaguear,

derivar, errar por tais caminhos que emergem dos registros fotográficos. Transformar

estes registros das situações urbanas em mapas narrativos que sejam dispositivos de

memória é ampliar e potencializar a atividade de seus leitores, que seriam estimulados a
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“completar” os mapas, usando outros fragmentos de registro, como as suas próprias

memórias e imaginação.

 Qualquer observador que se disponha a compartilhar a complexidade dos usos

que podem ser atribuídos na vida cotidiana das cidades, que colocam em encontro,

relação e negociação constantes, pessoas de culturas diferentes, que tem desejo de

disponibilizar suas experiências para troca com os outros transeuntes - ambos lugares

tem um grande transito de pessoas por dia – pode ser um potencial leitor e escritor da

cidade. Podemos sintetizar a atividade deste praticante da escrita urbana como uma

prática que para alcançar o extra-texto das imagens capturadas, relaciona o texto aos

contextos e busca desvelar e indagas extra-campos e extra-tempos.
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