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RESUMO 

A presente pesquisa parte de uma imersão do autor na região da 

Avenida Farrapos, em Porto Alegre, para viver o cotidiano do lugar através de 

caminhadas e pausas. Considerando a noção de experiência proposta por 

Jorge Larrosa e John Dhewey, o artista, com a fotografia, passa a se relacionar 

com pessoas do lugar. O que era caminhada se transforma em pausa. O foco 

da pesquisa muda do lugar para as pessoas e os saberes da experiência 

vivida. Dentro da perspectiva das soluções de “forma-conteúdo” (Milton Santos) 

e “plagiocombinação” (Tom Zé), o artista passa a aprender os códigos, 

gambiarras e arranjos desse lugar que é a Zona Farrapos (zona como região, 

zona de meretrício, zona de bagunça). Tais saberes dão forma a um Guia 

Prático para Viver na Zona e a uma transformação metodológica da pesquisa, 

a qual passa a ser desenvolvida a partir da colaboração com dois papeleiros de 

Porto Alegre:  Jacson e seu Antônio. A pesquisa reflete sobre o que é estar e 

fazer junto. Um estar e fazer que mistura realidades distindas como as do 

artista e dos papeleiros. Pensa sobre as possibilidades colaborativas em arte e 

de que forma a presença do outro como propositor mobiliza territórios poéticos 

que borram os limites da arte ou não-arte e suas relações com o campo social 

e a cidade contemporânea. 

Palavras-chave: experiência; arte; zona; colaboração; fotografia 





ABSTRACT 

This research starts from an immersion of the author in the region of 

Avenida Farrapos, in Porto Alegre, to live the daily life of the place through 

walks and breaks. Considering the notion of experience proposed by Jorge 

Larrosa and John Dhewey, the artist, with photography, starts to relate to local 

people. What was walking turns into a break. The focus of the research shifts 

from place to people and the knowledge of the lived experience. From the 

perspective of the solutions of “form-content” (Milton Santos) and 

“plagiocombination” (Tom Zé), the artist learns the codes and arrangements of 

this place, which is Zona Farrapos (zone as region, zone of prostitution, zone of 

mess). Such knowledge forms a Practical Guide to Live in Zone and a 

methodological transformation of research, which is developed from the 

collaboration with two Porto Alegre recyclers: Jacson and Antônio. This work 

reflects on what it is to be and do together. A being and doing that mixes 

different realities such as those of the artist and the recyclers. It thinks about the 

collaborative possibilities in art and how the presence of the other as a proposer 

mobilizes poetic territories that blur the boundaries of art or non-art and their 

relations with the social field and the contemporary city. 

Keywords: experience; art; zone; collaboration; photography 
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ANTES DE TUDO, AS DUAS GÊNESES DA FOTOGRAFIA 

A fotografia entrou na minha vida de duas formas, foram duas gêneses, 

duas descobertas da fotografia. A primeira foto que lembro de ter feito foi de 

um moinho, com uma Kodak Instamatic, quando tinha oito anos. Ali realizei 

plenamente a potência criadora de realidades que um corte poderia dar. Era 

como estar inventando um outro mundo. Por muito tempo mantive aquela 

Kodak durante as viagens de família. A segunda descoberta foi durante a 

faculdade de jornalismo, ao ir para a rua realizar um ensaio qualquer. O lugar 

foi a Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Vivenciei uma experiência de 

relação tendo a câmera fotográfica entre mim e o outro: ver através e com a 

fotografia, mas também ser visto pelos jogadores de dama como um fotógrafo.  

Figura 1: Cristiano Sant´Anna: Jogadores de Dama, Porto Alegre, 1993. 

Estar na cidade com uma câmera no pescoço produzia uma dinâmica de 

relações com as pessoas muito própria. Quando alguém percebe que está 

sendo fotografado, em geral, se posiciona, encolhe a barriga, esconde o rosto, 

se abaixa ou faz gestos. É um olhar para o mundo, que também te olha e se 

comporta de forma ativa diante de ti. Não é o mito do fotógrafo flanêur, do 

instante decisivo. (CARTIER-BRESSON, 2011). Não é possível realizar "o 

desejo de não ser percebido e a intenção de capturar a experiência das ruas."  
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(CARVALHO, 2017, p. 77). Não é o fotógrafo que rouba a cena cotidiana de 

forma escondida e sutil. A experiência estaria mais próxima do que Maurice 

Merleau-Ponty definiu em O Olho e o Espírito como um corpo "visível e móvel", 

que "conta-se entre as coisas, é uma delas, está preso no tecido do mundo, e 

sua coesão é de uma coisa." (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 20). Se algo da 

experiência das ruas está em jogo na fotografia, é o que, quanto e de que 

forma ela toca o real. Por mais que olhemos para as fotografias como objetos 

que, ainda e em algum momento, tocaram o real, é preciso pensar sob a 

perspectiva da relação e não de um olhar descolado do mundo. Se algo do 

instante capturado de uma fotografia que recorta o mundo é possível, é 

pensando, como pensa Michel Poivert, “o neutro como distância precisa” 

(POIVERT, p. 156) entre o fotógrafo e o sujeito. Esse neutro de Poivert não 

está numa relação entre fotógrafo e objeto, mas entre sujeito e sujeito. 

Dessa fotografia dos jogadores de damas até hoje, minha prática com a 

fotografia sempre pressupôs estar na rua caminhando. Exemplos são trabalhos 

como Arquipélago1 (2014), livro fotográfico, e Quase Paisagem2 (2015), nos 

quais o percurso foi uma estratégia poética para despertar estados de 

percepção, alcançar certa qualidade de contato com o espaço.  

Figura 2: Arquipélago: Cristiano Sant´Anna, Porto Alegre, 2014. 

1
SANTANNA, Cristiano. Arquipélago. Porto Alegre: Pubblicato Editora. 2014. Projeto 

financiado com recursos provenientes do Fumproarte (Fundo de Promoção à Arte de Porto 
Alegre).  
2
 Exposição realizada na Galeria Fluxo, em Porto Alegre, em maio de 2015. 
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Figura 3: Quase Paisagem: Cristiano Sant´Anna, Santa Vitória do Palmar, 2015 

     Arquipélago, resultado de dois anos de convívio com pescadores das 

ilhas de Porto Alegre, é um livro em preto e branco, com uma fotografia de 

capa que tem todos os elementos do que define uma fotografia jornalística ou 

documental (direta, capta o instante decisivo, contém uma ação forte). É o 

momento exato em que o pescador está puxando uma carpa de dentro da 

água. Congela o instante.  

     Quase Paisagem, que foi produzido na Reserva Biológica do Taim, na 

divisa com o Uruguai, é composto de vídeos e fotografias coloridas em 

imagens fluidas e sem definição. Nesse trabalho, o tempo entra de forma 

estendida; não congelado no instante decisivo.  

     O que une esses dois trabalhos que parecem estar em contraponto? 

Talvez o desejo de conhecer lugares, pessoas e se expor à experiência do 

cotidiano nesses territórios. Escrevo a palavra talvez porque isso é parte do 

que motivou o inicio da presente pesquisa: Como pensar a relação com os 

lugares e as pessoas tendo a fotografia como disparadora de processos? 

Porque é recorrente que eu defina um território para disparar a fotografia? Para 

disparar o obturador da câmara fotográfica e do pensamento? Ou o 

pensamento através e com a fotografia? 

Ao longo da caminhada, percebi que outros assuntos foram se 

sobrepondo à fotografia. Ela permaneceu aí nos encontros com as pessoas e 

em dado momento mais como uma demanda do outro do que minha. Mas 

apareceu a vontade de ser partícipe de um processo de produção colaborativo 

que, em muitos momentos, foi conduzido pelo outro. Encontros que envolveram 

fotografia, mas também os media locais, esculturas em material reciclado, 

artesanato, ações públicas e rodas de conversa. 
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De alguma forma, as duas gêneses da fotografia estiveram presentes ao 

longo dos dois anos de pesquisa. Se, em dado momento, como veremos, 

ocorreu um afastamento da fotografia para escutar a vontade do outro, logo o 

outro, esse outro personificado em um papeleiro de nome Jacson (que vai ser o 

principal companheiro de caminhada nessa dissertação), se apossou da 

câmara e propôs olhar o lugar com a fotografia. 

Essa pesquisa se apresenta, então, como dois tempos marcados: um 

tempo de aprendizado, de olhar um lugar com a fotografia, de aprender seus 

códigos e jeitos de fazer, e um segundo tempo, de estar juntos e fazer juntos. 

Tempos que se conectam e se fundem como uma linha contínua, mas que 

ganham um corte que os divide. Como Georg Simmel definiu, no texto A 

Aventura, escrevendo sobre a sensação de descolamento do fluxo contínuo da 

vida que certos acontecimentos nos causam, “o seu começo e o seu fim são 

definidos como uma ilha na vida”...”determinado simultaneamente pelo lado de 

cá e pelo lado de lá.” (apud SOUZA e OELZE, 1998, p. 174).  Mas o que faz 

esse corte? Que natureza de acontecimentos nos fazem sentir que algo 

ocorreu e que não fazem parte do fluxo constante dos acontecimentos da vida? 

Talvez algo de experiência, perigo, paixão. Isso será uma reflexão importante. 

Figura 4: Cristiano Sant´Anna: Linha Amarela, Porto Alegre, 2017. 
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 Faço parte de um coletivo que se chama Beira - movida editorial3. 

Desde 2015 produzimos uma série de eventos sobre fotografia que incluíram 

visitas a bibliotecas de artistas, o projeto Biblioteca Aberta, um Ateliê de Livro 

Fotográfico de Autor e a Oficina de Documentação do 4º Distrito, em Porto 

Alegre. A partir dessa primeira experiência de documentação, meu interesse se 

voltou para o território da Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Comecei a 

caminhar ali em 2016, sempre acompanhado da câmera fotográfica. Nessa 

rotina, quase que diária, chegava a algum ponto da avenida e dali caminhava 

em uma direção escolhida. Diversas vezes esse funcionamento de deriva 

(DEBORD, 1958) foi um ponto de partida, levando a desvios por 

atravessamentos pelo que chamasse a atenção no caminho. A fotografia nesse 

processo entrou como uma prática de caderno de notas do qual também fazem 

parte escritos, gravações de áudio e percursos no GPS acionados nos trajetos. 

Durante esse período, o espaço se construiu pelo percurso de uma forma 

simbólica, e caminhar gerou uma série de relações entre os lugares que, 

olhando o mapa da cidade, não estão ali. Muitos pontos de contato se deram 

por memórias e afetos que passaram a conectar espaços distantes 

geograficamente. Essas ligações provém de relações de experiências com 

atravessamentos, como o encontro com o barbeiro Naor, com dois imigrantes 

haitianos raspando a cabeça na rua, pelo meu estado de humor, por uma 

sensação de calor que acionou memória, uma parada para café (sempre são 

muitas), ou uma luz, a cor azul da paisagem que lembrava outra. Essa 

dinâmica definiu o início da aproximação com um lugar ao qual chamava 

inicialmente de Farrapos. 

Figura 5: Cristiano Sant´Anna: Díptico Fotográfico, Porto Alegre, 2017. 

3
 A Beira - movida editorial é um coletivo criado pelos fotógrafos Cristiano Sant´Anna, Camila 

Domingues, Clarissa Pont e Eduardo Seidl, em 2015, com o objetivo de pesquisar sobre 
narrativas fotográficas, fotolivros e proporcionar encontros entre artistas e fotógrafos  
(https://bibliotecaaberta.46graus.com/apresentacao). 
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A Pedra Fundamental da Farrapos 

O que me atravessa tem o poder de parar o tempo. É um corte no fluxo 

das coisas, uma abdução, uma parada no desenrolar dos acontecimentos. 

Fotografei a Pedra há três anos. Uma manhã caminhando e lá estava ela no 

meio do caminho, numa esquina da avenida. Algo que gerou um "insight", fez 

apertar o botão da câmara e ficou guardada.  A Pedra como lampejo que faz 

parar. 





31 

Esses atravessamentos, encontros como o da pedra, geraram outras 

dinâmicas. Da caminhada veio a pausa, ou parada, e a escuta. A pesquisa se 

tornou o viver do cotidiano da rua e conviver com as pessoas desse lugar que 

passei a chamar de Zona Farrapos. Uma zona da cidade que tem a Avenida 

Farrapos, em Porto Alegre, como espinha dorsal, e que se estende em 

ramificações em direção às avenidas Voluntários da Pátria e Cristóvão 

Colombo, zona de prostituição, uma zona, uma bagunça. 

Zona: porção de superfície, região, prostíbulo, desordem, bagunça, cabaré, 

bordel, zona de exclusão, zona morta, zona de transição 

Uma busca no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa apresenta a 

palavra zona como uma região delimitada, faixa, região com características 

particulares; local de prostituição; bagunça, desordem. (HOUAISS, 2010). No 

site Dicionário Informal a origem etimológica da palavra, no sentido de zona de 

meretrício, está "no hebraico ZONÁ (prostituta), decorrendo desta analogia 

toda e qualquer definição com o intuito de referência a bagunça, cabaré, 

bordel, etc."4 A zona é simbólica, sentimental também. "A sua musa refugia-se 

numa zona de sentimentos mais imprecisos", fala Jacinto Prado Coelho acerca 

da poesia de Rosalia de Castro5. 

A região, território, espaço que essa pesquisa percorre e se detém foi 

definida pelo poder público como 4º distrito6, cortado por três avenidas (Av. 

Farrapos, Av. Voluntários da Pátria e Av. Cristóvão Colombo), o qual o poder 

econômico chama de área degradada da cidade, disponível para a 

especulação imobiliária e de um imaginário de insegurança e criminalidade, 

que a recente migração de produtores, artistas, ativistas culturais nomeou  

4
 https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/zona/994 

5
 COELHO, Jacinto Prado. Dicionário de Literatura Portuguesa, Brasileira, Galega, Estilística e 

Literária. Porto: Editora do Minho. 1978. 
6
 Entre os anos de 1880 e 1890, a população de Porto Alegre passou dos 29.723 para 52.421 

habitantes. A região onde hoje fica o 4º Distrito era formada por chácaras e várzeas. Nesse 
momento, com a crescente urbanização, indústrias, principalmente cervejarias e tecelagens 
que utilizam mão de obra imigrante de italianos e alemães, começam a se instalar no território. 
É fundada a  Companhia Territorial Porto Alegrense, no ano de  1892, empresa privada com 
objetivos de "compra de bens de raiz, especialmente de terrenos e prédios no município de 
Porto Alegre, a venda de terrenos e lotes, abertura de ruas ou avenidas, a exploração e venda 
de materiais existentes em suas propriedades (madeira, pedra, saibro, aterro), construção de 
prédios em suas propriedades". Os donos, tenente-coronel Manoel Py, comendador Antonio 
Chaves , Eduardo de Azevedo Souza Filho e José Luiz Moura de Azevedo, hoje são nomes de 
ruas da cidade (http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-13.htm). 
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como Distrito C(ultural). Nessa pesquisa, tal lugar passou a ser denominado de 

Zona. Não área, nem território, mas zona em um sentido de Zona de 

Contaminação onde coisas diferentes convivem, negociam, se confundem e se 

fundem. A zona que se estabelece fora dos acordos convencionados e 

nomeações. A Farrapos e tudo que está em volta tem uma vitalidade própria, 

que vai além do que é estabelecido para ela. Ela é também um modo de ser e 

usar. Tornar-se parte dela é algo comportamental e relacional. É nessa zona 

que caminho.  

Como experimentar um lugar já tantas vezes trilhado ou como trilhar 

algo pela experiência hoje? Como produzir estranhamento em mim diante 

dessa Zona rica de imagens? Quando esses lugares já foram trilhados tantas 

vezes, não por mim diretamente, mas por muitos que se encarregaram de criar 

e disseminar imaginários, é possível chegar a eles incólume?  Talvez me lance 

repleto do imaginário já disseminado por outros. Caminhada, pausa e escuta 

nesta pesquisa são os recursos para buscar desmontar preconceitos e 

construir novos significados. 

O antropólogo Marc Augé aponta, em seu livro Não-lugares (2001), os 

espaços de passagens, públicos, de rápida circulação (rodoviárias, meios de 

transporte, caixas eletrônicos) como parte dessa categoria que indica como a 

vida nas cidades se tornou funcional e impessoal. Para tal autor, vivemos cada 

vez mais em espaços não personalizados. A Farrapos, inicialmente, para mim, 

um não-lugar segundo a categoria proposta por  Augé, foi se tornando lugar (de 

afeto e de memória). Foi convivendo com a dinâmica da Zona que passei a 

observar que ela é também seus usos, códigos, soluções. Numa experiência 

que me tomou, ao longo da pesquisa foi produzido um diário, que resultou em 

um Guia Prático para Viver na Zona. Uma publicação que reuniu aprendizados 

de gambiarras e soluções práticas do cotidiano das pessoas. Uma lista daquilo 

que o geógrafo Milton Santos chamou de “soluções de forma-conteúdo” e o 

músico Tom Zé de “plagiocombinação”, conceitos que serão aprofundados 

mais adiante (capítulo 2). 

Moldado por essas experiências, abriu-se a possibilidade (ou a 

necessidade urgente) de uma outra prática: fazer juntos. Fui da caminhada à 

caminhada. Palavras que são uma, mas são duas. Da caminhada física,  
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perambulando e encontrando gentes, ocorreu o encontro com dois amigos 

(Jacson e Antônio Carboneiro) na Vila do Papeleiros, que me acolheram e 

aceitaram a ideia de trabalharmos juntos. Essa nova caminhada, simbólica, que 

significa estar na vida buscando os meios de sobrevivência, “estar na 

caminhada”, resultou em vários trabalhos coletivos que denominamos Manual 

do Condutor de Carrinho de Papeleiro.  

Conheci Antônio Carboneiro, o seu Antônio, em 2015, durante a Oficina 

de Documentação do Quarto Distrito. Ele é lider comunitário na Vila dos 

Papeleiros. Numa das caminhadas, em 2018, já com um Guia Prático em 

andamento, resolvi lhe fazer uma visita. Fui recebido de forma muito fraterta 

por ele e seu filho, Jacson. Aquela necessidade urgente que falei acima, foi um 

sentimento que veio desse acolhimento. A partir de cafés, da força com que 

seu Antônio fala da sua comunidade, “seu povo”, e da curiosidade de Jacson 

em trocar conhecimentos sobre fotografia, houve o despertar da ideia de que 

fazer algo juntos seria mais interessante do que seguir a pesquisa de forma 

solitária e coletora. 

Por fim, a pesquisa que se estabaleceu nesta dissertação é permeada 

pela transformação do próprio pesquisador (ou pesquisadores, pois os 

parceiros, de alguma forma, também se qualificam como autores aqui e 

também se transformaram, de maneiras que talvez nenhum de nós ainda 

consiga por em palavras, ao longo do nosso processo). Uma reflexão sobre os 

aprendizados que tive na Zona e que levaram a trabalhar junto com duas 

pessoas encontradas no percurso. Quero convidá-los a seguir comigo, Jacson 

e seu Antônio  nessa caminhada. 

1 CAMINHADA, PAUSA E ESCUTA NA ZONA 

1.1 Caminhada (na Zona) 

Em janeiro de 2018, desci do ônibus na rodoviária de Porto Alegre. Vim 

do bairro Bom Fim para continuar uma prática iniciada há 2 anos. Era um 

domingo de manhã. Re-encontrei o mesmo espaço vazio, de portas fechadas,  
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descrição do autor permite perceber uma série de ações cotidianas que 

poderiam ser feitas por qualquer um de nós. Ações automáticas, em que o 

personagem não se relaciona com os espaços por onde passa além de uma 

relação funcional. Espaços de deslocamentos impessoais. O descer e por os 

pés no chão, o caminhar na Farrapos, trouxe um contato distinto. As primeiras 

fotografias geradas desse contato tem muito da imagem pré-estabelecida: 

fachadas vazias e mendigos. Aos poucos, os percursos foram mostrando um 

lugar. Algo vivenciado e território de afetos. Aparecem nas imagens os 

estudantes, além das prostitutas, o feirante, o sapateiro. Personagens que 

ganharam corpo à medida do tempo que passei na Farrapos.  

Guy Debord definiu deriva como um exercício de caminhar tendo um 

ponto de partida, mas se deixando levar pelo caminho. (DEBORD, 1958). 

Derivar é ir sem rumo. Deixar-se atravessar pelo caminho, ou, segundo 

Francesco Careri em seu livro Caminhar e Parar: 

[...] a deriva, com efeito, é um termo duplo: uma palavra que 

carrega consigo a ideia surrealista do acaso e do navegar ao 

sabor das correntezas, como    um veleiro que se move 

sem vento e sem mapa, e que vai - portanto - "à deriva". 

Porém, é também o nome daquele elemento náutico que se 

encontra embaixo da quilha do barco e que permite navegar 

contra o vento. (CARERI, 2017, p.31). 

Ao seguir caminhando, percebo como é difícil perder-se e não respeitar 

o traçado das ruas. Vivemos em um mapa, um espaço estriado de que falam

Gilles Deleuze e Felix Guattari, no volume 5, de Mil Platôs. Ao contrário do 

espaço liso, onde " a linha é um vetor, uma direção e não uma dimensão ou 

uma determinação métrica." (DELEUZE;  GUATTARI, 1997, p. 105), o espaço 

estriado nos conduz por percursos já estabelecidos. A estria das ruas e dos 

mapas atua como autoridade. Na cidade, espaço cortado por ruas e avenidas, 

espaço sobre o qual colocamos uma grade que define direções e sentidos, 

essa experiência de construção da paisagem pelo percurso ainda é possível. 

Francesco Careri, em Walkscapes, afirma que: 

[...]caminhar, mesmo não sendo a construção física de um 

espaço, implica uma transformação do lugar e seus 

significados. A presença física do homem num espaço não 

mapeado - e o variar das percepções que daí ele recebe ao 

atravessá-lo - é uma forma de transformação da paisagem que,  
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embora não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o 

significado do espaço. (CARERI, 2013, p. 51). 

Careri se refere aos nômades do fim do paleolítico, que faziam longas 

jornadas em busca de água e comida. A relação com o espaço, para os nossos 

ancestrais, não era nada parecida com a nossa. Populações percorriam 

territórios em busca da melhor caça. Não havia estradas. Liso, o caminhar se 

fazia de um ponto a outro. O trajeto se desenhava caminhando, 

simbolicamente. Mas como pensar uma prática de náufrago, de quem está à 

deriva, na cidade? Na cidade, cortada por ruas, mapeada, nomeada e agora 

ainda estriada por uma série de satélites e suas triangulações globais. 

É possível se relacionar com a cidade não como uma grade de ruas, um 

mapa? É possível caminhar partindo de um ponto sem um percurso definido, 

deixando-se atravessar pelas coisas que chamam a atenção pelo caminho. Um 

navegar em deriva, como nas propostas Situacionistas e do flaneur (DEBORD, 

1958; BENJAMIN, 2015). Trazer para a cidade os ventos e marés que 

conduzem a rota no mar. Na cidade, deixar que as pessoas, sons, cheiros, 

acontecimentos do caminho definam desvios dessa direção. Dito por Gilles 

Deleuze, "um espaço de afetos, mais que de propriedades. Uma percepção 

háptica (sensorial), mais que óptica." (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 105). 

Claro que, dito dessa forma, parece uma visão bastante romântica do perder-

se na cidade. Na Farrapos as coisas funcionam dentro de uma dinâmica 

diferente da Paris, de Deleuze, da segunda metade do século XX. Aqui é 

preciso estar atento. Tirar a câmera da mochila deve ser feito com cuidado. Na 

caminhada, as relações que se estabelecem com os habitantes podem ser tão 

importantes quanto a deriva. Parar e fazer vínculos é o que, frequentemente, 

vai dar a possibilidade de andar com segurança numa cidade sul-americana. 

Nesse sentido, o parar, a pausa, ganha importância. Sentar em uma mesa de 

rua, num café, e observar o movimento de pessoas, pode inverter a 

caminhada. Nessas horas permitimos que o mundo passe por nós. 

1.2 Pausa (Parar na Zona) 

No livro Conversations (2014), de Rémi Coignet, uma coletânea de 

entrevistas com fotógrafos, Coignet pergunta a Paul Graham se o fotógrafo de 

rua não é um tipo de flâneur com propósito. Graham não dá uma resposta  
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direta e essa pergunta leva a outras. É possível pensar a deriva nos termos de 

Guy Debord, quando temos uma câmera na mão? Percorrer um lugar 

pensando em fotografias é mais do que simplesmente estar disposto a fazer 

uma construção simbólica da paisagem. O fotógrafo está construindo e, ao 

mesmo tempo interpretando ou, ao menos, anotando com a fotografia. Dessa 

forma, caminhar com a fotografia, ainda que a princípio possa ser um exercício 

de deriva puro, rapidamente se transforma em um jogo de expressão em que o 

fotógrafo projeta suas intenções, estabelecendo dinâmicas de relação com o 

espaço e as pessoas.  

Na terceira caminhada pela Farrapos conheci o Naor, barbeiro da região. 

Tinha sentado na Lancheria Catarinense para escrever, vi o letreiro do outro 

lado da rua e um homem sentado em frente, lendo jornal. Passei a mão na 

cabeça e vi que precisava raspar o cabelo. Atravessei a rua e sentei em frente 

ao espelho. A partir desse dia, uma vez por mês, sento na cadeira do Naor 

para raspar a cabeça e fotografar. O contato com ele me deu um propósito. Já 

fui simplesmente para cortar o cabelo. Do lado da minha casa tem um barbeiro, 

onde sempre raspei a cabeça. Hoje não vou mais lá. Trabalho na Planta Baja 7, 

que fica a meio caminho entre o lugar onde moro e a barbearia do Naor. Pra 

mim é muito natural sair do ateliê e ir em direção a ele. Há transformações sutis 

no modo de ver e agir, que só percebemos depois que elas estão 

estabelecidas. 

Em outro percurso encontrei dois imigrantes haitianos, Roland e Inel. 

Aqueles dois homens, no pátio da frente da casa, usavam uma lâmina presa a 

um pente para raspar a cabeça. Lembrei do Naor e, a partir daquele dia, Naor e 

os haitianos estão lado a lado na minha cartografia mental, embora separados 

por dez quadras no mapa de ruas de Porto Alegre. Parar e fotografar é "um 

dispositivo de interação para habitar territórios já habitados, ser hóspede e 

receber hospitalidade." (CARERI, 2017, p. 34). Ou, pensando pelos conceitos 

de Marc Augé, transformar um Não-lugar, espaço funcional, de passagem, em 

um Lugar de afetos, memórias e simbolismos. 

7
 A Planta Baja é um espaço coletivo de criação e reflexão em arte, em Porto Alegre. Durante o 

mês de maio de 2018, acolhemos a exposição Café com Sal: coletiva de trabalhos que tiveram 
como território de criação o 4º Distrito da cidade 
(https://issuu.com/ttbarachini/docs/cafe_com_sal). 
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Figura 6: Cristano Sant´Anna: Naor, Porto Alegre, 2017. 

Figura 7: Cristiano Sant´Anna: Haiti, Porto Alegre, 2017. 

1.3 Percorrer a Zona Caminho de novo De novo o caminho (com pausa 
para café) 

Trajeto: percurso ou trajetória. Distância que precisa ser percorrida de um 

lugar a outro. 

Percurso: tem o sentido de atravessar, mas também se refere à pesquisa, 

exploração, exame. Percorrer os olhos por uma revista, por exemplo. 

Depois de vários percursos, as caminhadas na Zona Farrapos parecem 

ter uma dinâmica que varia entre derivas e trajetos. Ao pensar em trajeto, a 

ideia assume um teor de objetivo, compromisso. Definimos um trajeto e 

podemos percorrê-lo do inicio ao fim. A deriva possibilita a construção de uma  
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geografia simbólica. Uma vez que os atravessamentos do caminho chamam a 

atenção, pode-se olhar para eles, parar, travar relação. A partir disso pode-se 

estabelecer uma pausa e retornos. Na presente pesquisa, esses retornos têm a 

ver com as pessoas que encontrei: Naor, Roland, Inel. Desse ponto em diante 

não é mais possível pensar os passos como um jogo de relação com um 

espaço sem significados. Essa ideia de construção simbólica dá lugar à uma 

dinâmica com as pessoas. Elas são a âncora. O porto para fundear, descer, 

acenar de forma amigável para não ser mal entendido e viver a vida junto. 

Hoje, as andanças são feitas de alguns trajetos. Vou cortar cabelo no Naor, 

conversar com Roland e fotografar tudo que me chama no caminho. 

Eventualmente, em domingos de manhã, ainda saio para "derivar" e 

matar a saudade, ou des(re)construir a experiência para ver outras coisas. 

Nesses momentos sou presenteado com uma família inteira brincando em 

frente a uma oficina mecânica, ocupando a rua, numa rotina típica do lugar. 

Figura 8: Cristiano Sant´Anna: Tarde em Família, Porto Alegre, 2017. 

Mas parece que há algo que não cabe em deriva e trajeto. Trajeto 

lembra trajetória. Algo que vai sem pausa de um lugar a outro, como o projétil 

de uma arma, que risca uma trajetória no ar até atingir o alvo. Deriva é uma 

realização com a Zona Farrapos, para mim, impossível hoje, diante de tantos  
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contatos, tantos toques do lugar e das pessoas. Entre deriva e trajeto está a 

palavra percurso. Percurso abre possibilidades para outros ritmos. É possível 

percorrer rápido, com um objetivo, mas também de forma lenta, como quem 

percorre os olhos em uma revista, parando, se demorando em algo, cometendo 

desvios. Percursum, do latim, é per, completo, totalmente, e cursum, caminho, 

trajeto. Percorrer por completo não é apenas fazer um trajeto de um ponto a 

outro. É olhar para pontos no caminho, descobrir camadas. Com percurso há o 

direito de ir tomar um café, estabelecer o trajeto, mas deixar-se pausar pelo 

caminho.  

Esse café que me atrasa é a pausa. Atravessar a rua e cortar o cabelo é 

uma pausa. Sandra, mulher trans que sempre puxa conversa na rua, é uma 

pausa. Na música, a pausa é um momento de silêncio, de respiração. Se na 

música a pausa é silêncio, na Farrapos ela é cheia de sentidos que vem da 

experiência de estar com as pessoas. Ela permite que o ar se encha de sons e 

sentidos. Parar a caminhada, fazer a pausa para almoçar com os haitianos 

Roland e Inel é, paradoxalmente, encher o ar de música. Dean Junior, cantor 

de reggae haitiano que parece uma mistura de carimbó com estética funk 

brasileiro, é o preferido de Inel. E assim passamos a tarde ouvindo Gazzman, 

Michel Martelly, Gracia Delva nessa pausa sem silêncio. 

2 EXPERIÊNCIA NA ZONA 

2.1 Essa Zona é Lugar 

Andar pela cidade sem olhar para ela. O mais comum é caminhar 

passando por lugares já conhecidos completamente absorvido por tarefas 

rotineiras. Não ver a calçada, os prédios, a formação das esquinas ou as 

pessoas  que cruzam o caminho. Do ponto de partida ao destino, vejo, como 

um espelho dentro da mente, a cópia de texto que tenho que fazer, o filho pra 

buscar na escola, a edição de fotografia atrasada para o cliente. Ao procurar 

experimentar a Farrapos de uma maneira completamente diferente, percebi 

que boa parte do que é o cotidiano se configura numa série de atividades 

automáticas e que não produzem sentido, ou saber. 
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Marc Augé (2001), formulou o que, para ele, são as três figuras da 

supermodernidade: superabundância factual, superabundância espacial e 

individualização das referências. Vivemos em um mundo voltado para o 

desenvolvimento, a técnica, a ciência e a produtividade. Para usar o exemplo 

brasileiro, economistas acreditam que, para um país em desenvolvimento como 

o nosso, 5% seria uma taxa de crescimento anual ideal. Ora, 5% de

crescimento ao ano é o mesmo que dizer 5% a mais de produto interno bruto, 

produtividade na indústria, exportações, mas também é dizer 5% a mais de 

carros nas ruas, lixo nos lixões, poluição no ar e nas águas, 5% a mais de 

trabalho e eficiência, 5% a menos de tempo. 

Nessa busca, não há espaço para o ócio. O ócio, valorizado na 

antiguidade por filósofos como Platão, que via nele o único caminho para que a 

reflexão alcançasse a verdade, foi negado na modernidade (PLATÃO, 1984). 

Da negação do ócio, vem o negócio. O trabalho, a atividade produtiva, o 

objetivo, aquilo de funciona e tem função, que conduz ao progresso. As ideias 

de progresso e velocidade desembocam na primeira figura do excesso de 

Augé: o tempo. Envolvidos com prazos cada vez mais curtos e uma pressão de 

produtividade, os dias passam com a sensação de uma velocidade incrível. O 

tempo encolhe. Nossa percepção é de que tudo passa de forma mais rápida. A 

própria história se acelera. O passado histórico já não é mais feito de 

acontecimentos que ocorreram há um, dois séculos. Os fatos de 10 anos atrás 

já são história. "Estamos com a história em nossos calcanhares. Ela nos segue 

como uma sombra, como a morte." (AUGÉ, 2001, p. 29). O trabalho, o negócio, 

a produtividade nos levam a um desenvolvimento cada vez mais rápido na 

tecnologia. Quanto mais rápido, mais velozes devemos ser, porque o resultado 

de ontem não serve mais. O novo hoje, já não é mais. Nos desenvolvemos 

como sociedade de uma forma que corremos, mas não nos envolvemos 

efetivamente. Quem lembra o que comeu na última refeição? 

A segunda figura do excesso é o espaço. Talvez melhor dito 

encolhimento do espaço. Ligávamos a televisão, em 1992 (quando Augé 

publicou seu livro pela primeira vez ainda não havia internet) e o mundo estava 

na tela. Uma sensação de que, ao mesmo tempo que temos o mundo nas 

mãos, ele ficou pequeno, não há nada para conhecer e investigar. Está tudo ao  
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alcance das mãos, mesmo que nunca toquemos. Se pensarmos que hoje 

temos a possibilidade de conversar em chamadas de vídeo com amigos do 

outro lado do mundo, veremos que a formulação feita em 1992 por Augé ficou 

na história, "a história em nossos calcanhares", e que hoje esse excesso do 

espaço tem um grau muito maior.  

Dentro desse contexto, como nos situarmos? Dentro desse espaço e 

tempo, nos voltamos para nós mesmos. É a individualização da referência. Até 

mesmo postando nosso cafezinho em redes sociais. Indivíduos autocentrados, 

sem tempo para nada e num mundo que parece também pequeno pelo acesso 

que temos através da rede, mas ao mesmo tempo gigante e inalcançável. Com 

toda essa demanda auto imposta de ser produtivo e "sem tempo para nada" é 

comum que a cidade em que vivemos se torne uma série de ambientes de 

passagem: um caixa eletrônico, uma loja, a janela de um ônibus. Eles quase 

não geram histórias individuais, experiências, afetos. São Não-lugares (AUGÉ), 

espaços de passagem para os passageiros que somos.  

Pensando nas três figuras da supermodernidade, na noção de Não-lugar 

de Augé e na forma como ando pela cidade sem olhar para ela, talvez o que 

busque nessa pesquisa com a Farrapos seja um outro tempo. Não um tempo 

consumido, produtivo, mas um tempo de afeto e vivência. Percorrer o lugar e 

conhecer algumas pessoas dali transforma minha geografia e deslocamentos 

na cidade. E, quem sabe, a região indo em direção ao rio deixe de ser um lugar 

de passagem que eu evitava.  

Lugar é onde se vive a experiência. Lugar é de memória. Isso tem mais 

ligação com a forma como nos relacionamos com o espaço do que o espaço 

em si. Por exemplo: um elevador pode ser um Não-Lugar para quem está de 

passagem querendo chegar logo ao seu andar; para o ascensorista pode ser 

outra coisa. Ali, ele vê pessoas diferentes o dia todo, tipos únicos, lê livros, 

conversa; pode ser um lugar repleto de memórias e de afetações.  

Na dinâmica entre Não-lugar e Lugar, pode-se pensar em como 

transformar um no outro. Lugar é identitário, aquilo que nos define, onde 

nascemos, lugar onde nos reconheçemos, mas é também relacional, lugar de  
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"identidades partilhadas" (AUGÉ, 2001). Identidade e relação tornam 

necessário pensar nas dinâmicas possíveis, quando falamos em lugar. Ao 

mesmo tempo em que o lugar nos constitui, fazemos parte dele. Mas quando 

um espaço começa a nos constituir? Em que momento, ou por que operações, 

vivências, experiências, podemos dizer que fazemos parte, identitária e 

relacionalmente? Talvez o mais certo seria dizer entre-lugar. Algo que está 

entre uma coisa e outra, e nas duas. O geógrafo brasileiro Milton Santos 

aponta uma direção, que pode responder a tais indagações, ao dizer que é 

preciso diminuir a velocidade, se tornar "homem lento". Ou seja, no âmbito 

desta pesquisa, isso talvez seja descer do ônibus, por os pés na cidade, cortar 

o cabelo, se abrir para a experiência (SANTOS, 2010).

2.2 Escuta (de espaços opacos e de vaga-lumes) e de como o lugar 

começa a se transubstanciar em pessoas 

Parar e ter disposição para escuta me faz entrar no espaço através das 

pessoas. Existe um jogo entre realidades imaginadas. Há a Zona Farrapos, a 

Zona Farrapos que vejo e a Zona Farrapos que se mostra para mim. 

A cidade é construída pelo poder, onde tudo deve ter uma função e 

servir a algo. Nos anos de 1990, Milton Santos, a partir de estudos sobre 

globalização, desenvolve o conceito de espaço opaco. Segundo Santos, é 

possível dizer que: 

[...]às vias de transporte e comunicação, aos espaços 

inteligentes que sustentam as atividades exigentes de 

infraestruturas e sequiosas de rápida mobilização, opõe-se a 

maior parte da aglomeração onde os tempos são lentos, 

adaptados às infraestruturas incompletas ou herdadas do 

passado, os espaços opacos que, também, aparecem como 

zonas de resistência. É nestes espaços constituídos por formas 

não atualizadas que a economia não hegemônica e as classes 

sociais não hegemonizadas encontram as condições de 

sobrevivência. (SANTOS, 2008, p. 39). 

Santos fala dos espaços não vistos, onde o saneamento básico, a 

iluminação e o transporte público são precários. São as favelas cariocas onde 

os arranjos informais, não institucionalizados, apontam caminhos que 

comunidades encontram para "condições de sobrevivência". Transpondo essa  
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ideia para a Zona Farrapos, apesar do asfalto, da água, da luz, da internet e do 

4G das operadoras de telefonia, ali há espaços escondidos, não iluminados 

para quem anda de olho no relógio. Espaços onde a água é carregada em 

baldes para fazer o feijão do dia, apartamentos em que a luz é dividida no 

condomínio sem contas individuais, o popular "gato", sinal de televisão e 

internet compartilhados. Ali a vida faz arranjos próprios. Fora dos limites 

estabelecidos como de "convívio social", o convívio se dá de forma complexa, 

sutil e específica. Há uma organização social voltada ao comunitário, onde 

identidades tão distintas quanto imigrantes e transexuais exercem 

individualidade e negociam territórios físicos e simbólicos. Há espaços 

escondidos do feixe de luz forte do poder, que tudo ilumina e iguala.  Ou não 

iguala, mas, diante da luz, o opaco desaparece. 

Figura 9: Cristiano Sant´Anna: Dança dos vaga-lumes, Santa Vitória do Palmar, 2015. 

Em 2015 passei dez meses fotografando na Reserva Biológica do Taim. 

Saía à noite da barraca para caminhar e ver coisas que a luz do sol não me 

permitia enxergar. Nessas horas, acompanhado só das estrelas de noites sem 

luar, vi tatus, graxains e vaga-lumes. Muitos vaga-lumes que tinham luzes 

verdes mais fortes que as estrelas naquela escuridão total. Foi mágico por a  
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câmera no tripé e registrar os voos e a dança única de cada um deles que, 

somados, faziam uma orquestra de movimentos.  

Os vaga-lumes persistem e reaparecem de tempos em tempos no meu 

trabalho. A segunda experiência com vaga-lumes foi em 2016, durante uma 

residência artística em Buenos Aires, na Fundación ACE8, onde coordenei uma 

proposta de oficina de fotografia pinhole com um grupo do bairro de Colegiales. 

O acordo foi feito com a Fundación CPI (Centro de Psicoterapias Integradas), 

organização que atende pessoas com transtorno intelectual e incapacidades 

psicossociais (a definição está no site da fundação9). A partir daí, no primeiro 

dia sentamos em volta da mesa para construir as caixinhas que seriam nossas 

câmeras fotográficas. Passamos a tarde conversando: Fernando, Laura (a 

monitora), Carlos, Hector, Pablo, Roberto, Andrés e eu. Enquanto uns, mais 

rápidos, terminavam as caixinhas e iam ajudar outros, discutíamos o que 

iríamos fotografar, o que cada um gostava mais. Apareciam flores, desejo de 

avenidas cheias e a ansiedade por sair à rua.  

Fotografamos. Em volta da mesa, dois dias depois, olhamos as imagens 

com uma mistura de reconhecimento e estranheza. Pinhole é uma fotografia 

feita sem controle algum. A câmera é apenas uma caixa com um buraco por 

onde a luz entra e sensibiliza o filme. Não tem visor, nem controle de 

velocidade. É o campo fecundo da surpresa, que pode se traduzir em alegria 

ou frustração. Nossa caminhada foi por aí. Ao longo de 20 dias negociamos 

fotografias, fizemos ajustes juntos, voltamos atrás em decisões, seguimos. Ao 

final, fizemos uma exposição10 onde seis fotógrafos mostraram seu olhar sobre 

a cidade. Quem visitou a mostra não encontrou pessoas com incapacidade 

social, déficit de atenção ou transtorno intelectual. Apenas seis poéticas, seis 

olhares, seis desejos dançando juntos. Essa exposição teve o nome de 

Luciérnagas, vaga-lumes em espanhol. 

8
 A Fundación ACE é um programa internacional de residências artísticas voltado a projetos de 

autores do mundo todo, localizado no bairro de Colegiales, em Buenos Aires. 
9
 http://www.fundacioncpi.com.ar 

10
 Luciérnagas, no Centro Cultural da Embaixada do Brasil, Buenos Aires, setembro de 2016 

(http://www.proyectoace.org/es_expo_%20cristiano_santanna) 





61 

Figura 10: Cristiano Sant´Anna: Imagens da oficina Luciérnagas, Buenos Aires, 2016. 

No livro Sobrevivência dos Vaga-Lumes, Georges Didi-Hubermann, se 

refere a uma carta enviada em 1941 por Pier Paolo Pasolini a um amigo, 

Franco Farolfi, em que relembra uma noite na Itália, antes a ascensão de  
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Mussolini ao poder, na qual os dois subiram à colina para olhar a cidade de 

cima e os vaga-lumes. Pasolini diz "que formavam pequenos bosques de fogo 

nos bosques de arbustos, e nós os invejávamos porque eles se amavam, 

porque se procuravam em seus voos amorosos e suas luzes." (SIMMEL, apud 

DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 19). Era o início dos anos 1930 e ainda não era 

possível saber, mas alguns anos depois o fascismo se estabeleceria na Europa 

como um feixe de luz que apagaria a luz suave dos vaga-lumes. É interessante 

pensar que feixe em italiano é fascio. Fascio vem do latim fasces e refere-se a 

um símbolo de origem etrusca, usado pelo Império Romano, associado ao 

poder e à autoridade. Fasces, feixe, fascio, fascismo. Pasolini passou boa parte 

da vida falando da morte dos vaga-lumes: pela violência policial e o desprezo 

da constituição, ou pela autoridade da "lei de mercado". 

Os vaga-lumes inauguram, a cada voo, uma experiência estética única, 

seja pelas danças de suas luzes durante a noite, o contato com o outro em 

volta da mesa construindo caixas para fotografar ou as experiências e saberes 

da vida cotidiana em novas formas de ver e experimentar o mundo. 

Na Zona que é a Farrapos, espaço opaco de Milton Santos, espaço não 

iluminado, é onde podemos encontrar a persistência, a sobrevivência dos vaga-

lumes de Pasolini. Sem a luz das convenções, e com a aproximação e o tempo 

necessários, percebe-se o que a vida cotidiana tem de única nos jeitos de 

fazer. Longe dos holofotes, a vida engendra formas próprias de acontecer. 

Estudantes da escola Marista voltam para casa no fim da tarde cruzando por 

prostitutas; Ben-Hur luta contra ratos na sua sapataria, torcendo pela 

tempestade para aumentar as vendas de guarda-chuvas na parada de ônibus 

em frente; Naor senta e lê o jornal esperando clientes para sua barbearia e 

uma boa conversa; Roland e Inel caminham pelas ruas para espantar a tristeza 

enquanto não tem trabalho; João desenha e constrói cadeiras de madeira 

recolhida no lixo, um negócio novo que está começando com um sócio; Sara 

sonha em fazer fotos e montar um site, sair das ruas e atender os clientes pela 

internet. O que faz ver a prostituta, o imigrante, sapateiro, barbeiro, estudante e 

marceneiro em um espaço opaco não é a natureza espetacular de suas vidas, 

mas o gesto de se aproximar e olhar para o que há de único em atividades 

cotidianas. Todos nós almoçamos, mas cada um de um jeito. Na Zona  
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Farrapos convivem jeitos distintos: o almoço no restaurante, o feijão no 

liquidificador, a comida feita em casa na volta da escola. O que me atraiu nesse 

lugar foi ver realidades e modos distintos convivendo, permeando-se e até 

ignorando-se.  

Figura 11: Cristiano Sant´Anna: Feijão de Refugiado, Porto Alegre, 2018. 

Do fotógrafo que olha o mundo a sua volta, tornei-me um vivente de 

experiência com as pessoas da Zona Farrapos. Das caminhadas surgiram as 

pausas para me demorar observando. Das pausas o contato com personagens 

do lugar. Escutas que fizeram as reflexões andarem em direção à ideia de 

olhar o espaço físico a partir das e com as pessoas que vivem nele. O lugar se 

transubstanciou em pessoas. 

Assim, uma questão que me toma é que aquilo que é cotidiano dos 

habitantes da Farrapos é um recorte na minha vida, uma experiência 

extraordinária. Como pensar essa relação? Talvez, ao chegar como uma 

pessoa estranha ao lugar, minha presença em si já gere um deslocamento no 

cotidiano, conformando uma situação extraordinária. O cotidiano do outro é 

meu extraordinário, minha aventura, mas minha presença torna o corriqueiro do 

outro também uma aventura? 

 Depois de muitos cortes de cabelo com o Naor, convidei-o para ver a 

exposição que estávamos inaugurando na Planta Baja. Em nossas conversas,  





67 

Naor soube desde o início que as fotografias estavam sendo realizadas dentro 

de uma pesquisa e que essa matéria poderia se transformar em exposição ou 

livro. De fato, ele estava em uma das imagens, ficou contente e disse que iria 

olhar. Não foi e isso gerou uma frustração grande. Queria que ele visse as 

fotos na parede. Queria que ele me contasse da sua impressão, ou apenas 

tomássemos uma cerveja juntos. Quando nos reencontramos me contou o 

motivo. Sua filha tinha sido assaltada no mesmo dia, saindo de dentro do carro, 

na frente da barbearia. Isso me afetou de alguma forma e ficamos por algum 

tempo conversando sobre insegurança. Naquele dia não raspei o cabelo. Tinha 

voltado apenas para saber dele.  

Roland e Inel foram e conversamos sobre as imagens. Naor não tinha o 

mesmo interesse. Se ficou claro que estava realizando um trabalho sobre a 

Zona que envolvia fotografia de pessoas e lugares, ele aceitou e isso bastava 

para ele. Permitiu-me fotografar e publicar, mas não estava curioso em ver o 

resultado. Atitude semelhante foi a de Ben-hur, sapateiro da Avenida Farrapos. 

Desde o início ele colocou um limite: eu poderia fotografar o que quisesse 

desde que ele não aparecesse. Era como fotografar a pessoa a partir do seu 

ambiente de trabalho. De qualquer forma, esse momento gerou certa 

inquietação. Um sentimento de apropriação. Ainda que consentida, e com 

alegria no caso de Roland e Inel, me pareceu que essa forma, esse método, 

talvez pudesse não ser o mais adequado. Essa inquietação permaneceu e 

somente bem mais tarde a pesquisa enfrentou ela mais diretamente, a partir da 

metodologia colaborativa, assunto a ser desenvolvido na segunda parte dessa 

dissertação.  

2.3 É plágio mesmo 

Milton Santos, em seu livro A Natureza do Espaço (2006), desenvolveu o 

conceito de homens lentos. Quando Santos formula a ideia, dentro do contexto 

de seus estudos sobre os efeitos da globalização nas cidades do Brasil, está 

olhando para as favelas do Rio de Janeiro, dos anos 1970. Olha para as 

pessoas que vivem em estado de pobreza e que precisam encontrar soluções 

"proteiformes de trabalho, adaptáveis, instáveis, plásticas." (SANTOS, 2006, p 

220). Para Santos, essa possibilidade é vedada às classes média e rica,  
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absorvidas pela dinâmica da produção e da técnica. Para os que estão fora 

desse círculo:  

[...]uma multiplicidade de combinações em movimento 

permanente, dotadas de grande capacidade de adaptação, e 

sustentadas no seu próprio meio geográfico, este sendo tomado 

como uma forma-conteúdo, um híbrido de materialidade e 

relações sociais. (SANTOS, 2006, p. 220).  

Esse híbrido se apresenta de diversas formas. Pode ter nomes muito 

precisos ou imprecisos: remix, plágio, gambiarra, apropriação. Dentro do 

campo da informática e internet existiram, a partir dos anos de 1970, 

movimentos que buscavam a democratização de meios de acesso a 

tecnologias através de programas produzidos em código aberto, que 

possibilitavam a transformação das ferramentas, adaptação e 

compartilhamento. O Brasil, nos anos 2000, ficou conhecido no mundo pelo 

movimento software livre. No mesmo período, na arte, o músico Tom Zé, em 

seu cd Com Defeito de Fabricação, propõe o conceito de plagiocombinação e a 

estética do arrastão para pensar a música popular contemporânea. "Somos um 

alfabeto de referências. Uso esse alfabeto em pequenas células, como plágios 

ou citações. Essa é a estética do arrastão, da bricolagem." (TOM ZÉ, 1998). 

Para Tom Zé, a forma de composição atual ocorre dentro de um esquema que 

produz um "esgotamento de combinações" (encarte CD Com Defeito de 

Fabricação, 1998), levando a música a uma entropia acelerada. E vai além. 

Sobre o modo de composição do CD, argumenta que, “determinadamente, em 

todas as músicas eu tinha a preocupação de tirar alguma coisa de outro lugar. 

A era do compositor, do autor, acabou. Agora é o plagiocombinador.” (TOM Zé, 

1998). 

 Para Tom Zé, não somente o músico seria um plagiocombinador, mas 

todos, todo o mundo. Isso é dito em entrevista de 11 de abril de 2006 para o 

portal eletrônico Carta Maior, mas é na sua obra musical que parece mais 

evidente. O CD Jogos de Armar ou Faça Você Mesmo tem um segundo disco 

com o nome Cartilha de Parceiros. Nele, há pequenos fragmentos de músicas 

e "cada célula ou trecho é apresentado separadamente para permitir 

reelaborações e remontagens." (TOM ZÉ, 2001). O autor nos convida a sermos 

seus parceiros ao mesmo tempo em que entrega o seu jogo de criação. Tom  
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Zé nos convida a compor como "um tecido de citações, saídas dos mil focos da 

cultura." (BARTHES, 2004, p. 62). 

Ligado ao conceito de plagiocombinação, Tom Zé vai indicar que boa 

parte da população brasileira constitui o que vai denominar de “Andróides com 

Defeito de Fabricação”. Andróide seria o trabalhador barato, semianalfabeto, 

das grandes cidades brasileiras, das favelas, mas ele não é realmente um 

robô, pois vem com defeito de fabricação. Esse defeito é o ato de criar, pensar, 

dançar, sonhar. Esse andróide com defeito, que cria e sonha, na música pode 

ser um Tom Zé misturando brinquedos, carros, apitos, serras, orquestra de 

Hertz, ruído das ruas. Na Zona, tenho convivido com esses "andróides 

defeituosos", "homens lentos", que produzem "gambiarras", soluções de 

"forma-conteúdo" vindas do "saber da experiência".  

Na vida ordinária da Zona, são os moradores que engendram soluções 

próprias de "forma-conteúdo" (SANTOS, 2006) para o cotidiano, eles 

combinam. Em alguma medida, são também as gambiarras que o fotógrafo 

Cao Guimarães mostra em seu projeto Gambiarras (2000-2014). Guimarães 

fotografa objetos cotidianos, que sozinhos ou em composição com outros, 

ganham novos usos.  

Figura 12: Cao Guimarães: Gambiarras, 2000 – 2014. 

Pois foi ao observar que parte da Zona Farrapos é constituída dessas 

“soluções e arranjos de ocasião” que foi elaborado o Guia Prático para Viver na 

Zona. 
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 2.4 Guia Prático para Viver na Zona 

Figura 13: Cristiano Sant´Anna: Livro do Guia Prático para Viver na Zona, Porto Alegre, 2018. 

Das coisas que experimento na Zona Farrapos, esse lugar afetivo em 

construção, que é muito mais delimitado pelas pessoas que por uma porção de 

território físico, as soluções para a vida cotidiana surgiram com força. A 

primeira vez que saí a caminhar, deparei-me com uma pedra encaixada em um 

bueiro sem tampa. Uma marcação pintada de salmão para avisar quem 

passasse sobre o perigo. Provavelmente colocada por algum morador que 

cansou de esperar uma solução da prefeitura, aquela pedra foi o início de uma 

série de experiências a respeito de modos e usos próprios para viver na e a 

cidade. Essas observações começaram a gerar na pesquisa não só um Guia 

de Gambiarras, arranjos feitos pela presença de objetos que ganham novos 

usos, mas também aprendizados, usos, dicas, soluções que vem da 

experiência das pessoas com as quais convivo na Zona. Ao longo desses dois 

anos de pesquisa, o Guia Prático para Viver na Zona foi se transformando em 

forma e conteúdo. Aquilo que chegou como uma pedra no caminho somou 

ratoeiras, modos de cozinhar feijão e cortar cabelo, fogões de presidiário, 

marquise como casa.  
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O Guia Prático para Viver na Zona nasce também de um olhar para a 

parede onde estão as fotografias dessa reconstrução da Zona no lugar de 

trabalho, no ateliê.  

Jorge Larrosa, em seu livro Tremores: escritos sobre a experiência 

(2018), afirma que "a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca." (LARROSA, 2018, p. 24). Em espanhol, língua materna do 

autor, dizer que "se nos passa", tem, ao mesmo tempo, o sentido de “acontece 

a nós” e “nos atravessa”. É algo vivido e não informado. Ela produz um tipo de 

conhecimento singular e particular. Walter Benjamin, em O Narrador, de 1936, 

aponta o narrador como o responsável por passar o conhecimento nas 

sociedades pré-modernas. É aquele que nos conta das experiências vividas, 

seja viajante, seja o sedentário que viveu sempre no mesmo lugar. Suas 

histórias têm sempre um sentido e um conhecimento prático. Algo que aponta 

para um conhecimento sobre o clima, epopeias em terras distantes ou um 

código ético e moral: um senso prático. Há quase um século, Benjamin dizia 

que a morte do narrador, como a morte da experiência, eram resultado da 

velocidade da sociedade moderna e da informação. Estabelecendo uma  
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analogia com duas das figuras do excesso de Marc Augé, podemos dizer que a 

superabundância factual (a quantidade de informação que nos chega a todo  

momento hoje pela internet, jornais, televisão, placas de publicidade) e a 

superabundância espacial (o mundo que ao mesmo tempo se torna atingível 

pelos meios de comunicação e os transportes rápidos, mas inalcançável por ter 

ganho dimensões gigantestas por essas mesmas mídias) impossibilitam tanto a 

experiência para Benjamin, assim como a constituição de lugares para Augé. 

Para Benjamin, a imprensa, que coloca a humanidade informada sobre os 

acontecimentos do mundo todos os dias, mata o narrador. "Quase nada do que 

acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo a serviço da informação." 

(BENJAMIN, 1985, p. 203). No seu tempo não havia internet, viagens aéreas e 

trens-bala, mas Benjamin já podia perceber, principalmente a partir do 

noticiário impresso, que o mundo estava se tornando um lugar inóspito para a 

experiência. 

A palavra informação ganha importância como contra-ponto à 

experiência. Se, para Benjamin, a informação impossibilita a experiência, para 

Larrosa o sujeito informado é o sujeito que opina. “Tem opinião supostamente 

pessoal e supostamente própria, e, às vezes, supostamente crítica sobre tudo  
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o que se passa, sobre tudo aquilo de que tem informação” (LARROSA, 2014, p.

24), mas nada “se lhe passa”. Aquele que informa não conforma, não deforma. 

In-formar im-põe. O filósofo Vilém Flusser, em O mundo codificado: por uma  

filosofia do design e da comunicação, afirma que “o que se debate é o conceito 

de informar, que significa impor formas à matéria.” (FLUSSER, 2017, p. 29). 

Flusser está se referindo ao mundo do design. Com as palavras forma e 

material, pensa a natureza humana a partir de uma relação de olhar o mundo 

como matéria (material) para a construção de coisas (formas). É algo ativo, que 

transforma pela violência. Como disse Hannah Arendt, em A Condição 

Humana, “o homo faber é livre para produzir, e também a sós, diante da obra 

de suas mãos, é livre para destruir.” (ARENDT, 2019, p. 179).  

Olhar  para o mundo como matéria é ação e atividade. Tudo é matéria 

que pode se transformar, pela vontade e mão humanas, em forma. Tudo é 

ação de informar. “O que os carpinteiros fazem: pegam uma forma de mesa (a 

„ideia‟ de mesa) e a impõem a uma peça amorfa de madeira” (FLUSSER, 2017, 

p. 24), assim, pela imposição da forma, “a violência está presente em todo

processo de fabricação.” (ARENDT, 2019, p. 173). O mundo visto como 
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matéria é o mundo da informação: a matéria madeira que vira mesa ou o 

mundo dos acontecimentos que vira notícia.  

Aquele que informa, pode formar pela violência. Por outro lado, o 

narrador é aquele que narra a experiência. Mas o que é a experiência? Larrosa 

afirma que ela "requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 

pensar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade." 

(LARROSA, 2014, p.24). É espaço de disponibilidade, risco, abertura. É algo 

que nos acontece, mas nunca diante do excesso de trabalho, excesso de 

informação, falta de tempo, excesso de opinião. Quando opinião e informação 

se cristalizam, a experiência morre. O sujeito da experiência é um sujeito 

"alcançado, tombado, derrubado, sofredor, padecente, receptivo, aceitante, 

interpelado, submetido." (LARROSA, 2014, p.26)11. Viver uma experiência, 

ainda, é algo passivo, nunca ativo. A experiência nos atravessa, nos toca e  

11
Tombadas pela experiência estiveram as artistas Maria Helena Bernardes e Ana Flávia 

Baldisserotto, em A estrada que não sabe de nada (2012). O livro relata as aventuras e 
descobertas dessas duas amigas que se dispuseram a viver na cidade de Eldorado do Sul, 
entre criações de pôneis e passeios de barco com pescadores. 
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transforma. Como o amor, algo difícil de definir, mas que sabemos quando nos 

acontece.  

3 ATELIÊ É LUGAR E ZONA 

No ateliê onde trabalho estão as escolhas feitas na rua, as memórias 

afetivas e a potência narrativa e poética das imagens quando colocadas em 

relação umas com as outras. Faz meses que o ateliê é uma bagunça, uma 

zona de papéis, fotografias, livros.  Uma confusão onde se tropeça e quase se 

cai, às vezes. No início da pesquisa a mesa estava vazia, havia uma cadeira e 

nada mais. Com o tempo as coisas foram se somando em camadas e se 

depositando ali. Todas as caminhadas pela Farrapos, as conversas, 

experiências, fotografias raspadas daquele lugar vieram se depositar no ateliê. 

De forma desordenada, ou numa lógica incompreensível para mim. O lugar me 

envolve de tal maneira que é quase caótico às vezes, uma zona. 

Nesse lugar as coisas se misturam, se sobrepõem. Além disso, nele se 

dá uma experiência que está no plano do anacrônico. Olhando as imagens, 

áudios, escritos e gravações de percursos no GPS podem ser percebidas 

relações que, na distância do tempo, não estavam lá.  George Didi-Huberman,  
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em seu livro Diante do Tempo (2017), fala da potência do anacronismo para 

instituir significados. Com ele entram em cena a distância no tempo e a 

memória, algo constituído dentro da mente, que instaura aquilo que 

lembramos, as sensações e imaginações, em relações que misturam fantasia e 

inversões, ou sobreposições, de tempos. O sentimento de realidade vivida se  

dá pela força das memórias. Mas não é no passado exatamente onde se 

constitui a experiência? O tempo presente é inatingível.  

Uma outra qualidade de tempo, ou anacronismo, entra em cena quando, 

no ateliê, as imagens fotográficas, mentais, desenhos, áudios são revisitados. 

Se podemos pensar que a Zona Farrapos tem sido uma experiência de 

convívio, mais do que simplesmente um fotografar, essa prática se estende ao 

espaço quadrado do ateliê quando, re(vivendo) o lugar, são produzidas novas 

relações através da edição, da montagem, tecendo significados que têm um 

fundamento lá fora, na rua, mas que instaura outras poéticas, numa dinâmica 

em abismo dentro do próprio trabalho.  

Expor as fotografias no contexto da relação fora-dentro-fora do ateliê é 

expor as evidências de que, em alguma media, o que está em questão não é a  
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visão do outro, mas a visão sobre a visão. Uma montagem que é mais uma 

montagem, mais uma narrativa, posto que é escolha momentânea, que pode 

se desdobrar em outras. Um trabalho em permanente processo e aberto. 

Pela parede são experimentadas relações entre imagens, palavras e 

linhas de GPS. Fotografo as paredes que são documento e poética, olhando 

esse lugar como reflexão, projeção da Farrapos. Esse método é um mise en 

abyme para pensar. Sem perceber, o texto ganhou formas parecidas. Durante 

uma aula do curso de mestrado, em um bloco intercalado por folhas de papel 

transparente, surgiram círculos em torno a palavras das páginas de baixo, 

puxando setas, fazendo anotações por cima. O resultado foi um estudo, 

inconsciente, de uma escritura em camadas.  

Colocar imagens uma ao lado da outra, produzir conversas entre elas, 

aproximá-las das camadas dos textos, sons, desenhos também é forma de 

gerar significados e potências. Aí entram em jogo questões tanto de 

significados, do que está na imagem mesma, quanto escolhas estéticas, de 

cor, movimento de linhas, luz, tempos, espaços.  
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Como consequência dos estudos em narrativa fotográfica e fotolivro12, 

conduzidos junto com os colegas da Beira Editorial, acabo por pensar sempre 

as imagens de forma sequencial e me imagino como o narrador. Algumas 

influências são importantes e acabam permeando a montagem, mesmo que de 

forma inconsciente.  Gerry Badger, no artigo It´s All Fiction (2013), afirma que a  

"narrativa fotográfica é narrativa, mas não como nós a conhecemos". Badger é 

pesquisador e parte de seu pensamento sobre séries fotográficas está 

conectada a uma relação de analogia com a música. O ritmo, a pausa, os 

encadeamentos e a ideia de leitmotif (um objeto, uma cena, uma cor que se 

repete dentro da sequência, como algo que estabelece uma conexão com o 

leitor) são analisados pelo autor para pensar a estrutura formadora dos 

trabalhos fotográficos. “Quando colocamos uma sequência fotográfica é 

comum pensarmos em qualidades musicais como ponto e contra-ponto, 

harmonia e contraste, exposição e repetição.” (BADGER, 2013, p. 19). Esse 

ritmo, visualmente, é dado tanto pela cor como por um objeto que se repete. No 

livro El porqué de las naranjas, Ricardo Cases fotografa o invisível, o cotidiano,  

12
 Existe uma discussão teórica importante a respeito de terminologias: fotolivro, livro de artista, 

livro fotográfico de autor. Uso o termo fotolivro genericamente para definir publicações onde a 
fotografia seja o recurso visual principal para conduzir a narrativa. 
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a partir da cor laranja. Escolha feita sem nenhum sentido explícito, mas que 

permeia toda a narrativa. Em Bottom of the Lake, livro de 2015 de Christian 

Patterson, o artista se apropria de uma lista telefônica da cidade em que viveu 

na infância (1973) para produzir uma série de intervenções. A lista, com capa 

azul e a imagem de um lago, é o elemento disparador para uma narrativa de  

memória e autobiográfica que inclui fotografias de telefones, números 

marcados, desenhos sobre as páginas e anotações. Patterson constitui 

memória a partir desse objeto banal, a lista telefônica, através das camadas 

que vai adicionando. Não sou um pesquisador nos moldes de Badger, sou um 

fazedor, mas percebo a influência desses autores (BADGER; CASES; 

PATTERSON) em trabalhos anteriores e na forma como tenho desenhado a 

Zona Farrapos. Ao colocar as imagens da Zona lado a lado, são estabelecidas 

relações entre a cor forte de uma pedra pintada e o vestido de uma mulher, o 

objeto para raspar a cabeça de dois haitianos e o cabelereiro Naor, a fachada 

do bar em uma condução de linhas da esquerda para a direita ascendente com 

as linhas de uma jokebox descendente: movimento, cor, objeto. 

As imagens produzidas levam a cogitar organizá-las em uma publicação. 

Olhar fotografia em uma publicação não é olhar apenas a imagem. Badger fala  
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que “a forma física do livro também é algo importante.” (BADGER, 2013, p. 24). 

Quando pegamos um livro nas mãos, o toque, a textura do papel é o primeiro 

contato que teremos com aquela história. Trazemos para perto e o cheiro nos 

toma: do papel e da tinta. A textura e a forma como aquele objeto se coloca em 

nossas mãos são partes importantes do que os olhos vão ver. Começamos a  

entrar na história por ali e não apenas pelas imagens em si. Nesse sentido, o 

livro Karma, de Óscar Monzòn, editado em 2013, é um exemplo importante. Ele 

traz uma sequência de cenas urbanas, discutindo a apropriação do espaço 

público pelo carro. O fotógrafo faz fotos com flash e lente teleobjetiva que 

invadem e mostram o que acontece dentro dos automóveis. Publicado em um 

papel brilhante que lembra a cor e textura das pinturas metálicas, o livro nos 

coloca dentro da dinâmica do trânsito das grandes cidades.   

Figura 17: Óscar Mónzon: Karma, Madri, 2013.
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No  trabalho Shimmer of Possibility (2012)13, de Paul Graham, o 

fotógrafo viajou de 2002 a 2004 por cidades americanas, fotografando a vida 

cotidiana nas ruas. A exposição e o livro, segundo o fotógrafo, criam narrativas 

de cenas que lhe chamaram a atenção. Na publicação, Graham constrói uma 

sequência narrativa não linear onde cenas se repetem em locais diferentes do 

 livro, discutindo a ideia de sentido como algo dependente de contexto. 

Um ponto importante, olhando para essas referências, é a estética 

desses livros. Fica evidente, mesmo em Karma, que fala do caos da cidade, 

um formato organizado, limpo e bem acabado. Será que essas formas de fazer 

têm ligação com o que vejo na Farrapos? De maneira geral, no Brasil optamos 

por modos de fazer fotolivros muito influenciados pelas escolas americanas e 

espanholas de edição. Talvez seja possível pensar a partir de outro ponto de 

vista e a Zona Farrapos, quem sabe, tente propor isso. 

No ateliê, foi na parede que se formou o Guia Prático para Viver na 

Zona. Esse guia reúne um conjunto de saberes da comunidade, soluções 

engendradas e aprendidas no cotidiano: a gambiarra, o código de conduta, a  

13
 GRAHAM, Paul. Shimmer of Possibility. Paris: Aperture. 2012. 
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receita. As “formas-conteúdo”, de Santos, resultado dos “homens lentos”, mas 

também pode ser produto do andróide com defeito, de Tom Zé, essa máquina-

homem que pensa e sonha, ou o antropófago, de Oswald de Andrade, que 

mastiga, engole e devolve. Acompanha o Guia também um relato em linhas 

geradas a partir dos percursos feitos pela cidade. Linhas vermelhas que são,  

ao mesmo tempo, a marca dos percursos físicos e uma figuração simbólica 

solta sobre folhas brancas de papel. 

Essa produção leva a cogitar que colocar o Guia em funcionamento de 

outra forma parece fazer sentido. Mas que forma seria essa? Sei o que são 

essas soluções únicas do lugar, mas também interessa saber do outro. Nesse 

âmbito, pareceu-me urgente propor algo a ser realizado em colaboração. 

Dobrar mais a espinha, aguçar mais o ouvido, deixar que alguém mais, além de 

mim, conduza o processo. Reuniões? Encontros na praça? Um festival? Atuar 

e ativar a comunidade para dividir os saberes? Isso basta? Por que fazer um 

guia impresso ou na parede? Qual o valor de cada um? Qual o público? É 

melhor trocar a experiência no lugar da experiência, ou tocar outros públicos? 

Ou os dois? 
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Chegamos ao meio da caminhada. Chegamos escritor e leitor até aqui. 

Ali atrás, muitos sonhos e vontades que vão além de um andar 

descompromissado com a Zona. Vontade de “ativar a comunidade”14. É um 

desejo grande, que irá se realizar de uma outra maneira. Aliás, ativar pode ser 

muitas coisas. Comunidade é uma palavra que cabe no conceito de não-lugar. 

Algo genérico e sem matéria. O que se realizará, na verdade, será um trabalho 

em colaboração entre três pessoas: o pesquisador e dois trabalhadores da 

reciclagem na Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre, Jacson e seu Antônio. É 

dentro da perspectiva de colaboração que vamos caminhar. Houve um ponto 

de inflexão na caminhada na Zona que levou a não mais fazer as coisas 

sozinho. Mas isso não foi repentino. O que vi e vivi foi preparando um “fazer 

juntos” nessa pesquisa. É isso que será tratado na segunda parte desta 

dissertação. 

A metodologia, que até agora se constituia em derivar, fotografar, 

conversar, entrar em contato com pessoas, perder tempo, entrar nas casas, vai 

dar espaço também para a prática do escambo e para a troca de papéis entre 

pesquisador e parceiros da pesquisa. Também vão se fazer presentes uma 

prática artesanal advinda da manualidade de um fazer com materiais 

reciclados. Neste caminho, palavras importantes passam a ser colaboração, 

conflito, discussão, conversa. De todos os fatores que permeiam essa 

pesquisa, talvez o mais importante do ponto de vista do método seja o tempo. 

Ele estará presente nas novas caminhadas, será importante na construção da 

relação com o outro (o perder tempo) e foi o que estabeleceu os ritmos dessa 

pesquisa de dois anos. O tempo como método para se aproximar, conhecer e 

decantar saberes. A caminhada, junto com o tempo e a pausa, foi também 

método para gerar um certo tipo de relação com a cidade, mas há uma outra 

caminhada que se apresentará agora. A prática da fotografia permanece, mas 

passa a ser produzida de um modo diferente, não mais somente por mim, mas 

também pelos parceiros de trabalho. Caminhada, tempo, escambo, artesanato, 

colaboração e conversa são métodos, mas, em uma pesquisa que acontece no 

14
 BICHOP, Claire. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Londres: 

Verso, 2012. 

andar, são também poéticas. Se apresentam hora como maneira de pesquisar; 

hora como o trabalho em si.  



____________________________
__





 É a partir dessa experiência que o artis-
ta passa a produzir trabalhos como os Paran-
golés, algo a ser incorporado, usado, vestido.

 Pensando em Oiticica e na experiência na Zona, se 
percebe que o critério de seleção das soluções poéticas 
acontece, frequentemente, de forma bastante intuitiva. 
Larrosa fala que os saberes da experiência são individu-
ais e únicos (LARROSA, 2018). Uma mesma experiên-
cia produz saberes diferentes em indivíduos distintos. 
Já Suely Rolnik afirma que os critérios de seleção de um 
sistema de valores estão ligados a uma noção prática: 

 
 A utilidade define a absorção ou não de determina-
do dado de uma cultura. Na presente pesquisa, a experi-
ência de comer Feijão de Refugiado disparou um modo 
de fazer que incluiu barbantes, latas e pregos, em uma 
montagem absolutamente instintiva, da qual só tomei 
consciência ao olhar para tudo na parede da Pinacoteca, 
tomando o tempo e a distância necessários para isso.
 
 Mas o que sempre permeou esses processos 
é a sensação de que ir à Zona não significa uma tro-
ca efetiva com as pessoas que havia encontrado ali. 
Efetiva no sentido de pensar até que ponto o outro 
também seria condutor dos processos que se esta-
beleciam. De que maneira as pessoas com as quais 
estava me relacionando também atuavam? Ou seja, 
a questão da autoria se revela importante, especial-
mente quando a pesquisa foi deslocada para dentro 
da galeria. Esse momento intensificou o questionar 
sobre se, de alguma maneira, não seria importante di-
vidir, coletivar, dilatar, ampliar a autoria. Foram essas 
indagações que estabeleceram um ponto de virada na 
pesquisa, especialmente ao que se refere à autoria.

 Pensando sobre as relações que foram estabe-
lecidas dentro da Zona, percebo que foram geradas a 
partir de interesses mútuos. No capítulo 2 escrevi so-

4. AS MÃOS DA EXPERIÊNCIA MOLDAM - A Zona se Amplia

 O Guia Prático para Viver na Zona envolveu um aprendi-
zado. Cheguei naquele espaço da Avenida Farrapos e entorno, 
em 2015, para me aproximar com a fotografia. De forma tímida, 
ocorreram descobertas e encontros com pessoas: Roland, Inel, 
Sara, Naor, Ben-Hur. Gente que tem os códigos, as soluções do 
lugar. Esse arrastão (TOM ZÉ) foi o motor para que uma trans-
formação acontecesse: a mudança de um modo de fazer na arte. 
Foi a partir da proposição de um trabalho para exposição na Pi-
nacoteca Barão do Santo Ângelo, no Instituto de Artes1, que isso 
ficou evidente. Naquele momento não parecia que o trabalho que 
estava realizando podia se adequar à galera. Eram vivências mui-
to pessoais. Desde o momento em que havia finalizado o Guia 
Prático para Viver na Zona, estava buscando entender o que sig-
nificava o que tinha vivido, experienciado. Mesmo com muitas dú-
vidas sobre seu lugar, a pesquisa foi para dentro da Pinacoteca.

 Em uma das paredes brancas da galeria, uma fotografia 
, realizada em 2018, com 90cm x 140cm, que foi colocada jun-
to ao livro do Guia Prático para Viver na Zona em uma peque-
na prateleira à frente. A primeira opção havia sido prender a foto 
com ímãs, como referência à forma como edito as imagens nas 
paredes do ateliê. A fotografia apresentava a parede do ate-
liê com fotografias, refotografadas. Parecia óbvia a referência a 
uma narrativa em abismo. Olhando em volta, percebi pelo me-
nos mais cinco trabalhos que estavam sendo montados com 
o mesmo recurso dos ímãs. Recolhi os ímãs e a foto foi colo-
cada direto na parede, sem muito cuidado, ficando amassada.

 A luz foi direcionada e projetada apenas sobre o livro, para que 
a parede onde estivesse a foto ficasse na obscuridade. Para fazer 
um foco de luz foi utilizado um tubo de plástico, que envolvi em fita 
isolante, colocando-o junto à lâmpada. Solução encontrada com o 
que tinha à mão, uma improvisação, uma gambiarra. Uma solução 
de forma-conteúdo, "um híbrido de materialidade e relações so-
ciais" (SANTOS, 2006). A vida na Zona, com poucos recursos, exi-
ge criatividade para resolver problemas com o que se tem por perto, 
como o feijão de refugiado, feito com muita água e pouco grão. Sem 
perceber, estava dando materialidade a relações sociais aprendi-
das no cotidiano. No fim, a luz ficou tão fraquinha que a iluminação 
do trabalho do artista que estava expondo ao lado invadiu a foto-
grafia que eu tinha obscurecido. Apagando todo meu apagamento. 

 Ao voltar à noite, para a abertura da exposição, ime-
diatamente percebi que a gambiarra para projetar a luz tinha 
sido retirada, pois havia esquentado, saindo fumaça e quei-
mando dois disjuntores da galeria. Fiquei sabendo que, por 
1 Exposição Entre Beiras, curadoria de Sandra Rey, de 07 a 17 de agosto 
de 2018. (http://www.ufrgs.br/ufrgs/eventos/exposicao-entre-beiras-arti-
culacao-entre-praticas-e-teorias)

pouco, o trabalho não tinha posto fogo no prédio. Comentei, com mi-
nha orientadora nessa pesquisa, a tristeza de ver tudo iluminado no 
fim das contas. Ela, sem pestanejar, disse: “põe uma latinha de refri”.

 A proposta disparou algo e passei a semana trabalhando. Fiz da 
Pinacoteca um ateliê. Peguei uma lata de Coca-Cola, fui bebendo até o 
Instituto de Artes e disse ao pessoal da galeria que a colocaria na lâm-
pada para direcionar a luz. Não gostaram muito da ideia e sugeriram 
chamar um eletricista. No fim aceitaram e pus a lata na lâmpada, a qual 
passou a se chamar Luminária solução de forma-conteúdo. O conteúdo, 
no caso, bebi.  Depois, retornei com algumas fotos, pregos e um barbante 
vermelho. Aos poucos elas foram sendo adicionadas, pregadas sobre a 
fotografia que já estava na parede e unidas com o barbante vermelho. 
Linhas surgiram ligando, conectando, contando uma história. Uma outra 
forma de narrar. No livro, linear, uma foto após a outra; na parede, caóti-
ca, conduzida por uma linha vermelha que não se sabe onde começa ou 
termina. Com a nova montagem instaurou-se a Pequena história da Zona. 

 Tanto do ponto de vista da contação de história, através das fo-
tografias em um livro fotográfico de autor, como da utilização de solu-
ções de montagem que se conectam a práticas próprias do lugar, esses 
dois modos relacionam imagens  e saberes aprendidos. Eles materia-
lizam duas obras: de um lado uma narrativa visual, em livro e na pare-
de, barbantes vermelhos, que tecem e conectam impressões; de outro 
uma lata de coca-cola, que faz as vezes de luminária. Uma resolução 
de forma que adensa conteúdos poéticos gerando soluções de vida 
que são, ao mesmo tempo, gambiarras artísticas e soluções práticas.  
 
 O que é obra, é também a introjeção dos modos de ser e usar a Zona. 
Na experiência cotidiana e ordinária da região    que escolhi para conhecer,  
passei a perceber modos de fazer que se aproximam da ideia de  Tom Zé, 
uma plagiocombinação   que vai tomando dos outros aquilo que nos ser-
ve, e  daquele híbrido entre forma e conteúdo apontado por Milton Santos.  
Esses saberes compartilhados foram disparadores de um  processo de 
fazer artístico que tem muito do modus operandi da Zona. Por fim, a gale-
ria tornou-se um lugar da narrativa da experiência, em dois trabalhos que 
relacionam camadas de significados pelas imagens, mas também o relato 
de uma experiência em andamento através da sua solução de montagem.

 Ainda pensando a experiência, recorro a Hélio Oiticica, que teve seu 
trabalho transformado pelo contato com a favela carioca durante a década 
de 1960. Em seu livro Aspiro ao Grande Labirinto (1986), Oiticica afirma que:

[...]a posição com referência a uma ‘ambientação’ e a 
consequente derrubada de todas as antigas modali-
dades de expressão: pintura-quadro, escultura, etc., 
propõe uma manifestação total, íntegra, do artista nas 
suas criações, que poderiam ser proposições para a 
participação do espectador. (OITICICA, 1986, p. 78).

[...]se esse sistema funciona, com que 
funciona, em que medida mobiliza ou 
não potências particulares e em que 
medida proporciona os meios para 
criar mundos. Isso não vale para o sis-
tema como um todo, somente para al-
guns de seus fragmentos que podem 
ser articulados, de maneira totalmente 
inescrupulosa, com fragmentos de ou-
tros sistemas. (ROLNIK, 2008, p. 2).



bre as desacomodações que me causam pensar sobre o que faz as pessoas que 
encontrei na Zona me receberem em suas casas. Que interesses tem? Por que per-
der tempo? De modo geral, me relaciono com gente que tem urgências: de pagar 
contas, comer, se vestir. As pessoas encontradas na Zona trabalham de dia para 
comer de noite. É uma urgência urgentíssima. Isso cria um senso prático. Um fotó-
grafo, alguém que vem do outro lado desse abismo social que nos separa, causa 
curiosidade. A vontade, a partir de certo momento, foi de fazermos algo juntos. Não 
mais o artista coletor, o fotógrafo contador, mas pensar algo que partisse da nossa 
experiência juntos e que fosse feito junto. Nessa busca fracassei algumas vezes.

4.1 Roland e Inel
 Foram várias vezes em que Inel disse diretamente que não estava dispo-
nível. Tanto ele quanto Roland sempre me receberam na sua casa. Tínhamos 
boas conversas, aquelas mais gestuais e por sorrisos, enquanto caminháva-
mos ou comiamos feijão. A partir de dado momento, eles começaram a se mos-
trar menos disponíveis. Foi num dia quente de verão, na casa deles, que foram 
claros comigo. Não tinham interesse em nada do que eu propunha. Com eles 
aprendi a fazer o que chamo de Feijão de Refugiado e um tipo próprio de máqui-
na para raspar o cabelo (aquela com um pente, clipe e uma lâmina). Foram mi-
nhas maiores referências para o guia prático, mas sempre que propus fazermos 
algo juntos eles desconversaram. Insisti para ensinarmos a fazer o feijão e colo-
car os celulares a fotografar, mas eles não ficaram nem um pouco interessados.

4.2 Naor
Naor tornou-se meu cabeleireiro. Uma vez por mês sento na sua cadeira e ele raspa 
minha cabeça com uma máquina. Por dez reais, tenho 15 minutos de conversa e 
posso fazer fotos à vontade. É isso.

4.3 Sara
Sara trabalha na rua. Quando nos conhecemos ela pediu que eu fizesse fotos sen-
suais para o site que estava organizando. Em troca fotografaria o seu cotidiano. 
Tudo combinado, mas Sara desapareceu. Ninguém da região soube me dizer do 
seu paradeiro. A Zona é um lugar muito fluido. As pessoas vêm e vão rapidamente. 
Durante algum tempo cultivei a esperança de reencontrá-la. Até que um dia fui abor-
dado por uma mulher magra e pequena, que me avisou que o melhor era eu não 
aparecer mais por ali. Essas três experiências de fracasso, junto com a consciência 
de que algo havia mudado na pesquisa, indicaram que era preciso não só fazer 
juntos, mas querer juntos. Era preciso ter vontade de fazer. Saber o que queremos 
e como podemos “escambar” as vontades.
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