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REVER E REESCREVER A CIDADE DO RIO DE JANEIRO
UMA CONSTRUÇÃO DE APAGAMENTOS E UMA RECONSTRUÇÃO DE RESISTÊNCIAS
Roberta Filgueiras Mathias1
Luiz Baltar2
RESUMO: Nesse artigo, pretendemos sair de uma situação de agressão
religiosa e cultural à Imagem de Anastácia que ficava/fica em frente à
Igreja de Cosme e Damião em Olaria para pensar a série de apagamentos
pelos quais a cidade vem passando desde sua construção e também para
pensar nossos trabalhos enquanto artista e etnógrafa. Após o século XX é,
principalmente, a região suburbana que enfrenta essa batalha cultural na
qual o que está em jogo não é somente verba e criação de recursos, mas
as próprias versões de histórias. Acreditando na pluralidade de percepções,
mas também na diversidade de discursos pretendemos dialogar com os percursos e as obras apresentadas para retraçar a subjetividade violentada pela
qual ainda passa grande parte da população da cidade e fazer da arte e da
metodologia caminhos para se repensar a cidade do Rio de Janeiro.
PALAVRAS-CHAVES: arte; cidade; reurbanização; resistência cultural.
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ENCONTROS E ESCRITURAS A PARTIR DE ESPAÇOS
PRÓLOGO

ANTROPOLOGIA E IMAGEM
PARTE I

Há alguns anos Baltar e eu descobrimos que havíamos registrado a mesma imagem a partir de uma agressão à Imagem
de Anástácia em frente à Igreja da Penha (Igreja de São
Jorge e São Cosme e Damião). Descobrimos, posteriormente, que não era apenas uma coincidência. Ambos estudamos
assuntos similares envolvendo a estrutura e a reurbanização
da cidade do Rio de Janeiro.

Minha trajetória e percursos pelas ruas de Madureira começou em 2014 quando decidi estudar os subúrbios cariocas
e suas imagens e estigmas. Com o desenvolver da pesquisa percebi que alguns trajetos me interessavam mais por
sua multiplicidade de possibilidades e pelas mudanças pelas
quais passavam. Concentrei, então, meu estudo ao redor
do Parque Madureira tentando entender o espaço institucionalizado, mas também- e principalmente- o uso que os
moradores faziam daquele espaço e de seus arredores.

Como antropóloga a imagem é uma parte de um conjunto
mais amplo que abarca também meus escritos acadêmicos.
Não utilizo a imagem simplesmente para exemplificar o
texto, mas como parte constituinte e essencial do mesmo.
Sinto em Baltar um pouco dessa relação com a imagem e a
escrita. Seus textos sobre seus trabalhos ou acontecimentos
ocorridos no Rio de Janeiro dialogam diretamente com a
obra que vem construindo nos últimos anos.
A partir dessas semelhanças metodológicas e artísticas resolvemos escrever um artigo que versasse sobre a experiência de escrever e retratar a cidade do Rio de Janeiro ou de
retratar e escrever a cidade. Nesse sentido, nos colocamos
enquanto pesquisadores- Baltar faz Mestrado em Linguagens Visuais no PPGAV/UFRJ e eu Doutorado em Antropologia Social na UNSAM e iniciarei um Doutorado em Ciências Sociais na UERJ em 2020. Nos debruçando sobre essas
experiências de escrita e do trabalho artístico pretendemos
estreitar nosso diálogo sobre o fazer artístico e sobre o escrever artisticamente ou sobre arte.
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Minha tese será sobre os espaços suburbanos latino-americanos, contando também com um estudo visual sobre uma
região de La Boca, bairro de Buenos Aires, no entanto, aqui
pretendo me concentrar em Madureira para criar a interlocução direta com Baltar sobre a cidade do Rio de Janeiro.

Figura 1: Imagem vandalizada em frente à Igreja de Cosme e Damião. (Roberta Mathias, 2014)

A cada pesquisa de campo, além de levar meu bloco de
notas, levo também o celular - que se transformou em câmera fotográfica durante o processo - e me permito caminhar sem tempo estipulado. Por muitas vezes, fujo da
rota inicial que tracei. A fotografia que suscitou a ideia
original para esse artigo, por exemplo, foi tirada em 2014
enquanto fazia um percurso entre Olaria e Brás de Pina.
Essa imagem desde a primeira visão me pareceu muito
forte porque convoca três tipos de agressões: a religiosa,
a racial e a espacial. O Rio de Janeiro sempre foi uma
cidade desde sua constituição muito estruturada a partir dessas três bases. É evidente que essa análise só foi
elaborada após seu registro e me deparar com a mesma
imagem no projeto “Favelicidade” de Baltar me fez voltar à imagem para refletir que havia nela muitas camadas de apagamentos e silenciamentos.
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A escrita por si só já faz parte do trabalho do etnógrafo em
seu diário do campo, mas ao adicionarmos a análise de arte
ou a própria arte como componente do trabalho etnográfico outras nuances precisam ser observadas.

Em minha pesquisa de Doutorado procuro mostrar as potências e possibilidades criadas pelos moradores ao redor
e dentro dos complexos culturais institucionalizados. No
caso de Madureira, o Parque Madureira. Apesar de servir
como espaço de várias atividades culturais, o Parque contou com a remoção da comunidade local interferindo na
rede de comércio de ervas que atuava entre os moradores
que as cultivavam e o Mercadão de Madureira, forte polo
comercial que conta também com a venda de artigos afro-religiosos, como as ervas.

Essa relação entre arte, antropologia e escrita não é uma
novidade. Ao contrário, ela remonta ao nascimento da
Ciência com Malinowski, Franz Boas e seus alunos. No entanto, o que pretendo destacar aqui é o papel de crônica que a própria escrita etnográfica pode adquirir. É um
pouco do que encontro no trabalho de Virginia Medeiros3,
Rodrigo Claramonte4 e do próprio Luiz Baltar.

Minhas fotos ora oscilam entre as potências produzidas
pelos moradores e pelas pessoas que circulam pelo bairro,
ora por um vazio deixado em alguns espaços. Enquanto
pesquisadora, o que me interessa é explorar a diversidade oferecida, porém, enquanto fotógrafa me interessam
também os opostos entre vazios e multidões e fortes cores
contrastadas. As imagens que escolhi para colocar nesse
ensaio transitam também entre meu “ser” etnógrafa e
meu “ser” fotógrafa.

Nesses trabalhos, visualidade, escrita e antropologia (ou
análise social) se misturam de maneira a criar um trabalho
que entrecruza e permite uma fusão criativa.

3>
Virginia Rodrigues é uma artista baiana que explora diversas plataformas artísticas e também trabalha entre a ficção e o “real”. Em seus trabalhos Virginia procura criar narrativas ora escritas,
ora visuais que se intercalam em uma obra de profusas fruições.
4>
Rodrigo Claramonte é um artista argentino, nascido em Córdoba, que procura trabalhar com a cidade de Buenos Aires das mais diversas formas. Entre suas produções estão jogos, poemas, desenhos e fotografias. Muitas obras de Claramonte se assemelham a um diário de campo.
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IMAGENS E LEITURAS
A ANTROPOLOGIA VISUAL E SUAS CRÔNICAS
Ao entender que a própria fotografia faria parte de minha
narrativa, procurei me inspirar não somente em antropólogos, mas também em fotógrafos. Além dos já citados, uma
fonte de extrema importância foi a fotógrafa Jodie Bieber5
com seu trabalho sobre Soweto no qual consegue abarcar
uma grande extensão da comunidade localizada na África
do Sul, mas também produz um texto inicial no qual leva
em conta a complexidade do projeto, mas também as subjetividades de cada indivíduo retratado. É com respeito que
ela trabalha essa localidade, sem se sentir detentora de um
saber que é múltiplo.

Amar a Dureza, durar no Amor
Por vezes árida, impregnada pelo calor que acumulam os
toldos de suas lojas e as lonas de suas barracas informais,
Madureira sempre aparece colorida.
A saída do trem revela corpos viciados, mas –ao mesmo tem-

Dessa maneira, portanto, pretendo trabalhar as imagens
em meu projeto como leituras visuais de dois bairros completos sem dar conta de sua totalidade. Como uma crônica.
Os trajetos que proponho durante minhas visitas ao campo
são como minicrônicas que, pretendo, me ajudem a entender melhor os territórios e seus conflitos.

po- nos revela corpos que dançam com charme e dominam a
arte do passinho.
Madureira nunca deixou de ser múltipla.

Por mais que não me entenda necessariamente como uma
artista visual, talvez eu me entenda como cronista visual.
Nesse sentido, me parece interessante pensar as fotos a seguir como as tais microcrônicas que sugiro e, que podem
ser lidas em separado, em conjunto ou com o texto apresentado pela tese. Nesse sentido, a escrita perpassa todas
as fases de meu trabalho, desde o desenvolvimento de pesquisa, passando pelo trabalho de campo e sugerindo as fotografias não apenas como registro, mas como leituras de
uma localidade.

Seus sons, seus cheiros, suas correrias.
Há um pouco de Madureira em cada morador e
Um pouco de cada morador em cada Madureira.

5>
Jodie Bieber é uma fotógrafa sul-africana que trabalha bastante com o registro de espaços e situações cotidianas. As fotos de Bieber também poderiam ser descritas
como pequenos contos de um espaço-tempo.
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Figura 2: Trajeto entre a estação do trem de Madureira e o Parque Madureira. (Roberta Mathias, 2019)

Figura 3: Trajeto entre a estação do trem de Madureira e Sesc Madureira. (Roberta Mathias, 2019)
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Figura 4: Feira das Yabás. (Roberta Mathias, 2019)

Figura 5: Quilombo localizado próximo aos festejos da Feira das Yabás. (Roberta Mathias, 2019)
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Figura 6: Bar durante a Feira das Yabás. (Roberta Mathias, 2019)

Figura 8: Vista da Estação de Trem. (Roberta Mathias, 2019)

Figura 7: Bar Crianças brincam dentro do Parque Madureira. (Roberta Mathias, 2019)
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IMAGEM E ANTROPOLOGIA
PARTE II
A imagem violada da Anastácia apareceu assim como uma
sacudida, um susto. Moro em Olaria e domingo costumo andar até a Penha para fazer compras na feira que acontece
na Rua Montevidéu.Na volta, andando devagar e fazendo
breve pausas para permitir a circulação na mão, marcada
pelas alças das bolsas pesadas vejo no Cruzeiro em frente
à igreja de São Jorge e Cosme Damião que a santa pintada
nos azulejos azuis, foi cuidadosamente apagada por golpes
cirúrgicos de talhadeira que mantiveram seu contorno. Não
foi quebrada por uma ação violenta de ódio e intolerância
apenas, foi executada com calma, precisão e intenção. O
vazio que via ocupou um espaço imenso nas minhas reflexões por dias.

Figura 10: Detalhe da Imagem. (Luiz Baltar)

o tempo leva
a parte
que nos falta

recriamos
a parte
Figura 9: Imagem vandalizada da Anastácia. Olaria, Rio de Janeiro. (Luiz Baltar)
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IMAGENS E LEITURAS
A ARTE QUE CONVOCA O SOCIAL

Isso me fez pensar muito sobre a rua, e principalmente os
muros da cidade, como mídia para os discursos de afirmação e de ódio e de como esses diálogos eram travados.
Além da forte simbologia que tem a Anastácia apagada,
além da violência e da intolerância religiosa tão evidente, o
que mais me chamou atenção foram os delicados gestos de
resposta que precisam de alguma aproximação para serem
percebidos. Alí nas bordas quebradas, preenchendo as rachaduras estão pequenas flores e medalhas com a imagem
da santa popular.

Entendo o Rio de Janeiro como lugar de interseções e comunicação entre diversas culturas e línguas. E, é precisamente
no território das encruzilhadas, reconhecido como lugar de
encantamento para todos os povos, que um andarilho poderia ter um hipotético encontro com o senhor das contradições e dos caminhos: Èsù Lonan, aquele que transita entre
o visível e o invisível. Dizem os antigos que quando a razão
observa a natureza, nasce a ciência, mas quando é a poesia
que olha para dentro das coisas que nascercam, surgem os
orixás. Dentre eles, Exu é o olhar da poesia que gera movimento, permite a vida e confere vivacidade, através da
palavra, ao que estava morto ou ao que não nasceu. Exu,
sabe que a palavra atua como uma flecha, uma ponte do
eu para o outro, ao passo que a verdade, se existe, é polissêmica como a língua do orixá mensageiro e só se manifesta
no diálogo, no embate e no tensionamento.

Passei a procurar pela cidade por imagens de apagamento,
de negação e percebi outras formas mais sutis ou menos
óbvias, como o acúmulo e a sobreposição. Nessas pesquisas
percebi que nos meus trabalhos, e principalmente no meu
processo criativo, acúmulo e apagamento estão quase sempre presentes, na estética que persigo ou de alguma forma
nos temas que trato.
George Didi-Huberman fala de um tipo de representação
que causa mal-estar, são cenas que existem para serem esquecidas, para desaparecerem ou serem borradas. São imagens que representam um tipo de malícia visual do tempo
na história, ao serem desmontadas se remontam com outros significados. Segundo ele “se a imagem malícia é uma
imagem dialética, a desmontagem do visível tem, portanto,
sentido apenas quando visualmente retrabalhado, reconfigurado: ele tem sentido apenas na remontagem, ou seja,
na montagem do material visual obtido” (2015, p 155).
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O sonho de ver a poesia fazer parte do cotidiano dos moradores da cidadese realizou de alguma maneira nas periferias do Rio de Janeiro. Nos bailes funk, nas disputas de passinho e nas rodas de slam que a poesia virou festa, atitude
e resistência. A população das favelas, e principalmente os
jovens, encontraram nessas manifestações novas formas de
socialização,rompendo a premissa de que “o poder requer
corpos tristes”, enunciada por Deleuze. “O poder necessita
de tristeza porque consegue dominá-la. A alegria,portanto,
é resistência, porque ela não se rende.Só nos resta torcer
para que as palavras encantadas por Exu atuem como ferramentas de luta e possam, enfim, se multiplicar e desatar
todos os nós. Nesse sentido, ao experimentar escrever sobre as imagens que produzimos e que são lidas por outros
também estamos forjando (no sentido de fabricar) nossas
próprias ferramentas de luta, tal qual os Orixás.
edição 9 / novembro 2020
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Figura 11: Propaganda desfigurada. Centro, Rio de Janeiro. (Luiz Baltar)
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Figura 12: “Jesus Pretinho”de Alberto Pereira todo coberto de barro para esconder a criança negra.
Morro da Providência, Rio de Janeiro. (Luiz Baltar)
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Figura 14: Pixação sobre intervenção urbana. Centro, Rio de Janeiro. (Luiz Baltar)

Figura 13: Monumento a Zumbi do Palmares atacada na vespera do dia da consciência negra de 2011. Rio de Janeiro. (Luiz Baltar)
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Figura 15: Intervenção do artista Vilhs com os retratos dos moradores ameaçados
de remoção. Morro da Providência, Rio de Janeiro. (Luiz Baltar)

33

A-R-T-I-G-O

O INÍCIO E O CAMINHAR
EPÍLOGO
Apesar de nossos trabalhos visualmente serem bastante distintos, a imagem de Anastácia não foi uma coincidência.
Tanto eu quanto Baltar procuramos explorar as imagens,
leituras, escrituras e visões da cidade a partir de trajetos e
dos apagamentos, como já ressaltei na introdução. Portanto, os diálogos aqui feitos são a partir de nossas atividades
como artistas e pesquisadores políticos mostrando que, tal
qual novos discursos são necessários, novas e múltiplas visões sobre os espaços também o são.

Figura 16: Demolição de casas na favela Beira RIo. Manguinhos, Rio de Janeiro. (Luiz Baltar)
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