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Resumo 

 

Este artigo pretende alcançar um amadurecimento em torno do problema central de uma 

pesquisa maior: como a narrativa da obra Memórias da Vila medeia eticamente 

moradores do Aglomerado da Serra, em um dispositivo que ao mesmo tempo valoriza a 

história de vida dos personagens e denuncia a invisibilidade social desses indivíduos? 

Para isso, foi feita uma breve análise teórica do dispositivo de visibilidade da obra, 

enfatizando a articulação que ela propõe entre fotografia e testemunho para representar 

o Outro e, com isso, tentar transcender a forma unilateral e tendenciosa de narrar vidas 

marginalizadas. Muitas vezes, esse Outro só nos é possível conhecer por meio das 

mídias. Pretende-se, portanto, pensar o desafio da mediação ligado à ética das imagens 

na narrativa aqui representada. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este artigo é fruto de um trabalho maior, cujo eixo de construção se baseia na 

proposta de pesquisa da representação do Outro na obra Memórias da Vila, 

considerando seus aspectos narrativos. Essa obra é um livro resultante de um projeto 

idealizado pelo fotógrafo Guilherme Cunha, que teve o financiamento da Fundação 

Municipal de Cultura de Belo Horizonte e a intenção de contribuir para a construção do 

patrimônio mnemônico do conjunto de favelas do Aglomerado da Serra. O livro traz 

mais de oitenta fotografias de alguns habitantes idosos do Aglomerado e organiza vinte 

e um relatos de suas vidas, narrados em primeira pessoa. A obra retrata o olhar do Outro 

sobre ele mesmo e fotografa seus rostos como história. Diante desse objeto e tomando-o 

como uma mediação desafiadora, no que tange seus aspectos éticos, proponho, com o 
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presente trabalho, desenvolver o problema central da pesquisa: como a narrativa da obra 

medeia eticamente moradores do Aglomerado, em um dispositivo que ao mesmo tempo 

valoriza a história de vida das personagens e denuncia a invisibilidade social desses 

indivíduos? 

Acredito que o amadurecimento dessa questão emergirá a partir de conceitos 

chave para a leitura do objeto, tais como mediação, a partir de Silverstone (2002), ética 

em Lévinas (1980) e dispositivo de visibilidade, de acordo com Ranciere (2008). As 

teorias desses autores serão fundamentais na proposta de análise, que gira em torno das 

estratégias de linguagem e das formas de representações contidas na obra. Após situar o 

objeto nesse campo teórico, será possível entender melhor a disposição dos seus 

elementos (fotografias e relatos em primeira pessoa), bem como a articulação entre eles 

na representação dos sujeitos de Memórias da Vila. 

As etapas metodológicas deste trabalho, também derivadas de uma proposta 

maior, são, em síntese, − além da pesquisa bibliográfica e documental – a entrevista 

com o fotógrafo, líder no processo de construção do projeto, e a análise discursiva do 

livro, que envolve os elementos que constituem o dispositivo. Essas duas fases foram 

norteadas pela perspectiva da ética na representação. 

Neste trabalho pretendo me ater ao estabelecimento do quadro conceitual que 

norteará a investigação e à descrição dos elementos constituintes da obra, com reflexão 

apenas inicial das articulações entre fotografia e testemunho, na composição do 

dispositivo de visibilidade, tratado aqui como objeto. 

 

2. MEMÓRIAS DA VILA: ENTRE O BIOGRÁFICO E A ARTE 

 

“Na maneira moderna de conhecer, é preciso que haja imagens para que algo se 

torne „real‟. Fotos identificam eventos. Fotos conferem importância aos eventos e os 

tornam memoráveis” (SONTAG, 2008, p. 138). Foi com o objetivo de tornar 

memorável a realidade social e coletiva dos moradores do Aglomerado da Serra que 

Guilherme Cunha e Joana Tavares se uniram para produção de Memórias da Vila. O 

livro é um conjunto de relatos de vida, escritos em primeira pessoa e apresentados de 

forma intercalada em meio aos retratos dos personagens que contam sua história. O 

projeto foi iniciativa do fotógrafo Guilherme Cunha, que se uniu à jornalista Joana 

Tavares, do jornal Brasil de Fato, com o objetivo de “contribuir para a ampliação dos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

espaços de divulgação e preservação das identidades e valores culturais dos moradores 

da Comunidade da Serra.” (CUNHA, 2016, p.11).  

Por meio da construção da memória visual e oral dos moradores idosos da Serra, 

buscou-se dignificar a história de vida de cada um deles. A hipótese é de que o trabalho 

busca enaltecer a figura dos moradores por meio de um olhar externo, porém, ciente dos 

riscos do fotográfico e da maneira como o trabalho circulará na sociedade. Os autores 

elaboraram uma metodologia de trabalho própria, para retratar o olhar do morador sobre 

ele mesmo, bem como fotografar seu rosto de modo a evidenciar e valorizar a sua 

história, em articulação com os relatos de vida. 

A ideia inicial do projeto consistia em um ensaio fotográfico que registrasse os 

habitantes idosos do Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte, para a 

construção de um acervo imagético das memórias do local. No entanto, segundo o 

fotógrafo, a riqueza das vivências ultrapassava o que ele entendia como os limites da 

representação imagética e demandava relatos da experiência dos moradores. “As marcas 

da vida presente naqueles rostos já falavam. Foi então que percebemos que 

precisávamos fazer com que mais pessoas conhecessem aquelas histórias”. (CUNHA, 

2016, p.9).  

O Aglomerado da Serra é o maior conjunto de favelas de Minas Gerais e o 

segundo maior da América Latina. Possui aproximadamente 46 mil habitantes e se 

divide em oito vilas, são elas: Nossa Senhora da Conceição (também chamada de Del 

Rey), Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Santana do Cafezal, Novo 

São Lucas, Fazendinha, Chácara, e Marçola. 

Usualmente, a realidade do Aglomerado da Serra é representada pela mídia 

dominante de forma a destacar o lado das guerras e do tráfico de drogas
3
. Em meio a um 

ambiente onde ocorrem frequentemente protestos pela paz e onde o descaso e o 

abandono fazem parte do dia a dia, a vida e a história dos moradores nem sempre é 

narrada ao público. Segundo Cunha (2009) até mesmo o sistema educacional atual 

contribui para essa omissão.  

                                                 
3
 Foi realizada uma busca online de notícias, que dizem respeito ao Aglomerado da Serra, no dia 1 de novembro de 

2016. Conforme era esperado, as referências ao local foram predominantemente negativas, noticiando questões 

sociais como tráfico de drogas e violência. Manchetes: Portal Uai: “Traficante é baleado em operação da PM no 

Aglomerado da Serra, em BH. Homem ficou ferido na perna depois de operação de militares, que ocorreu um dia 

depois de criminosos derrubarem câmeras do Olho Vivo na região”. O Tempo Cidades: “Traficantes determinam 

rotina de quem vive no Aglomerado. Quatro meses após ocupação da PM e prisões no morro, reportagem de O 

Tempo foi ameaçada”. G1: “Suspeito de chefiar tráfico no Aglomerado da Serra, em BH, é preso. Segundo Polícia 

Cilvil, homem foi capturado em sítio na Grande BH. Corporação afirma que ele lidera uma das gangues que estavam 

em guerra.”. 
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Os sistemas educacionais também podem ser incluídos entre as ferramentas 

utilizadas para manutenção do poder e controle social, visto que a “história 

oficial” é frequentemente apresentada sob o ponto de vista das elites políticas 

e econômicas que controlam a distribuição da informação e conhecimento 

numa determinada época. A questão é que todos temos versões sobre a 

realidade e histórias para contar. A omissão, nesse contexto, é uma forma de 

indiferença, e a segregação é um sinal de desinteligência, ambos contrários à 

objetividade crítica e ao espírito de fraternidade. (CUNHA, 2016, p.9). 

 

Memórias da Vila tem, portanto, como foi dito, o intuito de expandir a imagem 

do Outro, expor e aproximar as múltiplas realidades que ali se interseccionam e se 

dividem e, ainda, alertar para a urgência da conscientização sobre as identidades sociais. 

A obra foi desenvolvida a partir de uma série de encontros com os moradores 

das diversas vilas e favelas localizadas na região Centro Sul de Belo Horizonte. São 

relatos que testemunham uma jornada de batalha pela sobrevivência e igualdade de 

direitos socioeconômicos. O projeto representa para os seus personagens a oportunidade 

de serem vistos, entendidos, lembrados e reconhecidos. A necessidade de compartilhar 

as experiências do passado foi se tornando significativa a ponto de que as histórias 

ganharam um espaço exclusivo para serem expostas. 

 

Por esse motivo, o processo de produção dessa publicação foi orientado 

muito mais por uma poética da convivência, do compartilhamento de 

experiência de vida e por uma política dos encontros – na interação sincera de 

conhecer o universo do outro como sujeito, de se abrir para outras 

sensibilidades, de ouvir histórias a partir do desejo de quem as contam −, do 

que pela preocupação ou pretensão de organizar, explicar, formalizar e 

elaborar teorias sobre o modo de vida dessa comunidade. (CUNHA, 2016, p. 

13). 

 

O ato de ver e ouvir o outro é, portanto, o grande propulsor do trabalho do 

jornalista Guilherme Cunha. “Ouvir essas histórias é (...) um exercício de alteridade 

diferente do jornalismo puro e simples” (TAVARES, 2016 p.17). Esse exercício além 

de aproximar o belo-horizontino da sua própria identidade e origem busca ir além das 

demais histórias de cidades brasileiras, que muitas vezes deixa de lado as histórias das 

favelas. Nessa intenção de “mudar o contexto de exclusão e opressão” (TAVARES, 

2016 p.18), os autores se aproximam da realidade dos habitantes do Aglomerado de 

forma a representá-los em um dispositivo de leitura que nos faz pensar criticamente.  

A ideia de representação trazida por esse dispositivo é a de transcender a forma 

unilateral e tendenciosa de narrar vidas marginalizadas. Por outro lado, a narrativa traz 
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uma estrutura de exposição que nos leva a pensar a ética por trás da estética das 

imagens, aliadas aos relatos escritos. Para a realização de uma leitura analítica da obra é 

necessário, primeiramente, entender conceitualmente alguns aspectos da mediação. 

 

2.1. Mediação e representação em Memórias da Vila 

 

Na busca pela imparcialidade e ao mesmo tempo na impossibilidade de alcançá-

la, Cunha (2016) deixa claro que o processo de representação por ele idealizado é um 

processo de mediação, ao dizer que “(...) como construímos os modelos de sociedade, 

também fabricamos sistemas de seleção, edição e organização de acontecimentos, 

utilizados para legitimar versões e pontos de vista sobre fatos históricos.” (CUNHA, 

2016, p.9).  

O conceito de mediação em Silverstone (2002) refere-se a um processo de 

circulação de significados que é tanto tecnológico como social. Ele é tecnológico por 

que depende, em grande parte, em uma sociedade em vias de midiatização (BRAGA, 

2006), dos meios técnicos de comunicação; é social porque esses significados 

produzidos midiaticamente se desdobram e reverberam no cotidiano. 

Por isso, Silverstone (2002, p. 76, tradução nossa) defende que “nenhuma ética 

do e a partir do cotidiano é concebível sem comunicação, e que toda comunicação 

envolve mediação, mediação como um processo transformativo em que a significação e 

o valor das coisas são construídos”.
4
 

A ética do cotidiano diz respeito às ações e interações do dia a dia e que 

estabelecem a responsabilidade e o cuidado que temos com o Outro. A mídia, segundo 

Silverstone, é central hoje nesse processo, pois, por meio de suas mediações, fazem 

circular representações do Outro, que constituem um complexo simbólico de que 

fazemos uso para lidar com a complexidade da vida imediata. Esse Outro deve ser 

entendido, nesse trabalho, a partir da teoria de Levinas (1980), como o estrangeiro, 

aquele que, estando comigo, nunca formará verdadeiramente um “nós”.  

 

O absolutamente Outro é Outrem; não faz número comigo. A coletividade em 

que eu digo tu ou nós não é um plural de eu. Eu, tu, não são indivíduos de um 

conceito comum. Nem a posse, nem a unidade no número, nem a unidade do 

                                                 
4 No original: “no ethics of, and from, the everyday is conceivable without communication, and that all 

communication involves mediation, mediation as a transformative process in which the meaningfulness and value of 

things are constructed”. 
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conceito me ligam a outrem. Ausência de pátria comum que faz do Outro – o 

Estrangeiro; o Estrangeiro que perturba o em sua casa. (Levinas, 1980, p. 26). 

 

Muitas vezes esse Outro, principalmente aquele distante, só nos é possível 

conhecer por meio das mídias. 

De um modo geral, para Silverstone (2002), a mídia dominante falha em 

comunicação, pois acaba por aniquilar a alteridade, uma vez que suas estratégias de 

representação, usualmente, apagam as diferenças existentes. O Outro, nesse caso, é 

considerado como ameaça ou é domesticado. O desafio da mediação que é destacado 

neste trabalho diz respeito a esses dois esquemas representativos das mídias e busca 

questioná-los. 

Para Serelle (2016), a mídia possui algumas formas de ordenação, como as 

narrativas, gêneros e agendamentos. Através delas os sujeitos representados, os 

produtores da mediação e as audiências tornam-se cúmplices desse processo quando 

aceitam certas limitações e não reconhecem a “impossibilidade e a parcialidade da 

representação” (SILVERSTONE apud SERELLE, 2016, p. 87). Essa cumplicidade diz 

respeito à falta de questionamento, ou mesmo envolvimento do Outro representado. O 

reconhecimento da incompletude da mediação e o estabelecimento de uma relação 

crítica com a mídia são, portanto, necessários. Por isso, cabe aqui a discussão da ética 

na mediação, na qual, segundo Serelle (2016), reside o reconhecimento das diferenças e 

o distanciamento apropriado do eu moral perante a representação e o relacionamento 

com o Outro.  

O autor caracteriza esse distanciamento como um dilema, pois o Outro mediado 

pode acabar submetido a quem o representa. Nesse caso, o autor confirma que a aporia 

da moralidade se faz sempre presente na mediação. “Zygmunt Bauman (1997, p. 131) 

argumenta que a moralidade é necessariamente aporética, uma vez que a proximidade e 

o cuidado excessivos resultam em repressão, quando a autoridade do outro é retirada 

(...)”. (SERELLE, 2016, p. 85). 

Dessa forma, a ação de narrar o Outro leva sempre ao risco de aniquilar a 

autonomia desse Outro. O ser e seu impulso moral – o de ser para o outro −, ao assumir 

responsabilidade perante ele, pode levar a consequências imorais. O eu moral demanda 

proximidade em relação ao outro. Essa proximidade pode se tornar sobreposição, uma 

vez que se passa a falar pelo Outro, em nome dele.  
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O outro é refundido como minha criação; agindo com o melhor dos impulsos, 

eu roubei a autoridade do Outro. Sou eu agora quem diz o que o comando 

comanda. Eu tornei-me o plenipotenciário do Outro, embora tenha eu próprio 

assinado o poder de procurador em nome do Outro. (BAUMAN, 1997, p. 

131). 

 

Lévinas (1980) traz em seu estudo o conceito sobre a radicalidade do Outro, que 

embasará as ideias relacionadas à alteridade aqui referidas, no contexto da cultura 

midiática. Para o autor, o Outro, o Estrangeiro é aquele que nada tem a ver comigo, 

sendo impossível se unir a ele em complementaridade. O absolutamente Outro só pode 

ser apreendido se desvinculado de predicados. Nós não podemos abordá-lo, em uma 

relação ética, com referências pré-concebidas, estabelecidas conceitualmente. Lévinas 

usa a noção de “rosto” para se referir ao Outro na sua forma mais pura e simples, em 

sua nudez, desprovida de qualquer predicado. “Quando se observa a cor dos olhos, não 

se está em relação social com outrem. A relação com o rosto pode, sem dúvida, ser 

dominada pela percepção, mas o que é especificamente rosto é o que não se reduz a 

ele.” (LÉVINAS, 1961 p. 77).  

O autor propõe essa desvinculação de predicados, uma vez que, quando 

enxergamos o Outro carregado de atributos, nunca iremos enfrentar sua verdadeira 

essência. Portanto, é necessário deixar os pré-conceitos para se chegar a um 

conhecimento do Outro.   

 

Normalmente somos personagem: é-se professor na Soborna, vice-presidente 

do Conselho de Estado, filho de fulano, tudo o que está no passaporte, a 

maneira de se vestir, de se apresentar. E toda a significação no sentido 

habitual do termo, é relativo a um contexto: o sentido de alguma coisa está na 

sua relação com outra coisa. Aqui pelo contrário, o rosto é sentido só pra ele. 

Tu és tu. Neste sentido, pode dizer-se que o rosto não é visto. Ele é o que não 

se pode transformar num conteúdo, que o nosso pensamento abarcaria; é o 

incontível, leva-nos além. (LÉVINAS, 1961, p.78). 

 

A atitude ética aparece quando eu coloco o Outro acima de mim. Quando eu sou 

para o Outro, sem a intenção de receber algo em troca. Ética é assumir a 

responsabilidade que eu tenho pelo Outro, entendendo-o e aceitando-o nas suas 

diferenças. É a ausência de conceitos, julgamentos sobre as suas ações e modo de vida. 

Esse é, ou deveria ser, o pressuposto de todas as relações humanas, segundo Lévinas. 

“Se eu não existisse, nem sequer diríamos, diante de uma porta aberta: „Primeiro o 

senhor!‟ É um „Primeiro o senhor‟ original que eu procuro descrever. (LÉVINAS, 1961, 

p.81). Essa relação é considerada assimétrica para Lévinas. 
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O exercício de narrar o outro, dando-o visibilidade, exige uma arquitetura 

comunicacional, em que a linguagem, mediadora do processo, estabeleça o lugar em 

que a diferença possa de fato falar. No caso deste trabalho, a alteridade, ao mesmo 

tempo em que é a condição do projeto Memórias da Vila, que objetiva tornar visível os 

habitantes da favela e suas histórias, pode fazer emergir uma infinidade e, ao mesmo 

tempo, uma incompletude de informações em relação ao Outro ali representado por 

meio da fotografia e do testemunho. 

Dessa forma, se faz necessária a discussão sobre o dispositivo em que os 

elementos estão representados, uma vez que, como dito, a leitura é sempre atravessada 

por particularidades empíricas de acordo com o local onde o objeto se insere, seus 

elementos, bem como seus espectadores.  

 

2.2 O Dispositivo de visibilidade como forma de desafiar a alteridade 

 

A obra Memórias da Vila foi, portanto, tomada como um “dispositivo de 

visibilidade” (RANCIÈRE, 2008), uma vez que realiza uma articulação de elementos na 

tentativa de sair do lugar comum de narrar. Tendo em vista essa ideia, pode-se dizer 

que, a partir dos elementos em um dispositivo de visibilidade, o olhar do leitor é 

deslocado por essa articulação e é, então, construída uma atenção específica.  

Nessa linha de pensamento, considera-se o dispositivo de visibilidade como um 

tipo de mediação, na medida em que carrega artifícios para alguma representação. 

Ainda de acordo com Rancière (2008, p.96) “uma imagem nunca está sozinha. Pertence 

a um dispositivo de visibilidade que regula o estatuto dos corpos representados e o tipo 

de atenção que merecem”. A questão, apontada pelo autor, não é a de saber se se deve 

ou não fazer e olhar tais imagens, mas antes no seio de qual dispositivo sensível o 

fazemos. Por isso, a escolha do dispositivo se mostra importante, já que, dependendo da 

regulação dos corpos representados, a atenção do leitor, ao invés de ser aproximada de 

forma solidária, pode ser afastada e distanciada, como na condição do espetáculo. 

Dessa forma, a proposta dos autores de Memórias da Vila com esse dispositivo, 

descrita nos textos introdutórios da obra, é a de quebrar o senso comum, ou seja, retratar 

a vida dos moradores da Comunidade da Serra, por outro viés − outra mediação −, 

voltada para a história de vida dos habitantes, que normalmente não é representada nas 
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mídias dominantes. Esse dispositivo torna, assim, visível uma realidade que não é 

comumente retratada pelos meios de comunicação de massa.  

O caráter de assimetria da mediação de um dispositivo de visibilidade, referido 

por Silverstone (2002), pode ser exemplificado com a mídia dominante. Ao invés de 

aproximar, o dispositivo de visibilidade midiático pode afastar o leitor da realidade. 

Nesse contexto, o Outro é representado e narrado, muitas vezes, por meio de esquemas 

representativos que são redutores da alteridade. O olhar do espectador é conduzido para 

um caminho onde o que se vê é o estereótipo e a reiteração de narrativas. 

Os aspectos da mediação em Memórias da Vila não são, contudo, desprovidos 

de dilemas éticos, que emergem do fotográfico e da narrativa construída em primeira 

pessoa. Essa é a discussão central desse trabalho, que busca o amadurecimento analítico 

da articulação proposta na obra: entre o biográfico e a arte. Para o alcance dessa 

evolução, é necessário desenvolvimento conceitual e categórico dos elementos 

constituintes da obra, que a coloca em tal dilema ético: o retrato e o testemunho. 

 

2.2.1 Retrato e Testemunho no processo de mediação  

 

De acordo com Danto (2010), é possível assumir duas atitudes em relação aos 

objetos: uma atitude prática e outra estética. No caso de Memórias da Vila a atitude 

prática diz respeito à observação do objeto com alguma sensibilidade social para as 

vidas ali narradas, por meio do fator mnemônico. Já a estética diz respeito à observação 

dos elementos artísticos que compõe os retratos, como as formas, cores e 

posicionamentos, tratando a obra como um objeto de arte. Embora essas atitudes 

dependam do olhar que os sujeitos espectadores direcionam às obras – e nisso elas são 

imprevisíveis –, acreditamos que o dispositivo de visibilidade também propõe uma 

narrativa e um modo de interação que modula uma forma de olhar que pode valorizar o 

estético ou o prático. 

A análise desse dispositivo deverá ao delineamento de um “leitor modelo”, que 

seria criado pela obra. De acordo com Eco (1994, p. 15), “esse tipo de espectador (ou de 

leitor, no caso de um livro) é (...) uma espécie de tipo ideal que o texto não só prevê 

como colaborador, mas ainda procura criar.” Esse espectador/leitor é moldado de 

acordo com os sinais que o texto – aqui em sentido amplo – específico dispõe.  
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Para Eco (1994, p.7) o “leitor é um ingrediente fundamental não só do processo 

de contar uma história, como também da própria história”. Por isso, ele aponta dois 

tipos de leitores, o leitor modelo (aquele que o texto idealiza) e o leitor empírico (os 

diversos tipos de leitores, com interpretações distintas sobre um mesmo texto, de acordo 

com a sua subjetividade). Portanto, é fundamental entender as estratégias textuais e 

linguísticas determinadas por cada dispositivo de visibilidade, uma vez que o modo 

como os leitores leem a obra é atravessado pelo desejo, “porque em geral utilizam o 

texto como um receptáculo de suas próprias paixões, as quais podem ser exteriores ao 

texto ou provocadas pelo próprio texto.” (ECO, 1994, p. 14). E não há como evitar essa 

produção de sentido, autônoma e desiderativa (marcada pelo desejo). 

Retomando a questão dos riscos do fotográfico e da diferença entre a arte e a 

realidade − em se tratando de elementos componentes de um dispositivo – ela não 

depende “(...) das coisas com que nos relacionamos, mas de como nos relacionamos 

com elas.” (DANTO, 2010, p. 59). Acreditamos que este é um dos desafios centrais 

elucidados em Memórias da Vila: ao mesmo tempo em que ela se constrói por meio de 

estratégias de linguagem, entre o fotográfico e o testemunho, com efeitos estéticos, ela 

busca um compromisso ético, isto é, um lugar para o espectador/leitor que não seja 

contemplativo, mas socialmente reflexivo e atuante.   

A fotografia, para Almeida (2012), representa um atestado de presença do 

retratado e também é conhecida como uma arte mimética, relacionando a percepção do 

sujeito à sua forma representada bidimensionalmente. A autora se apoia no pensamento 

de Barthes, a respeito do significado da fotografia, quando ele diz que esta funciona 

como “um „analagon‟ perfeito do que ela representa: como se houvesse uma 

contiguidade física entre o sujeito e a sua imagem.” (ALMEIDA, 2012, p. 99).  

Segundo a autora, a popularização da fotografia se deve à indústria do retrato, 

que é uma categoria em que a imagem é fixada e se confunde com aquele Outro 

posicionado diante da câmera.  

De acordo com Rouillè (2009), desprovida do olhar artístico e hierarquizado, a 

fotografia é democrática por tratar de forma igual todas as coisas. Por isso, cabe aqui, a 

discussão do princípio democrático da fotografia, apontado por esse autor, que está 

ligado ao acesso e à sua reprodutibilidade nas sociedades, que possuía, inicialmente, 

uma concepção de vulgarização, em que os artistas procuravam copiar, visando superar 

a perfeição das imagens, para um fim lucrativo. A partir do entreguerras, a socialização 
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do ato fotográfico muda de aspecto, devido à mudança radical no contexto político 

social. A fotografia passa a ter um objetivo informacional e educacional, que supera o 

irrisório e ideológico, tornando-se uma arte popular por excelência e colocando-se ao 

alcance do maior número de pessoas. 

Seguindo a lógica desse princípio democrático, esta pesquisa busca 

problematizar, a partir dos elementos do dispositivo de visibilidade em questão, neste 

caso o retrato, formas e tentativas de quebrar estereótipos, criando outros modelos de 

representação desse Outro. Nessa linha de pensamento, trabalharemos aqui com o 

retrato como gênero de figuração visual, já que em Memórias da Vila é a forma mais 

evidente de representação do sujeito. 

A fotografia, ao mesmo tempo em que resulta de um olhar do fotógrafo e que 

apresenta aspectos propriamente comunicativos, também é difícil de ser entendida 

separada do sujeito que ela representa. Devido a essa complexidade e visando à 

ampliação do imaginário do espectador, que entra em contato com esse dispositivo de 

visibilidade, Memórias da Vila alia o retrato ao testemunho em primeira pessoa. 

Os relatos presentes na obra são frutos das entrevistas realizadas com os 

moradores do Aglomerado, pela jornalista Joana Tavares e foram transcritos em 

primeira pessoa. O objetivo é aproximar o leitor das histórias, bem como da pessoa 

retratada que a narra. Sendo assim, eles dão voz aos retratos e possuem, portanto, 

caráter testemunhal. Segundo Serelle (2009, p.39), os relatos tornaram-se, novamente, 

um dos eixos narrativos centrais, a partir da década de 1970, em uma “guinada 

subjetiva” que “deu a voz, por meio do testemunho, àqueles até então excluídos dos 

discursos majoritários.”. 

Os retratos e os testemunhos em primeira pessoa se encontram articulados em 

um dispositivo de visibilidade que é relacional também no que propõe fazer circular 

essas representações para um público espectador/leitor  

 

3 ARTICULAÇÃO DOS ELEMENTOS NO DISPOSITIVO DE VISIBILIDADE 

 

 

É certo que o dispositivo propõe uma narrativa, um modo de interação 

particular, bem como a regulação do estatuto dos corpos representados (RANCIÈRE, 

2008). Por isso, nesse tópico serão expostos dois exemplos de fotografias e de relatos de 

dois personagens de Memórias da Vila, a fim de testar uma metodologia de análise. 
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Foram definidos alguns elementos a serem observados como operadores na análise do 

retrato: postura do retratado; expressão; vestimenta; e enquadramento. 

 

Nome: Anacleta Alvarenga. Nascimento: 13/07/1935. Origem: Santa Efigênia - 

MG. Moradora desde 1975 

 

Fonte: Memórias da Vila (2016) 

 

Ficamos sabendo que ia repartir um terreno aqui na Serra. Aí ganhei um 

pedaço. Vim pelejando, fiz um quartinho, fui aumentando, até fazer. Aqui 

não tinha água, não tinha luz, era uma dificuldade danada. A gente lavava 

roupa lá no canão. (...) Aqui era puro mato. Eu ia lá na Savassi pra conseguir 

duas latas de lavagem. Hoje, nessa esquina eu já tiro um monte de lavagem. 

Mas hoje ninguém quer criar, porque não tem mais espaço. E também porque 

melhorou, todo mundo já tem suas casas. Naquele tempo era tudo casa de 

tábua, aqueles barracãozinho pequeninho, não tinha gás, não tinha nada. Hoje 

não, hoje tem tudo. Melhorou pra todo mundo. (...) (MEMÓRIAS DA VILA. 

Relato de Anacleta Alvarenga, 2016, p.48). 

 

A personagem representada é a Dona Anacleta, moradora do Aglomerado da 

Serra. Retratada em plano médio, sua pose é a de um perfil parcial, o que se assemelha a 

uma fotografia para um documento. Seus olhos baixos refletem um olhar não 

desafiador, mas de reflexão à história que existe por trás dele, que se destaca mais ainda 

por estar direcionado ao olhar do leitor. Um olhar de tristeza, que junto com as linhas de 

expressão da face acaba por revelar a experiência de vida e a luta. A vestimenta simples, 

mas elegante, se destaca com o fundo claro e traz alegria e cor à sua história. 

 A leitura do relato, associado à fotografia, dá sentido e voz à personagem 

representada, pois, é como se ela estivesse comunicando diretamente ao leitor a sua 

trajetória de vida. Com o testemunho é possível observar também que, apesar de ser 

uma transcrição de uma fala coloquial, a forma como a jornalista a expressa não revela 

erros de pronúncia comuns. O que demonstra uma intenção em revelar mais uma fala 

articulada do que uma fala pitoresca ou particular, de um sujeito morador da Serra. 
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Nome: Natalino José Gomes. Nascimento: 30/08/1926. Origem: Medeiros Neto - 

BA. Morador desde 1975 

 

 

Fonte: Memórias da Vila (2016) 

 

Nós veio lá da Bahia, lá de Medeiros Neto, porque minha esposa adoeceu. 

Ela internou, e eu fui trabalhar de servente porque minha profissão por lá era 

roça, trabalhava com lavoura. Aí, cheguei aqui, pra num ficar parado, fui 

trabalhar de servente. E nisso ela ficou lá três meses internada. Eu fiz um 

barraquinho ali, pra lá da pracinha. (...) E aí eu fiquei lutando. Mas até que 

era bom, eu trabalhava, tinha de tudo de comer, eu comprava. Era barato 

nesse tempo. (MEMÓRIAS DA VILA. Relato de Natalino Gomes, 2016, 

p.74). 

 

O personagem acima retratado é o senhor Natalino, também morador da Serra. 

Diferentemente da postura da dona Anacleta, esse personagem se encontra representado 

em um plano maior, o que faz com que outros objetos da cena sejam destacados, como, 

por exemplo, as paredes, a janela e a cama do seu quarto. A sua pose, também diferente 

da personagem anterior, se mostra mais informal e à vontade, talvez por se apresentar 

em um local familiar que o desperta tal postura. Com relação à expressão, é notório 

também o olhar baixo, revelando certo cansaço e seriedade. Sua vestimenta demonstra 

sua simplicidade, assim como o cenário de sua casa. 

O testemunho, relatado pelo personagem, revela, assim como o anterior, um 

ritmo de oralidade e informalidade, que acaba por complementar sua figura retratada. A 

narrativa também se volta para as histórias de luta e superação desde a chegada até a sua 

instalação e de seus familiares no Aglomerado. 

Dessa forma, é notório que as histórias de vida em Memórias da Vila, ao 

recuperar o “eu”, por meio dos relatos em primeira pessoa, objetiva uma aproximação 
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do público com a cultura de pessoas excluídas socialmente, para levar o leitor a se 

posicionar no lugar do Outro.  

A ausência de expressões faciais significativas nos retratos sugere a 

interpretação e a atenção do leitor para a história do retratado, principalmente pelo 

direcionamento do seu olhar. Os elementos constituintes do cenário e das vestimentas 

também destacam propositalmente o contexto social e econômico dos personagens. 

A narrativa proposta em Memórias da Vila só faz sentido, portanto, no 

dispositivo arquitetado para sua leitura, na articulação entre os dois elementos. A 

tentativa de representação somente com o testemunho é desafiadora na medida em que 

ele se blinda por ser uma versão escrita por uma pessoa que não vivenciou diretamente 

os fatos narrados. O retrato, como gênero de figuração visual da narrativa é, portanto, 

peça chave para assimilar ao leitor o que o autor intenciona. 

Conforme Soares e Gomes (2015, p. 9), não podemos pensar a perspectiva 

crítica da mídia de forma separada das heranças teóricas e dos objetos a que se referem, 

uma vez que a “nossa aposta é a de que justamente se dá de forma circunstanciada: na 

relação com teorias-pensamento e objetos visíveis.”. Por isso, as questões elucidadas em 

torno do tema da comunicação, da mediação e da alteridade são necessárias nesse 

trabalho de ensaio à crítica da representação, pois, muitas vezes o Outro analisado só 

nos é possível conhecer por meio das mídias. 

A linha tênue existente entre biografia e arte na proposta de representação em 

Memórias da Vila requer uma análise maior, uma vez que, como visto, o processo de 

mediação e, principalmente a sua ética, requerem uma avaliação que vai além dos seus 

elementos internos, atingindo seu uso social. 

Portanto, as considerações finais deste trabalho, de ensaio e amadurecimento em 

torno do desafio da mediação, traz a provocação de pensar esse leitor modelo, proposto 

pelo dispositivo em questão, que por uma questão de percepção subjetiva pode estar 

ligado à obra tanto historicamente, devido à proposta de visibilidade social, quanto 

artisticamente, pelos componentes fotográficos que constituem os retratos de cada 

personagem. Esse desafio está diretamente relacionado aos processos de mediação, de 

que constitui os meios de comunicação e aos elementos da narrativa arquitetada no 

dispositivo. 
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