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RESUMO

“Cidade Azul” é o título de conclusão da dissertação de 

mestrado que apresenta, em formato de livro, a edição 

de dois ensaios fotográficos, realizados entre os anos de 

2009 a 2012, e um breve ensaio, redigido ao longo do 

último ano.

Cada ensaio tem sentido próprio, independente dos demais, 

e, contudo, é integrante de um mesmo processo de criação, 

que se desenvolveu com a prática fotográfica (do olhar, à 

edição, finalização e produção de um livro) e ao enfrentar o 

desafio da escrita poética.

“Cidade Azul” apresenta a paisagem urbana em alguns 

distintos, mas complementares, aspectos: pela improvável 

sobreposição do tempo (ao justapor imagens) somada as 

angústias advindas da percepção das cenas retratadas; 

através de personagens singulares, que se aglomeram 

e dão vida à cidade; e, finalmente, com a narrativa que 

acompanha a diversidade de acontecimentos em uma 

região caótica, no período em que a urbe supostamente 

descansa. Ambos modificando o olhar rotineiro que repousa 

sobre a paisagem.

PALAVRAS CHAVE: fotografia, ensaio, cidade, poesia.

ABSTRACT

“Cidade Azul” [Blue City] is a conclusion of the 

dissertation that presents, in book form, the editing 

of two photographic essays, conducted between the 

years 2009 to 2012, and a brief essay, written over 

the last year.

Each essay has its own meaning, independent of 

the others, and yet is part of the same process of 

creation that grew up with photographic practice 

(look, editing, finishing and production of a book) and 

the challenge of poetic writing.

“Cidade Azul” presents the urban landscape in some 

distinct, but complementary aspects: the unlikely 

time overlap (by juxtaposing images) plus the anguish 

arising from the perception of the scenes depicted; 

through unique figures that crowd and give life to the 

city; and finally, with the narrative that accompanies 

the diversity of events in a chaotic region in the 

period in which the metropolis supposedly rests. Both 

changing the way routine that rests on the landscape.

KEY-WORDS: photography, essay, city, poetry.
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I N T R O D U Ç Ã O

Este projeto se inicia com uma súbita mudança de residência. De uma casa com quintal amplo, no bairro 
do Jabaquara, passei a morar, no ano de 2008, em um pequeno apartamento na zona central de São Paulo. 
Da janela deste, era possível avistar somente a empena cega do edifício vizinho. E os ruídos da cidade ecoavam 
insistentemente naqueles poucos metros quadrados.

 Ao subir os olhos diante desta mesma janela era possível ver o céu, recortado pelo desenho dos dois 
edifícios e das antenas que se aglomeravam em seus telhados.  O tom azul complementava a frieza dos novos 
vizinhos de concreto e metal.

Do nono andar, tentando me desvencilhar das imutáveis companhias, passei a dar atenção ao ruído 
vindo da rua, localizada após a curva de uma das paredes externas do edifício. Entre o vai e vem dos carros, nas 
madrugadas insones, acompanhava risos, choros, gritos e parte de diálogos de uma cidade que raramente 
silencia.

O ensaio escrito que apresento ao final do livro complementa o trabalho fotográfico,  e vem do interesse 
em relatar o processo de criação da forma como experimentei, observando a cidade e seus habitantes durante 
longas madrugadas e dias de névoa intensa.
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I N S Ô N I A

Os fragmentos das conversas e ruídos vindos da avenida sempre chegavam até meus ouvidos e, mesmo 
sem querer, me tornava parte daquilo.

O barulho de um homem trabalhando com sua britadeira às três da manhã não resulta em um diálogo, 
mas, ao longe, era possível ouvi-lo gritar na tentativa de se comunicar com o companheiro de trabalho. Nas 
pausas para o café, ouvia as risadas entre a equipe. Em seguida o som da britadeira retornava, motivando 
minha insônia.

 
Gritos e choro desesperado. Roubaram algo, ou uma mulher (talvez um  travesti) fora agredida. Difícil 

precisar quem, tamanha distância e eco propagado na quitinete. Sem fazer alarde a polícia chega (percebo 
pelas luzes do giroflex refletidas no teto do quarto), mas ainda é possível ouvir os gritos histéricos da vítima.

37



Madrugada longa. Desta vez o que me acordou foi a freada e o “crash” da batida, tão estridentes que o 
sono leve se interrompeu. Dispara o coração. Teriam sobrevivido? Será que fugiram sem socorrer? Se volto a 
dormir os pesadelos com mais acidentes povoam minha mente, onde as pessoas se amontoam e deixam de 
ser indivíduos, compondo uma massa indistinguível, sem um rosto, sem expressão definida.

Nas noites seguintes a região é invadida pelo cheiro acre de sujeira e entorpecentes. Acordaram alguém 
que dormia na calçada. Se velho, moço, homem, criança e mãe, não sei. Arrancaram alguém do sono, que, 
irritado, agora esbraveja. Acordada há horas, imagino a cena, mas tento não pensar. Na escuridão do quarto 
os olhos fechados não acalmam a mente. A algazarra aumenta, e ouço quando quebram o vidro do carro 
abandonado há meses. Esforço conjunto, viram o veículo de ponta cabeça, que servirá de abrigo improvisado 
por algumas noites para muitas pessoas que se revezam com suas drogas, seu sono, suas vidas. 
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A aflição pelo dia que chega e a falta de sono me acompanham, mas a hipótese de deixar a cama não 
agrada. Às vezes o sono volta e nestes momentos misturam-se realidade e delírio. Quase dormindo, meio 
consciente, a pior sensação é a dor real por forçar os olhos a se abrirem sem sucesso, perceber que a 
escuridão tomou conta de tudo ao redor e não conseguir  enxergar o que quer que seja para identificar o 
mundo.

O desconforto me acorda e tento antecipar a chegada do dia, prevendo que horas seriam... não adianta. A 
luz de todos os refletores lá de fora faz parecer dia claro no interior da casa. Os barulhos da cidade diminuíram, 
mas não cessaram, então me levanto.

Volta e meia olho pela janela e tento enxergar os acidentes, as brigas, os vândalos, os casais e seus 
amigos deixando a boate, as damas nos botecos e seus acompanhantes.  Não os vejo, mas sei que alguns 
fizeram melhor uso da noite em claro do que outros. 
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Diante da janela percebo um vão comum à vários edifícios que dão contorno a cidade. Vejo de cima as 
paredes e seus telhados, onde um emaranhado de antenas se encaixam. Apenas um ou outro apartamento 
generoso com varanda, que faz vista a distância entre as construções. Tomo esta medida como o que separa 
algumas vidas.

A mudança de apartamento me trouxe para um andar mais alto, sem a companhia da empena cega que 
antes me sufocava e acolhia. Observo e não sou vista pelas três amigas que conversam, fumam e bebem na 
porta da cozinha que dá para a varanda. A trilha sonora é a roda de samba da rua ao lado... Tenho a impressão 
de que eles tocam para a diversão das amigas no calor da noite. Não sei que horas eram quando toda a 
música, risos e euforia se tornaram um zumbido uníssono para o transe em que adormeci.
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O cochilo foi interrompido quando a roda de samba aumentou o som e a cidade diminui seu volume. A 
noite se aprofunda e, novamente sem sono, permaneço deitada, pensando no cansaço que chegará com o dia 
seguinte. 

Outra festa habita a cidade nas horas sem fim da noite que se tornou madrugada. O fuzuê do samba 
agora parece mais um recital de piano perto da confusão de estilos, propagação de agudos, graves e coros 
desafinados que surgem a todo momento. De um lado a estridência da guitarra se opõe ao oco da zabumba, 
empenhada em soar alto, embora esteja decibéis aquém do coral de milhares de vozes. Impossível ficar alheia, 
se aquietar e dormir.  

Sei que ali está um aglomerado de pessoas insones. Eu não as vejo, apenas ouço. Esta gente é a cidade 
que vejo através da janela. Imóvel, azul, em silêncio. 
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C H U V A  E  N E B L I N A

Noite de chuva. Alguns pingos no telhado ecoam no silêncio da casa por minutos e logo cessam. Pela 
fresta da janela atravessa um chiado grave,  uivo do vento, que vai se intensificando e balançando as antenas 
do prédio, como se estivessem soltas.

O vento entra pelo telhado e fecha uma janela que estava aberta por descuido. A esta altura ainda é 
possível ouvir os carros passando, mas em seguida tudo silencia e o medo, imposto pelo tempestade que 
avança, esvazia as ruas. Misturam-se no céu e na terra a força do vento e da água e só a cidade consegue se 
opor contra a vontade da natureza, que aos poucos sossega.

O que segue é o eterno reprisar do som da chuva que resvala nas partes de metal de algum cano, 
escorre pelas paredes dos edifícios e chega até o asfalto; pingos que se chocam contra o telhado, descem pela 
calha e deslizam pela calçada; gotas que se entrelaçam na copa das poucas árvores, pulando de folha em folha 
até alcançar o chão. Contínua e repetidamente. 
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A agonia de um grito longo, uniforme, que cada vez fica mais alto e próximo interrompe a monotonia 
da chuva. Silencia e volta, repetidas vezes até ser possível identificar sua origem. Em cada esquina, a freada 
extensa do caminhão pesado mais parece o apelo de um condenado. Quando passa pelo edifício faz tremer as 
janelas, o quarto, a cama e  sinto como se estivesse dentro da boleia. O ritual cadenciado é o mesmo em todos 
os 6 semáforos da avenida, até acelerar sobre o asfalto molhado e tomar um rumo qualquer, fazendo chiar os 
pneus em contato com a água. 

Para trás deixa a chuva mais forte, agora com seus clarões de raios e relâmpagos e o soar dos trovões. 
Sinfonia da cidade, que dorme inocente.
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Pela manhã é possível sentir a umidade, o gelo da casa, que foi longamente banhada com a chuva fria.

Cinzento, o céu denso de nuvens encobre tudo. A névoa deixa branco o topo dos edifícios e vai pintando 
de cima para baixo a paisagem. Branco gélido, somem os altos prédios. Branco pálido, são apagados todos os 
demais, ainda distantes. A cidade se modifica. Passa a ter aspecto de um cais de porto, onde atracam grandes 
embarcações, cargueiros talvez. O som dos carros em nada altera a sensação de estar prestes a zarpar. Tão 
perto, tudo sendo engolido e transformado diante dos olhos. O fog vai se espalhando e assim movimenta o mar 
de casas, uma a uma passando pela cortina de cerração.

Ainda é possível enxergar um fragmento distante do pequeno prédio, claro, sem janelas na face sul, 
telhado escuro, antigo, flutuando em um fundo mais claro ainda. Antes seu recorte tinha como fundo uma ruína 
qualquer, que agora desaparecera, como outro navio que deixa o porto. 
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