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AT 2
LIVRE

No olho da rua
A fotografia de rua começou no final do século XIX,

com o surgimento das câmeras portáteis. Naquele
momento, uma nova maneira de olhar o mundo nas-

cia: o fotógrafo não mais dependia de equipamentos pesados
e nada versáteis, passou a ter liberdade de locomoção e pôde
se dedicar à busca pelo momento.

Com isso, a cidade que era vista
como uma espécie de estúdio a
céu aberto, por olhares acostu-
mados com uma disposição
maior do tempo que antecede o
ato fotográfico, passou a ser ex-
plorada como uma espécie de
selva, onde segunda chance não é
uma opção, e a espreita e paciên-
cia de caçador são fundamentais.

A fotografia to-
mou um rumo dife-
rente a partir daí.
Fotógrafos começa-
ram a sair de seus
estúdios e enxerga-
ram na rua uma óti-
ma escola. Com in-
contáveis temas e
infinitas possibilida-
des, ela proporciona
um aprofundamen-
to na técnica foto-
gráfica e na relação
h u m a n a d e  u m a
maneira bem particular. Essa re-
lação criada a partir da fotografia
de rua fez com que a linguagem
deixasse um pouco de lado ape-
nas um resultado plástico e pré-
determinado para buscar temas
presentes em um cotidiano social
genuíno e que não fazia parte do
leque de situações que até então
não eram exploradas: o dia a dia
em comum, a vida como nós a le-
va m o s.

Se a rua era uma escola de
exercício do olhar, grandes no-
mes da fotografia mundial no sé-
culo XX fizeram dela seu local de

trabalho e sua hora de lazer: se
estavam passeando, suas câme-
ras e seus olhos estavam sempre
atentos, e, mesmo quando a hora
exigia foco em uma determinada
situação, eles não perdiam as en-
trelinhas da lição.

Com o passar dos anos, as téc-
nicas mudam, novos artifícios
surgem, trazendo novas lingua-

gens e mudanças na
estética fotográfica.
Hoje, com as “câme -
ras de bolso”, torna-
se cada vez mais
viável, no que se diz
respeito ao suporte,
à busca dos detalhes
que permeiam a rua.
Porém, apenas o su-
porte não é suficien-
te. Para alguém que
visa encontrar esses
detalhes, intuição,
sorte e antecipação

formam a tríade fundamental na
fotografia de rua. O objetivo é
simples: buscar o que há de mais
comum na cena cotidiana. Cenas
tão comuns e rotineiras, que pas-
sam batidas pelos olhos dos me-
nos atentos.

Parte dessa minha busca, eu
exponho na galeria Base40, em
Jucutuquara, nº 40, até o dia 29
de outubro. São Paulo, RUA! É
uma exposição que traz a Vitória
um pouco do cotidiano do pau-
l i st a n o.

Syã Fonseca é fotógrafo.

Fo t ó g ra f o s
começaram a
sair de seus
estúdios e

enxergaram na
rua uma ótima

escola

SYÃ FONSECA

Obra ensina a não ser
“i d i o ta ” e faz sucesso
Livro “O Mínimo Que
Você Precisa Saber
Para Não Ser Um
Id i o ta ”, de Olavo de
Carvalho, está entre os
mais vendidos do País

FOTOS: DIVULGAÇÃO

S E RV I Ç O

Thaís Brêda

Logo na primeira semana de
lançamento, o livro “O Míni-
mo Que Você Precisa Saber

Para Não Ser Um Idiota”, que reú-
ne textos do filósofo Olavo de Car-
valho sobre temas como juventu-
de, conhecimento, cultura, pobre-
za, fingimento e educação, entrou
nas principais listas de mais vendi-
dos do Brasil.

Organizada pelo jornalista e es-
critor Felipe Moura Brasil, que
idealizou o projeto e o realizou, a
obra tem sido bastante comentada
nas redes sociais e indicada por
críticos e colunistas.

“Havia uma sede muito grande
de informação verdadeira no País
da mentira ambiente”, falou Felipe
Moura Brasil, em entrevista ao
AT 2 .

Apesar de nunca ter conhecido
Olavo de Carvalho pessoalmente,
o jornalista estudou a fundo os
textos e apostilas do filósofo.

“O contato com a obra do Olavo
me trouxe a descrição exata da
realidade ao meu redor, da menta-
lidade das pessoas, da atmosfera
de fingimento e enganação que eu
sentia no dia a dia, da cultura deca-
dente do meu País, dos métodos de
manipulação da linguagem e da
consciência empregados por aqui.
Sou-lhe eternamente grato por is-
so”, disse o escritor.

Q UA L I DA D ES
Ele destaca a síntese, o senso de

humor, a eloquência de argumen-

Livros, música e arte
Hoje será realizada

mais uma edição do
projeto “Lendo na
Calçada”, no Ateliê
Casa Aberta (rua Se-
te, 263, c e n t ro , Vitó-
ria), das 10h às 15h30.

Além de troca de li-
vros, vai ter contação
de histórias com Sil-
vana Soares Sam-
paio, lançamento do
livro infantil “O Medo
do Mato”, de Rodrigo
Britto, oficina de ar-
gila, exposição de
gravuras, palco aber-
to para poesias e
apresentação do
cantor André Prando
( f o t o) .

AT2 O título do livro é im-
pactante. Como foi a escolha?

FELIPE MOURA BRASIL O livro
mapeia e condensa apenas a terça
parte da obra do Olavo. Então eu já
tinha uma preocupação de mos-
trar no título que ele era apenas
uma introdução a algo muito
maior. Mas não só em relação à
obra do autor. Ao conhecimento
humano mesmo, bem como do
País e do mundo. Era um panora-
ma básico, contendo o fundamen-
tal sobre cada tema, o essencial, “o
mínimo que você precisa saber”
para não falar sobre o que não sa-
be, para não ser manipulado pelos
outros. É um sucesso esse título.

> Quais textos você prefere na
obra? E os mais polêmicos?

São muitos, mas entre os preferi-
dos eu destacaria “Vocações e
E q u í vo c o s ”, talvez por ser o que

mais marcou a minha vida, o que
eu carrego em mente todos os dias
para fazer o que tenho feito, inclu-
sive o próprio livro. Todo o capítulo
“Voc aç ão ” tem emocionado muito
os leitores por mostrar de maneira
brilhante que há coisas mais im-
portantes para cada um de nós do
que dinheiro e prazer. O capítulo
“Pob re za ” também comove e sur-

preende muita gente. Quanto aos
polêmicos, é como eu escrevi na in-
trodução: “Na maior parte dos ca-
sos, a polêmica está nos olhos de
quem não lê”. Um texto de Olavo
de Carvalho soa tanto mais polê-
mico quanto maior é a mentira am-
biente no País sobre o tema. O que
Olavo dizia 20 anos atrás sobre o
PT soava altamente “pol êmi co ”.
Hoje é o óbvio dos óbvios.

> Qual a importância de o livro
sair no momento que o País vive?

O maior problema do Brasil é a
confusão mental. Enquanto este
não for resolvido, não há possibili-
dade de resolver os outros. E ne-
nhum outro intelectual brasileiro
tem uma obra tão extraordinaria-
mente educativa quanto a do Ola-
vo de Carvalho, nem tão precisa na
descrição e na denúncia dos ver-
dadeiros males e inimigos do País.

FELIPE MOURA BRASIL JORNALISTA E ESCRITOR

“Polêmica nos olhos de quem não lê”

tação e a lucidez filosófica como
qualidades do filósofo.

Segundo Felipe Moura Brasil,
ele sentia a necessidade de mos-
trar a mais pessoas a obra do filó-
sofo e torná-la mais acessível e
atraente para o leitor comum, por
isso escolheu o formato de dividir
o livro por temas.

São 193 textos, em 26 capítulos,
que abordam temas voltados para
a formação da personalidade e a
busca do sentido da vida, além de
aspectos sociais, culturais, políti-
cos e intelectuais.

OLAVO DE CARVALHO aborda temas como juventude e cultura no livro

D I V U LG AÇ ÃO

FELIPE: “Para não ser manipulado”


