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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    

 

A Divisão de Ação Cultural e Educativa do Centro Cultural São Paulo criou o projeto Centro 

Cultural, Seu Próprio com objetivo de explicitar e potencializar as impressões do /sobre o espaço 

do referido Centro,  que é público. 

Dentro deste projeto, que acontece de forma continua, a mesma divisão criou o ciclo de debates 

sobre obediência e desobediência no espaço público. O ciclo abarca 5 palestras, as conversas em 

torno das mesmas e  5 ensaios.  

Este é o quarto ensaio produzido a partir da escuta de Andrea Dias e Natália Viana, convidadas para 

informar e fazer pensar a respeito do tema o medo e a mídia.o medo e a mídia.o medo e a mídia.o medo e a mídia.  

Esta conversa com Andrea e Natalia aconteceu no subsolo do CCSP. Os 3 encontros anteriores 

deste ciclo aconteceram no segundo andar, mas por motivos de organização interna do CCSP, 

falamos sobre o medo no subsolo. Nada proposital, nada intencional, mas muito sugestivo. Medo e 

subterrâneos costumam se encontrar. 

 Vamos para os pensamentos e palavras que brotaram naquele lugar. 

 

Imagem e palavra como não pensar Imagem e palavra como não pensar Imagem e palavra como não pensar Imagem e palavra como não pensar     

 

Andrea Dias traz palavras de Guy Debord, Maria Rita Kell, Marcia Tiburi, Freud, Bucci, Baumann e 

Francisco Ortega. Palavras de ler e conhecer percursos de compreensão sobre o que fazem conosco 

quando nos oferecem imagens e  informações. Palavras de percorrer análises sobre o que fazemos 

com o que vemos e ouvimos. E sobre o nosso encontro com o espetáculo da informação. E sobre o 

que nos acontece diante de uma das ferramentas mais exploradas pela produção de espetáculos: a 

violência e o medo que a segue. 

Andrea alerta que a imagem na mídia se mostra com excesso de certeza, para comprovar fatos e 

criar fatos, sem brechas, para trazer tudo o que pode ser dito, traz o preenchimento da visão.  

Penso, ao ouvir Andrea,  que nosso olhar vai se educando para absorver a vida pela imagem 

oferecida pela mídia...e mais, nosso olhar se educa para substituir a vida pela imagem oferecida.  

As palavras de Andrea sugerem substituição da experiência pela imagem veiculada pela mídia, pela 

TV, sobretudo, que supõe (e pretende) tudo saber sobre nosso desejo. A intenção de produzir 

identificação imediata entre imagem oferecida e percepção exige exclusão do pensamento de 

quem vê. Andrea ressalta que uma violência central na relação com a mídia está na ausência de 



pensamento. Ausência que funda a subjetividade que convida ao ato violento, em palavras de 

Andrea. Lembro de Hanna Arendt em ensaio sobre a banalidade do mal: nada pior que o homem 

que comete atrocidades por obedecer, por não pensar, por não questionar sua própria ética. 

A banalidade do mal alia-se ao desejo do homem comum de fazer parte do espetáculo, de se 

oferecer também como imagem, de existir como atração ainda que por meio do ato violento, dos 

escândalos que revelam corpos que se impõem, se expõem.   

Andrea traz a palavra pavor para contar a historia destes corpos que se impõem gerando fascínio e 

repulsa. Geram, assim, devoção ao pavoroso, atraindo o olhar e instalando o medo. 

A violência como espetáculo exposta na mídia produz pasteurização das diferenças instalando um 

único modo de olhar, sem pensar;  produz também a valorização da segurança e espaço público 

como ameaça. O  isolamento para proteção decorre das imagens que mostram e demonstram os 

perigos da rua.  

Natalia Viana, produtora de noticias, narra histórias de estar na rua enfrentando o medo,  de estar 

entre estranhos e estranhamentos, de se encontrar com o novo, com o diferente. Descobriu modos 

de enfrentar a vida.  Viveu entre grupos que ocupam prédios e praças e aprendeu que hoje o lugar 

estranho é a cidade que se fecha em muros, guetos e cria áreas de confinamento.  

Penso: confinar para fugir do medo parece ser o cuidado que a cidade inventa para proteção de 

alguns.  Proteção que inclui identificar quem amedronta. AMEDRONTAR. Escrevo a palavra e ela me 

parece estranha, como se fosse em portugues errado. Há algo de errado na palavra amedrontar. Com 

certeza há. 

Natalia chama nossa atenção para a fabricação da noticia, para a necessidade criada de se saber tudo 

durante 24 horas. Natalia fala em notícia 24 como se fosse um conceito de vender notícia, produzir 

notícia de qualquer jeito e deixar de reportar. 

Reportar é mais que ler notícia. É buscar o que noticiar. É narrar a experiência de uma rua para outra 

rua.  

Penso: reportar é fazer transitar experiências de um confinamento a outro, de um gueto a outro. 

Reportar pode ser um modo de implodir os confinamentos. Pode? 

Penso: o reporter é um contador de histórias de uma rua para outra rua, de um canto do mundo para 

outro canto do mundo. É um transportador de palavras forjadas em experiências. 
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As duas narradoras da noite trouxeram proposta para o enfrentamento do medo e situaram na 

aversão ao diferente a causa maior do amedrontamento criado na cidade e vendido pela midia. 

A alternativa de Andrea Dias,  inspirada em Francisco Ortega, sugere a invenção do antídoto para a 

desproteção com a criação de formas de relacionamento voltadas para o mundo, para além do 

familiar, para a amizade. Propõe romper sentimento do ninho e construção de ética da amizade 

como fenômeno público. 



Penso:  é alternativa de escancarar o lar, abrir a porta da frente e ampliar a casa até a rua. Lembro de 

Georgette Fadel que cogita comemorar seu aniverário na rua. 

A alternativa de Natalia Viana é demorar na noticia, estar no lugar do acontecimento a ser narrado, 

demorar nas palavras oferecidas em cada experiência. Romper com a compulsão da noticia 24 horas 

e desprovida de experiência. Propõe e faz mais: vender diretamente a noticia para quem quer 

pensar e construir sua própria experiência de pensamento, de ocupação do público, de estar na rua, 

de ver, ouvir e fazer a cidade sem medo criado para confinar. 

Penso: sem medo criado para confinar, que algum medo sempre é preciso, um medo ligeiro que 

serve para anunciar um perigo ou outro, que serve para nos conduzir ao acolhimento do outro. Medo 

da chuva, do trovão, de morrer antes de ficar velho, de doença, de perder a pessoa amada. Nunca o 

medo do pobre, do andarilho, do pessoal do teatro, do motoqueiro, do comunista, do ser sem 

nome, sem teto e sem instrução. 

Além das alternativas de Andrea e Natalia, os depoimentos de Laila, Karina, Roberto, Sara e Carol 

mostraram enfrentamentos do medo em casa,  nas ruas, na escola, no Centro Cultural. A televisão 

que gera medo da cidade na família de Carol. Os gestores que incentivam Laila a fazer exatamente o 

que ela sabe que não deve ser feito com seus alunos: ser firme, reprimir, criar mecanismos de medo. 

O medo ensinado pela sensação de injustiça na história de Sara. A ausência de medo do espaço 

público dos pais de Roberto que o deixaram desfrutar do Centro Cultural São Paulo desde pequeno. 

Penso: com estes depoimentos eles nos ensinam a não ter medo de reportar nossos dramas,  ainda 

que em uma roda de pessoas estranhas, ainda que em um subsolo, ainda que sem sabermos bem para 

quem e para onde reportar. 

Sinalizam com a possibilidade de sairmos do subsolo da conversa para ocupar a rua. Para ocupar e se 

ocupar, na rua, com a aproximação mútua, chave subjacente, porém oferecida generosamente pelos 

autores de Andrea, pela coragem de Natalia e pelas confissões da plateia. 

Grande noite! 

Grande dia? Sob uma condição. Que faz lembrar um óbvio e conhecido João Cabral: “um galo sozinho 

não tece o amanhã...ele precisará sempre de outros galos...” 


