
Centro de SP. Em grupo, fotógrafos sentem-se mais seguros para ir a lugares perigosos

Temas. Paulistanos e suas cores estão
também na pauta dos registros da Jornada

GALERIA

Nada a ver
O apoio de Eduardo Suplicy à candida-
tura da Mulher Pera deve-se, tão-so-
mente, à cumplicidade funkeira que os
aproxima. Pode, também, ser efeito
colateral da baixa umidade relativa do
ar. Mas uma coisa é certa: o senador
nem reparou no quadril da moça.
Sério!

Vestida para perder
O anúncio da consultoria de Alexandre
Herchcovitch na vestimenta de Dilma
Rousseff foi intensamente comemora-
do no comando da campanha José Ser-

ra. Dunga também usou roupa do
estilista na Copa, e deu no que deu!

Início da virada
O problema de voz de Marina Silva
no rádio e na TV não é nada grave!
É, pelo contrário, muito agudo.
Mas a entrada de Caetano Veloso na
campanha da candidata do PV no
Horário Eleitoral Gratuito já foi um
tremendo alívio para os ouvidos do
eleitor.

Como assim?
Não dá para entender por que o Fla-
mengo sente falta de Adriano em
seu ataque! Desde que chegou ao
time da Roma, o Imperador jogou
apenas meio tempo de uma partida
e, ontem, deixou o treino machuca-
do. É, hoje, um problema a menos
na Gávea.

Quebra-quebra
Lula confessa: “Quebrei paradig-
mas!” A oposição já fala em impeach-
ment!

Arquitetura. Com tempo e disposição, grupo
se inspira e todos fazem experimentações

Galeria do Rock. Entusiastas têm tempo
para ver locais tradicionais com novos olhos

LUCIANO OGURA BURALLI

MARIA CLARA DINIZ

● Secura total
Em busca de umidade, vale tudo:
bacia d’água, toalha molhada, nebuli-
zação, soro fisiológico... Molhar o
biscoito, se não ajuda, também não
atrapalha.

ARMANDO RAPCHAN JORGE FEITOSA

Serviço

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Que figura! José Oswaldo Guimarães
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Blog. Confira mais perfis de gente
da cidade no blog Eu, paulistano

Omanual de sobrevivência à
baixaumidadedoarque as-
sola o País transformou
em recomendação médica

o hábito de molhar o bico no bote-
quim da esquina depois do expedien-
te. O atraso regulamentar na volta pra
casa ganhou motivo de força maior:
“Querida, eu precisei me reidratar no
caminho!” A boca seca ao acordar no
dia seguinte passou, de sintoma de
ressaca, a diagnóstico ambiental. O
desequilíbrio,no caso, não émais pro-
priamente de quem bebe. Esse clima é
que está de amargar!

A secura pode, também, ser pretex-
to para, logo de manhã, cobrir de hi-
dratante a pele de quem te esperou

até tarde com baldes de compreensão. É
o mínimo que se espera de alguém dis-
posto a reduzir a sensação de desconfor-
tonoar. Ossolteiros lançaram,apropósi-
to,umacantada nova nobafo quentedes-
sas noites de luar: “Passa lá em casa pra
gente curtir uma baixa umidade juntos!”

A continuar como nos últimos dias,
logo os políticos também vão aprender a
usara situação de emergência em benefí-
ciopróprio.Parecequejá temmarquetei-
ro tucano defendendo que se assuma em
campanha o compromisso de acabar
comar seco implantado peloatual gover-
no em quase todo o País. Do outro lado,
em compensação, fala-se em Bolsa-Ne-
bulização!

Tomara que chova logo, né não?

Saídas fotográficas
agora atraem
também amadores
Antes restritas a profissionais, passeios para clicar monumentos,
ruas e parques se popularizam e permitem até câmeras de celular
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http://blogs.estadao.com.br/eu-paulistano

Você tem
sede de quê?

Engajado. Ele é presidente da Associação Nacional dos Criadores de Sacis

ELE QUERIA VER ETS;
ENCONTROU SACIS
Morador de Campinas, Guimarães jura que a lenda existe,
mora em viveiros e aparece quando contamos suas histórias

Nataly Costa

Os paulistanos descobriram que
fotografar é o melhor meio de
desvendar a cidade. O que antes
parecia coisa de turista virou um
passeio cada vez mais popular
em São Paulo: as jornadas – ou
saídas – fotográficas. Elas
atraem pessoas de todas as ida-
des, com todo tipo de câmera e o
melhor de tudo é que não precisa
ser profissional para participar.

Há 15 anos liderada pelo fotó-
grafo e pesquisador André
Douek, a Jornada Fotográfica co-
meçou com o nome de Caminha-
da Fotográfica e atraía basica-
mente alunos de cursos de foto-
grafia. Hoje, os grupos reúnem
até 50 pessoas, quase todas ama-
doras, que saem pelo menos
uma vez por mês para fotografar
monumentos, parques, ruas e
pontos históricos. O assunto po-
de ser desde um registro de uma
tarde no Minhocão até um pas-
seio pelo Jardim da Luz.

O encontro é marcado por
e-mail, blog e cartazes espalha-
dos por Douek. A Jornada deu
frutos e são inúmeras saídas do
gênero na cidade, como a Foto-
cultura – que também não preci-
sa de inscrição – ou outras mais
fechadas, como as do Coletivo
Rolê, um grupo que só faz saídas
noturnas e aceita novos mem-
bros mediante uma combinação
prévia com os “veteranos”.

A regra é uma só: estar dispos-

to a dedicar um olhar mais demo-
rado a lugares que podem pare-
cer “manjados”, mas que se reve-
lam completamente novos quan-
do se presta atenção neles.

“Já conhecia a Galeria do Ro-
ck, mas só entrava para comprar
alguma coisa e ir embora. Hoje,
vim para observar com calma ca-
da detalhe”, conta o professor de
línguas Luiz Carlos Simonetti,
que tem uma “saboneteira”, co-
mo são chamadas aquelas câme-
ras compactas amadoras.

O importante, segundo
Douek, é deixar as pessoas livres
para descobrirem o local a ser re-
gistrado. “A ideia não é fazer
uma aula de foto, chamar todo
mundo para olhar uma mesma
coisa. Eu quero descobrir o olhar
deles.”

Tradição. O olhar do funcioná-
rio público Rodrigo Whitaker,
de 64 anos, é por meio de uma
Kiev e de uma Rolleiflex de 1960,
que chamam a atenção pela bele-
za antes mesmo de saírem as fo-
tos. Ex-fotógrafo profissional,
Whitaker é fiel às analógicas. “Pa-
ra entrar na era digital teria de
vender meu equipamento, com-
prar tudo novo. Não quis.”

Mesmo com a opção de uma
digital, a arquiteta Fernanda Cra-
veiro Cunha, de 29 anos, prefere
a Pentax Spotmatic, da década
de 1970, que herdou do avô.
“Gosto da expectativa, de dar va-
lor a cada foto. Perco em quanti-

dade, mas ganho em qualidade”,
diz. A Jornada tem duração mé-
dia de três horas, tempo suficien-
te para escolher com cuidado
(no caso das analógicas) ou expe-
rimentar vários ângulos (com a
rapidez das digitais).

As saídas também são a opor-
tunidade de muitos amadores
que estão dando os primeiros
passos. “Agora é a hora de arris-
car”, diz Camila Cordeiro, de 22
anos, que trabalha com contabili-
dade mas quer virar fotógrafa. E,
para arriscar, vale tudo. “Tem
gente que vai até com a câmera
do celular”, conta o professor de
fotografia Yuri Bittar, organiza-
dor da Fotocultura. Ele geral-
mente escolhe como “cenário” o
centro da cidade. “Porque lá é
complicado ir sozinho, é mais se-
guro em grupo.”

Depois da saída, é a vez de am-
pliar as fotos – na Jornada Foto-
gráfica, o resultado segue para
exposição no Arquivo Histórico
de São Paulo, na Luz. “Muita coi-
sa aflora no processo de seleção,
a gente começa a olhar para as
fotos de uma maneira diferen-
te”, conta a bancária Isabel
Abreu, veterana da Jornada.

Edison Veiga

E le descobriu sacis quando foi
procurar extraterrestres. Era
1980, e o hoje engenheiro elé-
trico José Oswaldo Guima-

rães tinha 18 anos e ainda morava em
sua cidade natal, Botucatu – atualmen-
te, vive em Campinas –, no interior pau-
lista. “Fui com uns amigos visitar a re-
gião de Três Pedras, onde diziam ter
muito disco voador”, recorda-se.

Interpelado pelo grupo de estudan-
tes, um dos camponeses que moravam
ali disse que não, não tinha nada de anor-
mal praquelas bandas. No que foi inter-
rompido pelo filho pequeno:

– Mas, pai, e aquela vez que uma égua
saiu desembestada pelo pasto sem que
ninguém mexesse nela?

– Ah, filho, aquilo não é disco voador,
não. É o saci que montou nela...

Guimarães e seus amigos deram cor-
da. E o homem desatou a contar causos

de sacis, lamentando que eles rareavam
por causa da chegada da luz elétrica e do
desmatamento. “Isso ficou na minha ca-
beça. Em 1987, já formado em engenha-

ria, fui trabalhar uns tempos em Itajubá
(MG) e lá conheci um senhor que criava
sacis num viveiro. Consegui dois casais
com ele, para repovoar Botucatu”, diz,

sem perder a seriedade. “Havia uma re-
gra: nada de foto, senão matava o mito.”

Associação. Em 1990, nascia a Asso-
ciação Nacional dos Criadores de Sacis,
dedicada a reavivar a lenda no imaginá-
rio das pessoas. “Os sacis aparecem
quando contamos suas histórias. Quan-
tos novos não vão surgir quando essa
reportagem for publicada?”, provoca.

No último sábado, Guimarães foi um
dos palestrantes em evento dedicado
ao folclore ocorrido no Museu da Lín-
gua Portuguesa, na região central de
São Paulo. No domingo, 22 de agosto,
foi comemorado o Dia do Folclore.

● Fazendo estilo
É impressionante como, à
medida que vai ficando
fashion, Neymar pare-
ce cada vez mais com
a cantora Maria Gadú.
Repara só! O jeito
moleque é
igualzinho.

estadão.com.br

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

PAULO LIEBERT/AE

LEANDRO SANCHES/AE

%HermesFileInfo:C-8:20100826:

C8 Cidades/Metrópole QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 ago. 2010, Metrópole, p. C8.




