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4.

Retratodo fotoclubismonacional
Mostraquecomeçahoje noMIS inclui 24.ªBienal emPreto eBranco eRestrospectiva dos anos40aos70

1.

VisuaisInauguração:

6. 7.

Serviço
● Fotoclubismo Brasileiro. MIS.
Avenida Europa, 158, Jardim
Europa, 3062-9197. 3.ª a dom.,
12 h às 20 h. Grátis. Até 23/7.
Abertura hoje, às 14 horas, com
mesa-redonda

3.

Estolamos

Adriana Del Ré

Nahistóriadafotografiamoder-
na,omovimentofotoclubistate-
ve sua parcela de contribuição
namodernizaçãoda linguagem
enaaproximaçãocomoconcei-
to de obra de arte. Depois de vi-
ver umperíodode augenoBra-
sil, entre os anos 40 e meados
dos anos 60, o fotoclubismo
amargouumprocesso de declí-
nio, para recentemente ganhar
novofôlego.Essesdoismomen-
tos distintos do movimento –
seu auge e retomada – são fios
condutores da mostra Fotoclu-
bismoBrasileiro,quepodeservi-
sitada a partir de hoje, no Mu-
seudaImagemedoSom(MIS).
A mostra foi dividida em
duas exposição paralelas: uma
delas,a24ªBienaldeArteFoto-
gráfica Brasileira em Preto e
Branco, está instalada no pri-
meiro andar e foca a produção
contemporânea;enquantoaou-
tra, Retrospectiva Fotoclubis-
tasBrasileirosdosanos40a70,
encontra-se no segundo andar.
Paraentendera importância
desseevento,énecessáriocom-
preenderprimeiroarelevância
do fotoclube. O conceito, em si,
despontou em fins de século 19,
início do século 20, na Europa e
nos EUA. Existia um contexto
favorável para a organização
de clubes formados por profis-
sionais de diferentes áreas, que
viam na fotografia um hobby.
Naquelaépoca,a fotografiadei-
xava de ser restrita e passou a
serpraticada por amadores.
Para o fotógrafo Iatã Canna-
brava, organizador da mostra,
há de se encarar o termo ‘ama-
dor’ demaneira não pejorativa.
“O amador é só o que não vive
daquela atividade”, define. Fa-
to que, para ele, não deve des-
qualificá-lo.Omesmovale para
o campo da fotografia. “O foto-
clubismo nasceu com três dire-
trizes básicas: discutir a foto-
grafia,sairfotografandoeparti-
cipar de salões, bienais.”
No Brasil, os fotoclubistas
despontaramno início do sécu-
lo 20, no Rio, que, ao longo
das três primeiras décadas,
se sustentou como o centro
do fotoclubismo brasileiro,
segundo já afirmaram os es-

tudiososHelouiseCosta eRe-
natoRodrigues. Nesse perío-
do, São Paulo encontrava-se
em desvantagem, por causa
da falta de uma melhor orga-
nização dos grupos.
Mais tarde, no entanto, São
Paulo deixou suamarca nomo-
vimento, ao romper com o aca-
demicismo e o pictorialismo,
que até então apontavam as di-
retrizes aos clubes. Um passo
importantefoiafundaçãodoFo-

toclube Bandeirantes, criado
em 1939, por umgrupo de ama-
dores que costumava se reunir
para discutir fotografia.
Abria-se espaço para uma
manifestação artística, em que
o fotógrafo tinha liberdade pa-
ra experimentar e exercitar o
trabalho autoral. Os modos de
expressão eram diversos, indo
da fotografia arquitetônica à
surrealistaeconcretista.Desse
movimento pioneiro surgiram
nomes como Thomaz Farkas,
GermanLorcaeGeraldodeBar-
ros.Odeclínio veio como forta-
lecimento do fotojornalismo e
da fotografia de publicidade.
Reunindo cerca de 200 ima-
gens, a mostra Fotoclubismo
Brasileiro, segundo IatãCanna-
brava, temamissãode chamar
aatençãoparaahistóriadomo-
vimento e o futuro do fotoclu-
bismo,nummundoondea foto-
grafia se faz aindamais acessí-
vel graças ao advento da digi-
tal. Estes e outros temas de-
vemserdiscutidosnamesa-re-
donda que será realizada hoje,
das14às17horas,comapartici-
paçãodeHelouiseCosta,Simo-
nettaPersichetti,RicardoMen-
des e Rubens Fernandes. ●

Quando você escutar no aero-
porto aquela vozinha estriden-
te anunciar dos alto-falantes
“priorizamos o embarque de
passageiros com dificuldades
de locomoção”, não liga, não,
nem fique com ciúmes, é char-
minho do pessoal do solo, brin-
cadeirinha,trechosdeumasáti-
ra. Já há um tempo não embar-
cammaisosapelidadosdeprio-
ridade antes dos demais. Va-
mos juntos com aboiada.
Clima de “seja o que Deus

quiser”nosaeroportosbrasilei-
ros. E quem reclama? As pro-
moções e os preços baixos, me-
tas do governo Lula, corrom-
pem nossa indignação e silên-
cio eabremomercadoparaum
consumidor feliz só de estar
voando, semse importar coma
goiabinha e salgadinho de bor-
do ou com a falta de travessei-
ros e cobertores, que sumiram
dos aviões, reparou?
Só um cara rodou a baiana,

digo, a cadeira. O músico Mar-
celo Yuka se queixou à Anac
(Agência Nacional de Aviação
Civil,quenemsitetem).Passou
por constrangimentos num
vôoentreRio-SãoPaulo.A em-
presaaéreanãooembarcouan-
tes. Quando chegou ao destino,
surpresa: sua cadeira de rodas
nãoforadespachada.Paracom-
pletar, a cadeira emprestada
pela companhia desmontou
quando o sentaram nela.

Éaterceiravezqueoex-bate-
rista do Rappa tem problemas
comcompanhiasaéreas.Euper-
di a conta. Uma dessas compa-
nhiasperdeuarodadaminhaca-
deira de rodas. Uma outra per-
deuaprópriaemNovaYork,en-
contradaumdiadepois.ATAM,
que já foi ummodelo,me esque-
ceuoutrodianomeiodapistade
Congonhas.Sério.Fuinavan,en-
quantoosoutrospassageirosfo-
ram no ônibus. Chegamos ao
mesmo tempo. O motorista me
deixou na pista e me informou
que eu seria embarcado depois
dospassageiros.Espereiafilasu-
biraescada,viasportassefecha-
rem. Os motores foram aciona-
dos. Acenei pateticamente para
opiloto.Oaviãose foi, e fiquei ali
parado. Pensei em ir atrás do
avião,maseletinhamaisaerodi-
nâmica.Eprioridade.

★
No passado, não havia padrão
para embarcarem uma pessoa
deficiente.Subíamosescadasno
colo de pilotos e atendentes. Às
vezes, passageiros ajudavam.
Eventualmente, rolávamos as
mesmas abaixo, com funcioná-
rios, aeromoças, cartões de em-
barquee radinhosportáteis.
O sindicato dos aeroviários

reclamou. Depois de muitos
strikes, decidiram que os fun-
cionários da Sata (aqueles que
embarcam as malas) deve-
riam nos carregar, com as

mãos sujas de graxa ou não.
Era aconselhável um deficien-
te não viajar de roupa branca.
No fim dos anos 80, no auge

da mobilização dos movimen-
tos pelos direitos dos portado-
res, interviemoseexigimosum
padrão baseado nas regras in-
ternacionais da Convenção de
Varsóvia (de 1929), Convenção
de Chicago (de 1944), que nor-
matizaas regrasde transporte
aéreo internacional, FAA (Fe-

deral Aviation Administra-
tion) e Iata (lnternational Air
Transport Association).
Uma entidade de deficien-

tes, o CVI-RJ (Centro de Vida
Independente), treinou fun-
cionários das três compa-
nhias aéreas de então, Varig,
Vasp e Transbrasil.
Diferentemente do que a

maioria pensa, não viajo nami-
nhaprópriacadeira.Eseeuqui-
seriraobanheiro,háumacadei-

ra portátil nos aviões. Reco-
menda-se: o embarque do defi-
ciente deve ser efetuado antes
dos demais; ele vai na própria
cadeira de rodas até a porta ou
escadadaaeronave; lá, é trans-
ferido para uma cadeira espe-
cial, que sobe escada; uma ca-
deirade rodas comumnãopas-
sapelo estreito corredordeum
avião, por isso, para o embar-
que, éprecisoumacadeira com
rodas menores; dois funcioná-
rios treinados pegam o passa-
geiro,umnascostaseoutronas
pernas,cruzamseusbraçospa-
ranãomachucá-lo, e atamàca-
deiramenor; omesmoprocedi-
mentodeveserfeitoparatrans-
feri-lo para o assento do avião,
geralmente na primeira fila.
Estabeleceu-se um parâme-

tros para que a legislação fosse
cumprida,garantindooplenodi-
reito de ir e vir de pessoa porta-
doradedeficiência, baseadoem
artigos da Constituição, da Lei
7.565/86 do Código Brasileiro
de Aeronáutica, da Lei
7.853/89, que “reitera a respon-
sabilidade do poder público
comrelaçãoàpessoaportadora
dedeficiênciaedispõesobreseu
bem-estar pessoal no transpor-
te e emseu acesso”, e doDecre-
to914/93,quecriaaPolíticaNa-
cional para integração da Pes-
soaPortadora deDeficiência.
Algumas companhias fize-

ram mais. A Varig criou em al-

gunsaeroportosumasalinhaes-
pecial de atendimento às pes-
soas deficientes. Fazia o check
in, embarcava a mala, oferecia
até lanchinho. Só não rolava
massagem nem troca de figuri-
nhas de álbuns da Copa. Com-
prou umAmbulift, carro-eleva-
dor que tem em todos os aero-
portos europeus, que sobe pela
portadeserviçoparaembarque
de cadeiras de rodas.
As três companhias treina-

das faliram. As novas não têm
padrão,seusfuncionáriosnãofo-
ramtreinadosepelovistonãohá
interesse, já que a falência das
anterioreslevaacrerqueoservi-
çodeva serniveladoporbaixo, e
os custos, reduzidos.
A Conferência Nacional de

AviaçãoComercial,comaparti-
cipação dos segmentos da in-
dústria de transporte aéreo, li-
berou as tarifas aéreas, abriu o
mercado para a entrada de no-
vas empresas, tanto de trans-
porte regular quanto de trans-
porte não regular, incluindo re-
gionais e cargueiras, as quais
passaram de 17, em 1991, para
um total de 41. Mas o caos se
estabeleceu. Quem liga pra ele,
se as promoções continuam?

★
Depoisdecirurgião,donodejor-
nal e atémilico, a escolhado lei-
torobstinadoJoséMindlinpela
ABL valoriza, enfim, quem fal-
tava: o comprador de livros. ●

5.

q
segunda-feira
MATTHEW
SHIRTS

q
quinta-feira
LUIS
FERNANDO
VERISSIMO

q
sexta-feira
IGNÁCIO DE
LOYOLA
BRANDÃO

q
sábado
MARCELO
RUBENS
PAIVA

Marcelo
RubensPaiva

2.

q
terça-feira
ARNALDO
JABOR

q
quarta-feira
ROBERTO
DAMATTA

1.PorGeraldoMagela2.PorPauloDerlyStrehl, doFotoCineClubeGaúcho3.PorÁlvaroPereiraGomes,daAssociaçãoCarioca4.Erika
Hofmann 5.Por Fanca Cortez, do Foto Cine Clube Ribeirão Preto6.PorKobayashi Issamu, do Liberdade Foto Clube 7.Por Chakib Jabor

DOMINGO, NO CADERNO 2-CULTURA: VERISSIMO, JOÃO UBALDO RIBEIRO E DANIEL PIZA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 junho 2006. Caderno 2, p. D12. 
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