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POÉTICA DE UMA PAISAGEM EM DES(CONSTRUÇÃO) 

 

“Ninguém pode prever o que acontecerá à história. Essencialmente o passado talvez ainda continue por ser 

explorado. Necessitamos ainda tantas forças retroativas”  Nietszche 

 

Muito se tem escrito sobre os diálogos cruzados entre a fotografia e as artes visuais - sua importância, seu 

caráter híbrido, sua mutação radical a partir do uso da linguagem digital – enfim, as perdas e ganhos que 

propiciam. Nesse sentido, Pedro Lobo alcança com seu ensaio Arquitetura de Sobrevivência um equilíbrio 

exemplar. Sem deixar de ser fotógrafo, também não deixou de ser artista. Que se repare na plasticidade com 

que plasma e mapeia o complexo espaço urbano - denominado de favela - marcado pelo amontoado de casas 

construídas em solo plano e nas encostas do Rio de Janeiro - cidade brasileira banhada pelo mar e delimitada 

pela deslumbrante topografia montanhosa. Acrescente-se, ainda, a acuidade de um olhar que percorre as 

pequenas ruas, vielas e becos destas favelas, dispostos em formas labirínticas: a melhor tradução de um 

espaço arquitetônico desordenado, imprevisível, caótico - emoldurado pela construção diversificada de barracos 

de madeira e casas de tijolos que nascem das massas comunitárias.    

 

Por isso mesmo, não é exagerado afirmar que esses aglomerados urbanos são a tradução de uma hidra 

contemporânea - um “bicho de sete cabeças” que se espraia com voracidade pelas grandes cidades brasileiras. 

Em suas teias, as complexas redes de sociabilidade - de pais de família, mães solteiras e viúvas - estão 

atreladas aos chefes do tráfico de drogas, às lideranças religiosas e às autoridades públicas, estas últimas com 

desempenho inócuo diante da articulação dos “comandos” que dominam o território das favelas. O exemplo 

mais sintomático deste impasse é a imagem de terror passada pela mídia como se nada mais ali tivesse sentido, 

a não ser a comprovação de um slogan imoral, cuja reversão só seria possível a partir da conquista solitária de 

um universo próprio que lograsse fazer da exclusão, o impensável e deste uma reflexão.  

 

Desse ponto de vista, Pedro Lobo exibe por detrás da sofisticação da linguagem uma dissecação precisa da 

morada popular proposta por uma série tipológica e por um certo isolamento das construções. A elegia visual 

que emana dessas casas - o equilíbrio precário, a leveza do caos, a emergência de uma quase possível 

individualidade – contribuem, de alguma forma para a diluição das noções pejorativas: a favela torna-se abrigo 

poético (Bachelard), sintoma completamente diverso da desagregação. Mas se a proposta de Pedro Lobo nos 

restitui a presença silenciosa das coisas, por outro lado a contundente realidade será banhada pela expressiva 

gama cromática da linguagem. Operando com a intensidade das cores que se traduzem por vezes em matizes 

azulados, Lobo reforça a ambigüidade das formas destinadas a catalogar um mundo em vias de dissolução. E 

também envereda, em nossa opinião, pela idéia de subjetividade (Subjektive Fotografie), tal como defendida 
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pelo fotógrafo alemão Otto Steiner, após a Segunda Guerra Mundial. Algo do real espera ser decifrado por 

detrás das aparências, situando-se num discurso inverso dos adeptos da Escola de Dusseldorf (Bernd e Hilla 

Becher) que, sem artifícios, recuperam a idéia de neutralidade com base no retorno à função documental da 

fotografia.  

 

Na contramão, o espectador, ao contemplar as fotografias que integram esta exposição, é convidado a 

atravessar o espelho, no qual o mundo se reflete, sentindo na pele a mesma sensação de Alice, personagem 

criada pelo escritor Lewis Carroll, que se vê confrontada entre a realidade e o sonho.  Abre-se para nós os 

segredos de uma “caixa mágica” cheia de saídas inesperadas e efeitos luminosos estranhos.  

 

Daí desponta o poder subversivo e a vitalidade da linguagem quando bem empregada. “Eu fotografo estas 

construções da mesma maneira que fotografaria monumentos ou residências privilegiadas. Construo essas 

imagens com geometria, composição e estrutura cuidadosamente planejadas, buscando um resultado 

contemporâneo que inclui referências históricas da arte e, em especial da fotografia”, diz Lobo. Decerto, seu 

desejo é desnudar uma outra face da favela ocultada pela exclusão social numa “cidade partida”, a que fez 

alusão o jornalista Zuenir Ventura, através de uma mirada desconhecida para muitos de nós.  

 

Ao final, a singular trajetória de Pedro Lobo ressoa no conjunto de sua obra. Possivelmente, a experiência como 

fotógrafo/pesquisador da Fundação Pró-Memória (1978 a 1985), o ajudou a construir uma etnografia para além 

de sua evidência empírica. E, ainda, sua múltipla formação no campo da fotografia, fundamentada num lastro de 

mais de trinta anos de cultura visual, adquirida em cursos como o do Museum of Fine Arts (Boston) e do 

Internacional Center of Photography (Nova Iorque), o projetou como um dos mais destacados fotógrafos de sua 

geração. É deste caldo de vivências que emana o trabalho de Pedro Lobo: singular, assimétrico, fascinante e, 

porque não dizer, profundamente humano.  
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