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Résumé : La photographie est là pour attester que le présent n’est plus, qu’elle est une réalité conjointe 

du passé et du présent (Barthes) et en ce sens elle nous intéresse dans le cadre de la construction d’une 

mémoire sur la ville. Au fil du temps divers travaux photographiques qu’ils soient professionnels (Atget, 
Evans) ou anthropologiques (Bonnin, Chenal, Conord, Eckert, Harper, Piette) ont participé à représenter 

le cadre urbain sous différents angles mémorables en tant qu’empreintes lumineuses de l’histoire. On 

prendra comme exemple de ce regard sur la ville un travail photo-ethnographique récent portant sur les 

cafés du quartier parisien de Belleville (Steiner, Conord) qui constitue maintenant la mémoire d’un 

quartier vivant de profondes mutations urbaines et sociales. 

 

Mots-clés: Photographie, Ethnographie, Mémoire, Ville.  

 

Resumo: A fotografia aqui está para atestar que o presente não existe mais, que ela é uma realidade 

conjunta do passado e do presente (Barthes) e, nesse sentido, ela nos interessa no âmbito da construção de 

uma memória sobre a cidade. Ao longo do tempo, diversos trabalhos fotográficos, profissionais (Atget, 
Evans) ou antropológicos (Bonnin, Chenal, Conord, Eckert, Harper, Piette), participaram da 

representação do quadro urbano sob diferentes ângulos memoráveis, como marcas luminosas da história. 

Tomaremos como exemplo deste olhar sobre a cidade um trabalho foto-etnográfico recente sobre os cafés 

do bairro parisiense de Belleville (Steiner, Conord) que constitui atualmente a memória de um bairro 

repleto de vivacidade, de profundas mutações urbanas e sociais. 

 

Palavras-chave: Fotografia; Etnografia; Memória; Cidade.  

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Abordar um tema complexo como é o caso da análise do meio urbano, entendido neste 

contexto enquanto um campo de estudo, requer uma reflexão a respeito da metodologia 

que deve ser implementada ao se utilizar a fotografia como um dispositivo de registro 

das observações. A fotografia sempre manteve uma relação próxima com o trabalho 
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científico desde quando foi inventada e passou a ser comercializada no século XIX. Ela 

foi utilizada, desde sua invenção, por muitos científicos e exploradores, mas sem que 

houvesse uma reflexão de ordem metodológica e epistemológica quanto à sua relação 

com o real. Deste período, retenho que a fotografia foi, em muitos casos, vista como 

uma "cópia do real", ou seja, uma prova irrefutável de um fato observado. Os 

antropólogos também utilizaram a fotografia como uma forma de comprovar fatos 

tangíveis relacionados ao estudo do homem.  

 

Eu me considero uma antropóloga-fotógrafa que registra imagens na cidade, 

considerando a fotografia como uma impressão luminosa (DUBOIS, 1990), que permite 

uma certa forma de escrita com a luz. A este respeito, Albert Piette aborda o princípio 

de isomorfismo que implica a presença, sobre a imagem, de todos os traços que 

receberam a impressão luminosa, sejam eles intencionais ou não (PIETTE, 2007). Do 

diário de campo visual, como eu costumo chamá-lo (CONORD, 2006), à narrativa foto-

etnográfica, como define Luiz Eduardo Achutti, uma metodologia é elaborada com o 

objetivo de restaurar os fragmentos do real e construir um olhar voltado ao ambiente 

urbano. É também uma maneira de considerar a memória. A fotografia nos lembra que 

o presente não existe mais como aponta Roland Barthes (1980), o que há é uma 

realidade conjunta do passado e do presente. Esses elementos chamam a atenção do 

antropólogo-fotógrafo. Nesse contexto, a fotografia não serve apenas para ilustrar, ela 

constitui-se em um verdadeiro instrumento de pesquisa que exige: exploração, 

memorização, formas de intercâmbio, observação, descrição e uma forma de ver a 

relação fotógrafo/fotografado. A partir das maneiras de vivenciar um lugar, ou mesmo 

de beber nos cafés de um bairro popular, em plena mutação urbana, desenham-se modos 

de ser que a tomada foto-etnográfica capta e mostra (CONORD, STEINER, 2010). A 

fotografia funciona neste caso como um revelador do real (MARESCA, 1996). A 

tomada fotográfica, como as anotações num diário de campo, é claramente seletiva, mas 

o registro de fotografias representa uma maneira de aumentar a capacidade de 

memorização do etnólogo (MAUSS, 1967). Fortalecido pelos procedimentos técnicos 

de captura digital, o antropólogo-fotógrafo faz com que todos os momentos de seu 

trabalho sejam "decisivos" (diria o fotógrafo Henri Cartier Bresson), ou seja, cada um 

deles fixa uma imagem. Nos seus trabalhos sobre "A memória coletiva" Maurice 

Halbwachs (1950) escreve:  

 
Consideraremos, primeiramente, o tempo concebido na sua forma mais 
abstrata: o tempo completamente homogêneo da mecânica e da física, de uma 

mecânica e de uma física penetradas de geometria, e que nós podemos 

chamar de tempo matemático. Ele se opõe ao "tempo vivido" de Bergson, 

como de um polo ao outro, e segundo este filósofo, é inteiramente "vazio de 

consciência" [...]. 

 

Assim, o tempo social não se confunde mais do que a duração individual com o tempo 

matemático. Há uma oposição fundamental entre o tempo real, individual e social, e o 

tempo abstrato. Essas oposições entre os diferentes tempos, definidos como individual, 

social, real ou abstrato podem ser observadas no coração da produção fotográfica.  

 



CONORD / Passages de Paris 9 (2014) 7-20  

 

 

 

 

9
 

 

II. OLHARES FOTOGRÁFICOS SOBRE A CIDADE 

 

Eugène Atget soube gravar como ninguém as impressões historiográficas de Paris entre 

1897 e 1927 em suas imagens (KRASE, 2003). Ele fotografou o cotidiano e sua 

profissão, mas acima de tudo conseguiu acompanhar, pelas lentes de sua câmera, as 

transformações da cidade. Seu enterro, em agosto de 1927, passou praticamente 

despercebido, enquanto hoje ele é considerado uma referência em fotografia. As fotos 

de Atget mostram Paris e suas diversas facetas: ruas estreitas do centro histórico, as 

lojas com as suas vitrines, as escadarias, os artesãos, as prostitutas, os pequenos 

vendedores também serviram de modelo, as entradas do metrô. Se Eugène Atget é 

considerado uma celebridade na história da fotografia isto é resultado da diversidade de 

interpretações das suas obras, feitas pelas gerações que o sucederam. Seu trabalho é 

considerado como uma passarela entre a imagem topográfica do século XIX e o 

documentário artístico do século XX (KRASE, op. cit.). 

 

Dentre os documentos sobre a cidade de valor histórico ou até mesmo sociológico, eu 

mencionaria também o trabalho do fotógrafo americano Walker Evans, dos anos 1930 a 

1970, cuja finalidade superava amplamente a do documentário. Seu método consistia 

numa montagem (editing) fotográfica da sociedade. Das primeiras imagens da cidade de 

Nova Iorque àquelas das arquiteturas vitorianas que ele reúne a partir de 1931, Walker 

Evans buscou na fotografia muito mais do que questões relacionadas à Arte ou de estilo, 

ele procurou pensar a fotografia a partir de uma abordagem frontal do real, livre de 

qualquer artifício: Nova Iorque, principalmente, Chicago, Nova Orleans, o Sul colonial 

etc. Ele fotografou paisagens urbanas como, por exemplo, uma série de fotos no metrô 

onde as pessoas ignoravam ser fotografadas, o que reflete um de seus temas favoritos: o 

anonimato. Podemos dizer que essas obras de Atget e de Evans possuem uma dimensão 

sociológica e representam os principais trabalhos históricos e marcantes sobre a cidade. 

 

Mais recentemente, destacam-se os trabalhos de Raymond Depardon sobre a França, 

que foram expostos na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Na sua obra, 

encontramos o mesmo desprendimento que o de Evans, de quem, aliás, ele se inspirou. 

Ele percorreu grandes cidades, centros urbanos e periferias da região parisiense com 

uma imponente câmera fotográfica profissional. Mais do que um fotógrafo de paisagem, 

ele revela, em suas fotos, a força do espaço na vida humana. Eu cito esses trabalhos 

fotográficos porque eles têm uma forte dimensão sociológica, muitas vezes, até maior 

do que a de certos trabalhos científicos ilustrados por imagens. 

 

 

III. FOTOGRAFAR A CIDADE EM ANTROPOLOGIA 

 

A imagem fotográfica continua sendo o primo pobre das Ciências Sociais na França 

apesar do desenvolvimento das novas técnicas e da onipresença da imagem nas nossas 

sociedades. "O que de mais óbvio e de mais banal do que fotografar a cidade? Todos o 

fizeram, de acordo com as viagens e as andanças, recolhendo aqui e acolá algumas 
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imagens para o souvenir e para o tédio das festas" (BALE, 2007). Mas ao mesmo tempo 

não há nada de mais difícil... O que é uma cidade? O que um fotógrafo pode mostrar 

dela? Foi o que os organizadores de uma exposição chamada Urban landscapes se 

perguntaram (BALLOT, op. cit.), ao mostrar as imagens do fotógrafo, arquiteto e 

cineasta Jean-Christophe Ballot na Maison Européenne de la Photo em Paris, em 2007. 

Nesse trabalho, ele valoriza a fotografia das paisagens urbanas enquanto forma de 

questionar a memória e de contar a história da cidade. Segundo Ballot, “Ao contrário do 

fotojornalismo, minhas imagens não estão situadas na atualidade mas, acima e abaixo 

dela, numa distância permeada de cenas narrativas”. Dessa forma, ao observar uma 

paisagem "urbana" há uma tentativa de entender a integralidade do todo, identificando 

os mínimos detalhes. 

 

Há também exemplos de uma abordagem antropológica da cidade através da imagem 

levando em conta seus atores. Nesse sentido, é importante observar que a utilização e a 

função da fotografia numa pesquisa depende de cada campo de estudo como nos mostra 

os números 109 da Revista L'ethnographie (1991), 80-81 do Journal des 

anthropologues (2000), os da Revista Xoana, images et sciences sociales, a Revista on-

line Ethnographiques.org e a Revista Ethnologie française em 2007 (CONORD, 2007) 

consagradas à apresentação das relações entre a fotografia e as Ciências Sociais. Há 

casos também de pesquisadores que produziram suas próprias imagens baseadas na sua 

experiência de campo e outros utilizaram suportes fotográficos já existentes como base 

de dados para a pesquisa. Existem muitos estudos que trabalham a memória da cidade, 

minha lista citada aqui não é exaustiva. Um dos trabalhos que gostaria de destacar é a 

análise da memória urbana nos bairros do sul da cidade de Saint-Ouen feita por Daniel 

Terolle (1984; 1985), que coletou fotografias antigas dos morados do lugar e as usou 

como suporte para a entrevista. Essa técnica foi criada pelo fotógrafo e sociólogo 

americano John Collier, que explica o método na obra de photo interview (COLLIER, 

1967). Este formato é muito interessante para ser utilizado nos estudos sobre a memória 

urbana: o discurso é construído a partir de imagens mostradas e das lembranças que elas 

evocam dos lugares, das pessoas da família do entrevistado. Além disso, a partir desse 

método é possível observar a apropriação do espaço e as práticas interculturais.  

 

Dos trabalhos em espaços interiores da cidade, podemos citar o de Philippe Bonnin 

publicado num livro intitulado Imagens habitadas. Fotografias e espacialidade [Images 

habitées. Photographies et spatialité] (2006) onde destaca a importância de se fazer 

uma abordagem histórica, antropológica e contemporânea da fotografia no espaço 

doméstico. A obra reúne cinco análises, feitas em diferentes lugares e épocas, que 

utilizam os métodos de investigação das Ciências Sociais e da Semiologia da imagem. 

O autor busca os pontos de vista e os ângulos tanto de espaços interiores quanto 

exteriores e questiona a maneira como a foto recompõe uma espacialidade a partir de 

coisas vistas durante uma coleta de indícios ou de vestígios, como na “cena de um 

crime" (BONNIN, 2006). Uma parte importante da obra é consagrada à análise de fotos 

de interiores de casas dos séculos XIX e XX. Segundo o autor, a observação dos 

espaços precisa estar atrelada ao estudo sobre o habitat. Enquanto antropólogo, nós 

podemos ter a sorte de ganhar a confiança de alguns moradores, nós gostamos de segui-
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los nas suas atividades, nas jornadas na cidade até, algumas vezes, nos seus lares, onde a 

decoração da casa pode ser observada e fotografada.  

  

Com relação aos pesquisadores que trabalham com suportes de imagens já existentes, eu 

gostaria de destacar a pesquisa de Sylvain Maresca (1996), que trabalhou com 

documentários fotográficos realizados por profissionais dos anos 1930 – como as 

imagens do fotógrafo alemão August Sander (1876-1964), do francês Eugène Atget 

(1857-1927), dos americanos Walker Evans (1927-1975) e de Dorothea Lange (1895-

1965)
1
. A proposta de Maresca foi a de analisar, por um lado, as relações entre os filmes 

e os métodos utilizados e, por outro lado, a relação estabelecida nesse processo por um 

observador da sociedade que, nesse caso, é um pesquisador das Ciências Humanas. 

 

Aqueles que realizam suas próprias fotografias nas Ciências Sociais tendem a colocar a 

foto no mesmo plano que a etnografia, como modo de expressão dos detalhes das 

realidades sociais. O antropólogo Emmanuel Garrigues realizou, juntamente com seus 

estudantes, uma etno-fotografia da parte Sul do bairro Goutte d’Or, do 18° Distrito de 

Paris (GARRIGUES, 1991). Nos anos 1990, o bairro passava por um período de intensa 

renovação, o que resultou em transformações importantes no lugar. Durante cerca de 

dez anos, os estudantes de graduação foram, regularmente, fotografar as associações do 

bairro, o comércio, escolas e feiras do lugar, munidos de um diário de campo e do 

arquivo de pequenos jornais. Com isso, eles conseguiram integrar a imagem fixa, no 

caso a fotografia, com a pesquisa e a utilizá-la como um instrumento central no estudo 

sobre o meio urbano ocidental.  

 

A Escola de Chicago teve uma grande influência no desenvolvimento da Sociologia 

Urbana na França. Douglas Harper, que é um dos maiores representantes desse 

movimento, fotografou, 50 anos após Nels Anderson fotografar os hobos que eram 

considerados os "Vagabundos do Noroeste americano", os vagabundos dos tempos 

modernos que eram as pessoas que atravessam os Estados Unidos do Leste ao Oeste nos 

trens de mercadorias. É interessante observar que nesse trabalho Harper se interessa 

pelos atores, desenvolvendo uma Sociologia Visual, fundada tanto no discurso dos 

atores como nas fotos de práticas deles. Esse método valoriza a sensibilidade do 

etnólogo e seu envolvimento físico e psicológico na vida do que ele considera como 

vagabundos. 

 

Albert Piette realizou um trabalho de investigação em seis festas seculares (PIETTE, 

1992) que podem ser observadas nas fotografias do Carnaval de Binche e Stavelot na 

Bélgica. O trabalho empírico do autor está baseado em três modalidades: um olhar 

explorador, um olhar analítico e um olhar sintético sobre o que ele chama de modo 

menor da realidade.  

                                                
1 Eu também incluo a estes nomes de autores fotógrafos citados o do peruano Martin Chambi (1891-

1973), cujas imagens ganham um sentido antropológico, pelo o que elas representam da sociedade em 

que viveu (Peru, na pequena cidade de Cusco): retratos de camponeses e de mineiros, classes 

privilegiadas ou desfavorecidas, índios e mestiços, peregrinações, rituais, etc. 
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Estes são os bastidores, os tempos de espera ou as passagens a vácuo, os 

espaços de transicionais [...] A foto constitui um suporte plano e uniforme 

que transpõe os objetos tridimensionais numa superfície bidimensional. Um 

triplo nível acumulado e emaranhado de leitura sobre a imagem, isso pode ser 

sugerido a partir do método gráfico-fotográfico. A partir de uma camada 

colocada sobre a foto, trata-se de realizar uma silhueta, ou seja, de seguir os 

traços reconhecidos como principais e os contornos que podemos destacar. 

Em seguida, aplica-se um método específico de leitura capaz de revelar 
diferentes modalidades: 

- Posições interpessoais (face a face, um atrás do outro, de costas de acordo 

com os ângulos variáveis) 

- Movimentos interpessoais (aproximação, contato, interseção) 

- Finalmente, é a partir de nove filtros que ele tentou localizar na cidade 

alguns comportamentos típicos do modo menor da realidade (PIETTE, op 

cit.). 

 

Depois dessa experiência especificamente etnográfica, eu também gostaria de 

mencionar o campo de pesquisa de Jérôme e Yves Chenal Peddrazzini que se situa no 

ponto de encontro da Arquitetura, do Urbanismo e das Ciências Sociais. Sua 

experiência era a de fotografar as cenas urbanas a cada trinta minutos, no mesmo 

ângulo, num único eixo, na mesma cidade, do nascer ao pôr do sol. Dentre três cidades 

(Nouakchott, Dacar e Abidjan) que fizeram parte de uma extensa pesquisa prévia, 

dezenas de enquadramentos, centenas de fotografias, eles escolheram uma imagem que 

explica todas as outras, que as contém. A imagem faz parte de uma série de 20 

enquadramentos realizados com intervalos de 30 minutos, dando o "ritmo" da rua, ao 

longo de um dia de julho. Trata-se de isolar uma foto das outras da mesma série a fim 

de revelar os aspectos que lhe pertenciam exclusivamente. Através desse estudo 

detalhado de um dia, eles buscaram compreender os elementos fixos da imagem e as 

mudanças de acordo com o passar das horas. Eles não tinham como intuito realizar um 

trabalho exaustivo de uma imagem nem de várias imagens da série. A ideia é descrever, 

descrever pela imagem. Eles mostram, através de fotos, que há momentos em que há 

pouca presença de homens e mulheres nas ruas, o que indica que se trata de horas de 

muito calor do dia, as idas e vindas dos vendedores de cartões mostram as estratégias de 

vendas, eles mostram também como as elites fazem uso do espaço urbano ao 

estacionarem aleatoriamente seus veículos. Segundo os autores, “a imagem nos permite 

compreender a maneira pela qual os elementos espaciais se ajustam para compor uma 

paisagem urbana específica, mas também como os diferentes fatos sociais se inscrevem 

nesta paisagem” (CANAL; PEDDRAZZINI, 2009). Dessa forma, eles valorizam uma 

abordagem interdisciplinar.  

 

Para concluir esta parte, eu gostaria de enfatizar o desenvolvimento, particularmente 

dinâmico, da Antropologia Visual no Brasil e, especificamente, no estudo da cidade e 

da sua institucionalização. Cornélia Eckert e Ana Luiza Carvalho, professoras 

antropólogas em Porto Alegre, criaram em 1997 o Banco de Imagens e Efeitos Visuais 

(BIEV/PPGAS/UFRGS), que reúne um arquivo digital de dados etnográficos sobre a 

memória coletiva, os percursos urbanos e as formas de sociabilidades nas cidades 
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contemporâneas. Na qualidade de um banco de conhecimento sobre as cidades 

brasileiras, principalmente sobre a cidade de Porto Alegre, o projeto desenvolve um 

estudo das narrativas etnográficas multimídias e observa a circulação delas na internet. 

Isto é possível graças ao cruzamento de olhares entre os diferentes suportes para a 

produção das imagens: a imagem fotográfica, videográfica, sonora e textual. Em 2003, 

deu-se início ao programa "Narradores urbanos: estudo da trajetória intelectual de 

antropólogos brasileiros" em que se buscou analisar o que elas chamaram de "etnografia 

da duração". Ao estudar as condições temporais do processo de fabricação do campo da 

Antropologia Urbana, o projeto "Narradores urbanos" seleciona e analisa imagens que 

compõem narrativas-autoras das cidades brasileiras. O projeto tem ainda como 

propósito fazer o acervo de imagens fotográficas antigas. É interessante observar que 

além dos aspectos referentes à imagem, é possível observar ainda os jogos de memórias 

sociais e coletivas envolvidos nesse processo, ou seja, a narrativa tanto daquele que 

captou as imagens como daquele que fez a pesquisa. 

 

 

IV. UMA ABORDAGEM DE UM BAIRRO POPULAR ATRAVÉS DE UMA 

PESQUISA NOS CAFÉS DE BELLEVILLE 

 

Pouco a pouco, podemos observar que o que caracteriza o trabalho do antropólogo em 

sua abordagem sobre a cidade é o seu método: sempre o mais perto possível dos 

moradores, ele precisa de uma perfeita integração com o ambiente estudado para fazer 

ou coletar fotos que serão utilizadas na análise e na restituição. Nesse processo, as 

práticas e os discursos dos moradores podem ser gravados durante entrevistas formais 

ou informais que enquadram a investigação e permitem desenvolver uma certa 

sensibilidade, própria ao etnólogo. A duração da pesquisa precisa ser de longo prazo, 

como costuma ocorrer nos estudos antropológicos. Para refletir sobre o assunto, escolhi 

abordar a questão da contribuição da fotografia na Antropologia, utilizando-se de 

estudos contemporâneos e que abordem a questão urbana. Para isso, propus uma 

abordagem foto-etnográfica de vários cafés escolhidos numa pequena parte de um 

bairro popular de Paris, que vive um processo de transformação, o bairro de Belleville 

(STEINER; CONORD, 2010). 

 

Esse é um pequeno espaço que escapou à prometida renovação, graças à mobilização 

dos moradores. Na época da pesquisa, existiam na região grandes edifícios abandonados 

e mal cuidados, apesar disso, havia uma alta procura pelos cafés desta área. Foi por 

conta dessas características que escolhemos o baixo-Belleville que se situa entre a Rua 

de Belleville ao Norte, a Rua Piat a Leste, o Boulevard de Belleville a Oeste, e a Rua 

Ramponneau ao Sul, como campo de estudo para o trabalho. A pesquisa nos levou a 

identificar dois principais tipos de estabelecimentos:  

 

- os cafés com terraço, situados nas ruas principais (em que é possível observar a 

heterogeneidade dos frequentadores, há tantos homens quanto mulheres, de 

diferentes faixas etárias, status social e etnia); 
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- os pequenos cafés mais afastados, reservados, com clientes regulares, sendo a 

maior parte formada por homens, mais idosos e com renda modesta.  
 

 

 
[copyright Sylvaine Conord, 2010] 

 

 

 
[copyright Sylvaine Conord, 2010] 
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[copyright Sylvaine Conord, 2010] 

 

O levantamento foi realizado em parceria com a socióloga Anne Steiner. O café 

representa um espaço específico no centro dos fluxos urbanos. Aqueles que estão 

passando fazem ali uma pausa, um tempo que é vivido de forma muito diferente de um 

indivíduo para o outro. Ao empurrar a porta de um café e entrar no lugar isso faz com 

que aquele indivíduo que passava pela rua entre num mundo mais íntimo e faça uma 

ruptura parcial ou total com aquele mundo exterior. 

  

 
[copyright Sylvaine Conord, 2010] 
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A pesquisa etnográfica trouxe um novo olhar sobre esses lugares. O que exigiu das 

pesquisadoras que frequentassem os estabelecimentos durante longos meses, no nosso 

caso quase dois anos, entre 1996 e 1998. Antes de ir a campo, foi feita ainda uma 

investigação preliminar realizada num território ainda maior, em 1993, com estudantes. 

Depois de todo esse processo, as pesquisadoras voltaram a frequentar alguns cafés da 

região, entre os anos de 2009 e 2010, para atualizar os dados. 

 

Após as primeiras experiências de campo, verificou-se que os cafés têm características 

próprias que formam um conjunto de realidades entrelaçadas, às vezes paradoxais, e, 

sobretudo, em perpétuo movimento, ao passo do vai e vem. O que faz dos cafés um 

espaço entre o público e o privado. 

 
 

 
[copyright Sylvaine Conord, 2010] 

 

 

Observam-se nos cafés tanto práticas que estão ligadas a relações impessoais e de 

anonimato quanto intensas formas de convívio em que pessoas chegam, inclusive, a 

contar histórias de sua própria vida para quem esteja no balcão. Esse é um espaço entre 

o lar (onde os homens são pais, esposos, filhos) e o espaço público (onde eles são 

cidadãos, trabalhadores), enfatiza Hélène Dufour. Um lugar onde se pode descontrair 

todos os dias antes de retornar tanto para a casa quanto para o trabalho. Além disso, de 

um bairro para o outro, de uma rua para a outra, de um café para a outro, surge um 

espaço de sociabilidade privilegiado e diversificado, associado a vários elementos que 

interagem. 
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[copyright Sylvaine Conord, 2010] 

 

 

Consequentemente, a complexidade dessa abordagem, transformada em campo de 

pesquisa, requer uma reflexão sobre os meios metodológicos a serem implementados. A 

originalidade desse trabalho reside, em grande parte, na associação entre uma socióloga, 

Anne Steiner, e de uma antropóloga-fotógrafa. Para que isso fosse realizado foram 

necessários: 

 

- Trocas e encontros muito regulares. Cada uma trabalhava individualmente e, 

em seguida, era feito o compartilhamento dos resultados; 

- Método baseado principalmente na observação direta, na realização de 

entrevistas com garçons, patrões, clientes regulares, entrevistas informais e a 

produção de fotografias. A partir do uso dessas ferramentas foi feito o 

cruzamento dos dados, o que enriqueceu o trabalho. Foi feita também pesquisa 

de fontes escritas científicas e literárias, eruditas e populares dedicadas a 

Belleville, arquivos audiovisuais (documentários, ficção, para se ter uma ideia 

da imagem do bairro e da sua evolução ao longo do tempo); 

- O layout final foi uma etapa muito importante, porque foi feita a associação 

das imagens e das palavras, em que foi construído um itinerário da cidade 

sugerindo algumas paradas nos cafés estudados. 

 

As imagens mostram momentos de convívio do passado e do presente, as auto-mise-en-

scènes, os elementos de decoração de Belleville. Nós acompanhamos o 

desaparecimento dos últimos pequenos cafés onde se encontravam diariamente antigos 

moradores do bairro, mesmo os que haviam sido mudados para o subúrbio, e os novos 
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moradores de Belleville, que moravam nos últimos edifícios insalubres do bairro 

(STEINER, op. cit). 

 

O Café Social Associativo Ayyem Zamen (que significa "Os velhos tempos") na Rua 

Pali Kao, no 20º Distrito de Paris, tem por vocação criar, gerenciar, divertir e promover 

um lugar de encontro no baixo-Belleville para migrantes com mais de 55 anos, na sua 

maior parte aposentados. Destina-se a ajudar a estabelecer ou restabelecer relações 

sociais dos migrantes com amigos e familiares que vivem na França quanto na Europa, 

bem como nos países de origem. Dessa forma, isso estimula o público de migrantes, que 

se sente á vontade para transmitir sua memória e desempenhar um papel intergeracional 

e intercultural. O local é administrado por trabalhadores sociais, dentre eles uma 

assistente social e voluntários. Ele é liderado por Moncef Labidi, que gerencia também 

um outro café social da associação localizado no bairro Goutte d'Or, na Rua Dejean. 

 

Cabe ao antropólogo frequentar assiduamente os lugares de pesquisa, acompanhar de 

perto a vida das pessoas, seus deslocamentos na França e nos países de origem, observar 

seus gestos, expressões, jogos (o jogo de dominó, o jogo chamado "de pó") e recolher 

histórias de vida, testemunhos para poder reconstruir uma memória coletiva. Este lugar 

é também ocupado por artistas, cujas obras são expostas nas paredes do Café 

(atualmente uma escultura sonora de uma artista escocesa, Eimer Birkbeck, que gravou 

os sons de uma partida de dominó no Café) cria interações interessantes que questionam 

a dimensão intercultural. Como se combina a dimensão social, espacial e simbólica 

destes locais, vistos pelo público como um bem, um patrimônio? Como acontece esta 

recepção patrimonial neste espaço cênico e, no meio termo dos movimentos guiados, 

determinados ou espontâneos? Pretendo dar continuidade ao trabalho no Café Ayyem 

Zamen quando tentarei responder a esses questionamentos. Nossa proposta é também 

aprofundar o estudo junto ao público de migrantes aposentados e sobre a memória viva 

que eles transmitem no Café.  

 

 

V. CONCLUSÃO  

 

Mostramos a importância de um trabalho foto-antropológico que combina várias formas 

de acesso à realidade: a observação, a atualização do diário de campo, a captura de 

imagens e a realização de entrevistas formais e informais. Os métodos complementares 

de investigação visual são adequados para o estudo da cidade tanto para entender a 

noção de tempo quanto as relações humanas: os fluxos de atividades e das populações 

que mudam constantemente e representam os movimentos divididos entre os espaços-

tempos, curtos e prolongados. Para entendê-los e memorizá-los, o antropólogo pode 

tanto misturar-se nesta paisagem urbana em constante variação, analisando sentado num 

terraço de um café como um mero cliente ou ainda diferenciando-se deste contexto ao 

escolher práticas identificáveis, como a do fotógrafo. A câmera fotográfica permite 

perceber essa multiplicidade na instantaneidade de um clique. Dessa forma, o tempo da 

Antropologia consagrado à observação informal, às relações com os moradores locais é 
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aquele de uma abordagem a longo prazo, que constituirá uma memória do bairro, de um 

lugar, de uma paisagem urbana dinâmica e coletiva. 
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