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Resumo 

O presente artigo visa problematizar o discurso sobre a utilização da tecnologia 
como ferramenta de transformação social apresentado no filme “Nascidos em bordéis” 
(Born into Brothels, 2004), de Zana Briski e Ross Kauffman, vencedor do Oscar de 
melhor documentário em 2005. A reflexão que se segue pretende, a partir dos conceitos 
sociológicos de Georg Simmel sobre a figura do estrangeiro e as considerações acerca 
da relação entre tecnologia e cultura desenvolvidas pelo teórico Neil Postman, analisar 
os processos que atravessam a experiência narrada e protagonizada pela fotógrafa 
britânica Zana Briski. Observamos que Zana, ao dar às crianças do distrito da luz 
vermelha de Sonagachi, na Índia, o acesso às câmeras fotográficas, não possibilita, 
contudo, a autonomia no uso da tecnologia, o que acaba por reafirmar um sistema de 
dominação cultural. 
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Notas sobre o cinema etnográfico 

 As primeiras expressões do que se pode chamar de um cinema documentário de 

viés etnográfico tem sua origem nos filmes de viagem e nas expedições científicas. A 

possibilidade de viajar para um outro lugar através as imagens permite ao espectador, na 

sala de cinema, uma experiência singular – e segura – de deslocamento. O cineasta 

viajante realiza uma ponte entre o “eu” e o “outro”, visto que é um sujeito que se 

identifica com o espectador na condição de habitante da cidade, indo ao encontro de um 

outro espaço e a uma outra cultura. 

O contato inusitado com mundo distante e desconhecido, no entanto, operava, 

comumente, nos primeiros filmes etnográficos, um deslocamento apenas territorial, 

mantendo um olhar centrado na cultura de origem do viajante. A aproximação com o 

“outro” encontrava seus limites justamente nas barreiras culturais, tendo seu contato, 

muitas vezes, restrito à dimensão visual. A partir da produção de imagens exóticas, é 

característico dessas realizações do início do século causar o estranhamento do 

espectador frente ao diferente, e reafirmar, assim, as características que os distingue e os 

separa, sem fazer compreender suas particularidades culturais. Catherine Russell, em 

Experimental ethnography: the work of film in the age of video, utiliza a metáfora 

bastante esclarecedora do zoológico, ao se referir ao tipo de relação que marca os 

primeiros documentários etnográficos. De fato, esta imagem é pertinente, porque 

sintetiza duas características presentes nessa forma de abordagem: o distanciamento 

físico e a ausência do diálogo, que, no limite, constrói uma barreira real e intransponível 

ao reduzir o tratamento do “outro” a sua condição de diferença, sem considerar, no 

entanto, a semelhança que se deposita em sua condição humana. 

As expedições científicas também traziam as marcas dessa perspectiva, mas com 

métodos e abordagens bastante distintos. Seus procedimentos técnicos de observação 

exigiam uma descrição mais minuciosa do objeto de estudo, o que equipava o perito de 

ferramentas que garantiam o distanciamento cultural, permitindo realizar uma maior 

aproximação física desse “outro” desconhecido, mas mantendo, contudo, o silêncio no 

que se refere às trocas simbólicas. O olhar parece dissecar os corpos de índios, negros, 

aborígines, não raras vezes fazendo uso de procedimentos como medição de crânio – 

postura presente, de uma forma geral, na etnografia de então, sendo os registros 

cinematográficos apenas mais uma forma de documentação científica, um caderno de 

notas visuais. 



É próprio do domínio da cultura – e não apenas da ciência, ao contrário do que 

se costuma pensar, sendo esta apenas uma parte daquela, uma forma de sua expressão – 

estabelecer o que é e o que não é próprio do humano, parâmetros estes que organizam 

todas as dimensões da vida cotidiana de uma dada comunidade ou sociedade. Ao 

abordar uma outra cultura, tem-se no horizonte de expectativas o embate entre as formas 

de percepção e compreensão da realidade, que definem ritos e mitos coletivos. Esta 

relação não é simples, ela pode colocar em questão toda uma visão de mundo, uma 

vasta rede de significados que fundamenta a própria existência. 

A busca por semelhanças com esse “outro”, de certa forma, traz, no limite, o 

risco de questionar os valores pelos quais uma cultura se define. Neste sentido, dentro 

de uma perspectiva positivista, é mais seguro e desejável compreender a condição 

humana inegável do “outro” a um estágio ainda primitivo de um processo de evolução, 

a demonstração daquilo que um dia fomos mas que, graças à civilização, deixamos de 

ser. Consideramos, contudo, que este tipo de abordagem não apenas mantém, mas ajuda 

a reforçar estereótipos e preconceitos etnocêntricos, corroborando a idéia de 

superioridade do “eu”, que está a frente do “outro”, a partir de uma concepção evolutiva 

da humanidade. 

Se os primeiros documentários etnográficos eram fortemente marcados por uma 

visão etnocêntrica, hoje eles tendem a ser espaços de afirmação da pluralidade e de 

questionamento político, de subversão de um regime de imagens, trabalhando temas 

como homossexualidade, políticas diaspóricas, memória cultural, histórias de opressão e 

resistência. Mas, se as imagens de mundo exótico são mais raras ou mais sutis, ainda é 

possível encontrar uma postura etnocêntrica, principalmente nas produções comerciais 

ou para grande público, como é o caso de “Nascidos em bordéis”, filme vencedor do 

Oscar de melhor documentário em 2005. A análise pretende demonstrar que, se o filme 

apresenta ao espectador a intenção de promover uma descoberta do outro a partir das 

imagens produzidas pelas crianças e pelas crianças retratadas na imagem, acaba por 

realizar, em contrapartida, uma construção narrativa de uma experiência hierárquica, em 

que a tecnologia é uma ferramenta de produção de imagens sobre a miséria de uma 

outra cultura, sob os parâmetros de uma cultura dominante.  

Sobre a narrativa 

A fotógrafa Zana Briski, co-diretora de “Nascidos em Bordeis”, relata, nas 

seqüências iniciais do filme, que sua intenção ao viajar para Sonagachi – distrito da luz 

vermelha de Calcutá, Índia – era de fotografar as prostitutas e os bordéis da região. Ao 



chegar lá, contudo, encontrou forte resistência das mulheres em serem fotografadas. Foi 

a partir de então que percebeu a presença das crianças que circulavam pelo lugar, e 

resolveu dar a elas máquinas fotográficas e aulas de fotografia. 

 

Elas me cercavam. Eu brincava com elas. Eu as fotografava e elas me 
fotografavam. Queriam aprender a usar a câmera. Foi quando pensei que seria 
maravilhoso ensiná-las e ver o mundo através de seus olhos. (Trecho retirado do 
filme) 
 

Apesar de o tema ser as crianças dos bordéis, a narração em primeira pessoa 

confere à Zana a centralidade de sujeito da experiência – as crianças são objeto do 

filme. A partir da construção linear e progressiva, a narrativa estabelece uma ordem 

aparentemente lógica e fluida aos acontecimentos, como seqüência histórica de fatos: 

Zana vai à Sonagachi, conhece as crianças, dá aulas de fotografia, as crianças tiram 

fotos, ela realiza exposições, busca matricular as crianças em escolas internas, e, por 

fim, consegue levar um dos alunos para estudar em Amsterdã. Há momentos, no 

entanto, em que a narração é interrompida, dando voz às crianças, principalmente 

através de entrevistas, mas que servem, em grande medida, para reforçar o discurso da 

narrativa, dando a ele maior legitimidade.  

 

Tecnologias visíveis e invisíveis 

O acesso à tecnologia da fotografia é uma novidade para as crianças do distrito 

da luz vermelha. Desta forma, a iniciativa da diretora Zana Briski acaba por oferecer às 

crianças não apenas a possibilidade de construir imagens do mundo que as cercam como 

também, ao mesmo tempo, uma nova forma de construção de suas subjetividades. É 

importante considerar a dimensão lúdica “da descoberta de um outro mundo”, que se 

pode visualizar nos gestos e expressões das crianças captados pela câmera 

cinematográfica, assim como em imagens produzidas por elas através das câmeras 

fotográficas, que acabam por ser, no filme, um convite ao espectador para que vivencie 

essa mesma experiência, num jogo complementar de identificação e projeção entre o 

“eu” e o “outro”.  

A diretora parece dá sinais de desconhecimento da complexidade das relações 

sociais que se operam no espaço onde atua, parecendo acreditar, em contrapartida, que o 

acesso às tecnologias e ao modo de utilizá-las são a única salvação para aquelas 

crianças. Ancorada na fé na tecnologia como ferramenta de transformação, e na 



educação como disciplina, a fotógrafa adquire, assim, um poder supra-individual, já que 

exerce o controle sobre o uso dos aparatos técnicos. Nesta relação, cabe à Zana o papel 

de ordenação, e às crianças, assim como suas famílias, o de subordinação. 

O teórico Neil Postman, cuja obra propõe uma reflexão acerca das  relações 

entre cultura e tecnologia, aborda em  seu livro mais recente, “Tecnopólio: a rendição da 

cultura à tecnologia”, publicado em 1992, a centralidade que a tecnologia passou a 

ocupar no pensamento cultural. Postman fala do surgimento de uma teologia 

tecnocrática, em que a tradição na fé religiosa é substituída pela fé na tecnologia 

(POSTMAN, 1992). 

 

Na tecnopolia de Postman a técnica produz a sua influência não só no campo 
social como no campo psicológico. Ela cria um estado mental obcecado com as 
vantagens da tecnologia na educação, na medicina, na linguagem, na ciência, 
convergindo sempre para um cenário sombrio de subjugação total. (TEÓFILO, 
1998, p.5). 
 
A experiência de fotografar vivenciada pelas crianças foram acompanhadas por 

aulas de estética, nas quais Zana ensinava alguns conceitos de iluminação, 

enquadramento e composição. A cada sessão fotográfica, seguiam-se encontros com as 

“provas” de negativo, para que encolhessem as melhores para revelar. Segundo 

Postman, há tecnologias que são visíveis e outras que são invisíveis. As primeiras são 

aquelas que todos identificamos como tecnologia, como a câmera filmadora e a 

máquina fotográfica. As segundas são aquelas que não adquirem uma forma física, mas 

que são “técnicas e métodos que de uma forma sistemática e repetida condicionam a 

forma como pensamos o mundo que nos rodeia” (TEÓFILO, 1998, p.2). 

Delimitadas as possibilidades anárquicas do uso da máquina através conceitos 

ensinados nas aulas, as crianças são lançadas como pequenos informantes dentro da 

zona proibida, produzindo matérias-primas – dadas as possibilidades de reprodução da 

imagem – a serem comercializadas por Zana, em nome de sua causa. Em certo sentido, 

as máquinas distribuídas por Zana poderiam ser comparadas aos antigos espelhos 

oferecidos aos nativos colonizados. 

O olhar estrangeiro 

A partir das fotografias de um mundo desconhecido, Zana promove exposições 

que dão visibilidade à sua causa, conquistando novos adeptos, interessados em 

colaborar de diversas maneiras, oferecendo recursos financeiros ou promovendo novas 

articulações institucionais. No intuito de tirar as crianças da miséria para o 



desenvolvimento, a fotógrafa vai tentar matriculá-las em internatos dentro e fora do 

país. Na seqüência em que Zana leva duas meninas, juntamente com suas responsáveis, 

para a “Fundação Saberá” – instituição de ensino em regime de internato - , é possível 

perceber como a instituição cria normas que quebram os laços sociais a partir da 

proibição de que as crianças participem do cotidiano e dos rituais comunitários ou 

familiares, como aniversários, permitindo que saiam apenas em caso de morte. 

 

O estrangeiro não está submetido a componentes nem a tendências peculiares do 
grupo e, em conseqüência disso, aproxima-se com a atitude específica de 
‘objetividade’. Mas objetividade não envolve simplesmente passividade e 
afastamento; é uma estrutura particular composta de distância e proximidade, 
indiferença e envolvimento (SIMMEL, 1983, p.184). 

 

Os escritos de Georg Simmel, juntamente com os de Hebert Mead, formam a 

base da teoria sociológica que procura entender os sujeitos da vida cotidiana e os seus 

processos interacionais. Ao contrário de uma sociologia organicista, voltada para o que 

está instituído nas estruturas, observa a sociedade como uma “rede de afiliações” que se 

forma a partir dos fluxos das relações e ações recíprocas entre indivíduos, isto é, das 

suas interações comunicativas. Essas interações ocorrem, segundo o autor, por um 

duplo processo paradoxal de ‘sociação’ e ‘dissociação’. A essa capacidade do indivíduo 

de associar o que está separado, usa a metáfora da ponte, e à sua capacidade de separar, 

corresponde a metáfora da porta (MATTELART, 1999). A partir dos conceitos de 

Simmel, pretendemos observar como Zana recorre a sua condição de estrangeira para 

fazer as crianças circularem, assumindo a função de ponte entre elas e o mundo 

ocidental, e de porta, em relação à cultura local. 

O fato de ter morado lá por dois anos e não aprender a língua não deixa dúvidas 

nem nas mulheres, nem nas crianças, e nem mesmo nos espectadores, de que Zana 

Briski é uma estrangeira. O que só acaba por confirmar o que seus traços aparentes – a 

cor da pele, o tipo físico, as roupas, os gestos – já indicavam. Simmel vai dizer que ser 

um estrangeiro se caracteriza por uma não-fixação no espaço e que este estabelece uma 

forma específica de interação, tendo nas relações espaciais, ao mesmo tempo, a 

condição e o símbolo das relações humanas. O estrangeiro é um elemento do próprio 

grupo que está, ao mesmo tempo, próximo e distante, fixando-se numa localidade, mas 

sem perder a liberdade de ir e vir. 



O estrangeiro personifica sua posição formal de mobilidade, porque está 

ocasionalmente em contato com todos os elementos do grupo, mas não está 

organicamente ligada com qualquer um deles por laços estabelecidos de parentesco, 

localidade e ocupação, assemelhando-se, como dirá Simmel, à figura do comerciante. 

(SIMMEL, 1983). Assim, a mobilidade de Zana permite que seu projeto tenha um 

alcance internacional, promovendo exposições das fotografias em Nova York, com a 

cobertura da mídia; a ida de um dos alunos para um encontro em Amsterdã; e a 

matrícula de algumas crianças em instituições de ensino ocidentais localizadas na 

região2. 

  

Estou buscando doações para eles. Meu objetivo é ensiná-los, mas também obter 
recursos para eles, usando suas fotos, vendendo suas fotos para obter dinheiro 
para eles. A Anistia Internacional usará as fotos deles em seu calendário. As 
fotos serão leiloadas na Sotheby’s. O objetivo é tirar as crianças dos bordéis 
(Trecho retirado do filme). 

 

Considerações finais 

A pedagogia empreendida nas aulas e reproduzida no filme parece demonstrar a 

intenção de disciplinar o olhar tanto das crianças quanto dos espectadores, o que se 

contrapõe à intenção expressa no discurso da narradora, de se ver o mundo através dos 

olhos dessas crianças. 

Apesar de darem às crianças do distrito da luz vermelha de Sonagachi, na Índia, 

o acesso às câmeras fotográficas, ao delimitarem as possibilidades anárquicas do uso da 

máquina através conceitos ensinados nas aulas, observamos que os realizadores não 

possibilitam a autonomia no uso da tecnologia, o que acaba por reafirmar um sistema de 

dominação cultural. 

Se o filme apresenta ao espectador a intenção de promover uma descoberta do 

outro a partir das imagens das crianças e as crianças da imagem, acaba por realizar, em 

contrapartida, uma construção narrativa de uma experiência hierárquica, em que a 

tecnologia é uma ferramenta de produção de imagens sobre a miséria de uma outra 

cultura, sob os parâmetros de uma cultura dominante. Valendo-se das possibilidades de 

reprodução da imagem, as crianças são lançadas como pequenos informantes dentro da 

                                                        
2 Hoje, Zana Briski e Ross Kauffman mantêm o projeto “Kids with camera”, nascido da experiência em 
Calcutá. Informações sobre o projeto estão disponíveis no endereço eletrônico: http://www.kids-with-
cameras.org/home/. 



zona proibida, produzindo matérias-primas a serem comercializadas por Zana, em nome 

de sua causa. 

O filme, por fim, é um objeto que sintetiza alguns dos elementos que se observa 

num cenário mais amplo de trocas desiguais de fluxos simbólicos. A tecnologia 

encontra-se, aí, a serviço dos próprios ideais Zana, que, por sua vez, prezam, em grande 

medida, pela manutenção de um sistema de poder que dão sentido ao seu papel de 

salvadora e o das crianças, de vítimas, e não o contrário. Ao reforçar a distinção desses 

papéis, Zana vale-se do mesmo sistema de forças de opressão e subordinação que se 

exerce no plano social, reforçando, assim, a sua ação, ao invés de transformá-la. 
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