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No momento em que os confinamentos impostos pelo coronavírus deixaram as

cidades do mundo desertas, filmagens de drones de vilas vazias surgiram nas

plataformas de compartilhamento de vídeos. Por todo o globo, comentadores

insistiram em apontar a melancolia que tais imagens “pós-apocalípticas”

suscitavam. Este ensaio propõe-se a uma leitura dessas imagens diante do

cenário de nossa crise ecológica atual, enfatizando suas conexões com

filmagens de drones de protestos antirracistas e com filmagens de animais

selvagens ocupando as cidades confinadas ao redor do mundo. Uma atenção

especial será dada à sua problemática estetização da política, particularmente

no que diz respeito ao pensamento ecológico.

Enquanto escrevo este texto, em junho de 2020, o corpo de

George Floyd acaba de encontrar seu descanso. Ao redor do globo,

pessoas desceram às ruas, protestando contra a descriminação

racial e tombando estátuas de comerciantes de escravos e

governantes coloniais. Em meados de março, quando o mundo foi

progressivamente levado à paralisação por uma pandemia

desconcertante, era difícil de imaginar que o ano de 2020 fosse

ser lembrado por outra coisa que o Covid-19, a tensão produzida

2 Tatiana Monassa é crítica de cinema e pesquisadora, tendo editado a revista Contracampo de 2007 a 2011. Atualmente leciona
estudos de cinema na universidade Paris 3.

1 “Of drones and the Environmental Crisis in the Year of 2020”. In KEIDL Philipp Dominik; MELAME Laliv; HEDIGER Vinzenz;
SOMAINI Antonio (Org.), Pandemic Media: Preliminary Notes Toward an Inventory. Frankfurt: Meson Press, 2020. Disponível em:
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por um vírus astuto que supostamente vazou de morcegos para os

humanos e ainda está tirando vidas. Mas nosso atual inimigo

evasivo expôs de forma brutal um mundo repleto de

desigualdades econômicas e raciais.

O que os protestos antirracistas têm a ver com filmagens de drone

ligadas ao coronavírus? Evoco-os por duas razões. Primeiro

porque este texto é uma reação imediata às questões políticas

levantadas por este tipo de filmagem e, enquanto tal, uma

resposta profundamente inserida no momento presente. Tivemos

pouco tempo para refletir sobre a imensa quantidade de imagens

inspiradas pelo surto. Se a história das imagens aéreas pode nos

ajudar a entender melhor algumas das questões em jogo, alguns

desses problemas me parecem intimamente ligados à natureza do

nosso tempo. Neste sentido, os potentes protestos ligados a

George Floyd que testemunhamos fazem parte da equação: eles

são tão relevantes na medida em que enormes multidões

encheram as ruas, pouco tempo depois que os confinamentos

contra o vírus em todos os continentes as haviam deixado

desertas. Frente ao espectro crescente das sociedades de

vigilância, os sobrevoos feitos por drones deste tipo de grande

manifestação – e este é meu segundo ponto – tornou-se

inseparável de tomadas aéreas de cidades transformadas em

cidades fantasmas. A estranheza das ruas sinistramente vazias de

Los Angeles, filmadas em 20 de março [de 2020] torna-se ainda

mais impressionante quando comparada com as imagens

extraordinárias da aglomeração de manifestantes em Hollywood

Boulevard em 8 de junho (fig. 1) . Minha discussão sobre as3

filmagens de drone ligadas ao coronavírus se fará com essas

imagens em mente – assim como convocará imagens muito

distintas feitas durante a pandemia, como filmagens de animais

selvagens ocupando cidades confinadas em torno do mundo.

Justapondo esses elementos aparentemente disparates, desejo

3 Ver https://www.youtube.com/watch?v=O51LOuQzROI, postado por The Washington Post em YouTube em 20 de março de 2020,
assim como as filmagens de drone virais de Ron Kurokawa, que documentam o protesto organizado por Black Lives Matter BLD,
PWR e o rapper local de LA YG: https://www.instagram.com/p/CBKLOkAhGEV, postadas em Instagram em 8 de junho de 2020.
Consultados em 11 de junho de 2020.
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enfatizar suas conexões subterrâneas. Por um lado, todas elas

evocam o policiamento e o monitoramento de corpos humanos e

não-humanos, assim como a crença de que algumas vidas têm

mais valor do que outras. Por outro lado, elas se referem a uma

problemática “estetização da política”, particularmente no que

diz respeito ao pensamento ecológico.

[Figura 1a-b] Los Angeles em 20 de março de 2020
e Los Angeles em 8 de junho de 2020.
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Filmagens de drone ligadas ao coronavírus

“Estranheza” é um bom ponto de partida. Quando as filmagens

de drone de cidades inusitadamente ermas apareceram nas

plataformas de compartilhamento de vídeos, as palavras

“maravilhoso” e “pós-apocalíptico” vieram quase

imediatamente. No início de fevereiro, uma montagem evocativa

de sequências de drone captadas na cidade de Wuhan, sob

confinamento estrito na época, foi amplamente repassada .4

Alguns a qualificaram de “perturbadora”, mencionando “cenas

reminiscentes de um filme pós-apocalíptico” (O’Brian 2020);

outros evocaram uma “situação espectral” (anônimo, 2020).

Enquanto a pandemia se espalhava em mais de 200 países e

filmagens aéreas de outras cidades sob confinamento circulavam

amplamente, comentaristas insistiam tanto na “beleza

perturbadora” dessas cidades que um dia foram familiares e

agora se tornaram “cidades fantasmas”, como nos sentimentos

melancólicos que elas suscitavam.

Enquanto veículos com acesso a movimentos e pontos de vista

humanamente impossíveis, drones são estranhos por natureza. E

assim são as imagens que eles produzem: a expressão de Harun

Farocki, “imagens fantasmas subjetivas” evoca bem tal

estranheza (Farocki 2004). Os drones de vigilância policial

geraram muitas dessas filmagens destinadas acima de tudo ao

monitoramento por humanos e por máquinas, e, portanto,

inseparáveis de estruturas de poder disciplinares . Apesar disso5

5 Ver, por exemplo, https://www.youtube.com/watch?v=bpe-ARGSi-w (filmagens de Paris por drone e com lapso de tempo antes e
durante  o confinamento, agrupadas pela polícia francesa e postadas na internet em 28 de março de 2020, consultado em 11 de
junho de 2020) e https://www.youtube.com/watch?v=ND1EIf7s2d4 (filmagens de drone do confinamento em Barcelona, feitas pelo
“Mossos de esquadra” catalão, postadas na internet em 20 de abril de 2020, consultado em 11 de junho de 2020). Eu não tratarei
neste ensaio de outras características desses supostos “drones pandêmicos”, que, além de monitorar o distanciamento social e
indivíduos em quarentena, reivindicam a capacidade de captar  o batimento cardíaco e a temperatura das pessoas, ou de identificar
se elas estão usando máscara. Notemos também que drones falantes equipados com amplificadores foram utilizados em diversos

4 The New York Times. 2020. “Drone Footage shows Wuhan under lockdown.” The New York Times, 4 de fevereiro de 2020,
consultado em 11 de junho de 2020.
https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000006960506/wuhan-coronavirus-drone.html. As filmagens foram feitas por
um fotojornalista chinês e editadas pelo The New York Times.
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(que sejam feitas pela polícia, por civis ou por grandes

organizações midiáticas, as filmagens de drone ligadas ao

coronavírus estão fortemente ancoradas na sociedade da

vigilância), tais imagens não podem ser descritas como

inteiramente “operacionais”, isto é, como imagens feitas por

máquinas para máquinas “nem para entreter nem para

informar” (Farocki 2004, 17). Embora ilustrem uma iteração de

imagens logísticas, as filmagens de drone ligadas ao coronavírus

não excluem totalmente o olho humano. Seu horizonte pode ser o

da automatização total, mas intermediários humanos ainda estão

presentes. Além do mais, ao entrar no turbilhão da cultura visual,

tais imagens fogem do seu destino puramente instrumental e

tornam-se objetos estéticos oferecidos à contemplação de

espectadores confinados e ansiosos. Filmagens de drone de

cidades sob confinamento evocam a longa história de vistas

urbanas em movimento (Castro 2017). A sensação de voo, assim

como a mobilidade extraordinária do ponto de vista, foi (e é) tão

importante quanto o deleite experimentado ao observar a cidade

de um ponto de vista inabitual. O prazer inerente às filmagens de

drone ligadas ao coronavírus reside igualmente nessa oscilação

entre percepção visual e cinestésica, referindo-se a práticas

culturais do olhar que vão além do expediente militar dos drones .6

Como algumas destas vistas anteriores, as filmagens de drone

ligadas ao coronavírus têm uma forte dimensão afetiva. Até

sequências documentando pontos turísticos desertos,

convidando seus espectadores a experimentar divertidos tours

virtuais na segurança de suas casas, parecem encobertos com um

véu elegíaco, frequentemente reforçados por trilhas sonoras

atmosféricas . Um clipe intitulado Il Silenzio di Roma [O silêncio7

7 Ver, entre inúmeros exemplos, filmagens de drone de São Francisco sob quarentena:
https://www.youtube.com/watch?v=yQky8qARcwc (postado em YouTube em 2 de abril de 2020), de Chicago:
https://www.youtube.com/watch?v=-8Ia03Ve1fc (postado em YouTube em 11 de abril de 2020), de Florença:

6 Somado a isso, deve-se apontar que apesar de suas origens militares, a tecnologia do drone é por vezes utilizada para abalar o
mesmo regime de poder que a produziu. Ver, por exemplo, a forma com que o movimento No Dakota Access Pipeline utilizou
drones para monitorar atividades policiais. Ver https://www.youtube.com/watch?v=uXWw0y44xaM (postado em YouTube em 2 de
dezembro de 2016).

países durante o confinamento, da China a Portugal.
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de Roma] é absolutamente exemplar . Enquanto a estética do8

vídeo ilustra perfeitamente o visual corporativo e promocional no

qual seu realizador é especialista, a trilha incidental estimula a

contemplação . Em um dos primeiros textos sobre filmagens de9

drone ligadas ao coronavírus, Patricia Zimmerman e Caren

Kaplan apontaram a nostalgia melancólica e quase pesarosa de

tais imagens aéreas (Kaplan e Zimmerman 2020). Apesar de sua

aparência inócua, tais reações são profundamente políticas.

Como observa Zimmerman, “a reação afetiva (...) parece uma

forma de romantismo disponível apenas aos privilegiados com

tempo para meditar sobre o vazio e regozijar-se nisso” (Kaplan e

Zimmerman 2020). De fato, as filmagens de drone ligadas ao

coronavírus ilustram de muitas formas uma preocupante

estetização da política, e não apenas porque elas falam em

primeiro lugar para os privilegiados do mundo.

Drones e a estetização da política ecológica

A expressão “estetização da política” foi utilizada pela primeira

vez por Walter Benjamin para tratar da “glorificação da guerra”

do fascismo (Benjamin 2008, 41). A discussão de Siegfried

Kracauer sobre o ornamento de massa (e as vistas aéreas) ilustra

bem o que a estetização da vida política significou durante esses

anos lúgubres do entreguerras. (Kracauer 1995; Castro 2013).

Utilizarei essa ideia de uma forma diferente. Me parece que as

9 Algumas das reações de espectadores, registradas na seção de comentários, valem ser citadas: “belo e triste” ou “vídeo
maravilhoso e realmente emocionante, uma Roma poeticamente bela, ferida em seu seio pelas sirenes em seu triste silêncio, para
salvar vidas do vírus” (“Stupendo video clip davvero commovente, Roma poeticamente meravigliosa, ferita al cuore dalle sirene
nel suo triste silenzio, per strappare vite al virus”). Na conta Instagram do autor, uma fotografia aérea do monumento de Victor
Emmanuel II apresenta a legenda mala tempora currunt (“tempos ruins pairam sobre nós”). Ver
https://www.instagram.com/p/CBIMIZQh8TU/, postado em 8 de junho de 2020. Consultado em 11 de junho de 2020.

8 O vídeo foi filmado por um certo Luigi Palumbo, um operador de drone profissional. Ver Il Silenzio di Roma, postado por Invidiosrl
em 7 de abril de 2020. Consultado em 11 de junho de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=kFGZKUxJwkM).

https://www.youtube.com/watch?v=zTJvE7BIZTo (postado em YouTube em 28 de março de 2020), ou de Lisboa:
https://www.youtube.com/watch?v=VSsarnHMXbA (postado em YouTube em 3 de abril de 2020). Consultados em 11 de junho de
2020. A plataforma Airvüz, “a primeira comunidade online de compartilhamento de vídeo para a emergente Era do Drone”,
compila um grande número de filmagens de drone de confinamentos, feitas ao redor do mundo (ver https://www.airvuz.com/).
Drone DJ, um site especializado na indústria do drone também fez compilações de filmagens de drone ligadas ao corona vírus.  Ver
https://dronedj.com/2020/04/01/ultimate-coronavirus-drone-footage-roundup-usachina-italy-spain-and-more/ (postado em
1o de abril de 2020, consultado em 11 de junho de 2020).
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dimensões afetivas e aprazíveis das filmagens de drone ligadas ao

coronavírus – suas qualidades estéticas inerentes – induzem, na

esfera pública, uma vitória preocupante do espetáculo sobre a

crítica. Isto é particularmente evidente quando se trata do

pensamento ecológico – um aspecto habitualmente ignorado em

discussões sobre a automatização da visão. Enquanto crise

produzida por humanos, a epidemia atual está explicitamente

ligada à ecologia e à nossa relação problemática com o mundo

“natural”. Enquanto governos impunham regulações mais ou

menos estritas de distanciamento social, comentadores não

tardaram a sugerir que esta era a primeira grande crise do

Antropoceno (Tooze 2020). Discussões sobre as consequências

positivas ou negativas do surto floresceram: as mais otimistas

anteciparam uma nova era de consciência ecológica. Quando as

imagens de satélite revelaram quedas significativas de poluição

do ar em todo o planeta, as filmagens de drone de cidades vazias

vieram encarnar, para alguns, o que seria o mundo sem humanos

– ou, pelo menos, com consideravelmente menos humanos.

Imagens (em sua maioria falsas) de animais selvagens

retornando a metrópoles desertas de humanos foram

amplamente compartilhadas (fig. 2) . No Reino Unido e em10

algumas partes da Europa, adesivos falsos de Extinction

Rebellion (XR) proclamavam: “Corona é a cura, humanos são a

doença” (fig. 3). XR rapidamente negou os adesivos: eram obra de

ativistas de extrema-direita, que não apenas desejavam

descreditar o grupo, como promover o “eco-fascismo” (Manavis

2020).

10 Ver, entre outros, “Coronavirus Outbreak: Animals Take to Streets among Lockdown,” postado por India Today em YouTube, em
10 de abril de 2020. Consultado em 11 de junho de 2020. https://www.youtube.com/watch?v=_DSLP95CR2k; e “6 Things that prove
that the Earth is Healing”, postado em YouTube por Curly Tales, 23 de março de 2020. Consultado em 11 de junho de 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=R3M908TJG9M.
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[Figura 2] Dois patos em frente ao restaurante Tour d’Argent, Paris.
Foto postada no Twitter por @sisyphe007 em 31 de março de 2020.

[Figura 3] Adesivo falso de Extinction Rebellion:

“Corona é a cura, humanos são a doença.”

Em um tempo que parece um tanto longínquo, na distante galáxia

de nosso mundo pré-pandêmico, autoproclamados eco-fascistas

assassinaram um número significativo de pessoas em El Paso e

Christchurch (Darby 2019). O eco-fascismo certamente precede o
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surto (Gardiner 2020). Mas na medida em que filmagens de drone

de cidades esvaziadas sugeriam que o mundo tinha se tornado

uma zona de alienação de um desastre nuclear na qual a

“natureza” estava recuperando seus direitos, eco-fascistas

aproveitaram a oportunidade. Sua crença: preservar o planeta em

detrimento de certas vidas, em particular as vidas negras,

indígenas e de outras minorias étnicas. A própria ideia de que

“humanos são o vírus” – um meme tuitado e repassado inúmeras

vezes durante o confinamento, e de certo modo inseparável de

filmagens de drone e imagens de satélite – é inerentemente

problemático. Embora as atividades humanas estejam certamente

por trás da crise ambiental, a visão genocida segundo a qual o

Covid-19 é a resposta do planeta ao “vírus humano” é

insustentável. Em termos práticos, aqueles que estão sendo

“sacrificados” são os mais frágeis em termos de saúde, de idade e

de posição econômica: os pobres, os sem teto, os presos, os

deslocados, os marginalizados, etc. Se as filmagens de drone de

cidades vazias e imagens “fofas” de animais selvagens

explorando as metrópoles do mundo servem o credo que

“humanos são o vírus”, a política ambiental é neutralizada (se

não estetizada): as razões reais por trás de nossa crise atual não

são tratadas, elas se tornam espetáculo.

O elo entre justiça racial e crise ambiental deve ser reconhecido. A

desigualdade racial (e de gênero) e a destruição ambiental andam

de mãos dadas (Ferdinand 2019). Nesse contexto, os corpos

humanos e não-humanos presentes ou ausentes nas filmagens de

drone de cidades sob confinamento (ou pós-confinamento) são

significativos. Enquanto o impacto real da crise na consciência

ambiental ainda precisa ser constatado, a pandemia parece ser

uma oportunidade para pousar na Terra (Latour 2018 e 2020) . De11

acordo com o sociólogo francês Bruno Latour, o projeto moderno

se deu “em voo”, desconectado do solo, das plantas, dos animais,

11 Além da ideia de Bruno Latour de que a política deveria ser redefinida como o que conduz em direção à Terra (e não ao global ou
ao nacional – o “etno-nacional” de acordo com o eco-fascismo), “pousar” deveria potencialmente ser uma forma de pensar sobre
a necessária articulação entre uma razão “cartográfica” e uma razão “ecológica”. Por razões mais ou menos óbvias, as tomadas
aéreas desempenham um papel importante nessa charada.
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da vida. Mas não podemos mais fugir da urgência ecológica: a

realidade da mudança climática antropogênica está tornando o

planeta inabitável e demanda agora uma política terrestre. O

argumento de Latour parece particularmente relevante para uma

discussão sobre imagens aéreas: se a disjunção entre o mundo em

que nós vivemos e o mundo do qual nós vivemos está no coração

de nossa crise ambiental atual, os pontos de vista importam. Em

outras palavras, de onde vemos o mundo? Neste contexto, o

mapeamento e a vigilância do planeta a partir de uma perspectiva

aérea sem dúvida contribuiu para o nosso distanciamento dele.

Além do sentimento geral de domínio e de controle sobre o

espaço que os mapas oferecem, a cartografia desempenhou (e

ainda desempenha) um papel decisivo no processo de extração de

recursos naturais da Terra. Os mapas ajudaram a transformar a

“natureza” em uma entidade a ser dominada e explorada. A

transição do que poderíamos chamar de uma razão cartográfica

para uma razão ecológica significa, entre outras coisas, ajustar

nossas posições para pontos de vista de menor escala e não

objetificantes, imaginando contra-cartografias. Para habitar

verdadeiramente o planeta e fazer dele um mundo no qual valha a

pena viver, precisamos abordar seus problemas. No que se refere

à política ambiental, adeus perambulações de drones e visão

distanciada: precisamos colocar nossos pés de volta na Terra.

Referências

Anônimo. 2020. “Coronavirus Cina, le immagini dal drone di Wuhan

diserta.” Sky tg24, 6 de fevereiro, acessado em 11 de junho de 2020.

https://tg24.sky.it/mondo/2020/02/06/coronaviruswuhan-video-drone

.

Benjamin, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade

técnica”, segunda versão. In: José Lino Grünnewald (org.), A idéia do

cinema. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969, p. 55-95.

10



Castro, Teresa. 2013. “L’Ornement de la masse, de Weimar à

Hollywood.” In Angela Lampe (org.), Vues d’en haut, p. 253-59. Metz:

Centre Pompidou Metz.

Castro, Teresa. 2017. “Cinematic cartographies of urban space and the

descriptive spectacle of aerial views (1898-1948).” In Richard Koeck and

François Penz (org.), Cinematic Urban Geographies, p. 47-63. London:

Palgrave Macmillan.

Darby, Luke. 2019. “What is Eco-fascism, the Ideology Behind Attacks in

El Paso and Christchurch.” GQ, 7 de agosto de 2019, acessado em 11 de

junho de 2020. https://www.gq.com/story/what-is-eco-fascism.

Farocki, Harun. 2004. “Phantom Images”. Public 29: New Localities, p.

12–22.

Ferdinand, Malcom. 2019. Une écologie décoloniale: Penser l’écologie

depuis le monde caribéen. Paris: Éditions du Seuil.

Gardiner, Beth. 2020. “White Supremacy Goes Green. Why is the far right

suddenly paying attention to climate change?” The New York Times, 28

de fevereiro de 2020, acessado em 11 de junho de 2020.

https://www.nytimes.com/2020/02/28/opinion/sunday/far-right-clima

te-change.html.

Kaplan, Caren e Zimmermann Patricia R.. 2020. “Coronavirus Drone

Genres: Spectacles of Distance and Melancholia,” Film Quarterly, 30 de

abril de 2020, acessado em 11 de junho de 2020.

https://filmquarterly.org/2020/04/30/coronavirus-drone-genres-spect

acles-of-distance-andmelancholia.

Kracauer, Siegfried. 1995. “The Mass Ornament.” In The Mass Ornament:

Weimar Essays, editado por Thomas Y. Levin, p. 75–88. Cambridge, MA:

Harvard University Press.

Latour, Bruno. 2018. Down to Earth: Politics in the New Climactic Regime.

Cambridge: Polity Press.

11

https://www.nytimes.com/2020/02/28/opinion/sunday/far-right-climate-change.html
https://www.nytimes.com/2020/02/28/opinion/sunday/far-right-climate-change.html


Latour, Bruno. 2020. “Seven Objections Against Landing on Earth.” In

Bruno Latour and Peter Weibel (org.), Critical Zones: The Science and

Politics of Landing on Earth, p. 9-24. Karlsruhe: ZKM Center for Art and

Media.

Manavis, Sarah. 2020. “Is coronavirus leading to a rise in eco-fascism.”

New Statesman, 11 de maio de 2020, acessado em 11 de junho de 2020.

https://www.newstatesman.com/science-tech/social-media/2020/05/c

oronavirus-leading-rise-eco-fascism.

Tooze, Adam. 2020. “We are living through the first economic crisis of

the Anthropocene”, The Guardian, 7 de maio de 2020, acessado em 11 de

junho de 2020.

https://www.theguardian.com/books/2020/may/07/we-are-living-thro

ugh-the-first-economic-crisis-of-the-anthropocene.

12


