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EDITORIAL 

 

 Estamos lançando Studium 13 quase simultaneamente com a abertura 

de uma nova linha editorial, a de Projetos Especiais, em parceira com o Midiatec 

- Laboratório de Mídia e Tecnologias da Comunicação do Departamento de 

Multimeios. A iniciativa contempla novos formatos de apresentação que não se 

encaixam na dinâmica do periódico, pela questão da temporalidade e da 

construção conceitual de trabalho original em interatividade na web. 

 Nossa capa traz uma das mais detalhadas imagens já feitas do cosmo. 

Trata-se de uma montagem a partir de fotos obtidas pelo telescópio Hubble. O 

resultado é uma visão da belíssima nebulosa Helix, cujo formato sugere um 

olho humano ou divino. 

 Ivan Santo Barbosa nos apresenta o olhar que Fernando de Tacca 

lança sobre a sociedade japonesa entre 1995 e 1997, em "Observações fortuitas 

sobre o Japão". 

 Vera Maria B. Calazans de Q. Guimarães analisa uma foto de Kelvin 

Carter premiada com Pulitzer em 1994, e a trajetória do chamando "Clube do 

Bang-Bang". 

 Siloé Soares de Amorim apresenta uma síntese de seu trabalho de 

campo entre os povos ressurgidos do Nordeste e as imagens das manifestações 

indígenas na busca de uma identidade perdida no tempo. 

 Eduardo Ismael Murguia tece o contexto histórico da formação do 

Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), trazendo questões sobre sua 

vocação entre ser museu ou arquivo, ilustrado por imagens de Joel La Lana 

Sene realizadas durante a exposição "Memórias paulistanas", evento inaugural 

da sua sede atual. 

 Mauricius Farina transita sua análise sobre a relação entre o retrato e o 

fotógrafo na obra de Diane Arbus e Cindy Sherman. 
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 "Flutuações", ensaio fotográfico de Lívia Aquino sobre a Parada Gay de 

São Paulo, abre espaço para a leitura poética identitária de Patrícia Garcia. E 

Acir Dias relata, também de forma poética e conceitual, sua relação com as 

imagens de Salete Bramatti que comporão parte de uma seqüência de seu filme 

"Ana é Maria". 

 Esperamos partilhar o prazer que nos move com liberdade e nos envolve 

a cada edição. 

 



OBSERVAÇÕES FORTUITAS SOBRE O JAPÃO - FOTOGRAFIAS DE 

FERNANDO DE TACCA 1 

Ivan Santo Barbosa 2 

 

 Fernando de Tacca revela-nos seus passos e espantos no Japão. São 

fotos, recortes e registros os quais, dinâmicos, fixam imagens e emoções. 

Àqueles que esperam o exótico fácil, mostra o cotidiano; àqueles que buscam o 

espetáculo, comove com a delicadeza; aos que solicitam o fácil, impressiona 

com a profundidade. 

 A textura de suas imagens é comovente pela sensibilidade sutil e firme 

em que é tecida. Se a primeira pele é policromática, as lentes de Tacca buscam 

além; a derme profunda é mais dura e forte na tessitura desvelada e penetrante 

do foto-voyeur. 

 Se às vezes deixa-se seduzir por ícones e figuras ancestrais, também nos 

deixa seduzidos. Porém, foge dos estereótipos - os símbolos arcaicos nos são 

informados por crianças de quimono e seus olhares imaginários. Mas também, 

por velhos em closes e suas rugas e sulcos e arcos. São retratos belíssimos que 

estão na cultura nipônica, evidenciando sua história, contudo, transcende-a no 

onírico ontológico do olhar. De outro lado, o centrífugo do gesto é tensionado 

com o centrípeto dos símbolos. Assim, os templos e seus objetos, os cemitérios 

                                            
1 "Observações fortuitas sobre o Japão" 
Fernando de Tacca morou entre 1995 e 1997 no Japão, onde foi Professor Brasileiro Visitante 
na Universidade de Estudos Estrangeiros de Osaka e pesquisador no Museu Nacional de 
Etnologia. Fotógrafo especialmente convidado pelo Departamento de Relações Internacionais 
da Prefeitura de Osaka e pela Associação das Cidades Irmãs de Osaka para realizar exposição 
individual. 

 Galeria da Associação de Cidades de Osaka, Japão, setembro/1997. 

 Osaka Toshi Kyokai - Osaka City Association Gallery, Sumitomo seimei, Yodoyabashi 
Buid. 4-1-21, Kitahama, Chuô-ku, Osaka. 

Apresentações no Brasil 

 Biblioteca Central da Unicamp, Galeria de Artes da Unicamp, Junho/1998. 

 Usina do Gasômetro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Novembro/1998. 

 Espaço Cultural Fundação Japão, São Paulo, Dezembro/1998. 

 Exposição oficial da XXV Reunião da ANPOCS, Caxambú, MG, Outubro/2001. 

 Oficina Cultural de Limeira, Julho/2003. 
2 Professor Titular na ECA-USP. 
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e suas imagens, os quimonos e suas cores tornam-se os verbos pelos quais a 

cultura japonesa articula sua linguagem-exemplar. E o imaginário da menina de 

quimono é circunscrito no cenário do templo onde a família encantada registra a 

foto high tech e Tacca informa a metalinguagem. 

  

     

 Às vezes é "símbolo puro" e um samurai advindo da nossa imaginação e 

fantasia se dá presente com seus ornamentos e fantasmas. E o cemitério e os 

campos de arroz com pássaros alados nos sussurram luzes mágicas ao pôr-do-

sol com seu filtro amarelo. Noutros instantes, são aquelas velhinhas tão arcadas 

que descrevem em seus pequenos corpos o peso da história e do mito e 

atualizam o milagre do arroz - são tão pequenas, frágil-fortes - intensas como o 

grão que plantam. 
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 Em certas imagens busca a plasticidade iconográfica e sua opção 

desloca-se para bandeirolas e balões com inscritos kanji, de traços tão 

sofisticados, belos e enigmáticos. Em outros, recorta pessoas em seus passeios 

cotidianos com passos distraídos pelos becos de Osaka. São personagens 

solitárias e suas sombras, desaparecendo fugidias, insinuam-nos o contraste na 

estação do shinkansen. 

     

 Mulheres-mercadorias anunciadas em máquinas automáticas e cabines 

telefônicas de contato íntimo. Descreve a modernidade de prédios espelhados 

ao lado de painéis-gravuras do ukyo-e. E o novo é condensado nas imagens de 

elevadores panorâmicos, convexos e espelhados - sutil visão. Fernando de 

Tacca apreendeu e nos ensina a nuança das paisagens, pessoas, ações, 

símbolos nas fotos - Japão que nos inspira. Japão no olhar e cinestesia 

penetrante revelados. 

     

 



A MENSAGEM DE UMA FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA 

Vera Maria B. Calazans de Q. Guimarães 1 

 

 Quando pensei em fazer uma análise de uma fotografia, logo veio à minha 

mente uma imagem que chegou a mim pelo correio eletrônico, sem legenda e 

nenhuma referência. A fotografia me deixou bastante impressionada. É uma 

cena com dois elementos, a menina e a ave, mas, para mim, tinha todos os 

significados do mundo. Via a criança morrendo de inanição, só, e o urubu à sua 

espreita. Ela falava da morte, mas mais que isso, do descaso humano. Como 

podem os homens chegar a este ponto! O que me confortou, por um momento, 

foi a presença de uma pessoa, o fotógrafo. Ao menos ele estava ali. Queria saber 

a história da foto. Onde tinha acontecido, o que o fotógrafo tinha feito. 

 Aquela cena tinha se cristalizado no papel, gravando a realidade em dado 

espaço e tempo. Foi o assunto selecionado, a escolha e as ações do fotógrafo, 

enfim, o processo de construção da representação do fotógrafo - a primeira 

realidade, ou realidade interior da imagem fotográfica, a história do assunto no 

passado. Porém, a construção foi a partir do real; desse modo, a fotografia era 

um documento do real, e a imagem obtida, sua segunda realidade - o assunto 

representado, o conteúdo explícito da imagem fotográfica. Para decodificá-la 

deveria conhecer sua história, o processo de criação do fotógrafo, suas 

intenções. É o que nos ensina Kossoy (1999). 

 Quando iniciei a análise, não tinha, até aquele momento, as referências 

históricas da fotografia, não sabia quem era o fotógrafo. As pesquisas, até então, 

eram infrutíferas. O que tinha era, como receptora, uma interpretação da 

imagem, segundo meus códigos, minhas referências culturais. 

 Porém, como falar da fotografia, das emoções que tinha sentido? Foi 

Barthes que me ajudou a explicar as impressões causadas pela foto. A análise 

                                            
1 Doutoranda em Multimeios, IA/Unicamp 
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seria, antes de tudo, minha interação com ela, sensações sentidas como 

espectador segundo as referências teóricas de Barthes. 

 

A história da fotografia e do fotógrafo 

 

Da fotografia 

 A fotografia é de uma menina sudanesa, que estava se arrastando em 

direção a um posto de alimentação. Foi registrada pelo fotógrafo sul-africano 

Kevin Carter, em 1993. 

 A guerra no Sudão 

 O Sudão (antiga Núbia), em 

1820 tornou-se colônia britânica e em 

1899 foi submetido ao domínio egípcio-

britânico. Em 1956 obteve a 

independência. Começou, no sul, a 

guerrilha do Exército de Libertação do 

Povo Sudanês (SPLA). Depois de 

vários golpes, em 1989 tomou o poder o general Omar al-Bashir, que instalou 

uma ditadura militar. Seu regime foi marcado pela intensificação dos combates 

e, em 1991, adotou um Código Penal baseado na lei islâmica. Os combates entre 

a guerrilha do SPLA e o governo islâmico provocaram o êxodo de milhares de 

pessoas. Cerca de 600 mil refugiados morreram de fome no sul, a 800 km de 

Cartum, a capital, em 19932.  

 

                                            
2 Fonte: Mulheres negras. Online. Disponível: http://www.catolicanet.com.br/africa [26/05/2003]. 
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Do fotógrafo 

 Kevin Carter (1961-1994) fazia parte de um grupo de quatro fotógrafos, 

jovens, de classe média. Os outros três eram: Greg Marinovich, Ken Oosterbroek 

e João Silva, um moçambicano educado em Portugal. Tinham o apelido de The 

Bang Bang Club, dado pela imprensa internacional da África do Sul, pois eram 

destemidos e às vezes extremamente descuidados para conseguir imagens 

violentas da guerra3. 

 A história dos quatro fotojornalistas sul-africanos foi contada no livro The 

Bang Bang Club4, por Greg Marinovich, co-assinado por João Silva. Conta a 

saga do grupo que, diariamente, se dirigia às cidades próximas a Johanesburgo 

para fotografar a fase mais violenta da luta entre os partidários do ANC (African 

National Congress) de Nelson Mandela e os do líder zulu Buthelezi, no final do 

apartheid. 

 As imagens renderam prêmios internacionais e fama aos quatro 

fotógrafos, porém, com custos emocionais aos dois sobreviventes do grupo, 

além da morte de Ken Oosterbroek, primeiro sul-africano a ganhar um Pulitzer, 

ocorrida durante um dos tiroteios, à vista de seus companheiros. Ken faleceu em 

abril de 1994 e Kevin Carter suicidou-se aos 33 anos, em julho do mesmo ano, 

asfixiado com os gases do escapamento do carro. 

 Os longos períodos passados em situações extremas e de conflitos 

dificultaram o convívio social no dia-a-dia. Como conta Greg no livro: "Quando 

se tenta recebe-se um olhar de incompreensão ou asco. Só conseguimos falar 

dessas coisas entre nós". Kevin dizia que sofria de depressão e pesadelos. 

 Em 1993, João e Kevin foram ao Sudão cobrir o genocídio de tribos cristãs 

pelo governo sudanês. João já tinha percorrido a aldeia de Ayud tirando algumas 

fotos. Kevin percorreu a mesma aldeia e tirou a foto da menina. Disse que estava 

fotografando uma criança, mudou de ângulo e, de repente, viu o urubu atrás dela. 

                                            
3 Comentário sobre o livro Bang Bang Club. Online. Disponível: 
http://digitalfilmmaker.net/Bang/bangbangclub.html  [26/05/2003]. 
4 Greg Marinovich e Joao Silva. The Bang Bang Club. Publicado por Basic books: 2000. 
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Disse que tinha enxotado o abutre. João já tinha fotografado a mesma menina, 

mas sem a ave. 

 A fotografia, que foi adquirida pelo New York Times, ganhou o prêmio 

Pulitzer de 1994, e deu mais resultado do que qualquer outra reportagem para 

chamar a atenção sobre a fome no continente africano. Porém, levantou a 

questão que acompanhou o fotógrafo até sua morte. O que ele tinha feito para 

salvar a criança? Todos queriam saber, e Carter dava diferentes versões. 

Chegou a declarar, em uma das suas últimas entrevistas, que odiava a foto. 

 A respeito do tipo de trabalho que faziam em campo, Greg, no livro, faz 

uma reflexão sobre o assunto: "João e eu também vimos muitas crianças morrer 

à nossa frente, na Somália, e só fotografávamos. Tragédia e violência produzem 

imagens fortes. Somos pagos para isso. Mas há um preço embutido em cada 

imagem dessas: um pedaço da emoção, da vulnerabilidade, da empatia que nos 

torna humanos se perde a cada vez que acionamos o botão da câmera." 5 

 

A leitura da foto 

 Para a análise da fotografia, Kossoy me indicou o caminho a percorrer. 

Era importante saber a história do documento e a do fotógrafo. Colocá-lo no seu 

espaço e tempo para reconhecermos e entendermos suas intenções. Mas, como 

disse anteriormente, as emoções sentidas só fizeram sentido com a Câmara 

Clara de Barthes, e é através dele que fiz a leitura. 

 Para Barthes, reconhecer o studium é encontrar as intenções do fotógrafo, 

compreendê-las, porém, segundo as próprias imagens mentais do spectator. 

 O studium é o quadro histórico, o assunto no qual o fotógrafo investiu, tem 

conotação cultural, resulta num interesse amplo e eu posso ou não me identificar 

com ele. Por ser amplo, é revestido de generalidade e, assim, pode ser percebido 

do mesmo modo por um grupo de pessoas ou um corpo social. A cultura nos liga 

                                            
5 Retirado do artigo de Dorrit Harazim, Abutres ou heróis, publicado em 02 de fev. de 2001. 
Online. Disponível: http://www.no.com.br [26/05/2003]. 



STUDIUM 13  12 

a sentimentos e valores dados pela sociedade, em determinado espaço e tempo. 

São emoções e sentimentos trazidos pela interação humana e projetados na 

interpretação da fotografia. 

 O studium, assim, é codificado, com significação elaborada por uma 

sociedade, na história, podendo ter a mesma interpretação por diferentes 

pessoas, que convivem naquela sociedade, naquele espaço e tempo. 

 Ao olharmos a fotografia, vemos a criança fraca, esquálida. Logo nos 

reportamos a uma das guerras civis, africanas, onde inúmeras pessoas morrem 

de doença e fome. Grande número de pessoas conhece as imagens, no 

passado, publicadas em várias ocasiões. 

 Enquanto o studium é cultural, o mesmo não acontece com o punctum. 

Este é pontual, pessoal, subjetivo. 

 O punctum, para mim, é a ave. Ela me fere, me transtorna. Um detalhe 

que não foi colocado lá, intencionalmente, ela está no campo do fotógrafo. Diz 

que ele estava lá, não podia deixar de fotografar o objeto parcial ao mesmo 

tempo em que o total, pois ele fazia parte da cena. A vidência do fotógrafo não 

consiste em ver, mas em estar lá. O punctum, a ave, faz com que eu pense 

imediatamente numa história, em indagações, para além daquilo que eu vejo: o 

que aconteceu depois. 

 O studium pode servir a várias pessoas. O punctum a uma ou poucas. 

Portanto, é difícil falar dele. Tem significado para alguém, cujo código pessoal 

vem de sua história particular. Falar do punctum é expor-se, pois, 

necessariamente, é falar de sentimentos pessoais. O outro entende, mas não 

compartilha, então, ao falar do punctum, a emoção desanda, perde-se a graça. 

 Para Barthes, a essência da fotografia é o Referente Fotográfico - não a 

coisa facultativamente real, mas a coisa necessariamente real. O que nos 

impressiona é a certeza de que o fato existiu no passado, uma certeza no 

Tempo. É uma cena de guerra que foi dada sem mediação, foi construída por 

inteiro. Ao olhá-la, vejo o urubu esperando a morte da menina e imediatamente 

penso em alguém que impeça isso, e, então, sinto a presença do fotógrafo. Sei 



STUDIUM 13  13 

que ele não deixou que a ave, seguindo o processo da natureza, conseguisse 

seu intento. A cena transcende a imagem fotográfica e é composta, então, de 

três elementos: o fotógrafo não é, somente, o mediador, o intermediário. A 

certeza de que o fato existiu no passado e a cena mostrando a solidão da 

criança, fizeram, da presença do fotógrafo, a salvação da menina. Penso que 

essa foi a razão de todos quererem saber da atitude do fotógrafo, depois de 

tirada a fotografia. 

 Este é o noema da fotografia, "isso foi", aconteceu: estava vivo, mas não 

está mais. O noema é intenso, pois o que vejo é a morte prenunciada: a menina 

morrendo de inanição. Ela me certifica que a guerra existiu, que milhões de 

pessoas morreram, e foi neste momento histórico, contemporâneo. E isso me foi 

dado não por um testemunho, mas por uma prova, conforme Barthes, "a-

prova-segundo-são-tomé". 

 Na fotografia há dupla determinação: de realidade e de passado - a 

menina estava lá, e não existe mais. Há a morte dada pela essência da 

fotografia, o punctum, não na forma, mas no Tempo. Porém, a morte me é dada, 

também, pelo futuro (da menina) e pelo passado, atestado pela ave. Triplamente 

morte, a fotografia se torna redundante, prolixa. 

 Olho e me retenho nela, imóvel, angustiada. Choro a tristeza do mundo: 

nenhuma cultura vem me ajudar a falar desse sofrimento - nada, nela, pode 

transformar meu pesar em luto.   

 

O discurso 

 A mensagem fotográfica é conotada: no nível da produção e no da 

recepção da imagem. Como nos diz Barthes, em A mensagem fotográfica: "A 

fotografia jornalística é um objeto trabalhado, escolhido, composto, construído, 

tratado segundo normas profissionais, estéticas ou ideológicas; por outro lado, 

não é apenas recebida, é lida, vinculada, pelo público que a consome, a signos, 

o que pressupõe código (de conotação). São estes códigos que devem ser 

estabelecidos". 
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 Se é mensagem conotada, tem dois planos: o de expressão e o de 

conteúdo. A imagem, no nível do plano de expressão, tem, como falamos, 

apenas dois elementos: a criança e a ave. Porém, esses elementos, cada um 

deles, são fortes em si mesmos. 

 Numa tentativa de deciframento, 

isolei as unidades de articulação da 

imagem, no sentido de verificar a 

variação das leituras, com a 

modificação da forma. O fotógrafo João 

Silva já tinha fotografado a menina 

sozinha, porém, não tinha dado 

importância à foto.  

 O abutre é carnívoro - alimenta-se habitualmente de carniça. Essa é a 

proposição que retiro da imagem, considerando a ave isoladamente. Além disso, 

posso inferir que olha para alguma coisa em especial ou fazer considerações 

dela com o ambiente, pois não há outro elemento de articulação presente; posso 

ter o saber de sua função ecológica no mundo: limpa o meio ambiente de restos 

putrefatos, é de sua natureza. Saberes aprendidos que fazem parte da minha 

história. 

 Ao olhar a imagem em que há 

apenas a menina, o que vem à mente é 

que a criança está morrendo. A 

imagem da menina, só, sem a ave, é 

forte: remete-nos à fome, à miséria, à 

solidão. O leitor desenvolve, 

subjetivamente, uma empatia, um 

sentir pena, porém, no plano social, se distancia, justificando a cena como outras 

realidades, abstraindo as noções de tempo e espaço, criando uma idéia de 

intemporalidade e de qualquer lugar (Koury, 1995: 76).  

 Ao olhar a fotografia, reconheço a ave e o estado da criança, e concluo: 

A ave espera a criança morrer, pressentindo a morte. A relação entre eles 
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estabelece uma sintaxe, que é lida de pronto, de imediato. A presença da ave, 

por outro lado, reforça o sentimento de solidão, de não ter alguém para cuidar, 

do descaso humano. Depois, me pergunto: O que, na criança, indica a 

proximidade da morte para a ave? De onde vem o seu saber? 

 Cada elemento é portador de um 

significado, porém, a conclusão só é 

possível dentro do contexto da imagem, 

em que estabelecemos a relação dos 

conteúdos inerentes às unidades. Não 

se trata de uma soma de valores, mas 

de uma interrelação de forças 

significadoras. Santaella (2001: 50) argumenta que o valor funcional dos 

elementos só pode ser deduzido a partir da leitura do todo presente na imagem, 

e que, segundo Koch, os planos de articulação da imagem vão de unidades 

mínimas distintivas até o plano do texto, mas devem ser definíveis em seu 

valor somente no quadro de uma única imagem.  

 A fotografia é ambígua: fala do passado (aconteceu) e do futuro (do 

passado). Expõe um fato que ainda não aconteceu: A ave teria conseguido seu 

intento? A imagem denuncia, mas não confirma a morte; a cena sugere, insinua, 

é reticente, posto que fala de um acontecimento futuro, que está prestes a 

acontecer. Ela nos leva a querer saber o que aconteceu depois, a saber além da 

cena.   

 

O trauma na fotografia 

 Fotos com imagens fortes são traumáticas. Em A mensagem fotográfica, 

Barthes questiona a existência de uma mensagem fotográfica puramente 

denotada, algo aquém da linguagem, e conclui que, se existe, podemos 

encontrá-la nas imagens traumáticas: o trauma é precisamente aquilo que 

interrompe a linguagem e bloqueia a significação. 
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 Porém, para ocorrer o trauma, é preciso que aconteça a compreensão 

imediata - não mediada - da mensagem: "O olhar reúne os elementos em um 

todo para perceber a totalidade. Se a figura de conjunto é pequena, um único 

olhar permitirá reconhecer esta totalidade, apreendendo sua essência." (Piaget, 

2000:19). 

 Para Piaget (2000:19,302), faltando os instrumentos semióticos 

(linguagem etc.) a representação é dificilmente concebível. A representação de 

conjunto supõe instrumentos simbólicos. 

 Conhecemos e reconhecemos a fome, a doença, a miséria, a morte, 

assim como reconhecemos as características da ave de rapina. Sabemos dos 

seus atributos, entendemos as unidades elementares que constituem a 

totalidade organizada, identificando, na representação, o conteúdo dessas 

idéias. 

 Compreendemos a sua significação. A imagem reconhecida é agressiva, 

pontiaguda e nos fere de pronto. Dessa maneira é que o significado, o conotado, 

é apreendido de forma rápida, contundente. E isso nos conturba de imediato. É 

quando a imagem fotográfica tem, então, todo o significado do mundo. 
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O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE SÃO PAULO (MIS): O DOCUMENTO 

AUDIOVISUAL E SUAS DETERMINAÇÕES HISTÓRICAS 

Dr. Eduardo Ismael Murguia  

 

 Os diferentes suportes que contêm um saber tornam-se documentos; eles 

testemunham a produção de diversos tipos de conhecimentos, fazendo da 

cultura um repertório ou acúmulo de possibilidades cognitivas e expressivas. 

Assim, torna-se necessário que eles sejam guardados, preservados e difundidos 

em diversos espaços, dando lugar a instituições como as bibliotecas, os arquivos 

e os museus. 

 O sistema tradicional das artes descansava sobre dois princípios: os 

monumentos ou edificações, construídas geralmente para enaltecer governos ou 

personalidades; e as coleções formadas, também, por essas personalidades. 

Tanto os monumentos como as coleções permitiram que as artes fossem vistas 

como Belas Artes, com as implicações normativas e filosóficas que esse sistema 

pressupunha. 

 Coleções de obras de arte, raridades e objetos aos quais se outorgava 

um valor especial (religioso, histórico etc.) deram lugar aos museus. Coleções 

de textos escritos (manuscritos ou impressos) consagrados pela tradição deram 

lugar às bibliotecas1. Coleções de documentos escritos provenientes de um 

governo, instituição ou personalidade deram lugar aos arquivos. 

 Embora muitos objetos e textos que não se encaixavam nessas 

categorias tenham sobrevivido e a historiografia contemporânea considere que 

todo objeto seja um documento passível de várias leituras - incluindo as não 

declaradas -, a intenção de criar lugares para a preservação do passado era 

                                            
 Professor do Depto. de Ciência da Informação / Unesp-Marília 
1 Muitas bibliotecas foram criadas desde a antiguidade com a finalidade de conter o saber 
universal. Porém, esse saber universal era identificado com a tradição clássica. Ver BARATIN, 
M. e c. JACOB O poder das bibliotecas. 2000. 
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alicerçada por uma visão canônica que dirimia o que poderia ou não ser 

preservado nos lugares que foram criados para esses fins. 

 Mas, além do caráter valorativo segundo o qual essas instituições eram 

criadas, ficava ainda um problema, o tipo documental. Imbuídas pelo intuito 

classificatório, característica essencial do século XIX, as bibliotecas lidariam 

exclusivamente com livros, fazendo com que a confusão viesse quando esses 

livros abandonavam sua função textual para converter-se em "obras raras" 

(objetos). O mesmo acontecia com os museus separados, a partir desse 

momento, por temas: Arte, história, história natural, ciência etc. E, os arquivos 

reunidos nos chamados arquivos nacionais, que começaram a agrupar 

documentação vinda de instituições diversas. 

 A sociedade industrial apresenta-se para a história como um processo 

múltiplo, dinâmico, abrangente, difícil de ser analisado na sua totalidade. A 

inovação tecnológica forma parte desse processo, sendo ao mesmo tempo sua 

causa e conseqüência. A produção de objetos em série da indústria cresce em 

consonância com o incremento de tecnologia. Paralelamente, quanto maior o 

desenvolvimento tecnológico, maior a sofisticação da sua produção: ela 

pressupõe um saber específico. Ao mesmo tempo, novas descobertas 

possibilitam novas reflexões e novas práticas. Assim, o conhecimento começa a 

crescer em ritmo exponencial. 

 Produto da industrialização, na primeira metade do século XX, a 

desconstrução desse sistema geral das artes, mencionado no início, trouxe à 

tona importantes problemas que afetaram as diversas áreas da cultura em geral.2 

 Os processos de criação e fruição artísticas mudaram muito devido, 

principalmente, a dois fatores. Primeiro, a possibilidade de reprodução da obra 

de arte, que faz com que as coleções não se sustentem mais na reunião de obras 

únicas; segundo, a mudança na própria concepção de obra de arte, que passou 

a incorporar obras que, por exemplo, são efêmeras, portanto, impossíveis de 

serem colecionadas. Essas alterações no processo de criação e fruição devem 

                                            
2 MONIER, G. História da arte e tipologia. IN: Rioux, J.P. e J.F. Sirinelli. Para uma história cultural. 
1998. 
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ser contextualizadas e entendidas dentro de um marco maior, da industrialização 

da cultura. 

 Focalizando essa discussão no que diz respeito à formação de coleções, 

o problema é sem dúvida espantoso. O ato de colecionar, de reunir objetos - 

qualquer tipo de produção material do homem - segundo diversos interesses, 

gostos etc., é uma atitude que não estranha: objetos foram colecionados em 

diversas épocas e segundo os mais variados objetivos.3 Com a sociedade 

industrial mudam as condições materiais para a formação de coleções, uma vez 

que estamos lidando com objetos não necessariamente únicos, embora não 

desapareça a expectativa pela raridade. Em decorrência disso, nossas 

instituições tradicionais haveriam de se defrontar com problemas de 

armazenagem, cuidados e apresentação desses objetos. 

 A mudança do sistema tradicional da produção e difusão do conhecimento 

foi tão abrupta e rápida como a das artes; o mal-estar que as vanguardas da 

primeira metade do século XX sentiram fez-se evidente em documentos como o 

Manifesto Futurista de Marineti publicado em 1908, em que o autor proclamava 

a morte dos museus e bibliotecas, identificados como cemitérios da cultura. 

 As conseqüências da Revolução Industrial evidenciaram-se de forma 

assustadora, devido a sua velocidade, na segunda metade do século XX e, 

sobretudo, com a difusão dos meios de comunicação de massa, como o rádio, a 

televisão e a indústria editorial, os quais se expandiram de forma tão massiva 

que chegaram a formar parte de um tipo de objetos denominados 

eletrodomésticos, devido à sua inserção no convívio diário. 

 A capacidade de transmissão do som e da imagem pelo rádio e pela 

televisão fez com que se criassem novos tipos de registros para suporte das 

mensagens veiculadas por esses canais: as fitas eletromagnéticas de som e 

imagem. Esses novos registros - leia-se documentos - apresentaram novos 

problemas para as instituições relacionadas com sua guarda e difusão. Isso, não 

                                            
3 Para ver a história das coleções consultar BAZIN, G. El tiempo de los museos...1969. POMIAN, 
K. Coleção. In : Enciclopedia Enaudi... 1982. HASKELL, F. La historia y sus imágenes...1994. 
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somente pelo problema apresentado pelo formato, mas pela determinação do 

meio sobre a mensagem. 

 Com a efervescência cultural das décadas de 60/70 o sistema tradicional 

da produção do conhecimento e as instituições a ele relacionadas trataram de 

se adaptar dando lugar aos chamados Centros Culturais.4 Isso foi muito 

importante devido a que essa nova instituição abriu as portas para as novas 

linguagens expressivas e seus novos suportes. Paralelamente, as políticas de 

desenvolvimento da pesquisa em ciência e tecnologia, por sua vez, deram lugar 

a um crescente número de informações que abriram espaço para a criação das 

bibliotecas especializadas, lidando com a busca e difusão de uma informação 

cada vez mais rápida e efêmera. 

 A indústria editorial deu lugar à chamada "explosão da informação". 

Multiplicaram-se os jornais, as revistas e os livros, ajudados pela criação de 

novos centros universitários e de pesquisas que se enquadravam dentro das 

políticas de cultura, ciência e tecnologia empreendidas por diversos países. É 

nesse contexto que aparece a Ciência da Informação, ramo do conhecimento 

preocupado com a difusão da informação atendendo às necessidades do 

usuário. Todavia, esse enfoque da Ciência da Informação serviria como patamar 

teórico de diálogo entre bibliotecas, museus e arquivos, salvando as antigas 

diferenças baseadas no suporte e na tipologia e tratamento documental.5  

 Assim, fica evidenciado que a diferença tradicional entre bibliotecas, 

museus e arquivos - sustentada num primeiro momento no valor canônico da 

cultura e, num segundo momento, na tipologia classificatória - fica diluída pelas 

novas condições impostas pela industrialização: o aparecimento de novos 

suportes que, por sua vez, condicionariam novas instituições para seu cuidado 

e tratamento. 

 A hegemonia econômica de São Paulo iniciada nas primeiras décadas do 

século XX teve a modernização como ideologia. O silenciamento do passado 

pela visão de futuro, a separação da região pela inserção no mundo, tudo isso 

                                            
4 MILANESI, L. A casa da invenção...1997. 
5 CASTRO, A L.S. de Informação museologica....1999. LOPES, L.C. A informação e os 
arquivos....1996. 
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se estruturando no imaginário da metrópole.6 Os indícios desse processo podem 

remontar à Semana de 22, porém, é na década de 50 que dois acontecimentos 

importantes sentam as bases da mudança posterior: a criação do Museu de Arte 

Moderna e da Bienal de São Paulo, que se tornaram espaços abertos às novas 

tendências da arte e da cultura. 

 Tudo isso formava parte de um projeto maior, de uma política 

desenvolvimentista retomada pelo regime militar iniciado em 1964 e que se 

traduzia na frase Brasil, país do futuro; dando a idéia de uma nação em 

crescimento, potencialmente rica e pronta a ser inserida no contexto 

internacional dos países desenvolvidos. 

 Nesse contexto político - autoritário e ufanista -, cria-se o Museu da 

Imagem e do Som, órgão da Secretaria de Estado da Cultura, em 29 de maio de 

1970, através do decreto-lei 247, assinado pelo então governador Roberto de 

Abreu Sodré. O objetivo era criar um museu que produzisse e preservasse a 

imagem e o som do passado e do presente, cujo projeto tomou forma após a 

inauguração do MIS do Estado da Guanabara em 4 de setembro de 1965, devido 

à iniciativa do jornalista Carlos Lacerda. 

          

 Criado num momento em que se acreditava que o desenvolvimento não 

era mais presente, mas o futuro revelado nos meios de comunicação de massa, 

o MIS nasceu com uma missão: registrar, embora não exclusivamente, a vida 

cultural paulistana do presente. Essa missão tinha várias imbricações: ele 

                                            
6 SEVCENKO, N. Orfeu extático...1992 

"Memória Paulistana" - Exposição de inauguração do MIS em 1975 
Fotografias de Joel La Lana Sene 
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ofereceria para a posteridade algo novo, que não era somente ser depósito de 

documentos, mas produtor de suas coleções através de registros de imagens e 

sons. Assim, a vida cultural paulistana seria registrada com o que se tinha de 

mais importante e atualizado na época: as tecnologias eletromagnéticas vindas 

da comunicação. 

 Esse aspecto torna-se instigador pelo fato de o museu ter sido criado num 

momento em que a nação brasileira, sob o governo militar, se pensava como o 

país do futuro. O MIS nascia com uma missão valorativa que se desdobrava em 

duas apreciações. A primeira, atrelada a um objetivo político manifesto: 

testemunhar para as gerações futuras a operacionalização do "milagre 

econômico" que repercutiria na cultura de uma metrópole; e, a segunda, velada, 

relacionada a um controle dos seus acervos - tal como o controle das idéias 

durante o regime militar7. 

 Outra questão importante a ser considerada no que diz respeito à criação 

do MIS é constituída pelo fato da novidade de um acervo ser determinado pelas 

novas tecnologias da comunicação. O museu seria uma das primeiras 

instituições do gênero a lidar com objetos que não eram os tradicionais objetos 

museológicos. 

 Assim, não obstante o MIS possua uma pequena coleção de objetos 

tridimensionais em exposição, como aparelhos de rádio, televisão e projetores 

de filmes e gravadores, a maior parte de sua coleção aponta para imagens e 

sons guardados na reserva técnica. Mas, imagens e sons são percepções 

sensoriais e, como tais, efêmeras: donde a alternativa de registrar sons e 

imagens através das tecnologias avançadas, o que dava lugar a uma profusão 

de suportes e formatos. O que evidencia a importância da informação, perante 

os formatos dos objetos. 

 Em decorrência dessa característica, a vocação do museu não seria a 

exposição de uma coleção permanente, visto que seu acervo está formado 

basicamente de objetos mediáticos. Os suportes que registram imagem e som, 

                                            
7 Porém, as primeiras exposições demonstram que o percurso do museu foi a contramão da 
ideologia em que se baseava sua criação. 
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com exceção da fotografia, são objetos cuja mensagem necessita da intervenção 

tecnológica para sua execução: vídeos, filmes, gravações precisam de aparelhos 

que os executem e/ou projetem. 

 Quando o MIS foi inaugurado 

oficialmente na sua sede definitiva, no 

ano de 1975, escolheu-se um casarão 

na Av. Europa, o qual teve que ser 

reformado para se adaptar às 

condições do museu. As adaptações 

feitas privilegiaram basicamente dois 

aspectos: A área de exposições e a 

área da reserva técnica - além de um auditório, uma biblioteca e as áreas 

administrativas e de limpeza. 

 Junto com as reformas, foram adquiridos instrumentos para a reprodução 

dos seus itens - moviolas, vídeos, gravadores etc., que estariam alocados na 

biblioteca para consulta dos materiais do acervo. Assim, a biblioteca foi levada 

ao cumprimento de outras funções além da guarda de livros, não somente pela 

localização desses instrumentos, mas pela dinâmica da consulta. Os originais 

ficariam na reserva e cada vez que se consultasse algum item, ele deveria ser 

copiado, ficando a cópia na biblioteca. 

 A arquitetura do museu revela outro aspecto importante: a relação entre 

exposições e acervo, pois, quando foi criado, a intenção era que as coleções 

cresceriam por meio de exposições. A primeira exposição realizada revela o 

processo seguido inicialmente. Uma vez escolhido o tema, no caso, Memória 

Paulistana, procedia-se a uma pesquisa e levantamento dos itens a serem 

expostos (curadoria), fase na qual intervinham todos os demais setores. Depois 

de realizada a exposição, o material ficava no acervo. Era dessa maneira que o 

MIS operacionalizava a idéia de constituir, ele mesmo, suas coleções8, 

cumprindo assim os objetivos para os quais tinha sido criado. 

                                            
8 Posteriormente criou-se o setor de História Oral, o qual através de projetos como Memória do 
Cine, Memória do Circo, Semana de 22 etc., construiu um importante e rico material para a 
pesquisa de diferentes aspectos da vida cultural e intelectual paulistana. 

Eduardo Castanho 
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 Enquanto o tratamento da documentação audiovisual, como aponta Smit9, 

constitui um desafio presente em bibliotecas, arquivos e museus, a falta de 

bibliografia sobre o tema determina que cada tipo de instituição trate esses 

documentos de forma diferente, segundo o uso que se fará deles. Ou seja, o 

tratamento técnico depende do lugar em que os itens se encontram. No caso do 

MIS, no ano de 1994, contratou-se uma consultoria para criar um sistema de 

descrição e arranjo documental próprio, embora baseado na documentação 

arquivística, para os materiais audiovisuais existentes no museu.10 

 Finalmente, o MIS levanta uma última questão que vai além de sua 

nomeação: ele é um museu? Considere-se a mais tradicional das definições de 

um museu: Lugar para guarda, conservação e exibição de objetos 

tridimensionais. O MIS incorpora essas funções, mas vai além. Ele também é 

uma instituição coletora de cultura11, através das exposições e dos depoimentos 

de história oral12. 

 Em decorrência, cabem ainda outras questões como: O aparecimento de 

novos suportes gerados pela tecnologia da comunicação fez com que as 

instituições tradicionais se adaptassem? Ou, as tecnologias permitiram o 

aparecimento de instituições diferentes? No caso do MIS, ele se coloca como 

algo novo, precisando encontrar respostas imediatas para o tratamento técnico 

do seu acervo - diferente dos tradicionais aos museus e mais próximo dos 

arquivos. Da mesma forma para seu serviço básico: a consulta - novo tipo de 

exibição mediada por aparelhos de visão e de som - afasta o museu das salas 

tradicionais de exibição museográfica. 

 Assim, o MIS foi uma instituição contemporânea, no sentido de nascer 

imerso numa ideologia futurista e num tratamento inovador. Ele se coloca no 

                                            
9 SMIT, J. O documento audiovisual..IN: Rev. Brs. Bibliotecon. E Doc.__São Paulo, v26, n1/2, 
jan/jun 1993 
10 Devido à falta de recursos, problemas administrativos e, sobretudo, uma visão distorcida que 
separa esses três tipos de instituições; continua-se a tratá-los como documentos exclusivamente 
museológicos. Isso deriva em sérios problemas para a criação de instrumentos de pesquisa, pois 
tratados como documentos únicos, se esquece da organicidade determinada pela sua 
procedência. 
11 HOMULOS, P. Museums to libraries...IN: Art Libraries Jornal. 1990 
12 Não pretendemos discutir aqui que tipo de memória que é produzido pelo MIS, baste 
mencionar que a possibilidade existe. 
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meio de um mundo em transformação, donde sua ambivalência entre o museu 

e o arquivo. 

 Como mencionamos anteriormente, o conceito canônico das artes 

determinava as funções das bibliotecas, arquivos e museus. Com o devir do 

tempo e face às novas mudanças no próprio terreno das artes, e pelo advento 

de novas tecnologias de reprodução de imagens; aparecem, de forma gradual, 

novas instituições encarregadas da custódia de novos objetos. 

 Dessa maneira, somos levados a propor que o MIS se insere num tipo de 

instituição que expressa e reflete as mudanças apontadas. O fato de sua criação, 

além de ter um intuito político explícito, responde a uma necessidade histórica. 

Cabe a ele achar as respostas que superem suas determinações. 
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NA ALTURA DA CARNE E DEPOIS DO ESPELHO 

Mauricius Farina  

 

 "Sentir a aura de uma coisa é conferir-lhe o poder de levantar os olhos." 

 Walter Benjamin 

 O retrato fotográfico, como um gênero 

aliado às tradições da representação das 

fisionomias, atua no campo do sensível, da 

fotogenia. Diz respeito à presença expressiva 

relacionada não com uma referência meramente 

informativa dessa expressividade (apesar de no caso fotográfico essa referência 

ser eminentemente figurativa), mas com uma atitude que emana do olhar 

daquele que fotografa e que se reflete na expressão do sujeito fotografado. Um 

retrato pode não ser apenas a imagem de um rosto anódino, mas a percepção 

de uma natureza emocional que se impregna de sentimentos conotados. 

Apresenta um autor que, em alguns casos, identifica seus retratados como um 

caçador de si mesmo, numa procura incessante por um conhecimento de si que 

se reflete no outro. 

 Muitas vezes, pela contestação, ou pelo 

desconforto de estar convivendo com as 

normas estabelecidas pelo senso comum, as 

imagens expressivas podem evocar estranhas 

fissuras. Como em Diane Arbus (1923 - 1971) que, 

ao fotografar "esquisitices", determinou imagens 

que podem ser surpreendidas pela exaltação de um 

sentimento que se revela como uma síntese da sua 

época e de seu lugar. 

                                            
 Fotógrafo, doutor em Ciências da Comunicação e professor do departamento de Multimeios da 
Unicamp. 

"Trigêmeas em seus Quartos" 
NJ, 1963 
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 Seus retratos podem também sustentar uma mensagem em aspectos que 

são de uma natureza emotiva mais evidente. Outras vezes um traço crítico se 

revela internamente, como um sentimento na altura da carne desprotegido de 

gordura e de pele: uma dimensão dolorosa. 

 Na fotografia de Diane Arbus há uma forma de proceder na qual uma 

atmosfera psicológica se revela, a partir da expressividade que se vê refletida 

em seu referente. 

"Tenho certeza de que há limites. Só Deus sabe, quando as tropas 
começam a avançar em nossa direção, como somos atacados pela 
sensação de que podemos ser mortos a qualquer momento." (D. 
Arbus) 

 Nascida nos Estados Unidos, Diane 

trabalhou como fotógrafa de moda, mas se 

fez notar por sua fotografia de pessoas 

estranhas. Sujeitos sempre à margem da 

normalidade, absolutamente distantes do 

mundo idealizado pelos elementos da moda. 

Personagens carregados de traumas vividos 

por sua própria condição social. Arbus é uma 

prova concreta de que a técnica fotográfica 

não funciona apenas como o rastro luminoso 

de um referente, mas, como algo muito sutil no território das emoções. Um índice 

da atitude de quem utiliza a fotografia para obter mais que uma imagem 

memorial. 

"Eu sempre fui da opinião que as fotografias - eu falo de minhas 
próprias fotografias - não podem ter um significado para ninguém que 
não eu. Eu gostaria de as guardar para mim, porque tenho o 
sentimento de que elas estabelecem uma certa relação entre a minha 
pessoa e os assuntos." (D. Arbus) 

 Nas fotografias de Diane Arbus existe uma relação direta com estados 

anímicos e com fisionomias, que se expressam numa relação instantânea com 

o olhar do fotógrafo, um sistema psicológico atuando como um campo de 

atrações e de repulsões. A frontalidade dos enquadramentos revela a sua atitude 

direta, curiosa, que é cúmplice e ao mesmo tempo crítica. Não há isenção. O ato 

"Child with ToyHand Grenade in 
Central Park, New York City", 1962 
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fotográfico cumpre aqui um rigoroso caminho, 

num universo de particularidades onde 

exprime o seu repúdio pelo convencional, pelo 

conforto de uma vida cosmética numa 

sociedade hipócrita. Não há um tipo humano 

único, nem uma verdade única. 

 A narrativa presente na obra de Arbus 

é de reação aos ideais de uma sociedade de 

consumo em que a imagem pertence a uma 

ordem positiva e a liberdade, como um valor 

presente que garante a todos uma condição democrática de vida, é ilusória. Há 

na sociedade de consumo uma sensação de repúdio ao mundo dos anormais, 

esse mundo bizarro que denuncia a hipocrisia do mundo "normal"; é nessa via 

que Arbus trafega. 

Suas fotos realizam um mergulho no 

universo de "estranhas" personagens, num 

mundo que se opõe ao "conceito helenístico" 

de beleza em favor de uma espécie de desvio 

na "maravilhosa construção do universo". Se 

há uma idéia de cumplicidade nas fotos de 

Diane há também, paradoxalmente, uma 

espécie de distanciamento, de 

impossibilidade de efetiva comunicação.  

 Nesse processo, há primeiro uma idéia 

de catarse, de compartilhar com o outro, para sublimar a própria dor, depois uma 

verificação da distância que separa um de outro (a impossibilidade) e, finalmente, 

a forma do estranhamento natural da imagem que transmite para os outros a 

performance do ato fotográfico. Uma chave importante do pensamento de Arbus 

tem a ver com uma idéia de paixão e de loucura. O sujeito apaixonado (Diane) 

procura incessantemente aplacar a dor de sua paixão: 

"Achamos que todo enamorado é louco. Mas podemos imaginar um 
louco enamorado? De modo algum. Eu só tenho direito a uma loucura 

"Sem Título", 1970-71 
Diane Arbus 

"Gêmeas Idênticas", 1967 
Diane Arbus 
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pobre, incompleta, metafórica: o amor me deixa como louco, mas não 
comunico com a sobrenatureza, não há em mim nada de sagrado: 
minha loucura, simples perda de razão, é insignificante e até invisível; 
de resto totalmente recuperada pela cultura: ela não mete medo." 
(Roland Barthes) 

 A fotografia do jovem americano com a 

bandeira, feita na emergência da ferida 

chamada Vietnã, revela num personagem a 

inconsciência louca de uma sociedade, que 

pelo valor de um ideal perversamente 

libertário, imprimiu aos outros o imperialismo 

bélico que lhe é tão característico. Num 

período que conheceu uma contracultura, que 

ampliou tantos limites, a obra de Diane se 

revela como a dor das consciências 

minoritárias, que num dado momento passam 

a intervir contra o sentido dominador do conservadorismo agressivo. 

 A insanidade expressiva do "jovem patriota" é um fato da imagem, a 

energia física de Arbus agiu sobre ele de maneira a ultrapassar os limites do 

"espaço-temporal" imediato. Essa imagem é também uma metáfora, com ela se 

pode reconhecer um problema que é próprio não só do nacionalismo americano, 

mas também da alienante loucura do fanatismo. 

 Outro aspecto presente em Diane Arbus é a noção de espelhamento do 

autor no personagem retratado, sua capacidade de transformar em loucura e 

estranhamento tudo o que fotografa. Como na história do rei Midas, que tudo o 

que tocava virava ouro, tudo o que Arbus fotografou se fazia transtornado, 

bizarro ou infeliz. 

 Em 1971 Diane Arbus se suicidou. Esse fato, como disse Susan Sontag, 

"parece garantir que a sua obra é sincera". A idéia de obra sincera surge em 

oposição a uma obra "voyeurística", "compassiva e não indiferente". Sontag diz 

ainda que "o seu suicídio parece igualmente tornar as fotografias mais 

devastadoras", como se provassem que tinham sido perigosas para ela. 

 

"Jovem Patriota Americano com 
bandeira", NY - 1967 
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O simulacro 

 A presença de uma obra artística potencializada em auto-referências é 

sempre, em primeiro lugar, um espaço do simulacro, no sentido que Baudrillard 

utiliza, e não um território da representação que é mais propício aos arabescos 

do simples entretenimento. O simulacro alucina. 

 Cindy Sherman, uma das artistas 

americanas em maior evidência desde os 

anos 80, atua nessa direção. As imagens de 

Cindy Sherman estão vinculadas ao gênero 

do retrato, mas não remetem ao retrato como 

uma simples atitude hedonista. Há nesses 

auto-retratos bem mais que simples reflexos 

de uma aparência e de uma memória. Na pose se revela uma encenação que é 

da ordem da simulação. As referencias à pintura e à história da arte são 

evidentes. O quadro se revela no sistema da moldura, definido e recortado por 

ela, na encenação que produz um grande estranhamento, há uma figura 

revestida de próteses e adereços simbólicos. 

 Metáforas que se ligam ao pressuposto expressivo de uma angústia e que 

se referem a um desespero controlado numa expressão conceitual. Como uma 

marca da personalidade representada pela própria artista que é, ao mesmo 

tempo, operador e referente. 

"Quero exprimir aquelas emoções que estrangulam a garganta e que 
podem ser provocadas pelo desespero ou por um sentimentalismo 
piegas."  (Cindy Sherman) 

 Se do ponto de vista diacrônico há nos 

anos 80 uma retomada do expressionismo 

histórico, essa retomada não tem mais como 

pressuposto o questionamento dos estilos e 

da linguagem em favor da auto-expressão, 

que fizera tanto sentido no expressionismo 

europeu. 

"Sem Título Still" #71, 1980 

"Sem Título" #175, 1987 
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 Hal Foster aponta para uma "falácia expressiva" em que há a 

desconstrução do artifício expressivo, uma arte feita a partir de "imagens 

roubadas" e montadas que se opõem "ao modelo expressionista do eu 

expressivo e do espectador enfático". Essas imagens a que se refere Foster 

atuam de uma maneira simulada, a expressividade ainda acontece, mas sob o 

disfarce de uma "maquiagem" que esconde o seu significado. 

 Aparentemente a emoção não aflora, já 

que impera uma imagem banal, no entanto, 

debaixo dessa encenação, está o sentimento 

do artista que não se conforma e que se 

indispõe contra a anulação de sua essência. 

Mesmo sob outra roupagem, a natureza 

expressiva é essa, a de se exteriorizar como 

um inconformismo, como uma crítica ao 

embotamento de sua sensibilidade. Nesse 

sentido, a fotografia de Cindy Sherman é seu 

melhor modelo. De maneira bastante diferente 

da cumplicidade e da objetividade existencial 

de Diane Arbus, novamente se percebe uma 

fotografia, igualmente americana e feminina, 

que utiliza o eu como um construtor de significado. 

 Muitas das fotografias de Cindy Sherman são retratos e neles, 

novamente, há uma presença do espelhamento, do eu que emerge do outro, só 

que de maneira diversa ao que ocorria no trabalho de Arbus. 

 Nas fotografias de Cindy Sherman a 

melancolia já não é tão evidente, a expressão 

natural da pose cede espaço para a 

encenação auto-referente. Em Sherman o 

referente é ela própria, sempre ela. Seu 

interesse temático está focalizado muitas 

vezes na discussão do papel feminino enquanto um objeto de consumo.  

"Sem Título" #323, 1995 

"Sem Título"#92, 1981 
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 No seu trabalho percebe-se que a expressividade está baseada numa 

idéia de repetição, de replicação de um modelo. Sherman trabalha com a idéia 

de que não há mais sentido em se submeter a uma observação diferenciada, 

antropológica, por isso o auto-retrato. 

 Foster diz que "oposições entre original e cópia, interior e exterior, eu e 

sociedade, todos sofreram um colapso", já que nesses auto-retratos o indivíduo 

converte a liquidação da sua individualidade e a sua banalidade cultural em "algo 

apaixonadamente seu". 

 Quando Sherman se expõe, não é a si 

própria que expõe, mas, numa esfera pública, 

a submissão da mulher como um fetiche 

através de sua auto-expressão. 

 Nas fotografias de Sherman há 

também uma espécie de limite da 

representação, na medida em que no auto-

retrato aparece o indivíduo que quer se apresentar a si mesmo, mas aqui há uma 

certa impossibilidade dessa representação marcada pelo sistema político 

constituído pela natureza do simulacro. 

 Nessa imagem se apresenta uma série de diferenças, em relação ao 

projeto de uma fotografia que, talvez, tenha encerrado um ciclo com o 

desaparecimento de Diane Arbus. 

 Cindy Sherman (também atriz e modelo) está representada nesta 

cena em que a própria representação é simulada. A fotografia simula a pintura, 

o modelo simula o homem renascentista. O espectador é envolvido por esse jogo 

e pode não reconhecer nesta imagem o seu caráter verdadeiramente expressivo: 

fotografia é também teatro. O simulacro esconde a expressão porque agora a 

tragédia não grita e não estranha, mas, silenciosa, aparenta uma frieza que 

esconde o seu verdadeiro interior que é também, ele mesmo, engolido pelo 

melancólico e pelo desintegramento. O eu espelha o eu e não o outro. 

"Sem Título Still" #53, 1980 
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 Nesta fotografia de Avedon em que 

Barthes não vê "nenhuma pulsão de poder" 

há uma atmosfera de absoluta credibilidade e 

nenhuma simulação. Exatamente o contrário 

de Sherman, mas não no aspecto de sua 

sinceridade. Talvez, por espelhar uma 

encenação de seu eu e, portanto, nesta 

simbolização ocultar ainda mais a sua 

atmosfera, o "ar" que Barthes chama de "a 

sombra luminosa que acompanha o corpo" 

continua aqui, apenas que para perceber a 

sua presença é preciso decodificar, interpretar 

o enunciado de Sherman. 

"Embora a sua ferramenta artística seja a fotografia, a retórica das 
imagens fotográficas provém da linguagem cinematográfica. Cindy 
produz, por assim dizer, todo um filme num único trabalho fotográfico. 
Esse filme conta com apenas uma atriz: Cindy Sherman. Contudo, as 
suas obras não traduzem auto-admiração ou vaidade. (...) Cindy, 
animada do dom divinatório de Proteu, adapta esses papéis e, 
simultaneamente, quebra a sua tendência para o convencionalismo, 
alterando-o constantemente. E nesse jogo o Eu da artista permanece 
completamente oculto." (Honnef, Klaus) 

 A mulher não está com os seios nus, 

seus seios são evidentemente falsos, 

funcionam como um simulacro. O sensual é 

abolido em favor de sua própria crítica, o 

simulacro é uma ferramenta para abolir o 

natural em favor de uma encenação. A pose 

do retrato que fundamentalmente remonta às 

pinturas barrocas coloca em discussão uma 

relação entre a ordem da representação que 

estaria presente numa pintura e a ordem da simulação que é própria da 

performance teatral. Sherman discute o papel da mulher na sociedade 

contemporânea, seu lugar e sua função. 

 Ao relacionar aqui Sherman e Arbus penso apresentar uma dialética 

corporificada pela sensibilidade dessas artistas americanas à qual ainda 

A. Philip Randolph (The Family, 1976) 
Richard Avedon 

"Sem Título #180", 1987 
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poderia acrescentar nomes como o de Nan 

Goldin, uma herdeira mais direta do 

imaginário de Arbus. Diane Arbus representou 

não a si mesma através de auto-retratos, mas 

a si mesma através do estranhamento 

provocado nas imagens que realiza num 

encontro com o outro. Tanto Sherman quanto 

Arbus revelam uma angústia em seus 

trabalhos. Essa angústia que, segundo 

Heidegger, é a disposição afetiva pela qual 

se revela ao homem o nada absoluto sobre o 

qual se configura a existência, expressa a 

matéria poética do desvio presente na 

imagem expressiva, configura uma presença 

dessas artistas, como uma manifestação de 

potência da visão feminina no mundo contemporâneo. 

 

 

 

"Sem Título #272", 1992 



NOTAS ETNOGRÁFICAS: A CONSTRUÇÃO DA AUTO-IMAGEM DE POVOS 

INDÍGENAS RESSURGIDOS 1 

Os Tumbalalá, os Kalankó e os Karuazu, Kóiupanká e Catókinn 

Siloé Soares de Amorim 2 

 

Resumo 

 Os Tumbalalá, os Kalankó e os Karuazu, os Catókinn e os Kóiupanká, que 

durante décadas sobreviveram no anonimato, sem um etnônimo próprio, 

denominados recentemente como "povos indígenas ressurgidos", buscam, como 

tais, construir sua identidade indígena fundamentada, por um lado, nos padrões 

de reconhecimento étnico oficial - influenciada pelas tradições indígenas 

ancestrais - e, por outro, numa auto-imagem compatível com o processo de 500 

anos de "descaracterização" étnica. 

 Dentro desse contexto, procuram explicações para as suas perguntas e a 

sua origem, lutando pela obtenção do reconhecimento oficial, na reconstrução 

de sua identidade como povos indígenas no Brasil Contemporâneo. Assim 

sendo, este artigo esboça sucintamente os aspectos político-culturais de seu 

ressurgimento no contexto indígena nacional. 

 

Jaraguá, Maceió, AL, abril de 2003. 

Siloe@iar.unicamp.br 

  

                                            
1 Mestrado em Multimeios - na linha de pesquisa Antropologia Visual - do Instituto de Artes, 
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, sob a orientação de Fernando de Tacca. Ficha 
catalográfica (Biblioteca Central) Am68i: Amorim Siloé Soares de. Índios ressurgidos: a 
construção da auto-imagem, os Tumbalalá, os Catókinn, os Kalankó, os Karuazu e os Kóiupanká 
[s.n.], 2003 
2 Formado em Antropologia pela "Escuela Nacional de Antropología e Historia" - ENAH, México. 
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Reconhecimento étnico no Brasil e o indigenismo 

 Visto inicialmente como um conjunto de concepções teóricas e de 

políticas desenvolvidas pelo Estado Brasileiro e outros setores da sociedade, 

para a emancipação do índio à comunhão nacional, o indigenismo provocou, 

nesse dualismo de sua política, desde a ocupação colonial a partir de 1500, a 

"descaracterização" étnica e o extermínio de vários povos. 

 Aqueles povos que foram obrigados a viver como brancos, dispersando-

se na crescente população dominante, tiveram suas características sociais, 

religiosas, físicas e culturais próprias violadas e diluídas durante o processo 

imposto pela política de catequeses, civilização e integração do índio aos moldes 

europeus. 

 Não obstante, nas últimas décadas do século XX, vários povos 

considerados extintos vêm reaparecendo ou ressurgindo no cenário político 

nacional, apesar da indiferença e do abandono do indigenismo oficial que 

desconhecia sua existência. 

 Apesar desse fenômeno de ressurgimento étnico versus abandono 

acontecer em todo o Brasil, é na região Nordeste - porta de entrada da colônia 

européia - que inicialmente ressurge uma série de etnias tidas como 

"incorporadas" à sociedade brasileira, consideradas extintas nos registros 

oficiais da Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

 Faz-se necessário, portanto, dar visibilidade a essa questão e diferenciar 

estes "novos povos", dos já conhecidos e/ou reconhecidos pela FUNAI, 

anteriormente definidos como "índios emergentes" 3, termo que se torna ainda 

mais significativo quando abordamos a problemática indígena na atualidade 

devido à própria dinâmica da ressurgência étnica, que sinaliza questões não só 

                                            
3 Termo inicialmente utilizado para designar os Kalankó, Karuazu e Tumbalalá, foi utilizado pela 
imprensa alagoana que divulgou a "apresentação" ou a emergência destes povos à sociedade. 
Veja os jornais: Tribuna de Alagoas, n. 808, ano III, Maceió, 25 de abril de 1999; Gazeta de 
Alagoas, Maceió, 25 de abril de 1999. Posteriormente, foi adotado o de "ressurgido" pelo 
Conselho Indigenista Missionário - CIMI para diferenciá-los de grupos sociais economicamente 
emergentes. Porém, ambos os termos são utilizados por antropólogos e pelo Movimento 
Indígena, e pretendem designar a condição de povos indígenas marginalizados no contexto das 
políticas indigenistas oficiais e que buscam seus direitos como povos diferenciados. 
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na ordem do político, mas principalmente antropológicas que necessitam ser 

observadas com profundidade. 

 Segundo o Movimento Indígena, a ressurgência indígena4 revela, no caso 

desses povos, uma visibilidade reconquistada e a resistência indígena ao longo 

de 500 anos5. Ou seja, tidos como exterminados, os povos ressurgidos ou 

emergentes mantiveram uma memória viva, dinâmica, principalmente no que se 

refere às lutas e resistência dos povos indígenas, impondo à antropologia 

brasileira o desafio de construir um objeto próprio de abordagem etnológica 

totalmente diferenciado dos estudos até então realizados. 

 

Imagem e estereótipo 

 A imagem dos belos índios puros ou isolados, vistos ainda como 

representantes de uma população pré-colombiana intocável, e a do "grotesco" 

aculturado, misturado, integrado, ressurgido, contrapõem-se. 

 No imaginário popular, tais transformações não figuram como parte de um 

cenário devastador ou transformador dos povos e indivíduos indígenas e suas 

tradições. Geralmente, a falta de visão e de compreensão desses processos (ao 

longo de 500 anos) faz com que o coletivo busque nos índios uma imagem 

idealizada: a do "natural", a do "índio nu" e "puro" que habita nas selvas. Imagens 

essas que, iconicamente, inculcadas na população, geralmente propagadas pela 

mídia, provocam olhar o índio ressurgido como aquele "que não é mais índio" e 

fazem vê-lo como uma geração de remanescentes dispersos entre as massas 

populares que visam como índios resolver seus problemas de sobrevivência. Por 

                                            
4 É importante esclarecer que os povos ressurgidos na realidade descendem dos povos que os 
reconhecem e os apoiam em seu ressurgimento; geralmente são povos ou comunidades que 
emigraram de suas aldeias em busca de sobrevivência. Em ordem, os povos Tumbalalá 
descendem e foram reconhecidos primeiro pelos Tuxá (Bahia) e Truká (Pernambuco) e se 
apresentaram publicamente em 1998. .Em Alagoas, os Kalankó, em 1998, os Karuazu, em 1999, 
os Kóiupanká, em 2001 e os Catókinn, em 2002, descendem e foram reconhecidos pelos 
Pankararu (Pernambuco) e pelos Geripankó (Alagoas). 
5 Conselho Indigenista Missionário - CIMI. Outros 500, construindo uma nova história, Editora 
Salesiana, São Paulo, 2001:157-165. 
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outro, busca no índio isolado, o amazônico, a figura do índio selvagem, puro, 

natural, "não miscigenado". 

 O Brasil indígena, ao completar 500 anos de ocidentalização, carrega 

consigo também as experiências do extermínio de centenas de etnias 

diferenciadas, e de seus componentes, que alcançavam, calcula-se, mais de 6 

milhões de pessoas. O peso dessa experiência de orientação colonial recai ainda 

sobre o restante daqueles povos que somam atualmente no Brasil o significativo 

número de 220 etnias, falando mais de 180 línguas, totalizando uma população 

atual de aproximadamente 700 mil índios6 que vivem na condição de isolados, 

contatados e ressurgidos. 

 Os isolados, em realidade, correspondem a duas formas de ver e situar 

esses povos. Uma delas diz respeito aos índios que nunca tiveram contato com 

as sociedades atuais e "vivem livres" na região amazônica, são nômades e até 

a atualidade não tiveram nenhuma forma de contato. A outra, são aqueles 

contatados pela FUNAI, que se recusam a aceitar a integração ou manter o 

contato como os Zoé (Pará), os Omorê (Rondônia), entre outros que preferem, 

mesmo estando alguns grupos vivendo em contato com a sociedade nacional, 

continuar distantes do integracionismo e são considerados ou proclamados 

"povos livres". 

 Entre os contatados, figuram aqueles que eram livres, mas que 

atualmente vivem em Reserva ou Posto Indígena7 e dependem relativamente da 

FUNAI para sua sobrevivência, isto é, a maioria dos povos indígenas no Brasil. 

 Os ressurgidos, isto é, índios que circulam em busca de reconhecimento 

oficial, como é o caso dos Tumbalalá, em Pambu, município de Abaré, Bahia; os 

Kalankó e Karuazu, em Água Branca e Pariconha, Alagoas; os Kambeba, às 

                                            
6 Várias são as contradições ao enumerar a quantidade de línguas faladas e o número de etnias 
indígenas no Brasil. Lamentavelmente o governo brasileiro e os setores encarregados desse 
trabalho simplificam sempre com atalhos essa questão. De forma que é difícil saber com precisão 
o número de etnias e indivíduos de origem indígena no Brasil; isso varia de ano a ano, além de 
que não contempla os indivíduos que vivem fora das áreas indígenas, nos grandes centros 
urbanos ou nas periferias dos vilarejos. Cf. Jornal Porantim: "Em defesa da causa indígena", ano 
XXII, nº 225, Brasília, maio de 2000. 
7 Espaços criados pelo então Serviço de Proteção ao Índio (SPI) a partir de 1910 e pela FUNAI, 
que substitui o órgão anterior ao entrar em função em 1968, para proteger os índios. 
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margens do rio Negro, Amazonas; os Pipipam, em Pernambuco; os Xetá, no 

Paraná, entre outros8, tentam reconstruir sua identidade historicamente negada 

- como povos etnicamente diferenciados, lutando pela recuperação e 

demarcação de seus territórios tradicionais, extintos oficialmente e ocupados por 

terceiros já então durante os governos coloniais e do Império9. 

 Os povos em questão reúnem elementos culturais regionais ligados à 

cultura sertaneja nordestina, ou seja, uma série de elementos transmitidos no 

processo de colonização com costumes religiosos e culturais assimilados 

sincreticamente dos aspectos indígenas, europeus e africanos. Desenvolveram 

e adaptaram formas de sobrevivência com as dificuldades do semi-árido. 

 Na memória, guardam aspectos singulares de sua cultura ancestral 

indígena transmitida e praticada de geração a geração. Em sua diversidade, 

entre os aspectos culturais mais conhecidos estão o Toré e o Praiá 10, ambos 

levado a cabo no plano simbólico intermediado pelo pajé ou por um membro por 

ele designado ou pelo cantador e cantadora de Toré, uma pessoa respeitada por 

seus poderes hierárquicos no campo espiritual e por sua capacidade de lidar 

com os encantados. 

                                            
8 Porantim, (encarte), edição 233, CIMI, março de 2001. 
9 O processo de extinção e expropriação dos aldeamentos indígenas corresponde a uma prática 
propriamente colonial. Até 1759, com as feitorias, depois, com os colégios e aldeias jesuítas. A 
partir de então, com sistema de "diretores laicos" (administradores que substituem os jesuítas) 
para "civilizar" o índio. "Concluído" o processo civilizatório, isto é, não falar mais sua língua e, 
devido à mistura étnica, adotava português e a forma de viver do colonizador, perdas culturais, 
práticas religiosas sincréticas, traços físicos etc.; as terras indígenas eram por decreto dadas por 
extintas e consideradas devolutas, isto é, voltavam para o poder público da época, que lhes dava 
diversos usos, enquanto a população índia ficava à mercê de sua própria sorte. Siloé Soares de 
Amorim: Reintegración da la Identidad del grupo étnico Xucuru-Kariri, Tese de graduação, 
Escuela Nacional de Antropologia - ENHA, México, DF, 1996:101. 
10 Os Praiás formam um tipo de sociedade secreta na qual ninguém "pode saber" quem ocupa a 
vestimenta denominada praiá; ao mesmo tempo, o praiá (a veste), é o próprio "encantado", ou 
seja, um espírito ancestral. O moço que a veste é seu "dono", zela pela veste e pelo espírito: lhe 
dá garapa (suco de cana ou água adoçada) e fumo e o leva para dançar no terreiro da aldeia, 
além de cuidar e zelar pelo bom estado da vestimenta. Entre os Pankararu, dos quais descendem 
os Kalankó e Karuazu, Catókinnn e Kóiupanká, sua diversidade simbólica está representada por 
vários aspectos festivo-ritualísticos particulares, como a "dança dos praiás", em que representam 
uma infinidade de animais e suas danças; "flechamento do umbú", festa-ritual que dura quatro 
semanas a partir do flechamento do primeiro fruto do umbuzeiro; "menino do rancho", outro ritual 
que envolve diretamente os Praiás, no qual uma criança é iniciada, geralmente para ser curada 
de algum malefício, doença etc. Esse ritual implica, também, na iniciação de um praiá menino, 
cuja complexidade não permite que seja descrita superficialmente. 
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 O Toré representa um dos mais significativos elementos de união e de 

identidade entre os povos indígenas no Nordeste11. Por seu caráter musical e 

dancístico, é o elemento mais significativo de sua etnicidade. É um foco 

convergente de poder, fornecedor de ideologias, de unidade e diferenciação; é, 

portanto, como o define Sheila Brasileiro (1999:184) "fonte de legitimação de 

objetivos políticos" 12 e, claro, de identidade. 

 O Toré, para os povos ressurgidos, antes do "dar-se a conhecer" para a 

sociedade envolvente, era praticado apenas por algumas famílias "detentoras" 

desse conhecimento. A partir de sua apresentação pública como povos 

diferenciados, passa a fazer parte dos deveres cotidianos desses povos, suas 

comunidades e seus indivíduos. No que se refere a suas obrigações espirituais, 

o Toré passa a ser elemento de iniciação infantil, delimita funções e atribui 

privilégios tanto no plano social como no espiritual no interior do grupo. A 

complexidade sócio-político-religiosa existente no Toré é o elemento central 

aglutinador entre os povos indígenas do Nordeste, seu caráter ritual implica dois 

universos principais: o Toré de ordem pública e o de ordem "particular", isto é, o 

ritualístico. 

 O primeiro está relacionado a sua etnicidade, é público, é o "nós estamos 

aqui", pintados e com cocar para mostrar que "somos índios"; dessa forma se 

apresentam com suas vestimentas em eventos políticos e religiosos. O segundo, 

sem seus elementos visuais, é praticado no "terreiro", na aldeia e dele participam 

todos os integrantes. É a "brincadeira do índio", é sua relação social com os 

                                            
11 Os povos indígenas no Nordeste (mais Minas Gerais e Espírito Santo) somam um total de 46 
etnias reconhecidas pelo Movimento Indígena. São mais de 170 mil pessoas (Cf. Jornal  
Porantim, ano XXV, n. 253, março de 2003). Não estão somados aqui os índios do Espírito Santo 
nem os de Minas Gerais, somente os dos nove estados que compõem o Nordeste e que vivem 
em condições similares, tanto históricas como étnicas, econômicas, sociais e religiosas. Sua 
problemática de inserção tanto no Movimento Indígena como no indigenismo oficial tem origens 
similares. Pela FUNAI, das 46 etnias, são reconhecidas oficialmente 33. O órgão ainda não 
reconhece os povos ressurgidos que são atualmente 13. Aqueles que se deram a conhecer 
publicamente estão esperando reconhecimento oficial, além de outros que estão se organizando 
para o mesmo fim, buscando também formas de legitimação, que implica na elaboração de um 
laudo (levantamento/reconhecimento) antropológico da etnia para identificar o povo e delimitar o 
território tradicional. Esse levantamento só tem validade se autorizado e afiançado pela FUNAI 
e pode levar anos; isso irá depender da coesão e formas de luta desses povos e de liberações 
burocráticas. O reconhecimento é importante para identificar, demarcar e homologar as terras 
indígenas e a restituição dos seus direitos contemplados na Constituição Brasileira. 
12 Sheila Brasileiro. Povo indígena Kiriri: emergência étnica, conquista territorial e faccionalismo, 
apud João Pacheco de Oliveira (organizador): A viagem de volta: etnicidade, política e 
reelaboração cultural no Nordeste indígena, Rio de Janeiro, Contra Capa, 1999:184. 
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"encantados", isto é, seus predecessores, "índios velhos que se encantaram" e 

que "visitam a aldeia", que "vivem escondidos no mato" ou mesmo noutras 

aldeias de outros estados, mas que interagem sensorialmente com a 

comunidade. 

 Os três povos ressurgidos entoam13 e dançam o Toré com variedades 

tonais e causas distintas. Seus cantos ou toadas às vezes apresentam ritmos 

que são capazes de hipnotizar o dançante ou ouvinte com o chacoalhar dos 

maracás, apitos, flautas e as toadas. 

 Os Kalankó, Karuazu, Kóiupanká e Catókinn (descendentes dos 

Pankararu e dos Geripankó), praticam o Toré e a dança dos Praiás como ritual 

e como dança, tendo como elemento musical à toada (voz), o maracá e a flauta, 

enquanto os Tumbalalá (descendestes dos Tuxá e Truká), utilizam somente o 

maracá. O fumo é um elemento muito significativo para esses povos, é no fumar  

que são invocados os encantados para curar, para defumar,  ou seja, limpar o 

ambiente etc. 

 No campo simbólico e no sensitivo, tratados poderiam ser escritos sobre 

o Toré. Porém, outros rituais iguais em complexidade são praticados por esses 

povos que ressurgem, que recriam e relêem de forma singular suas experiências. 

Os Tumbalalá dançam e cantam com ritmo às vezes alegre, às vezes 

"monótono". Ao chacoalhar do maracá entoam o Toré em seus rituais 

"particulares" vestidos de taioba (saia) e seu pujá  (tocado), ambos elaborados 

com a fibra do caroá. 

 A prática de alguns rituais como a "festa do umbú" e a "queimada do 

cansanção" 14, está intimamente ligada à recuperação da terra indígena. 

Determinados rituais ou ciência - como eles os chamam - é somente transmitida 

uma vez "levantada a aldeia", ou seja, demarcada suas terras e o povo  

reconhecido. Todos esses rituais e seus segredos são transmitidos de forma 

                                            
13 De toante. Entoar um Toré, cantar ou dançar solenemente. Todos os povos indígenas do 
Nordeste entoam ou puxam formalmente o Toré. O toante (o cantador), estreita sua relação 
sagrada com os encantados, o que acontece somente nos locais apropriados. O Toré, como 
dança,  pode ser  publica ou não. 
14 Planta de pelo urente da família das euforbiáceas, loasáceas e urticáceas que provoca em 
contato com a pele, queimação e coceiras. 
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hereditária, o que só pode acontecer em terra indígena com local sagrado 

garantido. 

 Os povos ressurgidos, por estarem distante de seus descendentes (no 

tempo e nas relações intergrupais) carecem da terra para resgatar e praticar 

seus rituais; entretanto, as relações reiniciadas a partir do ressurgimento, 

estreitam cada vez mais os laços culturais e tradicionais desses povos que, 

pouco a pouco, reconstroem seu universo cultural e ritualístico. 

 

A construção da auto-imagem 

 Os aspectos culturais dos Tumbalalá, Kalankó e Karuazu, Catókinn e 

Kóiupanká ressurgem de metáforas que envolvem, de um lado, as "pontas de 

ramas" e os "troncos velhos" 15, de outro, o ressurgimento de vários 

comunidades que se separaram do seu "tronco originário" e se desenvolveram 

sob infinidades de releituras culturais de origem indígenas em confronto com a 

sociedade dominante. 

 Ao mesmo tempo em que tentam desconstruir a imagem do índio genérico 

que a sociedade majoritária construiu em torno da identidade indígena no Brasil, 

os povos ressurgidos visam construir uma "outra" imagem que respalde 

sobretudo em padrões visuais sua identidade contemporânea como índios. No 

processo dessa construção, por um lado, demandam a restituição de seus bens 

territoriais, por outro, evocam sua identidade étnica repleta de diferenças entre 

o ancestral pré-cabraliano e o atual, que transita nas periferias urbanas, semi-

urbanas, rurais; entre suas aldeias, a selva e as bancadas parlamentares 

almejando criar paralelos entre seus espaços étnicos e o mundo que os rodeia, 

e uma paridade entre a imagem que demanda esses espaços sócio-politicos e 

uma imagem visual que tentam construir com a finalidade de se auto-identificar 

e serem identificados. 

                                            
15 É muito comum ouvir destes povos que descendem do "tronco" Tuxá, ou "ponta de rama"  
Pankararu, entre outros. 
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 Nesta complexidade, as construções do mundo ou do universo social que 

buscam erigir demandam desses povos resgatar e incorporar o universo 

indígena que foi se distanciando paulatinamente de seus ancestrais, no tempo e 

no espaço, mantendo apenas possíveis relações esporádicas com estes últimos 

e buscando assimilar também o mundo dos "brancos", para eles, burocratizado 

e sinuoso, com o qual interagem no processo de ressurgência étnica. 

 O universo desses povos, antes vistos como camponeses pobres, 

sertanejos marginalizados, afastados de seus descendentes, ao ressurgir, criou 

outras formas de organização social, de parentesco. Distanciados de seus 

descendentes por décadas, foram levados a optar por novos aprendizados que 

os afastaram ainda mais do "tronco" ancestral, de seus mitos, de sua cultura. No 

processo em que se encontram, são por vezes incentivados, por outras 

obrigados a resgatar e gerar redes de relações com um mundo totalmente 

adverso ao que já estavam habituados, tendo que compor e recompor, ordenar 

e reordenar seu universo cultural, político, econômico, religioso, psíquico-social, 

ecológico, buscando superar barreiras que os separam entre ambos os mundos: 

o indígena do qual "estavam distante" e o do branco, com os quais mantinham 

uma dinâmica totalmente contrária àquela exigida no processo de ressurgência. 

 Na construção da auto-imagem estão projetadas múltiplas identidades 

(religiosas, culturais, sociais, raciais, entre outras) acumuladas ao longo dos 

anos de afastamento do "tronco", com as quais esses grupos tiveram que 

conviver, inclusive de "forma desconexa" da realidade indígena. Esta, com toda 

sua carga representativa contemporânea, passa a funcionar de forma totalmente 

estabelecida, estando eles de acordo ou não, tenham eles assimilado ou não tal 

processo, tal realidade, sua maneira de ser nesse novo contexto social, político, 

religioso, cultural. Neste sentido, aprenderam a anunciar de forma sui generis 

sua realidade, sua maneira de ser atual. 

 Enquanto grupos étnicos, especificam elementos (externos) de 

enunciação dessa realidade que são assimilados e comunicados por meio de 

recursos dancístico-ritualísticos, elementos visíveis-sensíveis que compõem 

suas formas de resgate sócio-cultural e religioso e que expressam suas 

necessidades de reafirmar-se etnicamente frente a determinadas situações de 
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conflitos internos (com seus semelhantes) e essa multifacetada realidade 

externa, que gera uma enorme capacidade de estabelecer associações com 

diferentes estruturas cósmicas/indígenas e o mundo dos brancos que os rodeia. 

Tal processo leva-os a abstrair e eleger significados que consideram - mais ou 

menos - pertinentes para a construção de sua imagem e a reconstrução de seu 

universo indígena atual. 

 A construção identitária ou da auto-imagem desses povos 

obrigatoriamente passa por dois focos de análise: Um corresponde ao processo 

interno de construção e reconstrução identitária da própria imagem (aqui me 

referindo não aos elementos gráficos dessa imagem, esse merece um outro tipo 

de tratamento) do grupo, como etnia específica, isto é, com etnônimo próprio e 

suas estruturas hierárquicas (sócio-culturais, religiosas e políticas). As relações 

desses sujeitos e suas representações davam-se de forma desconexa. Com a 

necessidade de reconhecimento formal ou oficial, criaram novos modelos de 

coesão grupal, novos hábitos de interação com o meio social e ecológico, e 

teceram novas formas de inter-relações com seus "parentes" e o mundo que os 

rodeia. O outro está estreitamente ligado às relações com o mundo externo, com 

a população local, regional, internacional e, mesmo, perante seus semelhantes 

que, todavia, encontram resistência em assumir esses "novos" índios como parte 

da população indígena nacional devido a sua transfiguração étnica que precisa 

de suporte visual para sua identificação. 

 Nesses dois aspectos, os índios em questão se inserem no Movimento 

Indígena por uma necessidade intrínseca a sua resistência como povos aqui 

existentes há milênios, sobrepassando os limites de sua sobrevivência no tempo 

e no espaço. A exteriorização de suas memórias, principalmente no que se refere 

à dança, canto e rituais, observadas como construtoras de sua identidade e de 

sua auto-imagem, é o caminho que os leva a simbolizar essencialmente as 

relações abstratas, como a cosmologia, narrativa mítica intimamente ligada a 

seus ancestrais, cujas relações, a princípio, reorganizam seu universo indígena 

e sua identidade atual a qual encontra-se num momento de reflexões profundas 

e faz parte de um processo delicado, longo, que precisa de todo o apoio para se 

auto-afirmar. 
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 A dinâmica desse processo de ressurgência demanda desses índios uma 

autonomia que os obriga a interagir com flexibilidade. Tal situação obriga-os, 

como forma de resistência, a manter uma imagem social (preestabelecida e 

disseminada entre a sociedade majoritária), mas, principalmente, a cultivar uma 

imagem visual, para que sejam aceitos como índios nos parâmetros do 

indigenismo oficial e perante a sociedade nacional. Problemática que nos abre 

para outras formas de abordagem antropológica devido a que fixam e 

estabelecem relações e constroem imagens identitárias (visíveis ou não), 

tomando como referência elementos sócio-culturais e visuais de acordo com as 

de seus descendentes (Pankararu, Tuxá ou Truká, e Geripankó). 

 Apesar de compartilhar com os índios da região as mesmas problemáticas 

e os mesmos espaços - temporal, geopolítico, social e cultural -, diversificam seu 

universo étnico, o que os torna capazes de confrontar e eleger os significados 

que consideram pertinentes para essa construção, na qual são levados a 

reinventar uma imagem não só nos termos das relações sociais estabelecidas 

entre o universo indígena e o dos "brancos", mas também como uma forma de 

autonomia e, principalmente, no sentido mesmo de cultivar uma imagem e 

apropriar-se dela materialmente, isto é, visualmente ou graficamente, que os 

distinga e os legitime enquanto índios, enquanto um povo diferenciado perante 

não só a sociedade como um todo, mas principalmente frente a si mesmos, que 

nasceram ouvindo dizer que seus pais, seus avós, seus tios eram índios e que 

muitos "foram pegos a dente de cachorro". 

 No imaginário dessas pessoas, isso tem o significado de que ao recobrar 

o direito de outra vez ser índio estão também devolvendo-o a seus 

descendentes, ao mesmo tempo em que contribuem para a construção e a 

formação de imagens (visuais e sociais) das sociedades indígenas 

contemporâneas que, em sua onipotência, própria desses povos, refletem os 

preceitos da sociedade que os submeteu e na qual estão submersos, 

expressando, dessa maneira, a realidade concreta de sua existência. 

 Gradativamente, mediante o contato direto com a sociedade dominante, 

esses povos reformulam a imagem (social) construída e reafirmam sua 

identidade através de estratégias a serem adotadas para sua continuidade étnica 
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nos espaços estabelecidos e outras por estabelecer na construção (visual) da 

auto-imagem patenteada nos meandros do indigenismo formal, que alimenta 

uma imagem dos índios como um modelo a ser seguido, e mesmo da 

antropologia que aborda normalmente a questão indígena mediante métodos de 

análise levados geralmente a estudar suas relações de parentescos. 

 É, portanto, fundamental compreender que ser índio hoje é, em diversos 

contextos, acionar várias identidades juntas, a do pobre, a do negro, a do 

camponês, entre outras. Acionadas simultaneamente, essas identidades 

possibilitam a expansão e o aprimoramento da identidade dos índios no processo 

de ressurgência étnica e suas manifestações. Nestas, vamos encontrar sua 

parte índia, negra, branca. Vamos encontrar manifestações arquetípicas do índio 

que assimilou as tradições políticas, sociais, religiosas e culturais do europeu, 

do africano, das inumeráveis tribos que transitavam pelo território antes e depois 

de Cabral; dos franceses, holandeses, árabes. Vamos encontrar manifestações 

e expressões dos cangaceiros, dos coronéis, do paternalismo, do clientelismo, 

do compadrio e, finalmente, dos povos do Continente Americano 

contemporâneo, o que nos coloca diante de uma diversidade étnica (indígena) 

que extrapola nossa concepção (estereotipada) a respeito desses núcleos 

populacionais no Brasil de hoje. Isso é incontestável. É uma riqueza que 

devemos considerar. 

 Suas narrações orais e visuais nos envolvem em eloqüências que 

especificam o significado próprio do ato e das ações de ressurgir e envolvem 

processos profundos de restauração e reestruturação étnica e cultural numa 

política de inserção populacional indígena. Isso coloca em evidência as 

características da política nacional em direção aos povos indígenas cujas 

características físicas e culturais nesses 500 anos de ocupação e invasão de 

seus territórios os envolve em fatalidades históricas e os conecta a uma 

infinidade de termos de lacunas etnográficas que resultam em elucubrações 

ideológicas e distorcidas da realidade indígena no Brasil quinhentista e a 

hesitação do órgão indigenista de atuar em parceria com eles; nesse sentido, 

espera-se, por meio deste ensaio, uma aproximação e diálogo com esses 

sujeitos sociais e a sociedade brasileira como um todo.  
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METAMORFOSES DO ARCO-ÍRIS 

Patrícia Garcia  

 

"O seu amor 

ame-o e deixe-o 

Ser o que ele é" (Gil) 

 

 Nascer deixou-o atônito. Atrevia-se mas não se podia surpreender 

sonhando em ultrapassar fronteiras, diversidade, enigmas. Mas queria ser 

pessoa. Um dia quis ser e a transformação começara. Um novo dia raiava dele 

mesmo e já se rejubilava com a glória. Um júbilo que era só dele. Só a ele 

pertencia e se metamorfoseava em borboleta, em girassol, em mundo. 

 Com a quase potência do devir se queria fatal e não se afetava com os 

riscos, e nem com as contradições desenhadas em seus olhos, corpo e 

membros. Larissa, Roberto, Céline, Waleska, nomes, nomes, nomes... que 

importa? 

 Então calçava os seus que eram os seus verdadeiros para pisar novos 

passos na vida. Olhara o almanaque. E vira que haveria o encontro. E toda essa 

energia o torturava e tinha que ir. A concentração paulista o atraía feito um imã. 

A viagem, um caminho que lhe era irresistível. Lá podia ser sem que lhe 

perguntassem nome e sobrenome. E sorrira com imensa satisfação. Seu sexo 

não consolava nem lhe oferecia apoio. Mas seu verdadeiro ser não lhe descolava 

da pele. E ia. Apenas viver, já que não havia respostas. 

 Foi o primeiro grito depois da queda e da expulsão daquela prisão que já 

lhe batia na cara. Gritou e depois saiu às ruas, como um ser alado e renascido 

                                            
 Mestre em Teoria Literária, Doutoranda em Ciências Sociais, Unicamp/IFCH 
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tal como aquela ave egípcia cujo nome já nem importa mais. Pariu o grito pela 

diferença. Uma diferença sem mágoas, nem repressões. 

 Só com liberdade, cores, brilhos e felicidade, porque só queria assumir 

sua nova descoberta, em esplendor. Foi então que preferiu ser, apenas, porque 

tinha acabado de nascer, era criança, sem idade, sem tom de voz que lhe 

dissesse quem era. 

 Dar à luz a própria alegria. Porque recriminar (se) não tinha sentido. 

Estavam aí desde a idade da pedra, e se o autoritarismo laico e religioso os 

reprimia tanto, agora explodiriam. 

 E quando lá chegou já podia até ter um nome e se chamar Vitória, tanto 

seus tons multicores e em rebeldia já despertavam flashes e sorrisos de 

admiração, numa recepção calorosa, acolhedora, carinhosa e festiva. Sim, todos 

amam a alegria, e desejam voar e participar dela. Aprisioná-la até no instantâneo 

de um flash, se possível. E encontrou seus semelhantes. 

 Em luzes, em cores, sombras (para sua aura resplandecer mais ainda) e 

o sol colorante naquela tarde iluminada da Paulista, se tornava cúmplice da festa. 

(sugestão foto 021 em anexo) Ele também era inusitado. Pausa. Mais um 

segredo. Sou-me, num flash. Sim, encontrei lobo mau e chapeuzinho no 

caminho, então tinha que registrar. E minha piteira a todo o momento era 

deliciada por adoráveis estranhos que tratavam de me presentear com mil 

flashes, abraços, beijinhos no rosto - com muito carinho. Então pra que se 

esconder? Era nosso momento, tão total. E confraternizei com a Mulher-

Maravilha, com inesquecíveis moças de chapéus ingleses, com soldados 

espartanos, mulatas torneadas, pessoas de olhos doces e meigos com 

esplendores coloridos, casais assumindo todo seu amor, sem rótulos, nem 

fronteiras, só a deliciosa liberdade dos amores livres. Quem era o quê eu nada 

sei e acho que também pouco importa... Chacrinha e sua buzina também 

estavam lá, e de vez em quando paravam o próprio espetáculo para assistir 

outros: os go-go-boys e o Máskara. Ou um curioso ser fantasiado de crocodilo. 

A família Flintstones também estava lá para dizer que tudo já vinha da idade da 

pedra, e Fred amava perdidamente Barney. Como também Vilma e Beth. Casais 
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se beijavam amorosamente. Outros se apaixonavam pelo vendedor de 

vibradores. E, em êxtase, o moço da água era surpreendido num sonoro beijo. 

 Pulsações de vida. Ritmos, notas musicais de cada um. Subimos então 

no palco e ao som da liberdade o corpo era a festa e a nudez não era castigada. 

Porque queríamos ser sem nenhum pudor, com toda plenitude de nossos sexos. 

Nomes? Abreviaturas? Pra quê? Somos livres, somos sexuais. Captamos o 

orgasmo do universo. Sem rótulos. Porque nem sei. Hoje assim, amanhã 

assado. Hoje estou loira, e talvez eu seja até mulher, homem, lésbica, trans-

alguma coisa, (sugestão: drag com chapéu de cowboy) e daí? Amanhã serei o 

que quiser e o que a atração desses corpos que me consomem em cheiros e 

gozos e risos e prazeres, em novos encantamentos me convocarem, me 

exigirem a presença para que eu apenas seja. Escuta. Eu te deixo ser. Deixa-

me ser então? (Clarice) 

 Sou alegre e logo gay, e logo existo. Vivo. Isso é tudo no momento. Só 

quero a essência das minhas verdades profundas. E de resto só cheiros e 

sensações de gozos eternos ou fugazes. Pouco importa. O resto ainda está por 

decifrar-se nas fronteiras do impossível... 
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FOTO-ROTEIRO, VOZES E IMAGENS 1 

Acir Dias 

 

           

Fotos: Salete Bramatti. Foto-roteiro e direção de arte: Acir Dias 2. 

 

 Nunca acreditei que a fotografia realmente fosse arte, pois está sempre 

presa a uma figuração, sem relação mais profunda com sua essência e 

principalmente com a essência do fotógrafo. Diríamos que é a realidade figurada 

em luz na racionalização verossímil de Saturno. Atualmente, pelo grande aparato 

técnico, é expressão presente da sociedade funcional. Jamais distinguiremos o 

que a imagem fotográfica realmente representa enquanto referências do real, 

podemos distinguir de imediato os códigos figurativos e aquilo que é realçado 

pelo fotógrafo. Desde o início, a imagem fotográfica é sobrecarregada em seu 

estatuto pelos experimentos de Da Vinci e Della Porta, no modo em que os 

                                            
1 Estas palavras compõem o diálogo inicial de um roteiro fotográfico em que as imagens 
comporão parte de uma seqüência do filme "Ana é Maria". Este trabalho está em andamento e 
faz parte da tese de doutorado em Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte, orientada por 
Milton José de Almeida, a quem agradeço pelas preciosas e consistentes sugestões artísticas e 
poéticas. 
2 Acir Dias da Silva. Mestre e doutorando em Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte. 
Unicamp/F. E, Laboratório de Estudos Audiovisuais - OLHO. Professor de Literatura e Cinema e 
Filosofia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Cascavel PR. 
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objetos são simulados. Hoje, tais experimentos se fazem lembrar na objetividade 

das câmeras; tanto a câmera fotográfica como a câmera cinematográfica são 

máquinas civilizatórias que simulam a universalidade das expressões e dos 

gestos, rostos, enquanto remetem à repetição incansável de uma contingência 

estética. Diríamos que a fotografia sempre traz no seu bojo seu referente, tanto 

amorosa como fúnebre, no âmago do mundo em movimento. Uma necessidade 

sem reverência da memória. Nós, dessa civilização, um ao outro, membro por 

membro, somos condenados e acorrentados aos funerais de certos suplícios, 

aos mundos funestos da lembrança. Acredito que navegamos pelas ilhas do 

esquecimento e conservamos o passado embalsamado, unido aos instantes 

eternos. A fotografia pertence à classe de objetos efêmeros em que podemos 

aludir e conceber dualidades, mas não perceber as essências incubadas no ato 

fotográfico, referindo-se ao estar sempre presente. É impossível uma foto 

abstrata, sem alguma coisa ou alguém posando para o fotógrafo. 

 Assim também são as imagens culturais do cinema: expressas, 

mostradas em tal instante, mas nunca abstratamente enquanto imagem. Todas 

trazem contaminações dos signos da realidade, o que lhe permitiria ter acesso à 

dignidade de uma língua escrita. Os planos cinematográficos em estado bruto 

são como rudimentos de uma língua perdida; mas, para interpretá-los como 

signos da realidade, é preciso que haja marcas, memórias; privadas de um 

princípio de marcação, as imagens são o que são, simplesmente, não prosperam 

bem, apodrecem como os frutos da terra, como leite azedado. Seja o que for, 

são artefatos e produção espiritual do homem e de qualquer maneira traduzem 

também o invisível e o indizível, o que não vemos e não lemos. Em suma, a vida 

é maior e adere como um produto singular. Lemos livros e livros sobre imagens, 

aliás, nunca isso esteve tão oficializado no mundo editorial como hoje, talvez 

pelas nossas impossibilidades diante dos significados e fenômenos humanos. A 

fotografia é apenas um instante luminoso materializado e deixa para trás tantos 

outros instantes e pontos de vista. Perdemos tantos outros ângulos sobre o 

mesmo acontecimento. "A linha consta de um número infinito de pontos; o plano, 
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de um número infinito de linhas; o volume, de um número infinito de planos; o 

hipervolume, de um número infinito de volumes..." 3 

 Estas palavras sobre a imagem. Vejo-as como paradoxo estranho numa 

linguagem quase impotente diante do impulso humano desenfreado. Isso pode 

libertar a imagem cinematográfica e fotográfica do naturalismo técnico? Saiba 

que nenhuma imagem fotográfica pode dar essa certeza. Você verá a mulher4 

na sombra dos móveis da cozinha e diante dela a porta aberta para fora. Não é 

uma cozinha? Veja as louças no armário. Nada. Ela vê tudo. Ela irá preparar o 

café. O infortúnio, talvez, o azul do azulejo a envolve na candura do semblante, 

antes mesmo de fechar as pálpebras. A linguagem das cores ainda não sei, mas 

pode autenticar a si mesma. Pode-se perceber a impotência da linguagem 

fotográfica e talvez a impotência seja revelada pelos compostos da prata 

escurecidos quando expostos à luz, ou pelos ácidos aquecidos que destilam o 

calor da matéria aparentemente homogênea. Para ter o mínimo de objetividade 

nessa realização é necessário olhar também para a natureza desse ensaio 

fotográfico. Veja essa mulher em sua lente e, como não poderia deixar de ser, 

no quatro por quatro, na luz e na sombra. Mas você ainda não a viu servindo o 

café da manhã. Você ainda não viu os filhos5 escovando os dentes e penteando 

os cabelos. Você verá a mesa posta e a mãe, o pai e os filhos. Juntos. Olha! 

Veja bem, a imagem deverá invocar a lógica ou, na sua ausência, no juramento 

autentificado da perspectiva fotográfica, o aparelho. Por sua vez, é indiferente a 

qualquer alternância de enquadramento, pois a imagem não inventa nada; ela é 

em si, própria. Na composição e na revelação não quero muitos artifícios, pois 

eles quando permitidos não são probatórios de nada, são, ao contrário, apenas 

trucagens das quais não estamos livres: são trapaças laboriosas. A situação é a 

seguinte: trata-se de uma revelação contrária, o ato fotográfico é um ato com os 

olhos fixos no passado, ele jamais mente: ou antes, pode mentir quanto ao 

sentido das coisas e dos signos retratados, pois em todas as medidas e em sua 

natureza é tendencioso. Jamais pense que ela é impotente por inteiro - na 

criação, sua força, todavia, é superior a tudo o que o espírito humano pode e 

                                            
3 BORGES, Jorge Luis. O Livro de areia in Obras Completas III. Rio de Janeiro: Editora Globo, 
1998. p.79. 
4 Personagem do filme "Ana é Maria". 
5 Personagens do filme "Ana é Maria". 
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pôde conceber para nos dar garantia da realidade e verossimilhança - mas 

também é realidade estratificada e estilhaçada. É sempre uma incerteza. Saiba 

que ainda não é o momento do instante decisivo de fração ínfima do segundo, 

quando todas as linhas geométricas se harmonizam dentro do visor - só você 

perceberá o momento e os ângulos certos dessa visão essencialmente infinita. 

A fotografia é um emblema de presença e do momento presente - um certificado 

cuja invenção inseriu uma comunidade de imagens. 

 Lembremos das primeiras fotos dessa mulher: ela contemplava a mesa 

posta; deve ter-lhe parecido semelhante àquelas gotas de tinta que escorrem 

durante a pintura - sua câmera - sempre obscura - captará instantes de tempo, 

que escorrem pelas paredes da casa. Ela e ele sabem que estão sendo 

fotografados. Você sabe que está fotografando, no entanto, estão face-a-face 

com um mutante maquinal. Eles são humanos - parecem seres humanos - sua 

consciência a colocará diante dos objetos encontrados no interior da cozinha - 

fora de qualquer analogia, com uma imagem, nem real, nem nova e artística, de 

fato são blocos do tempo real que você ainda não pode tocar com a bendita 

sensação instantânea dos milímetros de luz e sombra, das pequenas coisas 

dispostas na sala e na cozinha. Veja como essas coisas são mais humildes e 

como elas se mostram ao mundo! O instante temporal impresso na luz! Que 

impressão você tem disso? Saiba que é o discurso das coisas e tenha muito 

orgulho dessa percepção. Veja o calafrio anônimo dela - olhos convexos. Pode 

ser que a imagem pensativa signifique a reconstituição de outras coisas sem 

explicação. Os filhos comem - ela se distrai ao pôr o café na xícara. Eu não 

mostro isso a você simplesmente por mostrar, mas sei que temos resistência 

para acreditar no passado deles - na farsa da história, a não ser sob forma de 

mito estilhaçado. 

 Certamente você já ouviu falar que a foto é documento e pela primeira vez 

o ato de interpretar o passado foi tão seguro, mas não se esqueça que isso é 

sempre uma visão do momento presente. A visão impressa no papel parece ser 

tão segura quanto aquele que as toca com a finalidade de interpretação. Deixe 

isso pra lá. São partes da limitada história do mundo. Veja quatro vezes a família 

tomando café da manhã: todos, a mãe, o pai e os filhos. Não pense que essa 

fotografia é um objeto antropologicamente correto sobre a história familiar, tente 
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fugir disso, assim, parece que estaremos indo além da própria imagem. Hoje, 

antes de vir até aqui, ociosamente procurava escalar as expressões dessas 

imagens, as proporções e as medidas e tudo estava dentro dessas mesmas 

proporções e medidas: a fotografia. Veja o corpo físico da personagem a ser 

fotografada e a ordem sensível da luz e a relatividade de alguns sintagmas da 

realidade e as codificações necessárias. Precisamos de apenas alguns novos 

artifícios para que a provável mutação ocorra. A imagem sofrerá. 

Transformações. Depois, tudo isso mudará de estado. A matéria será outra. 

Diversamente, outra analogia com o próprio mundo da personagem. Digo que 

ela representará outra coisa, porque a óptica fotográfica está submetida 

involuntariamente à perspectiva, seja albertiniana ou mesmo davinciniana - 

todas perfeitamente temporais e inscritas em tempo e espaço, nas imagens e 

nos locais da memória. Nada pode impedir que a fotografia seja analógica, 

metafórica, alegórica ou metonímica, mas, ao mesmo tempo, um códice e uma 

alusão - traços partilhados em todos os tipos de representações, pois não é uma 

cópia instantânea da realidade, evidentemente é uma reverberação do real 

passado persistindo no presente: uma mágica luminosa - não arte. Veja: na mesa 

da cozinha o olhar dela está longe e ele lê o jornal. Tente codificar esse ato, pois 

o mais importante é ter noção de que essa cena fotográfica não possui uma força 

naquilo que é mostrado e isso é apenas incidencial, não sobre os personagens 

que estão ali, mas sobre o tempo sobreposto naquilo que denominam de 

representação. Na placa fotográfica todos os detalhes serão impressionáveis. 

Todos os detalhes gravados desproporcionalmente para se ocuparem em si 

mesmos da revelação do mundo exterior - sempre, evidentemente, uma 

sensação. Nunca se esqueça do que você sente. Sim, tudo isso foi inventado. 

Na literatura também. A literatura é imagem mental - integra o jogo com as 

palavras do poeta. Veja, a foto. Veja a imagem sendo composta. A imagem é 

plena, lotada: não tem o vago, mas tem intervalos e interstícios que às vezes 

fogem do nosso entendimento. Significa. Você não pode acrescentar nada. São 

estilhaços do tempo. Um único tempo. Aquele tempo. O tempo presente. 

 Agora vamos sair da cozinha para continuar o ensaio fotográfico. Agora, 

vejamos ele, o marido de Ana6. Ele amarra o cadarço do sapato e irá para o 

                                            
6 Personagem do Filme "Ana é Maria". 



STUDIUM 13  63 

trabalho. Certa vez você perguntou como essas imagens fotográficas se 

comportarão ao lado das imagens em movimento. No cinema, esse material 

fotográfico - nossas fotos -, no entanto, não terão a completude do instante 

paralisado; felizmente ou não, ele estará em movimento. Por quê? 

Ocasionalmente, porque a foto, tirada em um fluxo, é empurrada, puxada 

incessantemente para outras vistas no meio de imagens em movimento; sem 

dúvida, sempre há referências à fotografia, mas estas deslizarão e dançarão o 

movimento da personagem e o movimento das imagens. Não faremos nada a 

favor da realidade - estará agarrado a um estilo menos ilusório para atingir a 

existência de Ana, nossa personagem. Sabemos que a fotografia rompe certas 

formas realistas, mas prende-se ao naturalismo da perspectiva. Pois bem, é 

simplesmente normal, veja Ana na sua vida diária. Ela lava roupas como na vida 

de uma dona-de-casa. Veja de maneira imóvel - retenha e reflua a apresentação 

desta cena. Posso dizer isso de outro modo. Eis novamente a foto dela lavando 

roupa, noutro ângulo. Você está só diante dela, como ela. Ali na lavanderia. 

Fique longe dos detalhes da água que escorre pela torneira. Fique longe dos 

detalhes do close up tão comum ao cinema. Desta vez não invente nada. Sei 

que você não inventou nada disso. Do mesmo modo a não-invenção é o 

esquecimento daquilo que a humanidade acumulou enquanto bem espiritual. 

Você olhará o aparelho e verá Ana brincando com o gato. Olhe. Assim como 

olharia uma janela aberta à quietude. Quietude? O cão negro e supostamente 

trágico ainda não aparecerá. Não há saídas - o círculo está fechado. Imóvel? 

Não saia deste lugar. E nenhuma pessoa deste mundo poderá deter o 

movimento. O movimento do tempo. E fazer aquilo que somente você pode fazer. 

Fotografar. E pela milésima vez o ato corriqueiro da vida e não de Deus. No fim 

de tudo isso - imagens esterilizadas pela máquina. A câmera decidiu o que você 

viu e vê - transformou seu olhar num derivado anônimo e sem nenhuma memória 

cultural, pois isso até o ajudaria a dizer e viver este sofrimento inteiro na infinitude 

da imagem que você viu. Do mesmo modo, essa ilusão existe. A ilusão do 

esquecimento e da lembrança pela visão. A câmera não mentirá aquilo que você 

viu e vê - nada está desprovido de cultura por mais dolorido que seja admitir tal 

fato - ela não pode se transformar do dia para noite - viva o pesar desse luto. 

Olhe bem o gato. O domínio técnico da máquina não é suficiente. É necessário 

transcendê-la de tal maneira que a fotografia seja uma imagem sem imagem. 
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Imagem. Mas olhe-a como se estivesse esperando por este momento - morte. 

Converta a negação da morte em força expressiva de trabalho. Vá além do 

corruptível pensamento. Faça como se você tivesse entendido naquele momento 

- imagem desnaturalizada onde a morte não pode morrer, pois, sem ela, 

estaremos enclausurados - purificação? Catarse? Fotos. Adoraria que 

enxergasse à sua volta ela sentada na rede - faz tricô e não pode transformar o 

pesar do tão profundo olhar - uma foto - fotografias - fotogramas - instantes. 

Nesta imagem, contemple-se, reflita-se, interiorize-se; ou ainda: rejeite o trágico 

das expressões faciais da personagem. Depois, entre as sensações mais que 

profundas, além do mistério da luz e da sombra, veja como elas se movem, e 

perfeitamente passam em movimento e desfraldam batalhas para se mostrarem 

ao mundo; contudo, provocam a continuidade da imagem. 

 Gostaria que você percebesse a imagem fotográfica: corpos, gestos e as 

expressões das paixões, pinturas, esculturas - elas persistem nas fotografias. O 

retrato - poses. As fotos - instantes. Artes que se multiplicam numa comunidade 

de virtudes e vícios. Olhe a câmera e busque o passado além do perfeito 

equilíbrio. Coloque-se num ritual, veja os personagens na mesa, parece que 

saltaram de um álbum de retratos de família, mas evite olhá-la e deixe que essa 

imagem olhe você. Olhe diferentemente os fetiches, ícones, que freqüentemente 

olhamos por aí. Olhe a família toda. Olhe através do vidro gelado - todos imóveis 

e obstruídos pelo tempo do tempo. Não é um protótipo do adormecimento de um 

mito perfeito. Veja a inatualidade desta imagem intensa, isso não impede que 

haja nela uma profundidade frontal do olhar dos personagens. Estranho? Eles 

vivem assim, fixados em um tempo que será interrompido outrora, mas sem 

deixar de ler jornal, comer, beber, viver. Uma lembrança. Uma expressão 

gramatical de um programa visual inscrito na limpeza perfeita e harmônica da 

civilização, ao passo que esta imagem é uma contralembrança do tempo... 
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