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EDITORIAL 

 

 A Studium 14 completa seu ciclo anual de edições trimestrais em 2003. 

 Neste número temos o texto de Milton José de Almeida amalgamado às 

imagens de Alan Russo. Uma janela poética sobre o triste paradigma do 

"Carandiru", lançando réstias de luz para uma consciência desses espaços 

latentes de vivências marginais. 

 Alfredo Suppia apresenta-nos o filme "La Jetée" (1962), de Chris Marker, 

uma narrativa referencial ao uso de imagem fotográfica no cinema, onde a ficção 

engendra um documentário hipotético. 

 Lilian Sagio penetra no mundo fantasmagórico de Joel-Peter Witkin e 

debruça-se sobre a leitura e análise da imagem "The Glassman", um ser morto-

vivo que nos impacta na ação pós-autópsia, um "punk" literal na estranheza de 

uma outra dimensão. 

 Patrícia Rodolpho analisa e compara as visões eternizadas de dois 

grandes fotógrafos - Alfred Stieglitz e Alvin Langdon Coburn - sobre a cidade de 

Nova Iorque no começo da era dos arranha-céus. 

 Ainda dentro do contexto de visões urbanas, Daniel Ryo fotografa as 

cidades por onde passou no Brasil e no Japão, e insere suas imagens no 

entendimento com outras questões relativas ao olhar e ao estar com as 

multidões. 

 Eduardo Alves Covas apresenta um fragmento da intensa produção 

fotográfica de Francisco Brandão, que migrou para o interior de São Paulo em 

fins do século XIX e fez da fotografia um acontecimento social com os 

personagens da cidade, anônimos e figuras importantes da elite. 

 Amauri Moreira de Carvalho encontra nos trens suburbanos de São 

Paulo uma fonte de compreensão do cotidiano de milhares de pessoas e revisita 

suas próprias memórias. 
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 Por fim, devemos mencionar os fotogramas do filme "Waking Life", de 

Richard Linklater, que emprestamos para compor a nossa capa. 

 A partir de 2004 teremos uma nova dinâmica na gestão editorial da 

Studium, com a formação de uma comissão editorial (Fernando de Tacca, Iara 

Lis Schiavianatto e Mauricius Farina). Cada um será responsável por uma 

edição e o quarto número poderá ser editado por um convidado. 

 Estamos no início de um novo ciclo para a revista Studium e novos ares 

nos alegram no desafio de encontrarmos caminhos mais abrangentes para 

compreendermos a heterogeneidade imagética do mundo contemporâneo. 

 



CARANDIRU. ESTRANGEIRO SOBRE A TERRA 

texto: Milton José de Almeida  

fotos: Alan Russo  

 

 

Eu sou estrangeiro sobre a terra. 

Ameaço os orgulhosos. 

Afastei de mim a vergonha e o 

desprezo, e dilatei meu coração. 

 

 

Eu segui o conselho dos ímpios, deixei-

me transportar por eles e sentei-me no 

bar dos insensatos, não meditei a Lei. 

Sou como a árvore plantada no deserto, 

não dará frutos e suas folhas sempre 

cairão, palhas dispersas pelo vento. 

Nunca estive na assembléia dos justos, 

minha via é a ruína. 

A mim parecem reservados os abismos. 

Mais numerosos que meus cabelos são 

os que me odeiam. 

                                            
 Professor na Faculdade de Educação - UNICAMP, coordenador do Laboratório de Estudos 
Audiovisuais OLHO 
 Aluno de História - UNICAMP, pesquisador do OLHO 
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Uma cidade inteira me olha com medo. 

Seus ouvidos não escutaram a minha voz, não me 

obedeceram e eu me abandonei à dureza dos seus 

corações. 

Com minhas mãos os apertei até que jorraram. 

Seus olhos não me olharam, trespassaram, espadas 

de gelo. Eu os atravessei, faca de ferro. 

Gritaram a mim na angústia e eu os libertei. 

 

 

Libertei-os do peso que carregavam, 

tomei-lhes a cesta. Mergulhei-os na 

água sem fim. 

Espero ver os prodígios. 



STUDIUM 14  7 

Esta é a minha casa. 

Seus móveis não têm nome, servem ao 

que se quer. Aqui não se quer. 

Daqui o desejo tem a distância da 

parede. 

Colocaram veneno em minha comida e 

quando tive sede me deram vinagre. 

A mesa foi para mim uma armadilha, 

para eles um banquete. 

Vomito sobre eles meu desprezo, 

levo a eles minha ira ardente. 

Que as suas casas sejam desoladas, 

sem habitantes as suas tendas. 

A visão. 

Ontem eu sonhei, estava na mata, um caçador 

me perseguia. 

Eu fugia, fugia. Os galhos me rasgavam. 

Eu sabia porque estava fugindo. O caçador 

gritava: não adianta, não adianta. 

E eu escutava o assobio do chicote. 

Aí não estava mais na mata, estava na rua em 

que eu moro e vejo minha casa. 

Ela explode, os blocos de cimento voam. 

De novo na floresta, escuto o caçador: não adianta nem escudo nem couraça, 

quando chegar a noite os terrores te atacarão, de dia as flechas te alcançarão. 
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A peste vaga nas trevas, o extermínio ao 

meio dia. 

De novo na minha rua, vejo minha casa. 

 

Ela explode em mil cacos de bloco. Caem ao meu 

lado, e mais outros mil. Nenhum me acerta. 

Vou em direção a ela. A rua está cheia de ratos, 

lagartos e cobras. 

Continuo. Leões e dragões vêm a mim. 

Quero chegar na minha casa, mas não a vejo 

mais. 

Corro, corro. Me bato nas pedras. 

Leões e cachorros enormes me atacam. Latem, 

latem. Muito barulho, muito barulho. Vou 

tropeçar. 

Escuto sirenes vindas de todos os lados. Caem 

sobre mim milhares de penas, penas, penas. 

 

 

 

E sob essas asas eu descanso.  
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A aliança. 

Hoje ele está aqui. 

Me abraça com suas asas escuras e diz: eu serei teu 

refúgio e tua fortaleza, te liberto do laço do caçador 

e da peste que destrói. 

E diz: a tua fidelidade será escudo e couraça. 

Eu digo: quando me dará proteção? E digo: mesmo 

em meio à fumaça observarei as palavras da tua 

boca. 

Diz: verdades serão todas as minhas ordens. 

Digo: Se a tua lei não for a minha alegria, ela será 

minha miséria. 

A tua tribo é minha morada. 

Eu penso: antes de ser humilhado eu errava, mas 

agora obedeço tuas palavras. 
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Na Assembléia eu ouvi. 

Ele disse: a conduta e a Lei. 

Eu ouvi, fiel, com meu coração sincero, caminho pelo seu caminho. 

Eu disse: o teu decreto, a minha proteção. 

Eu disse: abra-me os olhos, não me 

abandone. 

Como poderá um homem levar a vida sem 

mistura? 

Eu ouvi: obedece, proteja as tuas palavras. 

Meu rosto não ficou vermelho. 

As tuas ordens são minha alegria e meus conselhereiros. 

E com meus lábios enumerei todas as ordens da sua boca. 

Saí da assembléia dos malditos, e com ele, parti para a Cidade. 

Ele ordenou que as rãs invadissem as 

casas dos justos, dos orgulhosos, dos 

insolentes. 

Que enxames de moscas cobrissem 

os telhados. 

De nossas mãos brotaram granizos e relâmpagos. 

Em cada rua por onde passávamos, nos precediam os gafanhotos e nos seguia 

o escorpião do deserto. 

Em cada casa matamos o primogênito. 

De cada casa fizemos saírem com o ouro e a prata. 

Ele os faz tremer de terror, eles temem os seus decretos. 
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Enquanto gritavam pelos pássaros do 

céu, os golpeamos como se golpeiam 

pedras no deserto 

e de cada um escorreram rios. 

Ele grita: tome um homem, raspa sua 

cabeça até ficar careca e puxa-o 

sobre uma pedra até que seu corpo 

morra. 

Ele grita: arranque sua pele, põe sua cabeça no vaso de vidro. 

E, antes que os servos gritassem, desceu uma nuvem e um fogo iluminou a noite. 

E, antes que os servos gritassem, fechamos o livro dos vivos. 

E eles se alegraram com a nossa partida, porque sobre eles havia caído o terror. 

 

Os inimigos me auguram o mal. Os 

insolentes me caluniam. 

Dizem: Quando morrerá e perecerá 

seu nome? 

Hoje me visitam. Vêm com o coração 

acumulado de malícia. 

Dizem mentiras, e quando vão 

embora, murmuram ofensas. 

Dizem: uma doença maligna se 

abateu sobre ele, de onde jaz, não 

poderá levantar-se. 
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É noite. Da minha tenda, escuto. 

Eles voltam e urram como cães, vagam pela cidade, 

em busca de alimento, ladram e não podem saciar-

se. 

Abandonam os cadáveres dos servos no pasto para 

os pássaros do céu, a carne dos infiéis aos animais 

selvagens. 

Bebem o próprio sangue como água. 

Vagam no deserto, e não encontram uma cidade 

onde morar. 

 

É noite. Da minha tenda, escuto. 

Que ao menos a escuridão me cubra, e em torno de 

mim faça-se a noite. 

 



LA JETÉE, "DOCUMENTÁRIO" DO FUTURO 

Alfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia  

 

      

 Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Com este 

intertítulo explicativo começa La Jetée (1962), "filme de ficção científica feito com 

imagens fixas, à exceção de um único movimento" 1. O curta-metragem narra a 

aventura de um sobrevivente da Terceira Guerra Mundial que vive como 

prisioneiro nos subterrâneos de uma Paris destruída. Esse homem guarda 

lembranças de uma infância feliz na superfície, em tempos anteriores à guerra, 

                                            
 Jornalista, doutorando em Multimeios, Inst. de Artes, Unicamp. 
1 MARKER, Chris. O Bestiário de Chris Marker, p. 100. 
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quando costumava ser levado pelos pais para admirar os aviões no aeroporto de 

Orly. Numa dessas idas ao aeroporto, quando criança, ele vê um homem ser 

assassinado. Em virtude dessas lembranças, cientistas do pós-guerra o 

escolhem como cobaia para experiências de viagem no tempo. Como a 

superfície do planeta foi devastada pela guerra e pela radiatividade, a 

humanidade vive reclusa no subsolo e com parcos recursos. A única saída para 

um renascimento da civilização estaria no sucesso das viagens no tempo e na 

mobilização de conhecimento e fontes de energia advindas desse artifício. 

Depois de alguns viajantes do tempo não terem sobrevivido ou acabarem loucos, 

o protagonista de La Jetée será o homem mais apto a reverter em sucesso essa 

empresa. Ele viaja ao passado, diversas vezes, até que se apaixona por uma 

mulher. A certa altura o viajante do tempo é enviado ao futuro e trava contato 

com uma civilização renascida, numa Paris reconstruída. Logo percebe que 

nunca passou de uma mera cobaia ou ferramenta nas mãos de cientistas e 

autoridades de seu tempo. De volta do futuro e diante da ordem de não mais 

viajar ao passado, o viajante acaba por aceitar os favores de amigos que fez na 

Paris reconstruída. Pede que o enviem ao passado, aos tempos do pré-guerra, 

para que viva com a mulher pela qual se apaixonou. O reencontro se dá no 

aeroporto de Orly, em meio a mais forte das sensações de déja-vù. Antes que 

consiga chegar à mulher, o homem é alvejado por alguém que ele reconhece ser 

um enviado de seu tempo. Sua execução é testemunhada por ele próprio, ainda 

criança, num dia de passeio no aeroporto. O filme termina com o narrador 

dizendo que, no momento em que o homem percebeu o enviado do futuro, 

compreendeu que é impossível escapar ao tempo, e que aquele momento, 

gravado em sua memória desde criança era, na verdade, o instante de sua 

própria morte. 

 Raymond Bellour procura resumir todos os aspectos de La Jetée 

afirmando: 

(...) que esse filme condensa, em 29 minutos: uma história de amor, 
uma trajetória rumo à infância, um fascínio violento pela imagem única 
(o único da imagem), uma representação combinada da guerra, do 
perigo nuclear e dos campos de concentração, uma homenagem ao 
cinema (Hitchcock, Langlois, Ledoux, etc.), à fotografia (Capa), uma 
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visão da memória, uma paixão pelos museus, uma atração pelos 

animais e, em meio a tudo isso, um sentido agudo do instante.2 

     

 La Jetée trabalha essencialmente com dois temas recorrentes no cinema 

de ficção científica: o holocausto nuclear e a viagem no tempo. Contudo, nenhum 

desses temas é tratado por Marker de forma corriqueira. O paradoxo temporal é 

intensamente examinado, num exercício que acaba por ratificar a máxima da 

"inelutabilidade" do tempo. As imagens da Paris destruída e do refúgio 

subterrâneo também impressionam pela crueza e melancolia. Mas a 

característica mais marcante do filme reside em sua forma, na opção pela 

fotomontagem. La Jetée é um filme sonoro e em preto e branco, mas que 

prescinde de uma das, senão a mais característica qualidade de um filme: o 

movimento. A narrativa decorre da sucessão de imagens estáticas, fotografias 

filmadas. No entanto, em nenhum momento podemos afirmar que o filme carece 

de montagem ou que não é cinema, pois, na construção da narrativa por meio 

da sucessão de fotografias, Marker faz uso de praticamente todos os dispositivos 

da linguagem cinematográfica. Planos gerais são sucedidos por planos médios 

ou de conjunto, intercalados por planos próximos e close-ups que reforçam a 

dramaticidade, sem falar nas fusões. Observamos então, com maior evidência, 

a função da macronarrativa, qualidade cinematográfica já examinada por André 

Gaudreault em "Film, Narrative, Narration - The Cinema of the Lumière Brothers" 

3. Se com a ausência de movimento perde-se a micronarrativa, isto é, a narrativa 

                                            
2 BELLOUR, Entre-Imagens, p. 170. 
3 Em ELSAESSER, Thomas e BARKER, Adam (eds.). Early Cinema - Space, Frame, Narrative. 
London: BFI, 1990. Gaudreault menciona a análise de La Jetée feita por Roger Odin, , para quem 
"o filme que consiste inteiramente em fotografias ou 'imagens congeladas' apresenta um 'efeito 
de slide'" (p. 72). Comenta também estudos de Roman Gubern e Jurij Lotman, para chegar à 
noção de que "embora esses dois níveis da narrativa [a macro e a micronarrativa] sejam 
concomitantes, eles tendem inevitavelmente a cancelar um ao outro. Ou, mais precisamente, o 
segundo nível só pode operar tendendo a encobrir o primeiro: espectadores não estão cientes 
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inerente à movimentação interna de cada plano em particular, La Jetée 

demonstra que a macronarrativa, isto é, a narrativa decorrente da sucessão de 

planos, uma vez preservada, sustenta sem problemas todo o procedimento do 

discurso fílmico. Pois como já disse Raymond Bellour, "(...) não é o movimento 

que define o cinema de forma mais profunda (Peter Wollen tinha razão, ao 

lembrá-lo recentemente), mas o tempo" 4. No Brasil, encontramos experiência 

como a de La Jetée no curta-metragem Banco de Sangue 5. 

 Mas o maior interesse de La Jetée para este estudo está no recurso ao 

estilo documentário. Nesse filme, Chris Marker não poupa "aspiração 

documentária" para dar ares de registro a um relato hipotético ou fantasioso. O 

modelo do documentário clássico é o que mais se aproxima da estética de La 

Jetée. Uma das características mais importantes é o recurso ao voice-over, a 

narração do início ao fim que explica, comenta e antecipa cada plano ou cena, 

envolvendo todo o filme numa atmosfera de onipresença e suprema sabedoria. 

Em La Jetée, a voz de Jean Négroni é a "voz de Deus", que não só introduz o 

espectador ao contexto narrativo, explicando como a humanidade chegou a 

refugiar-se em subterrâneos depois de uma guerra mundial que devastou o 

mundo, como também elabora o recado moral engendrado por Marker. Como no 

documentário clássico, o narrador guia o espectador até determinadas 

conclusões ou "descobertas morais", mais ou menos como observamos nos 

mais radicais filmes de tese6.  Como no documentário clássico, a narração de La 

Jetée também tem um propósito didático. Antes que se apresente a história do 

amor de um homem por uma mulher do passado, o narrador expõe a história de 

um futuro pós-guerra comentando imagens de uma cidade destruída e de 

                                            
de estarem assistindo a um vasto número de micronarrativas sendo ligadas e se acumulando, 
peça por peça, para a criação de uma macronarrativa. Em outras palavras, a macronarrativa é 
formada não por micronarrativas sendo encadeadas, mas pelo fato de as mesmas serem 
sistematicamente desconsideradas enquanto tais. Esse é o caso, pelo menos, num certo tipo de 
narratividade (o qual tem sido de fato dominante na prática cinemática)". (Ibid., p. 72-3). 
4 BELLOUR, Raymond. Entre-Imagens, p. 92. Bellour refere-se entre parênteses ao artigo "Feu 
et Glace", no qual Peter Wollen assinala, na página 21, que "o movimento não é uma 
necessidade inerente ao cinema" e que "a impressão de movimento também pode ser criada por 
uma decupagem de imagens fixas". (apud Ibid., 129). 
5 Filme realizado na ECA-USP. Já o assisti, mas infelizmente não disponho de dados como ano 
de produção e nome do diretor. 
6 Aqui convém ressalvar que o filme-tese ou a guia do espectador não são fenômenos 
observáveis apenas no escopo do documentário clássico. O cinéma-vérité, o direto ou filmes de 
entrevista polifônicos também podem servir ao reforço de uma tese proposta de antemão, por 
vezes de maneira ainda mais sutil e eficaz do que o documentário clássico. 
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experimentos científicos em laboratórios subterrâneos. Toda a explicação do 

narrador, que acaba por selar a construção do espaço diegético, mais a locução 

das manobras do protagonista, objetiva levar o espectador à conclusão de que 

"o tempo é inescapável" - é impossível aprisioná-lo de fato, burlá-lo, ainda que 

em imagens estáticas. Se o cinema permite uma sofisticada manipulação do 

tempo através da montagem, La Jetée demonstra que mesmo imagens estáticas 

são capazes de fluir e de se submeter ao transcorrer do tempo. O filme trata de 

um conteúdo posto em constante debate através de sua forma. 

 Além do voice-over, outra característica que contribui para o caráter 

"documental" de La Jetée é justamente esse alijamento do movimento e a ênfase 

da imagem estática. Para se compreender melhor esse aspecto, convém 

remetermos às implicações psicológicas, fenomenológicas e até mesmo 

metafísicas da fotografia, em estudos como os de André Bazin, Roland Barthes 

ou Kendall Walton, entre outros. A fotografia, enquanto decalque do real, 

embalsamamento (concepções bazinianas), fragmentos de supressão do tempo 

que atestam o "isto-foi" (concepção barthesiana) e dispositivo de transparência 

(ver artigo de Walton, "On Pictures and Photographs; Objections Answered"), 

apresenta, até hoje, a despeito de procedentes e repetidos ataques a esta idéia, 

um forte componente de realismo. 

 É difícil resistir ao "apelo documentário" da fotografia. Podemos ser 

bastante céticos em relação a ela, bastante críticos e reflexivos, mas uma vez 

pegos de surpresa (e o cotidiano nos prega várias dessas peças), corremos o 

risco de tomar a imagem fotográfica como documento incontestável, prova da 

verdade. E isso a despeito do alerta de Barthes ou Derrida quanto à confusão 

que fazemos entre o "verdadeiro" e o "real", categorias distintas que se estendem 

ao documentário, conforme assinala Michael Renov 7. 

 De toda maneira, não há como ficar indiferente ao Arco do Triunfo 

semidestruído em La Jetée (ainda que se trate de uma montagem), às imagens 

da Paris devastada (ainda que não sejam de fato Paris) e aos sucessivos planos 

dos subterrâneos escuros em oposição às imagens do retorno ao passado de 

                                            
7 Cf. Theorizing Documentary, p. 17. 
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luz e abundância. Quando a viagem no 

tempo começa a se efetuar, o narrador 

instiga nosso afeto pela realidade ao 

comentar o aparecimento de imagens 

"verdadeiras": "um quarto de dormir 

verdadeiro", "crianças verdadeiras", 

"pássaros verdadeiros", "gatos 

verdadeiros" e "sepulturas "" - são as 

primeiras impressões do protagonista de volta ao tempo de sua infância. A 

fotografia, em La Jetée, contribui para um efeito que não chamaria exatamente 

de "efeito de real", mas sim "efeito de registro". E por mais curioso que isso possa 

parecer, uma vez que a obra prescinde da imediata característica que torna a 

impressão fotossensível ainda mais apta à "revelação" do mundo, em termos 

bazinianos: o movimento que desemboca no dispositivo cinematográfico.  

 Em seu célebre ensaio "A Ontologia da Imagem Fotográfica", André Bazin 

assinala a importância do dispositivo fotográfico para o dispositivo 

cinematográfico, aspecto que reforçaria o comprometimento do cinema com o 

real, com o "desvelamento" (de "tirar o véu") do mundo em que vivemos. Por 

mais ideológica que essa teoria se revele, o realismo baziniano é fascinante e 

se ergue sobre um edifício argumentativo considerável. Numa perspectiva mais 

atualizada, Kendal Walton trata exaustivamente de uma metafísica e de uma 

fenomenologia do dispositivo fotográfico que se aplicam também ao cinema. Se 

para Bazin a fotografia foi a primeira técnica que dispensou o homem do trajeto 

de representação da realidade, após as investidas pós-estruturalistas ou pós-

modernas Walton advoga que as imagens fotográficas estão num patamar que 

as distingue das demais imagens pictóricas, ainda que não deixem de ser 

representações: 

Quase todos os filmes são representacionais; mais especificamente, 
são representações que retratam alguma coisa, são imagens 
pictóricas. (...) as fotografias distinguem-se entre as imagens pictóricas 
por sua transparência: olhar uma fotografia é de fato ver, de forma 
indireta, porém genuína, o objeto nela representado.8 

                                            
8 "Sobre Imagens e Fotografias: Resposta a algumas objeções", p. 1 (fragmento em xerox). 
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 "As imagens fotográficas são transparentes"9, afirma Walton 

categoricamente. "Ao ver a fotografia de um cravo, vejo o cravo" 10, 

complementa. Quando vemos as fotografias de La Jetée, vemos as ruínas de 

Paris, os becos escuros do subsolo, o experimento científico, as lembranças do 

protagonista, as imagens do passado. Mesmo que isso dependa de um 

"imagining seeing" como o proposto por Noël Carroll e que Kendall Walton não 

negligencia. "Imaginamos ver" o Arco do Triunfo semi-destruído, "imaginamos 

ver" uma fase obscura da história da civilização, período de decadência humana 

e de nostalgia, mas "imaginamos ver" tudo isso, evidentemente, sobre o suporte 

persuasivo da imagem fotográfica. 

 Raymond Bellour sintetiza a questão do apelo documentário de La Jetée 

ao expor estas impressões: 

Mas gostaria, principalmente, de dizer porque esse filme de ficção (e 
até mesmo de ficção científica) pôde parecer indispensável numa 
seleção de caráter documentário (isso valeria também, por exemplo, 
para Coloque des Chiens, de Raoul Ruiz). A coisa é simples, apesar 
de estranha: é que a fotografia, em si mesma, mas também em sua 
diferença em relação ao filme, ainda mais quando este filme é um filme 
de ficção, tem uma dimensão documentária indiscutível. Ela não 
duplica o tempo, como o filme; ela o suspende, fratura, congela e, 
desse modo, o "documenta". Ela constitui, por assim dizer, uma 
verdade absoluta de cada um dos instantes sobre os quais assenta seu 
domínio. "A foto é a verdade" (foi o que Godard pediu para Michel 
Subor dizer a Anna Karina, acossando-a com sua máquina em O 
Pequeno Soldado). Mas o que realmente significa a frase: "O cinema 
é a verdade 24 vezes por segundo?" Algo impossível, visto que o 
cinema esconde o que a fotografia mostra: cada imagem por si mesma, 
em sua verdade nua, que sucumbe a seu transcorrer. A menos que o 
cinema possa, em seu próprio transcorrer, aproximar-se dessa 
verdade por diversos meios entre os quais imagino que o mais seguro, 
ou pelo menos o mais marcante, seja o de contar uma história, feita de 
instantes congelados, desde a sua tomada, seja qual for "a vida" com 
que sejam dotados pela montagem, pela música, pelo texto e pela voz. 
É o que faz La Jetée, dois anos depois de O Pequeno Soldado da 
revolução do cinema ter lançado sua fórmula. Trata-se ao mesmo 
tempo de uma maneira (de novo: não é a única, mas uma das mais 
radicais e, provavelmente, a mais marcante, de um modo ao mesmo 
tempo abstrato e material) de verificar uma segunda proposição de 
Godard, que é preciso articular à primeira (elas se esclarecem 

                                            
9 Ibid., p. 7. O autor continua explicando: "(...) não importa se o que vejo mantém comigo esta ou 
aquela relação espacial. (Ver um objeto pode exigir ver algo que é verdadeiro a seu respeito, 
podendo resultar disso a exigência de que ver alguma coisa é, num sentido relevante, reconhecê-
la. Mas disso não resulta a exigência de ver o que os fatos egocêntricos predominam - fatos 
sobre a relação espacial do objeto com o observador). 
10 Ibid., p. 11. 
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mutuamente): um filme sempre deve ser o documentário de sua própria 

filmagem.11 

 Além de La Jetée, outro filme de ficção científica que recorre inicialmente 

à sucessão de imagens estáticas é Soylent Green12, de Richard Fleischer. Esse 

filme apresenta uma seqüência introdutória de cerca de 2'15", que antecede a 

exibição de seu título e pode ser tida como um documentário sobre a fundação 

e desenvolvimento de Nova York, narrado em fotografias com um fundo musical 

contínuo. São imagens primeiramente rurais, depois urbanas. Fotografias de 

colonos, de construções, de Manhattan vista do alto, da produção de 

automóveis, do tráfego da cidade e das pessoas, do lixo e poluição, em preto e 

branco e coloridas, abrangendo um período que vai dos primeiros tempos de 

colonização até o ano de 2020, no qual se ambientará a trama de Soylent Green. 

A sucessão de imagens realça o intenso povoamento e industrialização da 

cidade, levando-nos a crer que, em 2020, Nova York é uma megalópole 

hiperpopulosa e poluída. A partir daí tem início, propriamente, a narrativa de 

Soylent Green. Contudo, a seqüência introdutória de Soylent Green guarda uma 

importante diferença em relação à estética de La Jetée: nela há movimento do 

plano, ou melhor, movimento de câmera. Embora sejam imagens estáticas, sua 

apresentação recorre a zoom in, zoom out e panorâmicas, por exemplo. Também 

observamos o recurso a wipes (cortinas) na divisão da tela. Conforme as 

fotografias evoluem do meio rural para o urbano e, finalmente, para o da grande 

metrópole, o movimento interno dos planos e a montagem se intensificam, dando 

a impressão de um dinamismo crescente, correlato à passagem do tempo na 

história de Nova York. O ritmo da montagem obedece a um esquema que vai de 

uma sucessão de imagens e música mais pausada a um clímax imagético-

sonoro (a música se acelera, assim como a sucessão de imagens), para depois 

retornar ao ritmo inicial. Finda a exibição desse breve "documentário", o filme 

retoma uma estética tradicional: decupagem clássica estruturada sobre macro e 

micronarrativas. 

 De volta ao filme de Marker, em resumo, duas características denunciam 

a influência do documentário, ou pelo menos de uma estilística documentária, 

                                            
11 BELLOUR, Raymond. Entre-Imagens, p. 170-1. 
12 O filme, protagonizado por Charlton Heston, saiu no Brasil com o título de No Ano de 2020. 
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sobre o filme La Jetée: o voice-over, narração 

onipresente e onisciente, e a ênfase fotográfica, 

realce concedido pela exclusão do movimento 

interno ao plano, algo que caracteriza 

fundamentalmente o cinema. É assim que o 

documentarista Chris Marker engendra um 

documentário hipotético sobre a trajetória de um 

homem apaixonado por uma mulher do passado, 

tendo como palco o futuro de uma humanidade devastada pela Terceira Guerra 

Mundial. 
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Dados técnicos 

 

Filmografia 

 

La Jetée, dir.: Chris Marker, FRA, 1962 

Soylent Green, dir.: Richard Fleischer, EUA, 1973 

 

Fichas Técnicas 

 

La Jetée 

Argumento, realização e câmera: Chris Marker 

Comentário: Chris Marker 

Narrador: Jean Négroni 

Montagem Jean Ravel 

Música: Trevor Duncan et choeurs de la cathérale St. Alexandre-Newsky 

Elenco: Hélène Chatelain, Davos Hanich, Jacques Ledoux, André Henrich, 

Jacques Branchu, Pierre Joffroy, Etienne Becker, Philbert von Lifchitz, Ligia 

Borowczyk, Janine Klein, Bill Klein, Germano Faccetti 

FRA, 1962 

 

Soylent Green 

Dir.: Richard Fleischer 
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Roteiro: Harry Harrison (autor do romance) e Stanley R. Greenberg 

Câmera: Richard H. Klein 

Montagem: Samuel E. Beetley 

Elenco: Charlton Heston, Lee Taylor-Young, Chuck Connors, Joseph Cotten, 

Brock Peters, Paula Kelly, Edward G. Robinson e outros. 

 

Fonte das imagens 

http://cs.art.rmit.edu.au/projects/media/ 

marker/Image_Library_796.html 

 



TREMENDO TREM 

Amauri Moreira de Carvalho 

 

Resumo 

 Mais que um panorama sobre o trem metropolitano de passageiros em 

São Paulo, este trabalho convida o leitor/espectador a embarcar no trem, fazer 

uma viagem através de fotografias e sons, como se estivesse embarcando em 

uma estação, viajando pela malha ferroviária e descendo em uma estação final. 

Neste "trajeto" pode tirar sua impressão de uma viagem pelo trem suburbano, 

seus personagens e seu cotidiano. 

 

Introdução 

 Desde que me dei por gente recordo dos trens como algo bastante 

próximo, de quando meu pai, que trabalhava na ferrovia, colocava minha irmã e 

eu em um vagão dormitório, e viajávamos toda a noite e no dia seguinte nossa 

avó esperava-nos na estação; das partidas de futebol na praça, na esquina de 

minha casa, que algumas vezes ao dia eram animadas pelo apito do trem que 

passava perto, do maquinista que ficava a olhar a molecada, que fumava nos 

trilhos e ficava discutindo se colocar pedras no trilho poderia fazer o trem 

descarrilar. Sim, os trens estavam muito próximos. Logo, era com tristeza que 

ano após ano observava a desativação de trens de passageiros, não entendia 

se os trilhos, os ramais ferroviários já estavam lá (veja bem, nem era pedir que 

se construíssem mais, o que seria básico, mas o absurdo de desativar algo já 

existente) por quê cargas d'água o trem não passava mais por ali? Entretanto, 

um trem nunca foi desativado, bem ou mal, conservado ou não, demorado ou 

quebrado, o famoso "suburbão", o trem da CPTM que fazia a linha de Jundiaí 

até a Barra Funda, passando por várias cidades da Grande São Paulo como: 

Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e depois se interligando com linhas 

ferroviárias vindas de outras extremidades da Grande São Paulo como: Itapevi, 
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Carapicuíba, Mogi das Cruzes, sempre funcionou, bem abandonado diga-se a 

verdade, mas era a única opção de transporte para muita gente que precisava 

vir a São Paulo diariamente, e retornar para suas casas no fim do dia, o que só 

agravava a condição das estações e trens rodarem naquele estado capenga. 

 Recentemente a linha de trens que margeia o Rio Pinheiros começou a 

ter suas atividades retomadas, novas e modernas estações foram sendo 

construídas, e trouxeram um trem espanhol mais rápido e confortável ( um 

detalhe interessante é que muitas estações já antigas, como a Paranapiacaba, 

são hoje tombadas pela sua arquitetura). Parece que só então os 

administradores públicos perceberam que talvez fosse mais barato, rápido e 

eficiente interligar as linhas de metrô (o sistema de transporte mais admirado por 

sua eficiência, segurança e conforto) com os trens de subúrbio da CPTM. Mais 

fácil que construir novas linhas seria fazer com que a qualidade do "suburbão" 

melhorasse e se aproximasse da eficiência metroviária, e interligar linhas, 

mesmo que as bitolas dos trens não fossem iguais. Talvez quem usasse o metrô 

também não soubesse da existência dos trens que serviam a população da 

Grande São Paulo, como a maioria dessas pessoas, e, o estado do "metrô", do 

intervalo entre uma composição ferroviária e outra, bem maior que os cinco 

minutos de diferença entre uma composição metroviária e outra, mas em uma 

bela "sacada" esses dois meios de transporte, tão iguais e ao mesmo tempo tão 

desiguais entre si, estavam unidos. E por quê não mostrar uma viagem nesse 

novo trem, unido através de fotografias? Uma viagem feita de fragmentos de 

várias outras, de dia, noite, diferentes horários, vagando de trem em trem pelas 

estações e linhas dessa malha, resgatar o trem de passageiros, mostrar que 

pode ser expandido, registrar as melhorias e apontar o que ainda pode evoluir, 

o olhar de quem faz o trem ter vida, passageiros e funcionários. 

"Um olhar informado desloca-se de outro modo no campo que explora" 

Jacques Aumont 
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O processo de captação de imagens 

 O trem da CPTM passou a ser minha primeira opção de transporte, 

munido da máquina fotográfica eu circulava por entre as pessoas, a 

comunicação estabelecia-se, embora houvesse a lenda de que era um lugar 

perigoso e eu poderia ter meu equipamento roubado, nunca tive receio de sacá-

la da mochila e clicar, e na maioria das vezes quem estava na mira da objetiva 

e percebia, não só não se incomodava como também não mudava de atitude, 

não fazia pose. Algumas vezes, quase que na totalidade em estações, era 

repreendido pela PF (Polícia Ferroviária) alertando-me que era proibido tirar 

fotos, um pouco de jogo de cintura ("Pô, foi mal, não sabia") eu pegava o primeiro 

trem que passava e me dirigia para outro lugar, todavia, fui obrigado a pedir uma 

autorização na administração da CPTM para fazer as fotos nas estações, uma 

pequena burocracia e me autorizaram em datas pré-fixadas a captar as imagens, 

ainda que posteriormente fiquei sabendo que o chefe da estação tem autonomia 

para permitir a captação de qualquer tipo de imagem na estação chefiada por 

ele. Dentro dos vagões não houve problema, pois participava da cena mesmo 

de fora, não roubava imagens. 

 Ao tirar as fotos, minha preocupação foi a de não glamourizar o trem e 

também não mostrar apenas o que ele tinha de pior. Minha intenção foi mostrar 

o trem como acredito que ele o é para a maioria dos usuários, um transporte 

coletivo que poderia ser melhor, mas o qual se faz necessário para as atividades 

cotidianas de cada um ali, quando não é ali que as pessoas tiram seu sustento, 

comercializando clandestinamente dentro dos vagões ou nas ruas em volta das 

estações. 

 O interessante é que o trem, por ligar cidades da Grande São Paulo com 

a capital, é o retrato mais fiel de um movimento urbano comum nos dias atuais 

em várias regiões, o da migração pendular e das cidades dormitórios, embora 

não fosse o foco principal deste trabalho, acaba inserindo-se devido a sua 

magnitude, o impressionante movimento nas plataformas de embarque que se 

torna um caos na hora do rush, e fica muito tranqüilo em horários menos 

disputados sendo fácil perceber que a população que vive nessas cidades é 

formada em sua maioria por migrantes de outros estados e ocupa postos de 
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trabalho subalternos, salvo algumas exceções naturalmente. Outro detalhe é que 

o trem esvazia mesmo em estações em que existe grandes terminais rodoviários 

e/ou interligação com o metrô, o que leva a dedução que essas pessoas 

precisam ainda pegar outro transporte coletivo para chegar aos seus destinos. 

 Neste ensaio, além do trem e dos usuários, quis mostrar um pouco das 

pessoas que trabalham na CPTM em contato mais direto com os passageiros, 

como os bilheteiros, maquinistas, faxineiros, policiais e orientadores de estação, 

pois eles também fazem parte desse "organismo" trem, com funções 

extremamente importantes para o bom funcionamento da estrutura, pois lidam 

diretamente com os usuários, não quero com isso menosprezar os outros 

trabalhadores da CPTM, entretanto por estarem sempre em contato com os 

passageiros, acabam sendo, logo depois dos trens e estações, o rosto da 

empresa. 

"Não há foto sem aventura" 

Roland Barthes 

 Feito isso, era trazer à tona, por intermédio das imagens, o que vivenciei 

nas várias viagens de trem, das histórias que estavam nas fotos e outras tantas 

que permanecem em quem as vivenciou, registradas em algum lugar de nossa 

cabeça/alma, as pessoas que conheci, paisagens que sonhei de olhos abertos, 

angústias e alegrias formadas por vários cotidianos que naquele momento, de 

uma forma especial ou nem tanto, estavam "se tocando em algum ponto, por 

menor que fosse" dentro do trem, ou esperando-o em alguma estação. 

"Ela (a fotografia) é uma linguagem que está longe de ter chegado à 
sua exaustão" 

Nair Benedicto 

 

Edição de imagens 

 O fio condutor da narrativa seria o de transportar para dentro do trem 

quem estivesse assistindo ao vídeo, tentar trazer as sensações de uma viagem 

pelos trilhos, em especial para quem nunca pegou este trem, e quando chegasse 

ao fim seria como se tivesse feito uma "viagem completa", tivesse visto o trem, 
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embarcado, passado por algumas estações e descido; e quem já o tivesse 

utilizado como meio de transporte remete-lo para uma nova viagem, em que ele 

tivesse meios para associar algumas daquelas imagens com sensações de seu 

imaginário e transformar, nem que seja pelo tempo total do vídeo, ou uma fração 

dele, o modo como enxerga o trem de subúrbio da CPTM. 

 Para atingir esse objetivo era fundamental que o áudio fosse repleto de 

sons próprios de uma viagem, e quem já viajou de trem sabe que o universo 

sonoro de qualquer trem é muito vasto, e o desafio seria condensar em alguns 

minutos trechos sonoros captados diretamente nos trens e estações, 

adicionados a falas dos usuários durante a viagem que criassem a ilusão 

completa, proposta da linha de edição das fotografias; sons do trem chegando 

na estação, portas, vendedores, avisos de funcionários, roletas; as várias 

músicas da MPB com temática ferroviária fazem-se representar por uma, 

"Samba de Trem" de autoria de Artenio Fonseca, Mauro Paes e Edvaldo 

Santana, com interpretação deste, trechos desta canção foram mixados com 

diversos trechos, enfim, combinar o áudio captado e associá-lo a imagem ou 

conjunto de imagens, mais apropriadas. 
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FOTOGRAFIAS DE JOEL-PETER WITKIN - THE GLASSMAN 

Lilian Sagio Cezar 

 

 Joel-Peter Witkin nasceu no dia 13 de setembro de 1939 no Brooklyn, 

Nova York. As diferenças religiosas entre seu pai judeu e sua mãe católica nunca 

foram superadas, o que os levou ao divórcio, sendo que Witkin, ainda menino, 

permaneceu morando com sua mãe. 

 Durante a infância, várias foram as experiências que, segundo o artista, 

influenciaram o trabalho e a obra acumulados ao longo dos mais de cinqüenta 

anos dedicados à fotografia. 

 Fatos como os de quando Witkin tinha aproximadamente 5 anos de idade, 

e seu pai lhe mostrava algumas fotografias da Life, da Look, do Daily Mirror, etc., 

para, de alguma maneira, incentivá-lo ao trabalho de fotógrafo e assim, por 

intermédio do filho, concretizar a experiência fotográfica na sua própria vida. 

 Em seu livro The Bone House, o fotógrafo descreve outras experiências 

marcantes que influenciaram sua maneira de encarar a vida e serviram como 

inspiração para algumas de suas obras. Witkin conta que, ainda pequenino, 

presenciou um grave acidente de carro em frente a sua casa. Ele recorda que 

nesse acidente uma garota foi decapitada e que sua cabeça rolou até seus pés. 

O que mais lhe chamou a atenção naquela cena foi a impressão obtida a partir 

dos olhos já sem vida da garota. 

 Depois do ginásio Witkin conseguiu um emprego que lhe proporcionou os 

primeiros conhecimentos sobre as técnicas fotográficas, incluindo fotografias 

coloridas. Posteriormente, em 1961, após alistamento no exército, serviu como 

sargento até 1964, período em que documentava por meio de fotografias os 

acidentes militares. 

 Depois do serviço militar, Witkin retornou a Nova York e trabalhou como 

fotógrafo profissional atuando como freelancer, assistente técnico, realizando 
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fotografias comerciais e fotos para medicina. Após ganhar o BFA da Cooper 

Union, estudou escultura e recebeu uma bolsa de estudos em poesia da 

Universidade Columbia. Em 1974, Witkin recebeu uma bolsa de estudos CAP 

em fotografia do New York State Council on the Arts. 

 Realizou graduação e pós-graduação na Universidade do Novo México. 

Foi ganhador de uma bolsa na Fundação Ford em 1977. Em 1982, 1984 e 1986 

foi premiado com bolsa NEA e recebeu seu MFA em 1986 da Universidade do 

Novo México. Em 1988 o fotógrafo recebeu o International Center of 

Photography Award e o Distinguished Alumni Citation da Cooper Union; em 

1990, o ministro francês da cultura, Jack Lang, premiou-o com o Chevalier des 

Arts et de Lettres. Em 1993, o American Center in Paris juntamente com o NEA 

possibilitaram-no criar um programa permanente de fotografia na França, que 

posteriormente foi expandido para Itália, Eslováquia e Reino Unido. 

 São vários os museus que possuem fotografias de Witkin em seus 

acervos permanentes, entre eles a Bibliothèque Nationale em Paris, o San 

Francisco MoMA, Amsterdam's Stedelijk Museum, o New York MomMA, o 

Whitney. 

 

Obra 

 O fotógrafo Joel-Peter Witkin realiza trabalho autoral cujo processo de 

criação das cenas revela-se na minuciosa escolha de temas e personagens, 

elaboração das cenas com cenários e iluminação específicas, processo técnico 

laboratorial preciso, composição dos nomes das obras. 

 Observando parte de sua obra, percebeu-se certa recorrência de temas 

que permeiam as fotografias do artista. Temas míticos são fonte privilegiada de 

inspiração para "Leda", "Daphine and Apolo", "Sátiro", "Cupid & Centaur in the 

Museum of Love". 
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 Outra referência bastante presente nas fotografias de Witkin é a busca da 

beleza em pessoas que normalmente sofrem preconceito por parte da sociedade 

ocidental devido a algum tipo de desvio do padrão corporal considerado 

hegemonicamente "perfeito". Este é o tema de "Woman on a Table", "Men 

Wihtout Legs", "Beauty has Three Nipples". 

Leda Daphine and Apolo 

Sátiro Cupid & Centaur in the Museum of Love 
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 A natureza-morta aparece em grande número de obras de Witkin. O 

fotógrafo substituiu as flores, frutas e animais exuberantemente arrumados para 

disfarçar o fato de estarem mortos que tradicionalmente compõem os quadros 

de natureza-morta, por corpos humanos sem vida, arranjados em cenas cuja 

mensagem imagética é realçada e focada pelo nome escolhido para a obra. 

Essas fotografias geralmente trabalham temas fortes e impactantes, de fundo 

filosófico, que pode ser percebido como uma crítica contundente ao modelo de 

organização e de vida proposto pela sociedade ocidental atual. Mais adiante 

analisaremos especificamente uma dessas fotografias. 

      

Woman on a Table Man Wihtout Legs Beauty has Three 
Nipples 

Portrait of a Holocaust Woman Who Was a Bird 
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 Como os artistas contemporâneos 

em geral, Witkin também trabalha a 

questão da arte auto-referente a si mesma, 

o que, segundo Bourdieu, é uma das 

características da autonomização do 

campo da arte (Bourdieu, 1989). Podemos 

verificar nítidas referências aos pintores 

Pablo Picasso e Diego Velásquez, na 

fotografia "As Meninas". Também se 

percebe, que o trabalho do fotógrafo está 

profundamente marcado por artistas como 

Bosch, Leonardo da Vinci, Goya, entre outros.  

Woman Whit head The Feast of the Insane The Kiss 

Harvest Interrupted Reading 

Las Meninas 
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 Quando questionado sobre sua obra, Witkin atribui sua forma de 

concepção às experiências particulares de sua vida e ao processo de 

aprimoramento técnico que pôde dominar graças às diversas bolsas adquiridas 

como forma de reconhecimento pelo seu trabalho artístico. 

 O fotógrafo, que trabalha principalmente em P&B, desenvolveu técnicas 

próprias de tratamento das imagens em laboratório, para obter como resultado 

fotografias com aspecto de "envelhecidas". Muitas vezes os negativos são 

arranhados de propósito, e posteriormente ampliados, utilizando-se para isso 

papel de seda como "filtro" de luz, dando assim textura e uma certa falta de foco 

à imagem. Outra técnica usada é a viragem em alumínio e a aplicação de 

pigmentos a fim de retocar ou alterar o resultado final da foto. Para finalizar o 

processo da ampliação das imagens fotográficas, as fotos são revestidas com 

cera de abelha quente e posteriormente reaquecidas; quando a cera esfria Witkin 

faz um polimento, o que aumenta consideravelmente o brilho das imagens. 

Devido a todos os cuidados entre a concepção e a realização das fotografias, 

Witkin produz em média dez obras por ano. 

 Todas suas fotografias são nomeadas, sendo que o nome escolhido tende 

a situar o receptor em relação ao tema e ao referente da foto. Há um misto entre 

lirismo e descrição da cena na composição dos nomes, o que dá espaço à 

interpretação, por parte do receptor, da fotografia em relação ao nome dado. O 

significado implícito de ambos tende a instigar o receptor a mergulhar na obra. 

Tal mergulho, como se sabe, depende do repertório cultural particular de cada 

receptor. 

 

The Glassman 

Seria o nome Glassman uma alusão ao Superman, ao Spiderman? 

 Seria o Glassman de Witkin um super-herói às avessas? 
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 O fotógrafo comenta no site 

http://www.zonezero.com que sua relação 

com o vidro sempre foi intensa. Seu pai e 

seus tios eram vidraceiros; o primeiro 

trabalho de Witkin foi quebrar os vidros 

trincados para que depois seu pai os 

pudesse repor. Naquela época não se 

trabalhava com equipamentos de proteção 

e, certa vez, um caco de vidro entrou na 

parte branca do olho do futuro artista. Seu 

pai, com um palito de fósforo, virou e 

segurou sua pálpebra, e, com seus grandes 

dedos tirou o caco. Para o fotógrafo, essa foi 

a comunicação mais próxima que tivera com seu pai. 

 Tendo em vista essa experiência relatada como o conceito original que 

permeia a elaboração da fotografia The Glassman, Witkin partiu em busca de um 

corpo que pudesse lhe servir como modelo para as fotografias. Viajou para a 

Cidade do México e ali buscou nos hospitais, corpos de pessoas desconhecidas. 

Os corpos ali recolhidos pela rua, durante aqueles dias de estada, não estavam 

sendo considerados úteis por Witkin para seu propósito, pois geralmente 

chegavam ao hospital já com o nariz quebrado, eram pessoas já idosas ou em 

avançado estado de decomposição; por isso, sua estada na cidade foi ampliada 

em quatro dias a mais do planejado. 

 No dia anterior à sua partida, funcionários do hospital ligaram para o 

fotógrafo avisando que quatro corpos tinham sido recolhidos pelas ruas; ele se 

dirigiu ao hospital e entre os quatro corpos o que estava em melhor estado era 

o de um jovem homem ruivo, com ornamentos (tatuagens, corte de cabelo) 

"punks". Witkin iniciou seu trabalho tirando algumas fotos só para registrar, 

posteriormente tentou realizar algumas fotografias colocando um peixe nas 

mãos daquele homem, mas nenhuma das imagens o satisfez. 

 Então, pediu para os legistas prosseguirem a autópsia. Saiu da sala por 

alguns instantes para conversar com seu intérprete e quando voltou viu a 

The Glassman 
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transformação que ocorrera com o corpo. Segundo o fotógrafo, o corpo do 

homem não era mais o de um "punk", tinha ganhado ar de elegância, seus dedos 

aparentavam ser mais longos, pareciam que queriam ganhar a eternidade. 

Witkin passou a fazer o ensaio do qual surgiu The Glassman. 

 

Análise 

 Segundo Barthes, em A Câmara Clara, "deveríamos nos perguntar mais 

sobre o vínculo antropológico da Morte e da nova imagem. Pois é preciso que a 

Morte, em uma sociedade, esteja em algum lugar; se não está mais (ou está 

menos) no religioso, deve estar em outra parte: talvez nessa imagem que produz 

a Morte ao querer conservar a vida. Contemporânea do recuo dos ritos, a 

Fotografia corresponderia talvez à intrusão, em nossa sociedade moderna, de 

uma Morte assimbólica, fora da religião, fora do ritual, espécie de brusco 

mergulho na Morte literal. A Vida/ a Morte: o paradigma reduz-se a um simples 

disparo, o que separa a pose inicial do papel final" (1984; 138). 

 O que dizer então quando se fotografa uma pessoa morta? Mauro 

Guilherme Pinheiro Koury trata dessa questão em Fotografia e a Questão da 

Indiferença. Refere-se à banalização da morte realizada principalmente pela 

fotografia jornalística. Imagens de corpos jogados, esquecidos em locais ermos 

ou em via pública parecem não mais chocar os olhos do observador, a não ser 

pela morbidez e estética - o sujo, o poluído. Essa falta de sensibilidade parece 

estabelecer uma distinção profunda entre o lado público e o lado privado da 

morte e da dor. Para o autor, a morte no espaço público é produto de uma 

experiência societária terrível, mas necessária às políticas de ordem, segurança, 

crescimento e progresso dos povos. A morte no espaço privado é processada 

na subjetividade individual ancora-se em instâncias desindividualizadoras da 

sociedade (religião, família). 

 O jovem "punk" fotografado por Witkin morreu num lugar público, mas não 

é a cena de sua morte que vemos no Glassman, não é o local onde fora 

encontrado, e sim ele, o corpo - depois de ter passado pela autópsia e "ser 

devidamente posado" para a realização da imagem. 
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 A autópsia é um procedimento médico científico pelo qual se avalia a 

causa da morte das pessoas. As informações dela obtidas constam no atestado 

de óbito e também são colhidos dados que irão constar nas estatísticas que 

desenham o perfil da sociedade, e que dão embasamento às políticas públicas 

que visam avaliar as condições de vida da população e, em última instância, 

evitar novas mortes. Nesse sentido a autópsia nega a morte como algo natural, 

busca suas causas, violentam o corpo morto em nome de um bem maior e 

comum: evitar novas mortes! Mas como negar a morte, se todos somos mortais? 

O homem talvez não queira mais ser mortal... 

 Witkin em The Glassman fotografou instantes posteriores à autópsia, um 

tabu, considerado quase como um momento secreto. Assim, a fragilidade do 

corpo humano foi denunciada pelo fotógrafo. Suas imagens remetem ao fato de 

o corpo humano aceitar grandes colagens na forma (por meio de plásticas, 

transplantes, tatuagens, etc.), porém, isso pode não ser suficiente para conter a 

vida no corpo. 

 Assim podemos perceber The Glassman como um misto de vida e morte. 

Sabemos que a foto mostra o corpo de alguém que morreu. Vemos a costura de 

sua autópsia, ao mesmo tempo vemos o homem sentado, olhando para frente, 

meio que de relance em relação à câmara, e perguntamo-nos: será que vive? A 

pose engendrada pelo fotógrafo remete à clássica imagem católica de São 

Sebastião, amarrado, frechado, com olhos abertos e súplices. Não queremos 

acreditar que ele, justo o referente da foto, está morto e que o fotógrafo trabalha 

com pessoas sem vida. Retemo-nos a maneira como o fotógrafo trabalha e isso 

pode impedir-nos de tentar pensar num sentido mais amplo e profundo a imagem 

fotográfica. 

 As fotografias de Witkin podem causar tamanha estranheza ao público 

receptor que a fotografia, enquanto símbolo, torna-se secundária diante da 

inevitável pergunta: como o fotógrafo fez essa foto? O que leva o receptor a 

consumir/ assistir os making off de filmes de terror holliwodianos onde se 

pretende descobrir os truques, montagens, etc., talvez seja da mesma ordem de 

curiosidade que questiona o receptor quando este se depara com uma fotografia 

de Witkin. Com um atrativo ainda maior, a imagem fotográfica permite que o olhar 
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do receptor seja mágico, reconstituindo a dimensão temporal perdida através do 

vaguear circular dos olhos sobre a imagem (Flusser, 1997). 

 As fotografias de Witkin, por seus temas e pela composição empregada 

denunciam-se como imagem simbólica, por não pertencer à categoria de 

imagens que se impõem ao receptor enquanto "objetiva" e "transparente". 

 A análise teórica de fotografias pode auxiliar a revelar a essência das 

câmaras fotográficas: são aparelhos que constróem simulacros, ou seja, 

fabricam figuras autônomas que significam as coisas, e não simplesmente as 

reproduzem. Nas imagens técnicas, o aparelho e o agente humano formam o 

complexo "aparelho-operador", que parece não alterar ou influenciar o elo entre 

imagens e significado. A imagem processada tecnicamente impõe-se como 

entidade "objetiva" e "transparente", não provocando no receptor a vontade e 

necessidade de decifrar a imagem (Flusser, 1997). 

 Porém, são inúmeros os processos e intenções presentes no ato da 

concepção de imagens, que permanecem ocultos aos olhos leigos devido à 

automação de sua impressão sobre a superfície; como se a imagem resultante 

fosse assimbólica, fazendo-se crer como a direta representação do mundo. 

 Nas imagens tradicionais, o agente humano elabora símbolos em sua 

mente e transfere-os para a superfície da imagem por intermédio de sua mão. 

Esse engenho e esforço são notórios e reconhecidos, o que faz com que o 

receptor, ao vislumbrar uma obra pictórica reconheça a presença do pintor, o 

tema central do quadro, alguns dos elementos de composição que o pintor faz 

uso e parte de suas intenções enquanto produtor de imagem - parte, pois muitos 

sentidos e motivações que dizem respeito a outras épocas nos são hoje visual e 

contextualmente desapercebidas (Bourdieu, 1996). O fato de as fotografias de 

Witkin referirem-se a obras pictóricas talvez tenha correlação com essa 

característica intrínseca do picturialismo de ser apreendido como produtor de 

símbolos, em contraposição e denúncia ao falso caráter objetivo das imagens 

técnicas. 

 Assim, ao se questionar sobre como determinada fotografia fora feita, o 

receptor atento pode perceber que: 
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 a fotografia foi concebida enquanto idéia; 

 sua realização implicou engenho e dedicação humana e não automática; 

 a imagem fotográfica é um símbolo, e como tal, pode ser decifrada. 

 Por intermédio de suas fotografias Witkin, enquanto fotógrafo e artista, 

impõe-se autor aos olhos do receptor. 

 

Considerações Finais 

 The Glassman pode ser considerado uma natureza-morta pós-moderna. 

Natureza-morta, per si, são imagens realizadas a partir de composições feitas 

com arranjos de frutas, flores, animais, cuja exuberante aparência tenta encobrir 

a característica principal desses elementos, que é a morte. Na obra em questão, 

a morte é disfarçada através da aparência dos olhos abertos do fotografado. A 

obra pode ser considerada pós-moderna no sentido de conter os elementos 

imagéticos necessários para fazer-se a crítica à imagem fotográfica e ao seu 

papel massificado e massificador desempenhado na caótica sociedade 

contemporânea. 

 O olhar do jovem "punk" não é sua alteridade, não é ele como sujeito que 

finge ser outro em pose para foto, é o fotógrafo que age no corpo do referente 

dissimulando-o, fazendo-o vivo, por meio do olhar, e morto através da costura 

em seu peito. O jovem homem morto é o objeto da foto, em analogia aos objetos 

técnicos, industriais, midiáticos, aos artefatos de todas as espécies, que querem 

significar, serem vistos, gravados, fotografados, ou seja, tendem à imagem 

técnica (Flusser, 1997). O sujeito da foto é o fotógrafo. Mais uma vez Witkin 

consegue, por intermédio de sua obra, denunciar a ironia objetiva desse mundo 

caótico: "não é mais o sujeito que representa o mundo (I will be your mirror!), é 

o objeto que refrata o sujeito e que sutilmente, através de todas as nossas 

tecnologias, impõe-lhe sua presença e sua forma aleatória" (Baudrillard, 1997, 

p. 104). 
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Galeria 

 

          

        

        

Foto 01 - Joel-Peter Witkin Foto 02 - "Satiro" - 1992 Foto 03 - "Portrait of a 
Holocaust" - 1982 

Foto 04 - "Portrait of Nan" - 
1984 

Foto 05 - "Leda" - 1986 Foto 06 - "Wife of Cain" - 
1981 

Foto 07 - "Cupid & 
Centaur in the Museum 

of Love" - 1998 

Foto 08 - "Daphne and 
Apollo" - 1998 

Foto 09 - "Flora with lover and 
mother" - 1992 
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Foto 10 - "Female King" - 
1977 

Foto 11 - "Las Meninas" - 1987 Foto 12 - "Shoe Fucker 
and Woman Who Believes 

She's Becoming a 
Camera" - 1998 

Foto 13 - "Beauty has Three 
Nipples" - 1998 

Foto 14 - "Crucified Horse" - 
1999 

Foto 15 - "Woman who was 
a bird" - 1990 

Foto 16 - "The invention of 
milk" - 1982 

Foto 17 - "Woman on a table" - 
1987 

Foto 18 - "Portrait as a 
Vanité"- 1988 
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Foto 19 - "Woman with 
appendage" - 1986 

Foto 20 - "Man without legs" - 
1984 

Foto 21 - "Woman with 
head" - 1982 

Foto 22 - "Le Baiser" (The 
Kiss) - 1982 

Foto 23 - "The Feast of the 
Insane " - 1990 

Foto 24 - "Harvest" -1984 

Foto 25 - "Interrupted 
Reading" - 1999 

Foto 26 - "Humor and Fear" - 
1999 

Foto 27 - "Glassman" - 
1995 



STUDIUM 14  48 

Referências Bibliográficas 

 

BARTHES, R. A Câmara clara - nota sobre fotografia. Rio de Janeiro: Editora 

Nova Fronteira, 1984. 

BAUDRILLARD, J. A arte da desaparição. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 

1997. 

BOURDIEU, P. Economia das trocas simbólicas. São Paulo: Ed. Perspectiva, 

1982. 

_________. O poder simbólico, Lisboa: Difel, 1989. 

_________. A gênese social do olho. In : As regras da arte, gênese, estrutura 

do campo literário. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. 

FLUSSER, V. Ensaio sobre a fotografia: para uma filosofia da técnica. Lisboa: 

Editora Relógio D'água, 1997. 

KOURY, M. Fotografia, sentimento e morte no Brasil. In: Imagens e ciências 

sociais. João Pessoa: Editora Universitária João Pessoa, 1998. 

________. Fotografia e a questão da indiferença. In: SONTAG, S. Ensaios 

sobre fotografia. São Paulo : Editora Arbor, 1996. 

RAMOS, F.P. Imagem traumática e sensacionalismo, A intensidade da imagem-

câmera em sua adesão ao transcorrer e sua tematização. Revista Imagens, São 

Paulo, n. 2. 1994. 

 

Sites Consultados 

 

http://www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/witkin. 12/10/2002. 

http://www.salon.com/people/bc/2000/05/09/witkin. 12/10/2002. 



STUDIUM 14  49 

http://www.correnticalde.com/witkin/Witkin_26.html. 12/10/2002. 

http://www.edelmangallery.com/witkin.htm. 12/10/2002. 

http://www.photographerinterviews.com/2001/witkin. 12/10/2002. 

http://www.smog.net/photographers/witkin0/. 12/10/2002. 

http://www.tne.net.au/matt/witkin1.htm. 25/10/2002. 

http://www.deathrock.com/invoc/witkin/autobio.html. 25/10/2002. 

 



A FOTOGRAFIA DE FRANCISCO BRANDÃO 

Eduardo Alves Covas  

 

 Fim do século XIX na Europa, mais precisamente 1896. A fotografia já 

havia deixado de ser exclusividade de poucos, passado pela coqueluche dos 

estúdios fotográficos e pela predominância do formato carte-de-visite, 

finalmente, na mão de amadores, estava ganhando as ruas e casas de todo o 

mundo. A própria popularidade que ganha a fotografia inspira alguns fotógrafos 

de fim de século, que se lançam na produção de imagens mais trabalhadas, com 

o intuito de referenciar a fotografia como arte, como os pictorialistas. (FREUND, 

1976) 

 Em Portugal, no mesmo período, a vida política tornara-se instável. O 

Poder Monárquico perdia crédito, enquanto o Partido Republicano aumentava 

sua contestação diante da ditadura que então dominava. Havia já passados 

cinco anos da primeira tentativa de golpe contra a monarquia, e novamente se 

alvoroçavam os republicanos com a possibilidade de degredo. (REIS, 1984)  

 Foi no ano de 1896 que emigra para terras 

brasileiras o senhor Francisco Ferreira Simões 

Brandão, português de Mealhada, vindo de família 

aristocrática, então com seus 23 anos de idade e 

com um recente diploma de Farmácia pela 

Universidade de Coimbra. Era ele próprio um 

republicano, ou como diria sua neta Maria Eugênia: 

"um subversivo". Vem para o Brasil justamente para 

evitar uma deportação mais humilhante para terras 

africanas, onde Portugal conseguia ainda manter 

suas colônias, embora diminuídas perante a ganância imperialista inglesa. 

                                            
 Mestrando do departamento de Multimeios do IA/Unicamp. 
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 Chega ao Brasil com uma carta de recomendação para atuar como 

farmacêutico em Bragança Paulista, onde trabalha até surgir a oportunidade de 

emprego na Farmácia Popular, em Santo Antônio da Cachoeira, hoje Piracaia, 

ao pé da serra da Mantiqueira, no Estado de São Paulo. 

 Santo Antônio da Cachoeira surgiu do bairro de Cachoeira, situado à 

margem do rio de mesmo nome. Quando da chegada de Francisco Brandão 

contava com uma população inferior a 18 mil habitantes, em sua grande maioria 

rural, mas que movimentava o centro urbano nos finais de semana com a 

freqüência à missa, aos encontros nas praças, para os negócios e feiras. 

Prosperou graças ao café, que lhe rendeu um período de prosperidade e que 

possibilitou a formação de uma pequena burguesia agrária na região. 

 Brandão casa-se então com Maria Eugênia de Carvalho, filha de Caetano 

de Carvalho, dono da Farmácia Popular, tornando-se sócio da mesma e 

posteriormente mudando seu nome para Farmácia Brandão. Tornou-se figura 

benquista na cidade, relacionando-se e obtendo o respeito tanto da elite quanto 

da população em geral. Irá exercer outras atividades além da farmácia, como ser 

o agente local do jornal O Estado de São Paulo. E, principalmente, irá fotografar, 

e fotografar muito. Sua fotografia mais antiga no Brasil, que se conseguiu 

identificar, data de 1898, e seu tema foi uma cavalhada (foto 1). A partir daí, e 

por décadas, Brandão irá registrar com suas imagens o cotidiano de sua nova 

cidade, Piracaia, de sua família, seus amigos, da sociedade da qual passa a 

fazer parte. 

 Não se sabe se já fotografava em Portugal antes de vir para o Brasil, mas 

seu aprendizado em Química habilitava-lhe o entendimento e o manuseio do 

material e dos processos fotográficos. Ao desembarcar no Rio de Janeiro a 

caminho de Bragança Paulista, adquiriu o livro Photografie pour tous, um grande 

compêndio de fotografia de George Brunel, edição de 1894. 

 Brandão utilizava como sua primeira câmera uma "Repeater", aparelho 

que possibilitava o transporte de até seis chapas de vidro por vez. Ele se manterá 

fiel ao vidro, fidelidade que passará ao filho Caetano, que herda, além da 

farmácia, o gosto pela fotografia. As chapas de vidro eram inicialmente 
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emulsionadas pelo próprio Brandão, mas posteriormente ele passou a comprá-

las já industrializadas. André Boccato, de quem falaremos adiante, teve acesso 

as anotações de pedido de Francisco, de onde podemos inferir sobre o papel 

utilizado por ele: o "papel Bristol gris 5 forças, o ¼ de folha custa 250 réis" e o 

papel "albuminado de 1a. qualidade, a mão custa 14.000 réis" o qual uma folha 

"corta-se: 4 pedaços 24x30 ou 6 de 18x24 ou 15 de álbum ou 32 carte de visite", 

(FERRARI, 1993). 

 Trabalhava num quarto escuro montado nos fundos de sua casa, onde 

fazia suas revelações de chapas e de papéis. Não teve, porém um estúdio 

propriamente dito; improvisava-o em sua farmácia ou no quintal de sua casa, 

que era por sua vez vizinha da farmácia, criando fundos infinitos com lençóis e 

colchas, cenários com cadeiras, mesas e capim. 

 Encontramos no conjunto de sua obra alguns temas recorrentes, que 

acabam várias vezes por se inter-relacionar. Podemos identificar como tema 

principal o retrato, onde podemos incluir um outro grande tema, sua família. 

Usava da pose, apropriando-se de elementos tradicionais da fotografia de 

estúdio, mas demonstrava uma relação com seus modelos que se diferenciava 

da do fotógrafo profissional, uma relação de proximidade que a intimidade com 

os personagens de suas fotografias lhe proporcionava (fotos 2 a 5). Ao contrário 

de seu filho, não fazia fotografias com fins comerciais, mas retratava 

constantemente seus amigos, parentes e, muitas vezes, a si próprio (fotos 6 a 

9). Essa é outra característica de Brandão: ele não se contentava em ser apenas 

o operador da câmera, mas apreciava aparecer em suas fotografias, seja em 

auto-retratos seja acompanhando seus amigos e familiares (foto 9, entre 

diversos exemplos). 

 Nas fotos de família podemos identificar também o uso recorrente da pose 

(fotos 10 e 11, sendo a primeira um exemplo de positivo revelado num estúdio 

profissional). Brandão retratava seus filhos em diversas fases de 

desenvolvimento, colocando-os normalmente em ordem etária, mas variando e 

brincando com este arranjo (fotos 12 e 13). Mas não é sempre que a pose se faz 

presente; ele consegue retratar o cotidiano de sua família, como quando do 

nascimento de um filho (foto 14, com anotações de Caetano Brandão), ou 
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mostrando sua esposa na relação diária com os filhos (fotos 15 e 16), ou ainda 

seus sogros, num impressionante momento de intimidade familiar (foto 17). 

 O cotidiano, por sinal, será a grande marca das imagens de Brandão. Ele 

irá registrar o dia-a-dia da cidade e de seus personagens, como as reuniões de 

amigos em frente à sua farmácia (fotos 18 e 19). Este será um ponto privilegiado 

de observação para Francisco, servindo-lhe de referencial (fotos 20 e 21). A 

Farmácia Brandão localizava-se numa das principais ruas de Piracaia, e frente 

a ela e de suas imediações serão registradas diversas cenas da cidade e de 

seus personagens (fotos 22, 27 e 29). 

 Os encontros e festividades fotografados serão muitos. De reuniões com 

os amigos (fotos 23 a 25) a reuniões mais solenes da elite da cidade (foto 26), 

da chegada do circo às procissões e festas populares como a Congada (fotos 27 

a 31). Brandão fará ainda imagens de alguns profissionais atuando em suas 

áreas e seus estabelecimentos comerciais, como um costureiro, um dentista ou 

uma prensa de jornal (foto 32). 

 Além do cotidiano da cidade, Brandão debruçou-se sobre a própria 

cidade, tomando-a como referente fotográfico (fotos 33 a 35). Suas fotografias 

cujo tema é centrado em Piracaia são várias, destacando-se dentre elas uma 

série em que Francisco cria um inventário urbano, retratando-a rua a rua (fotos 

36 a 40). 

 Brandão avança também pelo campo do experimentalismo na produção 

fotográfica, executando montagens no próprio negativo, com múltiplas 

exposições de uma mesma chapa (fotos 41 e 42). Este tipo de trucagem fazia 

parte do repertório dos fotógrafos do período, e podemos encontrar diversos 

exemplos de sua aplicação ao longo da história da fotografia. E Brandão utiliza-

o muito bem, contrapondo uma técnica não tão apurada a uma grande 

criatividade em suas montagens. Brandão fez uso ainda de máscaras em suas 

fotografias, como para colocar textos ou alegorias nas imagens (foto 43). 

 Outro recurso utilizado por Brandão foi a foto-montagem. A partir de 

fotografias variadas, e utilizando-se de ilustrações, ele cria cenas satíricas ou 

cômicas, fotografando-as novamente e transformando-as de novo em um objeto 
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fotográfico, como no caso das duas montagens referentes ao carnaval de 1901 

(fotos 44 e 45). 

 Ainda no campo da pose, Brandão irá criar narrativas com fotografias 

encenadas (foto 46), e até seqüências curtas com seus amigos e seus filhos, 

utilizando fantasias e montando cenários (fotos 47 e 48). 

 Brandão passou ainda um longo período em Mealhada, Portugal, de 1936 

a 1946 (foto 49). Seu interesse por fotografia, no entanto não se manteve com a 

idade, e quem continuou a fotografar com a mesma intensidade com que 

Francisco fotografava foi seu filho Caetano. Apenas em ocasiões especiais 

Francisco voltava a empunhar sua máquina fotográfica (foto 50). 

 Brandão não era um simples fotógrafo amador, preocupado em registrar 

fatos e pessoas. Ele conhecia o "programa da caixa preta" (FLUSSER, 1985), e 

utilizava seu conhecimento para produzir um material que sai do comum, que 

transmite um olhar de fotógrafo. Sua relação com os objetos fotografados dava-

se num nível mais profundo; a cidade por ele fotografada não reflete apenas o 

olhar do estrangeiro, a identidade do fotógrafo, mas espaço adotado 

afetivamente por este; não eram pessoas, mas a família, os amigos, que 

participavam de suas encenações e posavam diante de seu estabelecimento; 

era a população que ia às festas e encontros que Brandão fotografava. E 

fotografava sempre, até o ponto em que todos se acostumaram com ele e sua 

câmera fotográfica, até que suas fotos se tornassem parte do cotidiano da cidade 

(CERTEAU, 1996). 

 Enfim, em Brandão o referente fotográfico deixa de ser um objeto 

inanimado, mas um cúmplice e aliado do fotógrafo. A produção imagética de 

Brandão deixa latente o fato de que o fotógrafo anima, concede uma aura 

singular a seus referentes fotográficos. Suas fotos tocam-nos, ferem, acabando 

também por animar-nos (BARTHES, 1989). 

 Meu primeiro contato com as fotografias de Francisco Brandão deu-se no 

Centro de Memória da Unicamp, para onde foram levados os negativos de vidro 

produzidos por Francisco Brandão e por seu filho Caetano Brandão, pelas mãos 

de André Boccato, fotógrafo que junto com o historiador Sandro Ferrari teve a 
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sorte de conhecer pessoalmente Caetano, ou Seu Tetê, como era conhecido. A 

pesquisa realizada pelos dois serve-me agora como importante fonte primária. 

 Ao iniciar minha pesquisa, fui a Piracaia, local de origem das imagens, e 

entrevistei Ailton Brandão, neto de Francisco e herdeiro das fotografias. Foi 

Ailton quem autorizou a doação do material que se encontra na Unicamp, e ele 

ainda possui um grande número de imagens, as quais passei também a utilizar 

em meu trabalho. As fotografias estão aqui identificadas como "Fb" (Coleção 

Família Brandão) quando provenientes do acervo da Unicamp, e "Ab" (Acervo 

particular Ailton Brandão), quando proveniente do acervo de Ailton Brandão. 
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A ERA DOS ARRANHA-CÉUS: AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS POR 

INTERMÉDIO DAS FOTOGRAFIAS DE ALFRED STIEGLITZ E ALVIN 

LANGDON COBURN 

Patrícia Rodolpho 

 

 A cidade parece ocupar, dentro de uma gigantesca produção visual que 

se delineia desde os primórdios da fotografia, um lugar altamente destacado, 

havendo um interesse constante dentro do universo fotográfico urbano em 

documentar as múltiplas e sucessivas transformações que alteram as suas 

feições. 

 Na virada do século XIX para o século XX, a cidade de Nova Iorque 

constituía-se em um universo intenso em transformações brutais, impulsionadas 

pelo fenômeno de uma modernidade caracterizada, em grande parte, por saltos 

tecnológicos que traziam inovações estarrecedoras, dentre as quais se 

sobressai a imponente figura do arranha-céu. Michel Frizot comenta que é a 

partir da imagem fotográfica que o arranha-céu torna-se por excelência o símbolo 

do modernismo e do progresso, do poderio e da força da metrópole moderna1. 

 É para este contexto da cidade em transformação, em especial de sua 

expansão vertical, que alguns fotógrafos direcionaram suas lentes. Naquela 

Nova Iorque do princípio do século XX, Alfred Stieglitz (1864-1946) e Alvin 

Langdon Coburn (1882-1966) encontraram um novo panorama visual urbano 

estimulante, produzindo séries fotográficas que se constituem em referências 

fundamentais para a discussão da fotografia urbana. Assim, este artigo tem 

como objetivo resgatar a trajetória desses dois fotógrafos, no intuito de refletir 

sobre a forma pela qual ambos abordaram, por intermédio da fotografia, a 

metrópole nova-iorquina em transformação. 

* 

                                            
1 FRIZOT, Michel. "Une autre photographie" in Nouvelle Histoire de la Photographie, Bordas, 
Paris, 1994. 
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 Alfred Stieglitz e Alvin Langdon Coburn foram figuras-chave no que 

concerne às discussões e posicionamentos acerca da inserção da fotografia no 

campo legítimo das artes visuais. Muito próximos durante algum tempo, fizeram 

parte do movimento Pictorialista, o primeiro movimento artístico constituído em 

torno da fotografia2. Embora compartilhando inicialmente das prerrogativas 

implicadas nesse movimento e utilizando as técnicas que lhe foram 

características, deram saltos conceituais no conjunto de suas produções, 

lançando a fotografia em uma nova e definitiva posição no universo artístico. 

 Vigoroso e emblemático, Alfred Stieglitz esteve em constante trânsito 

entre a Europa e a América do Norte, acumulando funções importantes no 

cenário fotográfico do final do século XIX e primeiras décadas do século XX, 

sobretudo no intuito de conduzir a fotografia americana a novas perspectivas 

artísticas. Neste sentido, agregou fotógrafos e artistas plásticos que atuavam na 

época, tais como Gertrude Käsebier, Edouard Steichen e Clarence White, os 

quais partilharam da Foto-Secessão3. 

 Stieglitz inicia sua relação com a fotografia em 1883, obcecado pelo 

domínio das possibilidades técnicas do meio; na década de 1890, ele é um dos 

sócios que funda uma empresa gráfica chamada Heliochrome, posteriormente 

rebatizada Photochrome Engraving Company. Durante os cinco anos que 

                                            
2 POIVERT, Michel. "Robert Demachy dans le mouvement pictorialiste" in Robert Demachy. 
Coleção Photo Poche, n° 71, Editions Nathan, Paris, 1997. Robert Demachy, em conjunto com 
Alfred Maskell, em 1898, realiza uma breve publicação onde são colocadas as características do 
Pictorialismo e os segredos do procedimento da goma bicromatada, o qual permite pigmentar o 
suporte fotográfico, realizando após despolimentos desses pigmentos nas regiões desejadas. O 
objetivo dos pictorialistas consistia, então, em desviar a fotografia do seu estatuto vigente de 
mimese da realidade, de sua condição meramente descritiva. O procedimento da goma 
bicromatada permitia que, por meio da pigmentação e do despolimento manual, a fotografia fosse 
aproximada das artes do desenho e da pintura, rompendo então com os discursos que 
condenavam-na pela sua gênese estritamente técnica. 
3 ROBERTS, Pam. "Alfred Stieglitz, la galerie '291' et Camera Work", in Câmera Work: the 
complete illustrations 1903-1917, Taschen, Köln, 1997, p. 63-93. Sobre a Foto-Secessão, Pam 
Roberts faz a seguinte colocação: "Stieglitz fonda la Photo-Secession à partir d'un groupe de 
photographes américains qui avaient commencé par rivaliser avec des idéaux du pictorialisme 
européen (...), mais qui eurent tôt fait d'élaborer et d'affirmer leur propre langage, lequel finit par 
devenir la langue véhiculaire de toute la photographie." (ROBERTS, P; 1997:64). Neste mesmo 
texto, mais à frente, Roberts comenta a atuação de Stieglitz com os pictorialistas, ressaltando, 
contudo, que esta partilha breve de interesse, por parte do fotógrafo, dava-se junto com uma 
predisposição de encontrar possibilidades mais imediatas e mais estreitamente ligadas à 
natureza própria da fotografia de reprodução objetiva da realidade, concepção que acabará por 
resultar na straight photography: "(...)C'est ainsi qu'il parvint à une pureté, à une simplicité de la 
vision et de la technique, qui permirent de parler de photographie 'directe' et qui contenaient em 
germe tout l'avenir du genre." 
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permanece nessa sociedade, Stieglitz torna-se um verdadeiro mestre nas artes 

da fotogravura, adquirindo todos os conhecimentos necessários acerca das 

técnicas gráficas que farão célebre a sua legendária publicação Camera Work, 

inaugurada em dezembro de 1902 4. 

 Dentre outros feitos importantes realizados por Stieglitz, não se pode 

deixar de lado o fato de que ele foi o principal responsável pela inauguração da 

"Galeria 291", ou "The Little Galleries of the Photo-Secession", em 1905. 

Inaugurada em virtude da carência de espaços que expusessem fotografias, e 

também pela vontade de um local adequado para expor as obras da Foto-

Secessão, a '291' foi, em conjunto com a Camera Work, um marco dentro do 

contexto de inserção e aceitação da imagem fotográfica dentro de um universo 

artístico que passasse a legitimá-la como tal5. 

 Esse breve resumo das intensas atividades de Stieglitz visa retraçar o seu 

pano de fundo conceitual, no sentido de que se possa compreender, afinal, quais 

são as diferenças entre as fotografias urbanas que ele obteve no final do século 

XIX, as que foram produzidas no ano de 1910 e outras, muito significativas, 

obtidas em 1931, estas últimas conformando uma extraordinária série temática 

sobre os arranha-céus de Nova Iorque. Pam Roberts salienta a profunda 

diferença no conjunto da produção de Stieglitz, colocando que entre as obras da 

sua fase de influência pictorialista e aquelas que ele viria a produzir vinte anos 

mais tarde, existem, na verdade, poucas semelhanças6. Naquele primeiro 

                                            
4 Antes de Câmera Work, entretanto, Stieglitz foi, em 1892, o redator-chefe da revista The 
American Amateur Photographer. Em 1897, ele empreitou a fusão dos fotoclubes Amateur 
Photographer e New York Camera Club, dando início ao Camera Club, cuja publicação trimestral 
Camera Notes (1897-1902), notória pela qualidade das ilustrações, reuniu obras de pictorialistas 
como Gertrude Käsebier, Edouard Steichen, Alvin Langdon Coburn e Clarence White, futuros 
membros da Foto-Secessão. Camera Notes, publicação fotográfica de maior influência nos 
Estados Unidos na época, possibilitou os ótimos frutos que fariam de Camera Work (1903-1917) 
uma publicação sem precedentes pela soberba qualidade, pela coerência de sua diretriz visual, 
com os cinqüenta números de seu conjunto tendo circulado sem alterações em seus elementos 
gráficos fundamentais, e sobretudo pela influência que exerceu na comunidade artística da 
época. ROBERTS, p., op. Cit. p. 68-85. 
5 Junto à '291', Stieglitz, a partir da década de 1910, introduziu fortemente a arte das vanguardas 
artísticas européias, em especial a arte francesa, nos Estados Unidos: em 1908 são expostos 
nesta galeria desenhos originais de Rodin e litografias, quadros e desenhos de Matisse e, entre 
1911 e 1916 a galeria colhe desenhos e aquarelas de Picasso, Braque, e Picabia, por exemplo.  
Já Câmera Work, que em muito serviu como catálogo das exposições da '291', após 1910 passa 
a ceder cada vez mais espaço à arte contemporânea, com obras de Picasso, Rodin e Matisse 
em suas páginas. ROBERTS, P., op. cit. p. 82-87. 
6 ROBERTS, P., op. cit. p. 65. 
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momento, onde as cenas vaporosas, o flou, e a visão de um cotidiano envolto 

pela névoa predominavam entre a produção pictorialista, Stieglitz enfocava a 

cidade mergulhada na neve, na noite e na umidade da chuva. São exemplos 

deste período Winter, Fifth Avenue (1893) e The Street - Design for a Poster 

(1896), imagens de uma cidade em meio a tempestades de neve: a primeira 

imagem mostra a perspectiva de uma rua fustigada pela intempérie, onde uma 

carruagem, ao centro, tem seu condutor parecendo travar uma luta para 

ultrapassá-la; em 1896, é de fato uma imagem de característica postal que 

Stieglitz produz: composta de uma forma extremamente bela, pode-se observar 

aí a perspectiva de uma fila de carruagens onde apenas as que estão em 

primeiro plano podem ser vistas com maior nitidez, e aquelas que se encontram 

no plano de fundo sendo esmaecidas pela claridade da neve, bem como os 

prédios que compõem a moldura ao lado direito.  

     

 Em 1896, Stieglitz compõe uma série de imagens noturnas: Night - New 

York, The Glow of Night - New York e Reflections, Night - New York ressaltam o 

brilho intenso da iluminação noturna refletida no calçamento úmido da cidade; 

na primeira imagem, primorosa, desenha-se a silhueta de torres esvaecidas ao 

fundo. A cidade úmida e chuvosa parece atrair o fotógrafo em épocas distintas:  

A Wet Day on the Boulevard, Paris (1894), Spring Showers - New York (1901) e 

Winter, Fifth Avenue The Street - Design for a Poster 
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A Snapshot, Paris (1911) repetem a temática dos reflexos brilhantes provocados 

pela umidade da chuva nos cenários urbanos. 

       

       

 Em 1910, Stieglitz produz duas fotografias emblemáticas, cujos títulos 

sugerem o seu pensamento sobre a cidade moderna, mais especificamente 

sobre Nova Iorque. City of Ambition e Old and New New York revelam o 

crescimento e a industrialização desta cidade que Stieglitz continuaria a 

fotografar até o final de sua vida, a visão do espanto gerado pela transformação 

e pelo progresso. City of Ambition mostra Nova Iorque vista a partir de suas 

águas, com os altos prédios erguendo-se no plano de fundo e dividindo o espaço 

da imagem com vários rolos de fumaça exalados de vários pontos. Old and New 

New York exibe uma cidade ainda rasa, com seus prédios de três ou quatro 

andares e delicadas águas-furtadas, em contraposição ao esqueleto da estrutura 

de uma imensa construção ao fundo. É uma das imagens, por excelência, da 

transformação urbana, da sobreposição das formas que a tecnologia imputa ao 

espaço da cidade7. 

                                            
7. É interessante o comentário de Pam Roberts acerca do fato de que entre 1882 e 1890, o 
fotógrafo americano esteve em período de estudos em Berlim: é justamente a época em que ele 
entra em contato com a fotografia e influencia-se pelo pictorialismo. Em 1890, Stieglitz volta a 
morar em Nova Iorque, despertando para uma realidade muito diferente da realidade européia, 
sobretudo em virtude do novo panorama visual urbano nova-iorquino, mudança esta que parece 

Night - New York The Glow of Night - New York Reflections, Night - 
New York 

A Wet Day on the Boulevard A Snapshot, Paris (1911) Spring 
Showers  
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 Contudo, o conjunto de imagens que de fato refere-se às transformações 

urbanas foi realizado por Stieglitz décadas mais tarde, entre 1931 e 1935, sobre 

os arranha-céus, já concluídos e em construção, na cidade de Nova Iorque. Se 

as imagens até aqui comentadas possuem a característica da paisagem 

tradicional, ou seja, são constituídas pelos planos abertos que revelam vários 

elementos em uma mesma cena, neste último trabalho Stieglitz 'isolou' os 

arranha-céus que objetivava ressaltar. São imagens que mostram tão somente 

os prédios, seja a partir do choque, em uma mesma imagem, daqueles já 

prontos, verdadeiras fortificações de concreto, em contraposição aos esqueletos 

das estruturas inacabadas e vazadas dos arranha céus em construção, como 

em Evening from the Shelton (1931), From my Window at the Shelton, West, 

1931 (1931) e a magnífica From an American Place, Looking North (1931), na 

                                            
ter influenciado muitas de suas concepções acerca da fotografia: "Le changement se produisit à 
son retour à New York em 1890: là, il se trouva confronté à un contenu em tout point plus dur, 
plus résistant et plus réaliste. Il n'y avait rien, dans l'agressivité, la vitalité et le mouvement des 
rues new-yorkaises, dans le spetacle de l'architecture s'élevant à la verticale, qui offrit les mêmes 
agréments que les riantes campagnes européennes peuplées de paysans en costumes 
photogéniques. Mais après s'être rapidement réadapté à cet environnement, Stieglitz y trouva 
une matière tout à la fois passionante et stimulante, et il continua de photographier New York 
pour le restant de ses jours. Il fut l'un des premiers photographes à percevoir la richesse du 
potentiel photographique contenu dans l'énergie et la rapide croissance d'une ville. C'est ainsi 
qu'il s'attaqua à un monde plus grand, plus vif dans ses contours, plus conflictuel et plus réaliste, 
avec ses formes graphiques et ses motifs géometriques, que celui que photographiaient ses 
contemporains.(...)". ROBERTS, P., op. cit. p.65-66. 

City of Ambition Old and New New York 
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qual um verdadeiro mosaico de arranha-céus ao fundo impressiona em conjunto 

com a visibilidade, em primeiro plano, de andaimes, tijolos e estruturas de ferro 

e madeira de uma construção em processo; ou seja, ainda registrando o 

momento mágico do anoitecer, o qual revela apenas as silhuetas escurecidas 

das torres de concreto, apenas parcial e levemente iluminadas, de New York 

Series, 1935 (1935). Por último, New York Series - Spring (1935) evidencia a 

magnificência dos arranha-céus pela divisão, na imagem, entre uma porção 

superior, bastante clara, e a porção inferior, mergulhada na sombra. A porção 

superior destacada exibe primorosamente a visão do arranha-céu, radiante pela 

intensa luminosidade, enquanto a parte superior parece sucumbir à 

magnificência da edificação. 

      

      

 Em conjunto com Stieglitz, uma outra importante figura intimamente ligada 

aos movimentos do Pictorialismo, da Foto-Secessão e da Straight Photography 

Evening from the Shelton From an American Place, 
Looking North 

From my Window at the 
Shelton, West, 1931 

New York Series, 1935 New York Series - Spring 
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foi Alvin Langdon Coburn, o qual produziu, entre 1909 e 1912, uma extraordinária 

série acerca dos arranha-céus nova-iorquinos, a qual originou a exposição New 

York from its Pinnacles, exibida em 1913 na Goupil Gallery, em Londres. 

 Americano, nascido no ano de 1882 em Boston, Coburn muda-se em 1899 

para Londres, onde logo estabelece ligações com o Linked Ring Brotherhood, 

grupo que entre 1892 e 1908 estruturou o movimento pictorialista inglês. Tendo 

sido presenteado ainda em sua infância com uma câmera fotográfica, o 

relacionamento com o Linked Ring possibilita-o de, já em 1900, participar de uma 

de suas mostras coletivas, além de inseri-lo em um importante contexto 

intelectual: parente de Frederick Holland Day, o qual parece ter exercido sobre 

o jovem uma grande influência, Coburn trava importantes relações com vários 

expoentes da fotografia e, de maneira geral, com a intelligentsia inglesa da 

época8.  Neste período europeu, acaba por tornar-se muito bem-relacionado, 

estudando em Paris com Robert Demachy e Edouard Steichein; retornando aos 

Estados Unidos em 1902, estabelece-se em Nova Iorque e estuda com Gertrude 

Käsebier, realizando muitas obras a começar da manipulação da superfície 

fotográfica a partir do procedimento da goma bicromatada, utilizando-se muitas 

vezes da platina. 

 Coburn, assim como Stieglitz, parece encontrar-se em constante trânsito 

entre a Europa e os Estados Unidos, movimentando-se dentro do contexto 

fotográfico e artístico da época e encontrando-se, como assinala Michel Frizot, 

no cruzamento das influências do Simbolismo, do Pictorialismo, do Modernismo 

e das vanguardas que emergiam9, extraindo sempre dessas oportunidades 

novas possibilidades plásticas de representação fotográfica. De fato, este 

fotógrafo inquieto e impulsivo, sobretudo a partir de 1910, não cessará de 

questionar a coerção que os pictorialistas, com suas técnicas laboriosas, 

imputavam à representação fotográfica para, somente a partir da aproximação 

desta com o desenho e a pintura, considerá-la enquanto uma forma artística 

legitimada10. 

                                            
8 FRIZOT, M., op. cit., p. 388. 
9 FRIZOT, M. Op. cit., p. 389. 
10 Embora grande parte do reconhecimento pelo trabalho de Coburn tenha se dado em virtude 
do conjunto de sua obra que revela a forte influência simbolista (principalmente entre 1905 e 
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 No limiar entre a sua fase predominantemente simbolista e a última 

referente aos Vortogramas, onde a abstração toma forma e lugar, Coburn tem 

também o seu período de interesse pelas imagens urbanas, de onde se origina 

a série New York from its Pinnacles (1912). Antes de comentarmos as imagens, 

entretanto, algumas considerações são pertinentes acerca dos aspectos que 

possivelmente motivaram-no a voltar-se à cidade - os arranha-céus constituindo-

se como temática privilegiada - em um momento no qual, aparentemente, as 

reflexões de Coburn sobre a fotografia estavam em ebulição. 

 Frizot comenta que as relações pessoais de Coburn, a partir de 1905, em 

especial com escritores ligados ao socialismo, fazem com que o fotógrafo 

encontre na cidade um tema de transição entre o simbolismo e a vida real11. A 

modernidade, com seu cenário de novas construções, ruas tumultuadas e 

chaminés soltando fumaças intermitentes oferece aos fotógrafos novas fontes 

de inspiração, e estes passam a ocupar-se da cidade e de seu horizonte 

cotidiano, de uma vida real e concreta em detrimento às paisagens idílicas 

características do pictorialismo12. Neste contexto, é preciosa a consideração de 

Frizot sobre as possibilidades oferecidas pelos novos aparelhos portáteis, os 

quais concedem ampla liberdade ao movimento, e conseqüentemente ao olhar 

do fotógrafo: o autor esclarece que é a 'própria fisiologia do fotógrafo' que se 

modifica e o propicia a registrar este 'novo horizonte citadino cotidiano'13. A 

fotografia dos anos 10, anos estes que assistem à construção de um grande 

número de arranha-céus, volta-se de maneira natural para uma abordagem 

                                            
1910), a curiosidade e o gênio do fotógrafo levaram-no a, poucos anos mais tarde, em 1917, 
desenvolver o trabalho dos Vortogramas, célebre pela condição abstrata destas imagens, as 
quais romperam definitivamente a ligação da representação fotográfica com o seu sujeito, 
liberando-a de qualquer semelhança com o mesmo. Neste sentido, Frizot comenta o texto 
publicado por Coburn em 1916, intitulado "The Future of Pictorial Photography", onde o fotógrafo 
propõe experiências que desestabilizem as representações tradicionais, tais como os efeitos 
provocados pela velocidade do obturador, as superposições sobre uma mesma imagem, o uso 
de prismas ou as vistas microscópicas: "Faites quelque chose d'atrocement mauvais si vous 
voulez, mais que ce soit spontané... S'il n'est pas possible d'être 'moderne' avec le plus nouveau 
de tous les arts, alors nous devrions simplement enterrer nos boîtes noires". FRIZOT, M., op. cit, 
p. 390. 
11 FRIZOT, M.; op. cit., p. 389. 
12 Nas palavras de Michel Frizot: "Le 'nouveau' photographe, dans la première décennie du siècle 
(tel qu'il peut être représenté en la personne de Stieglitz ou de son cadet Coburn), se préoccupe 
de la vie réelle, de son horizon citadin quotidien, au lieu de faire retraite dans la représentation 
d'un fugitif évanescent (qui demeurera longtemps encore la prédilection de nombre de 
pictorialistes)." FRIZOT, M., op. cit., p.388. 
13 FRIZOT, M., op. cit., pg. 387-388. 
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exploratória deste novo cenário onde é possível aos fotógrafos a captação de 

imagens a partir destes pontos extremamente elevados. Frizot comenta que a 

'vista do alto' tem sido considerada uma necessidade daquela época, e mesmo 

uma constrição natural.14 

 É perceptível que o estudo fotográfico que Coburn realizou sobre os 

prédios elevados inseridos na plasticidade urbana foi extenso e, sobretudo, que 

o fotógrafo explorou amplamente vários pontos de vista para esta abordagem, e 

não somente aqueles situados no topo dos arranha-céus, como sugere o título 

de sua exposição. Por esta razão, o objetivo aqui consiste em ressaltar a 

abordagem que Coburn realizou destes diferentes pontos de vista, explorando a 

cidade, sobretudo entre os anos de 1909 e 1912. 

 Munido com uma pinhole, durante este período Coburn de fato 

embrenhou-se na cidade, ora estando em meio à multidão, buscando visualizar 

a cidade do ponto de vista do transeunte; ora parecendo buscar janelas ou 

pontos não muito altos, de onde focaliza o conjunto dos prédios com aspectos 

arquiteturais relativamente próximos; ora escalando de fato os arranha-céus, 

propondo vistas vertiginosamente verticalizadas, ou ainda outras, diferenciadas, 

que do alto buscam a composição de grandes planos gerais da cidade. 

 Assim, The Singer Building e The Flat of Iron Building, ambas de 1912, 

revelam a visão simbolista de Coburn, a partir das calçadas das avenidas nova-

iorquinas. Em The Singer Building, a perspectiva da avenida revela-se 

parcamente em meio à escuridão e à neblina. A luminosidade da imagem dá-se 

por causa do céu, de um cinza muito pálido, em conjunto com a iluminação 

urbana e com os jatos luminosos deixados pelo movimento dos carros. Ao fundo, 

                                            
14 Frizot explora os contextos que propiciaram as 'vistas do alto': a primeira fotografia aérea foi 
obtida por Nadar, em 1858 e, em 1885, Gaston Tissandier realiza, também a partir de um balão, 
a primeira imagem vertical de Paris. Em 1859, durante a guerra da Itália, a fotografia a partir dos 
balões começa a ser militarmente utilizada e, no contexto das defesas militares, a fotografia 
aérea foi, paulatinamente, cada vez mais solicitada depois que a aviação militar passou a 
participar intensamente dos conflitos. É particularmente interessante o aspecto de que as 
fotografias aéreas acabaram por modificar radicalmente o conceito da fotografia como prova de 
uma realidade, posto que as informações destas imagens possuem freqüentemente 
características geométricas abstratas, as quais podem ser facilmente refutáveis: a figuração 
fotográfica aérea pode ser inidentificável, aspecto que coloca a fotografia em xeque quanto à sua 
legitimidade enquanto representação confiável de uma realidade específica. FRIZOT, M., op. cit., 
p. 392. 
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sobressai-se a torre do Singer Building, cujas luzes dos escritórios conformam 

pequenos pontos luminosos que atraem o olhar do espectador. The Flat of Iron 

Building, por sua vez, é soberba. É a única neste conjunto que revela Coburn em 

meio à multidão, enfocando o movimento dos transeuntes de frente, 

provavelmente posicionado em meio à calçada. As figuras dos homens que 

passam são apenas silhuetas escurecidas, com seus pesados casacos negros. 

O poste de iluminação urbana compõe, com os galhos nus das árvores, com os 

prédios e com o volume geométrico do Iron Building esta imagem, cuja definição 

imprecisa das formas caracteriza grande parte das fotografias de Coburn. Ainda 

cabe aqui uma referência a New York Harbor, the Singer Building, Steamship 

(cerca de 1912), análoga à City of Ambition, de Stieglitz: o desenho dos arranha-

céus é visto ao longe, com as águas de Nova Iorque em primeiro plano. As 

colunas de fumaça do navio e dos prédios, nesta representação de uma cidade 

que se eleva poderosamente, torna-a muito similar à imagem produzida em 1910 

por Stieglitz. 

           

 The Stock Exchange, New York, 1909, Unfinished Building, New York, 

1911 e Broadway and Fifth Avenue, de 1912, são exemplos curiosos de um 

ponto de vista impreciso, não muito alto, nem muito baixo. Na realidade, parece 

que Coburn posicionou-se em alguma janela para realizar estas observações e 

estas imagens. The Stock Exchange é fascinante pela composição singular: a 

perspectiva frontal de uma rua, um corredor formado em meio a duas muralhas 

The Singer Building The Flat of Iron Building New York Harbor, the 
Singer Building, Steamship 
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de prédios, das quais destacam-se, iluminados, os prédios da esquerda. Esses 

prédios, um colado ao outro, sem espaços vazios, exibem nesta fotografia a 

arquitetura moderna, sólida e aristocrática, em uma verdadeira parede, imensa 

e levemente côncava.  No passeio da rua, pode ver-se o intenso movimento da 

população, transformada na imagem em pequenos pontos que espantam em 

contraponto à magnitude das edificações. 

         

 Unfinished Building, New York, 1911, por sua vez, é um exemplo que 

mostra claramente os aspectos da cidade moderna no que se refere à 

transformação urbana: está exposta na imagem a perspectiva de uma larga e 

movimentada avenida, cuja circulação dos veículos de tração animal ainda 

disputa com certa intensidade o espaço da via com os bondes que trafegam. A 

este aspecto, associa-se preponderantemente a transformação arquitetônica: os 

prédios baixos, em estilo neoclássico, contrapõem-se a uma imensa construção 

inconclusa. Estes dois aspectos evidenciam um cenário onde a modernidade faz 

com que convivam aparentes contradições urbanas: uma cidade que ainda 

abriga as carroças, mas cujo espaço cede lugar ao progresso expresso na figura 

das imensas fortificações de concreto. Também aqui, pode fazer-se uma 

pequena analogia com uma outra fotografia de Stieglitz: Old and New New York, 

a qual também contrapõe a brutal diferença entre as dimensões das construções 

e as diferenças entre os estilos arquitetônicos. 

 Neste mesmo sentido, é também muito expressiva Broadway and Fifth 

Avenue, de 1912. A interessante convergência de duas largas avenidas, as quais 

encontram-se em uma espécie de largo que conforma o seu vértice, confere à 

The Stock Exchange, 
New York, 1909 

Unfinished Building, New 
York, 1911 

Broadway and Fifth Avenue 
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imagem uma plasticidade singular. Entre essas duas avenidas que correm em 

direções opostas, a tensão de outra construção toma o lugar central do espaço 

bidimensional, apenas um esqueleto que, sem as laterais, deixa que o 

espectador entreveja o céu por entre o quadriculado dos andares e das pilastras. 

 Do alto, Coburn explora duas abordagens visuais: The House of a 

Thousand Windows, New York, 1912 15 e Trinity Church, também de 1912, 

compartilham o mesmo abrupto ângulo vertical, altíssimo e vertiginoso. Ainda do 

topo dos arranha-céus, mas compondo imagens com planos gerais mais amplos, 

Coburn registra Woolworth Building (cerca de 1912), um plano geral frontal da 

torre deste prédio, envolta em densa fumaça, e a imagem que dá o título à série, 

New York from its Pinnacles, um outro plano geral da cidade vista do alto, de 

onde se sobressaem as torres dos prédios despejando rolos de fumaça. 

          

 Por fim, uma imagem obtida em torno de 1905, que remete ao fato de que 

o interesse pela plasticidade urbana não era uma novidade para Coburn. Fifht 

Avenue from the St. Regis é outra 'vista do alto', onde a perspectiva da rua, 

apenas iluminada pelos postes urbanos é, em grande parte, sobreposta pelas 

edificações. Há aí uma curiosa composição de quatro pontiagudas torres que se 

                                            
15 Sobre esta imagem, tanto Michel Frizot quanto Beaumont Newhall referem-se ao comentário 
do próprio Coburn, o qual sugere que ela pode ser tão fantástica quanto uma fantasia cubista. 
Newhall, B. The History of Photography - from 1839 to the present. The Museum of Modern Art, 
Nova Iorque, 1982, p. 199; Frizot, M., op. cit., p. 391.  É ainda interessante aqui inserir o 
comentário de Beaumont Newhall acerca desta imagem, bem como sobre o uso da pinhole por 
Coburn: "In this photograph the camera axis is oblique; our sense of equilibrium is challenged, 
and the facades seem trapeziform planes arranged as in abstract painting. An extremely wide 
angle of view adds to the effect: to achieve this Coburn used a pinhole in place of a lens 'because 
it can be the widest angle of any wide angle 'lens'!'". NEWHALL, B; 1986, p. 199; COBURN, A.L. 
apud NEWHALL, op. cit, p. 199. 

The House of a 
Thousand Windows, 

New York, 1912 

Trinity Church Woolworth 
Building 

New York from its 
Pinnacles 



STUDIUM 14  74 

elevam em meio a uma cidade que parece ainda 

não ter despertado, apenas a linha das luzes no 

desenho da rua guiando o olhar do espectador em 

direção ao horizonte nebuloso da cidade 

mergulhada na bruma. 

 Na sua curiosa exploração a partir de 

diferentes pontos de vista, Coburn incluí com 

freqüência o desenho, a perspectiva do traçado das 

ruas, algumas vezes em comunhão com a dinâmica 

e o movimento que predominam no espaço, outras 

compondo harmoniosamente nos planos os seus elementos recorrentes: os 

arranha-céus e suas torres, o choque entre as construções já há muito 

concluídas e aquelas que apenas se anunciam.   

 Assim, no conjunto de suas imagens, Stieglitz e Coburn tiveram a sua 

contribuição para que a figura do arranha-céu fosse difundida como símbolo do 

poderio e da riqueza concentrada nas metrópoles. Também é certo que esses 

fotógrafos foram sensíveis ao ambiente de transformações, intensas e 

fundamentais, pelas quais passava o cenário que os envolvia. Muito embora 

estivessem sobremaneira inseridos em um contexto artístico, pode-se dizer que 

os modelos de representações da cidade moderna por eles experimentados em 

suas obras na Nova Iorque do início do século XX foram pioneiros dentro do 

contexto das representações fotográficas urbanas. 

 

  

Fifht Avenue from the St. Regis 
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O GUARDADOR DE PESSOAS 

HOMEM É AQUELE QUE ELE ACREDITA 1 

Daniel Ryo 

 

 A multidão como uma onda, em nada mais te devo, deixo-me levar, por 

uma passante2, um mendigo, ou um cego; e os infindáveis comerciantes de 

balas, chicletes, e chocolates a um real. Relógios, pulseiras, brincos, espelhos e 

óculos escuros. 

 Ruas apinhadas de gente, entre edifícios imponentes, ousam estar 

engajando os homens, envolvendo-os, em sua mais árdua tarefa: trabalhar, 

caminhar a trabalho, locomover-se por uma tarefa, ao contrário de um flaneur, 

onde "a sua paixão e a sua profissão é desposar a multidão" 3, um observador 

que é príncipe e anda incógnito por toda a parte. (Baudelaire) 

 "Não é só a filosofia, no início é o olhar que interroga as coisas" (Merleau-

Ponty, 1964:103). 

 Assim, meu olhar procura a triangulação de fluxos, quando na intersecção 

se forma espécie de polígonos, pode-se estar em seu centro e observar os 

passantes rápidos, interrogo as coisas, porque 'os ', estão visíveis a mim, por 

serem pensamento que advém de uma carne (Merleau-Ponty, 1964:141). 

 O entrelaçamento dos fluxos, onde cada qual sabe por onde ir, assim é 

quando desço o último lance da escada rolante do acesso que vem lá da Xavier 

de Toledo, encontro as pessoas que vêm do sopé do Viaduto do Chá, como 

quem desce suas escadas laterais e une-se no acesso que vem debaixo dela. 

Encontro todos quase de frente, além daqueles que vêm via passarela, da 

tumultuada Praça da Bandeira. Assiste-se a organização dos camelôs, 

trocadores e vendedores de passes. Um ao lado do outro, encostado, deixando 

                                            
1 Frase de Tchekov, num cartão postal, anúncio do whisky Johnny Walker. 
2 A uma passante, poema de C. Baudelaire, em Flores do Mal. 
3 O pintor na vida moderna, C. Baudelaire. 



STUDIUM 14  77 

um corredor para não se interromper o fluxo. Contorna-se a parede e já se estará 

nas imediações do bloqueio. Saco de meu bilhete, desço mais um lance de 

escada rolante e já vou lotar-me no último vagão, que é o que deu tempo (sempre 

a pressa). 

 Lá dentro olho em volta, um senhor com sua face agressiva, como vindo 

de algum local longínquo, um sujeito lê uma revista. Um outro, mais alto, está 

estacionado ao lado da porta. Troco pela lente 24mm, todos se esquivam, um 

silêncio generalizado faz ressaltar o monótono ruído dos trens, de repente, 

rasgando como punctum, o 'barulho da máquina', acionado pelo dedo, o 

verdadeiro mecanismo do fotógrafo (Barthes, 1980).  

 

5575-9471 

Aguardo na calçada agachado, 

riorolando 4 (... desde Adão e Eva), as 

pessoas passando intermitente: rogo 

por uma cor que chame atenção, 

primeiro a senhora de vinho, depois o 

reciclador, carregando um grande saco 

aos ombros, suas prováveis latinhas. 

Suas vestes demarcam-no: a sujeira é 

parte do trabalho, quase um valor-de-troca. Um balcão de notas, seriam 

pequenos anúncios? Necessário retornar para saber o que são tais recados; 

arestas de um ponto de táxi amarelo e o número do telefone, 5575-9471. Os 

motoristas observam-me de soslaio, de início incomodam-se, depois me 

ignoram. (fig.1)  

                                            
4 Rriverrun para J. Joyce, traduzido para riocorrente, por A de Campos, rolarrioranna para D. 
Schüler, a primeira palavra em Finnegans Wake. 

5575-9471 
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O reciclador e o homem publicizado 

Menção ao homem-médio 5 japonês, encontrado e anunciado no formato 

midiatizado. Os vários homens-médio visualizados estão próximos do 

preconizado no anúncio, a não ser do reciclador, que está sempre à procura de 

algo nos valiosos lixos, garimpos contemporâneos. Encontra-se atrás do 

indivíduo de terno preto, colete, gravata vermelha e cigarro, ou em primeiro 

plano, numa outra tomada, o reciclador serpenteando os homens. (fig.2) 

     

O homem-médio defronte, cortado, a pose das mãos, dá mostras da 

economia que se declinou, se comparada ao final dos anos 80, quando Tacca 

nos registrou, em Osaka, o termômetro do capitalismo, àquela época de pico6. 

(fig.2a) 

 Pois só pode existir o homem-médio gerado pelos públicos desejosos 

(Tarde, 1903). Não são tais ícones gerados pelo próprio aparato? O homem-

médio capitalista imita-se no ensejo de perpetuar-se diante de um modelo 

simbólico, e a câmera obscura foi o aparato na sua origem, que fez perpetuar a 

imagem de homens-médios gerados continuamente. É o homem universal, no 

                                            
5 Em Ortega y Gasset, o homem-médio é a massa, em Reich, o Zé Ninguém, que fomentara a 
ditadura comunista, duramente criticada. Morin universaliza-o e Joyce inventa-o:  "Come on, 
ordinary man with that large big nonobli head, and that blanko berbecked fischial ekksprezzion 
Machinsky Scapolopolos, Duzinascu or other" (...) (JOYCE, 1939: 64) 
6 "Observações fortuitas sobre o Japão", exposição realizada na Fund. Japão, 1998.   

O reciclador e o homem 
publicizado, Tokyo, 2002 
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grau de humanidade comum a todos os homens, o homem imaginário, que 

responde às imagens pela identificação ou projeção, é também o homem novo 

desenvolvendo uma civilização nova que tende à universalidade (Morin, 1962: 

44-45). 

 O homem do reclame é o publicizado, este mesmo que se serializa 

(Sartre), produto da fome do aparato, que vocifera. 

 Nos dias atuais, o homem-médio contemporâneo desejado por cada um, 

em seu querer-ser, cognisciou, confundindo-se com o homem-publicizado.  

 

25 de maio 

Fim de tarde, na 25 de maio, 

quase Praça da República. Duas 

meninas falam ao telefone verde 

amarelado da concessionária. Estudo a 

composição, quando ante a minha 

surpresa, um vulto em vermelho irá 

passar na região onde planejara. 

Supõe-se que não cubra as meninas, 

felizmente vê-se uma delas, na outra 

tentativa do acaso, vêem-se as duas e um semblante violeta passando. Se o 

vermelho escultórico cobrisse toda a visualidade, seria a analogia de Greenberg, 

de que a arte abstrata se impôs como a cortina sobre o palco em perspectiva. 

(fig.3) 

 Esta seria a composição do tronco central, assim como também se é em 

criança e vulto da série rodoviária, onde se subdivide o quadro com um corte do 

personagem central, criando planos de acontecimentos, bipartição dos planos 

de Friedlander. 

 O vermelho nem é tão sanguinário, das correntes comunistas, em 

Fraternidade é vermelha, de Kyslowski, Juliete Binoche sai do barco salva-vidas, 

vestindo o vermelho de uma capa de um bombeiro sob chuva fina, estava salva, 

25 de maio 
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chuva que apagara a chama do enredo. Noutra cena, o vermelho de um outdoor 

gigante de lona, dois trabalhadores sobre escadas: o vento bate lateralmente, 

criam ondas no letreiro, como se todos os outdoor fossem as infindáveis velas 

de uma grande nave-aparato-mundo, a publicidade gerando os contínuos 

homens-médios publicizados, iconicizados, que na imaginação do transeunte, 

parcializa-se, tornando-se o passante em público desejante7,  

 

Senhor de barba 

 Procuro o senhor de barba, morador de rua: via-o todos os dias, da janela 

lateral do ônibus, na grande avenida, ao lado de uma igreja Universal. Estava ali 

desde que iniciara o trajeto São Paulo-Campinas. Via-o ver as pessoas andando, 

deste e do outro lado. Havia um inclinado natural da calçada, que naquele ponto, 

por haver uma porta da igreja que não estava em uso, o senhor esticava algumas 

folhas grossas de papelão ou cobertas, sentava-se com os joelhos flexionados, 

para não atrapalhar o fluxo intenso da calçada, ou se estava deitado. 

Certo dia, não estando de ônibus, mas a pé, 

como quem vem do terminal central pelo 

camelódromo, hesitei por um momento, na altura 

que o corredor de comerciantes corta a avenida. 

Supondo que ali ele estivesse, fui em sua direção, 

certo de que o encontraria, contra minhas 

hesitações passadas. Despertei-lhe de sua solidão 

eterna, apesar dele estar ao lado de todos aqueles 

homens que desfilavam a sua frente, ele, encostado 

entre a inclinação da porta e a calçada, como quem 

está num sofá, a rua sendo sua TV. Concordou e 

empreendi minha intenção do retrato cheio, fazendo 

restar bordas da malha vermelha e o cinza desfocado do pilar da igreja. (fig. 4) 

                                            
7 Tarde define público: "(...) uma coletividade puramente espiritual, dispersão de indivíduos 
separados fisicamente onde a conexão seja inteiramente mental"; sobre desejos e crenças: 
"Crenças e desejos: são as substâncias e a força, as duas quantidades psicológicas, 
encontradas na base das quantidades sensitivas, a se combinarem". 

Senhor de barba 
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 Por onde andarás, caro senhor, que não mais estás no lugar que muitos 

o esperavam encontrá-lo sempre? Em meus devaneios sua barba era mais 

espessa, longa, como de algum messias (um Antônio Conselheiro 

contemporâneo viria das cidades?). Rugas exacerbadas envolvem olhos 

lânguidos, estes que assistem o mar ou rio de pessoas, da mesma maneira que 

o pescador observa o horizonte, ou o camponês às montanhas. Estados de 

contemplação da realidade, que na imagem fotográfica, é o satori 8. Na realidade, 

pedi para que posasse de lado, porque à primeira chapa, do embate inicial dos 

olhos, eu fora vencido.  

 

Rodoviária  

Rodoviária de Campinas, nas 

plataformas inferiores, confronto-me com a 

pintura da parede em amarelo, azul e 

vermelho, em "relações impuras"9. O 

tráfego de pessoas da viação Cometa é 

intenso, passageiros para São Paulo, Belo 

Horizonte, Poços de Caldas, Rio de 

Janeiro, os motoristas fazem manobras 

magníficas. Novamente sem o prisma da câmera, procuro um ponto no chão (o 

ponto de câmera, de Beceyro), para não esconder os movimentos dos que estão 

atrás, assim todos estão visíveis em seus movimentos (Alberti): em primeiro 

plano, passageiros dando pequenos passos impacientes de espera, atrás, os 

sentados. Ora o espanto retratado, ora o riso ou o esquivar-se. O espaço público 

como sala de espera, o guardador, a visitar as vidas privadas (Sontag). (fig. 5)   

Na compra do bilhete, no balcão vermelho e janelas azuis, espero a vez 

de ser atendido, é o tempo para preparar novamente a câmera, que agora tenta 

deslizar sem ser percebida: uma jovem loira observa-me de braços cruzados, 

um outro está de costas; aguardam o bilheteiro, logo saem, e diante de meu visor 

                                            
8 Satori, em Barthes, a noção do estalo, vazio, em A Câmera Clara. 
9 Alusão à "relações puras" de Mondrian, dos quadros emblemáticos de tais cores. (Schapiro, 
1978: 30; Read, 1963: 23). 

fig.5 da série rodoviária 
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só restam as cores difusas do balcão, tremidas, pela baixa velocidade do 

diafragma. (fig. 6)  

      

Em criança e vulto, outra nesga de luz reflete-se no chão e irá esbaldar 

sobre quem passa no hall. Ao passar por este espaço um homem de azul sorri 

para mim, parece ter bebido um pouco, e por isso a desenvoltura. Faço um 

retrato que não me interessa, de repente, próximo a ele, um menino passa 

acompanhado de sua mãe, de quem tenho só o rastro e irá compor na metade-

direita do homem de azul. Dois pontos de exposição "puxados" deturparam as 

cores e o contraste, dando um teor neo-pictorialista a expressionista. (fig.7) 

 

O ambulante e a vitória vermelha  

Não me preocupei com a 

algazarra dos eleitores que votaram no 

candidato eleito, dei vistas a um 

vendedor de bebidas que parecia estar 

impassível à comemoração, um ente 

deslocado do interesse coletivo. 

Estando bem próximo a ele, com o visor 

na horizontal, encaixo seu rosto em 

perfil, restando o batalhão de pessoas 

uniformizadas de vermelho, desfocado. Pelo canto do olho, percebe-me. (fig. 8)  

fig.6 da série rodoviária criança e vulto 

O ambulante e a vitória vermelha 
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Da mesma forma, compondo 

próximo, estudou-se de que forma 

alguém passando poderia vangloriar o 

cenário montado pela barraca de um 

outro ambulante, que preferi por não 

enquadrá-lo. O desafio consistia em 

aguardar que duas ou mais pessoas se 

entrelaçassem, condimentando o 

studium, assim, no exato momento que 

intuí da moça invadir minha fronte, vislumbrei entrando pelo lado esquerdo a 

ciclista coadjuvante, que no caso da pintura de Iberê, é ator principal, olhando-

nos com ar de idiota10. O pequeno limite entre a tenda de plástico azul e a pele 

alva da moça, as cores vermelho e verde dos casacos, lembram-me as rebarbas 

de Still. (fig. 9)   

 

De vermelho no metrô  

 "O homem como espelho para o homem" (Merleau-Ponty, 1963:283). 

Longe de ser um espelho, a fotografia cega 

dera o desfoque, não esperava que sua mão próxima 

à lente conotasse mais que o rosto, em contraplongée. 

"Brincar" (Kaprow) com o acaso é desvencilhar-se de 

certezas pessoais, despertando a intuição para novas 

descobertas. A fotografia quase abstrata levada pelo 

desfoque, enquadramento parcial, baixa velocidade 

ou movimentação da câmera, liberta a imagem da 

multidão como um conjunto de pontos em repetição, 

faz desaparecer o punctum do olhar dos que estão na 

frente. Assim, sem um ponto através do qual o 

spectator não se demora, o referente fica desimbuido de sua nitidez de 

                                            
10 Fisionomia da tela "o idiota", da mesma época que a série dos ciclistas. 

barraca 

De vermelho no metrô 
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mensagem icônica, ao invés, quem aparece é o autor, torna-se espelho de si 

mesmo, pela intermediação da presença do outro. (fig. 10)  

 

Uma das saídas de Shinjuku  

 "Mas este é um mundo de rumo para alhures. (...)". (JOYCE, 1999:28) 

Desta imagem de uma das saídas da estação de Shinjuku (fig. 11), 

estamos sob o espaço de Lee Friedlander, quando subdivide a realidade em 

vários planos verticalizados modulados por postes, reflexos, linhas, criando 

semi-espaços hipóteticos e alquebrados. Um ser parcial para cada separação do 

mundo: uma mulher de cabelo dourado e sua sacola, um senhor de terno e 

óculos, por baixo, uma blusa azul xadrez.(fig.12) Num outro semiplano, a própria 

sombra, que também se prefigura em Xerox, av. Paulista (fig. 12). 

         

De Joel Meyerowitz, em seu New York, 1975 (fig. 13), seus personagens 

aparecem como duas sombras, momento ínfimo de percepção, um segundo 

depois e as sombras nos casacos marrons já não lá estariam, estariam perdidas 

na multidão, tal como relatado pelo autor, produzindo momentos 'mais loucos' 

presenteados ao fotógrafo, mais do que se possa conceber: "No momento que 

o duo dos casacos cor de camelo desaparece através da fumaça, um par similar 

de casacos ingressa no fotograma, fazendo beirar as duas cabeças de sombras. 

Tudo que se pode fazer é sacar e agradecer o olho-uno de Deus que observa 

sobre os fotógrafos" 11. 

                                            
11 "Just as the duo in camel coats disappear into the steam, a similar pair of coats enters the 
frame bearing a twin set of heads. All one can do is gasp and shoot and thank the one-eyed God 
who watch over photographers " (Meyerowitz) 

Uma das saídas de Shinjuku New York, 1975 Xerox, av. 
Paulista 
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 Estática é a sombra do auto-retrato no letreiro em uma das saídas da 

estação de Shinjuku, confronta-se lateralmente com o senhor que leva a mão à 

altura do rosto anônimo, o agente do 'aparato' esconde-se, anuncia algo ilegível 

para mim, salvo os números do telefone. Além dos inúmeros personagens 

parciais, visualiza-se uma outra sombra, minúscula, no centro da imagem, e 

assim a imagem retornava à sombra 'primeva', do auto-retrato, silhuetas 

realizadas à maneira de certos autores da época antes da fixação das imagens, 

que evoluíram a fisionotraços, na qual se identificava pelo contorno da luz, 

externamente, e, internamente, pintava-se, constituindo-se, segundo Sontag, no 

precursor ideológico da fotografia. Por fim, pequeno totem presente ao centro: 

um bastão metálico exibe uma bola metálica que reflete, remetendo-nos ao 

close-up de Veronique, Veronique, de Kryslowski, em que o cineasta focou uma 

bola de cristal, refratando uma casa fora, um céu límpido, fez transparecer o 

interior das casas européias silenciosas. Em Meyerowitz, onde reluz é a entrada 

metálica da loja Gucci, da metrópole americana. A luz é de forma estrelar, seis 

personagens, e mais algumas às sombras. Nesta cidade, os vultos multiplicam-

se nas nuvens de chaminés de vapor, vistas no meio das ruas, o instante do 

nascimento delas, talvez aqui Cortázar encontrasse aqueles quatro passageiros 

que lhe faltavam na conta de ida e vinda do subterrâneo portenho.12 

 Em Tóquio, elas preferem o semi-anonimato, porque estão entrando nos 

planos infinitos de Friedlander, quem os quebrou uma vez, não poderá fazer 

diferente, olho para a seta que indica a linha média do quadro: nove pessoas, 

contando comigo, uns de costas, de sombra, esquivando-se, ou entrando nos 

semiplanos. Nesta composição, talvez faltasse o espelho retrovisor de 

Friedlander, dos vários fotógrafos flanadores norte-americanos, inaugurados 

pelos integrantes da Farm Security Administration (FSA), Robert Frank em sua 

viagem pela América; e Weegee, Klein, Winnogrand e Meyerowitz, estes últimos, 

que se obstinaram pelas ruas de Nova Iorque.  

 

                                            
12 Anotações em uma caderneta, J. Cortázar, in Orientação dos gatos.    
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Xerox, Av. Paulista  

 Em Xerox, Av. Paulista (fig. 12), e à uma das saídas da estação de 

Shinjuku (fig.11), assim como em New York, 1975 (fig. 13), percebe-se as 

mesmas formas de luz idealizadas por Winnogrand, porque é contra o negrume 

das áreas que os pedestres das calçadas irão ter seus contornos delineados à 

maneira de um desenho. Winnogrand era adepto do grupo de fotógrafos que 

utilizavam a "luz disponível"13, e assim fotografar fotojornalisticamente as coisas, 

sem uso do flash. 

 Na fotografia da av. Paulista, são duas pessoas a se ressaltarem, e três 

sombras contra o brilho do prédio. Na última tomada, novamente o auto-retrato 

desenhado do autor. O reflexo metálico no corrimão da saída do prédio nos atrai, 

como o letreiro Gucci, em Meyerowitz, onde o tom ocre dos casacos e o passo 

cadenciado das pessoas silenciam a inscrição da loja, outro ponto de atenção 

pode ser a bolsa preta que se contrasta contra o vapor. Na av. Paulista, uma 

funcionária de banco, de avental branco, carrega apressadamente uma caixa de 

papelão misteriosa e inescrutável, apesar de anunciado. O punctum pode ser o 

vermelho; o foco do punctum, quer dizer, em seu âmago, porque há a formação 

de um outro ponto mais caracterizador, é a letra escrita XEROX, porque a ciência 

da comunicação da embalagem faz-nos referenciar a tal ícone, poder-se-ia dizer 

que sob a 'alma da mercadoria' (Marx), residam os caminhos por onde nos levará 

ao centro do punctum. A mercadoria como objeto prático-inerte (Sartre), que 

suga nosso olhar. 

 Não me punge o olhar desta moça de cabelo curto, sua pele alva, o nariz 

longo, talvez porque esteja fugidia a mim, nem mesmo os óculos escuros da 

outra personagem, a moça de camisa escura translúcida. Em Uma das saídas 

de Shinjuku (fig.11), não há punctum de olhar, ora porque se é sombra, ou 

porque as faces estão cortadas, pelos já citados planos verticais de Friedlander. 

Ora de costas, ou escondido, como o 'segurador' de placa, à maneira dos 

homens-sanduíches, dos anunciadores de fotografias de radiografias nas ruas 

                                            
13 "Available light", sobre os fotógrafos que seguiam esta linha de trabalho, seguindo aos passos 
de Cartier-Bresson, em contraposição ao uso intensivo do flash, como foi, por exemplo, com 
Weegee. 
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do centro, das placas que se lêem: 'Compra-se Ouro'. Quem segura o cartaz é 

este trabalhador para enfrentar o fluxo da multidão, e por isso seus rostos são 

ásperos porque incontáveis são os que o vêem.  

 

O guardador  

 É este que os guarda, coleciono semblantes que se apresentam ou que 

rapto, por um descuido, marcas de um ladrão de imagem, movo-me nos limites 

da publicidade do referente, a permissividade jurídica em meio público.    

 É o aparato, quer dizer, da assembléia de pessoas revezantes, que o 

fazem funcionar, fazem produzir os homens pródumos da revolução russa, ou 

que desfilam nas passarelas, e/ ou iconicizados nas bancas de jornal. Eles 

geram o homem-médio, inventa-os tornando publicizados, influenciando o 

homem, que é aquele que ele acredita (Tchekov). Assim, na selva midiática, o 

homem torna-se desejoso e/ou crente (Tarde). Desejoso, no sentido do médio 

que comungara da imagem dele, do homem-médio-publicizado, gerado pelo 

aparato. Crentes, quando se unem ou não, estando ou não em conexão física, 

nas teias das diversas religiões. Como dar aplicabilidade à lei de rebaixamento 

intelectual coletivo de Le Bon? 

 Quem guarda o olhar dos outros pode transmitir a patriarcalidade 

substituinte, vide os vários ícones e símbolos, seja de algum imperador, ditador 

ou outra imagem idolatrável, imageante (Sartre). O guardador é o " duplo" que 

pode estar ausente, vigiando-nos e insistindo em seu olhar, ali, quase da altura 

do pé-direito. O referente, hoje, da personalidade mais importante, que é o 

presidente, desenrola-se via imagem e fala midiática, ao vivo. 

 Dos guardados finais de Canudos: 

 'Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem 

um peito resfolegante de campeador domado: mulheres, sem número de 

mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na 

mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris 

desnalgados, filhos escarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos 
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murchos, filhos arrastados pelos braços, passando; crianças, sem número de 

crianças; velhos, sem número de velhos; raros homens, enfermos opilados, 

faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante.' (p.514, 

Últimos dias, V, Prisioneiros, Os sertões, E. Cunha). 

 A polícia guardando-os como se fossem sub-humanos, as mulheres e 

crianças indefesas, da famosa fotografia que os apresentara à documentação.  

 

* 

Na procura pelos poetas, além de Baudelaire e Allan Poe, deparo-me que 

eu, como homem-médio desejante de si próprio, poderia desejar-me menos, isto 

é, diminuir o abismo entre homem-médio publicizado e o homem-médio da 

escala que sou. Se desejasse uma alteridade, personificar -me num homem-

médio publicizado, e tal fosse elevada, o homem-real-desejante terá de se 

adquirir naquela condição desejada, isto é, consumir. Ora, se o nível dos 

homens-médios publicizados fossem drasticamente rebaixados, por menos 

capital me bastaria num desejo indolente, como são nos países socialistas, onde 

não sei porquê, noto que os ombros e braços ficam mais rijos. Numa pequena 

praça de Havana, um velho lê jornal, o jovem me observa a manejar a câmera. 

Operou-se com certa dificuldade, a desenvoltura de poder me revelar, 

fotografando os cubanos. A maneira que os socialistas se sentem na multidão é 

de um peso que se sente oprimido, confirmando que o poder que emana do 

corpo, individual, é fruto de um poder maior, macropoder (Foucault), no caso, o 

poder de Estado sobre o cidadão, que na realidade, sente-se menos desejante 

do "duplo" de cada um, de um sujeito de um país capitalista, sempre a construir 

seu desejante, o homem-médio que se publiciza dentro de nós, no quiasma 

(Merleau-Ponty) do ser-lá e ser-aqui, engendrados por Bachelard, o desejante e 

o real, aberturas para o mundo, de mim mesmo. 
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