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EDITORIAL 

 

A revista Studium, na sua décima sétima edição, estende-se às poéticas 

da imagem fotográfica, abordando avessos, imanências, estranhamentos, 

tratando desse dispositivo que, como um símbolo da própria modernidade, 

insiste em determinar-se pelos paradoxos. 

 Alberto Martín Expósito trata de fotografias que se apresentam com uma 

forte aparência documental, mas que, entretanto, se revelam como uma 

estranha ficção. Sua colaboração representa um intercâmbio com a atualidade 

de um pensamento conectado com as manifestações mais atuais no ambiente 

internacional, a partir de uma perspectiva ibérica. 

 Annateresa Fabris enuncia um problema fundamental da modernidade - 

a autoria e os direitos sobre essa autoria. Trabalhando em particular com a 

relação da imagem mediada pelo dispositivo fotográfico, parte do romantismo 

autoral de Nadar até o pós-modernismo apropriativo de Sherrie Levine. 

 Eduardo Peñuela Cañizal relaciona tramas acerca do texto fotográfico 

como "um constructo cultural que, além de se oferecer à vista, pode, também, 

ser lido", procurando o "outro lado de um texto fotográfico" para, quem sabe, 

poder acessá-lo. 

 Emy Kuramoto faz um cruzamento entre o cineasta japonês Yasujiro Ozu 

e a fotógrafa americana Diane Arbus, provocando relações dialógicas num 

ambiente povoado por personagens e por enunciações construídas de dentro 

para fora. 

 Mauricius Martins Farina apresenta um texto sobre condicionantes 

conceituais do fazer fotográfico, partindo da experiência poética, tratando de 

certas elocuções de uma fotografia tramada pela banalidade e carregada de 

contextos consuetudinários. 

 Milton Chamarelli Filho propõe-se a investigar a subjetividade na 

fotografia, enquanto "forma de percepção da generalidade". Um ensaio sobre 
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uma perspectiva dimensionada pela impossibilidade do olhar que busca a 

revelação do invisível. 

 Tadeu Jungle, artista multimídia, apresenta uma série de fotografias, uma 

coleção de imagens selecionadas a partir do projeto "Foto de segunda". 

 

Mauricius Farina 

Pela Comissão Editorial



ÓRBITAS AUTORAIS 

YASUJIRO OZU E DIANE ARBUS: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

Emy Kuramoto  

 

 A obra notoriamente tensa e perturbadora de Diane Arbus, uma das mais 

prodigiosas fotógrafas norte-americanas, contrapõe-se à serenidade da 

cinematografia de Yasujiro Ozu, conhecido como o mais "japonês" de todos os 

cineastas. 

 O alinhamento, um tanto insólito, de dois universos imagéticos de origens 

histórico-sociais tão diversas permite visualizar recursos expressivos análogos, 

que são determinantes na apreensão dessas obras e na reordenação das 

discussões que envolvem o processo fruitivo de tais imagens. 

 Os dois sistemas em questão apresentam pontos de intersecção úteis 

para empreender reflexões acerca da construção da significação dessas obras, 

algumas discorridas neste artigo (a relação autor-personagem; a denotação do 

dispositivo de enunciação; a presença hiperbólica do corpo; e a abstenção da 

diegese através dos planos sem personagens de Ozu, que se relacionam 

metaforicamente com a a-historicidade do universo imagético de Arbus). 

 

Arbus. Ozu. Auteurs. 

 Arbus e Ozu são auteurs no sentido estrito 

da palavra. Seus trabalhos são marcados por uma 

uniformidade temática rigorosa. Arbus, que viveu 

seu período de maior produção nos anos 60, 

fotografou obsessivamente os freaks dos porões de 

uma Nova York triunfante, onde a ordem moral 

vigente determinava, através de dispositivos legais 

                                            
 Jornalista e mestranda em Multimeios no Instituto de Artes da Unicamp. 
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do município, a repulsão de pessoas inconvenientes à limpidez das rotas 

turísticas da cidade. Assim, indigentes, prostitutas e outros "maus elementos" 

foram varridos para as zonas periféricas, evitando qualquer mal estar para as 

classes favorecidas da região central. Diane obstinou-se justamente nesses 

personagens marginalizados. A eles juntaram-se anões, gigantes, deficientes 

mentais e travestis, que se tornaram personagens recorrentes em sua galeria de 

excentricidades. 

 Ozu tratou exclusivamente de temas familiares em todos os seus filmes - 

conflitos entre pais e filhos, a dissolução da família tradicional japonesa frente a 

crises econômicas, o casamento dos filhos, a introdução de valores ocidentais - 

de maneira sistematicamente simples, com o uso invariável de câmera baixa, 

fixa, objetivas 50 mm, inserção de planos intermediários sem presença humana 

(planos-travesseiro ou pillow-shots1) e faux raccords (falsa correspondência 

entre planos). 

 O universo de Ozu é notadamente permeado por placidez e disciplina, 

enquanto as imagens de Arbus assinalam um choque perturbador, uma 

subversão e inobservância às convenções do retrato como gênero pictórico. 

Arbus passa ao largo dos esforços para a ordenação simbólica da esfera pessoal 

do modelo: revelação de sua essência, exaltação de suas virtudes (de caráter, 

profissionais ou intelectuais) e ativação da memória para futuras gerações. 

 Sua obra é dominada pelo incomum, pelo anormal e bizarro. Há aventura 

em suas imagens. A filmografia de Ozu, por sua vez, parece negar a diferença e 

o novo com insistência em seus 53 longa-metragens rodados entre 1927 e 1962. 

Os temas, os atores e o enredo parecem sempre os mesmos, a linearidade 

temporal é mantida, os personagens são contidos, os acontecimentos são 

corriqueiros. Essas características contribuíram para a introdução tardia do 

cinema de Ozu no ocidente. Os próprios japoneses o consideravam "japonês" 

demais para o gosto ocidental. 

                                            
1 Também chamados de naturezas-mortas, os pillow shots apresentam planos sem personagens, 
compostos por objetos inanimados. 



STUDIUM 16  7 

 No entanto, essas impressões se mostram vacilantes à medida que 

abandonamos certos pressupostos imputados pelos estigmas que se formaram 

em torno da personalidade de ambos os autores. Constatamos, assim, a notável 

coerência em todo o trabalho de Diane Arbus e uma certa displicência da parte 

de Ozu quanto ao espectador (como veremos a seguir), ponto fundamental em 

seu processo de trabalho 2 . 

 

O predomínio da enunciação e a gravitação do espectador 

 No verão de 1971, Diane Arbus foi encontrada morta dentro de uma 

banheira vazia em seu apartamento. Havia cometido suicídio no dia anterior. O 

fim trágico marcou uma revisão de sua obra, revestindo-a de um certo heroísmo 

retroativo. A desgraça da autora, de uma maneira um tanto sádica, parece ter 

exponenciado a atração exercida por sua obra, como se atestasse que a lida 

incessante com pessoas fora do eixo social considerado normal revertera-se 

numa cilada psíquica. 

 As fotografias de Arbus são dotadas de magnetismo. O termo aqui parece 

apropriado por duas razões: a) A uniformidade de seus modelos e a reiterada 

exposição de seu trabalho ao público selam um acordo tácito entre os 

espectadores, de modo a consolidar uma percepção plana de todas as suas 

fotografias como sendo imagens da Anomalia. Nesse processo, a perturbação 

se irradia e contamina até mesmo as pessoas sãs, que parecem ligeiramente 

afetadas. b) A relação entre fotógrafo e modelos 

atinge um grau de interpenetração máximo, sendo 

difícil, muitas vezes, discernir quem dirige quem. 

Essa atração mútua é nítida no magnífico retrato 

Boy with a straw hat waiting to march in a pro-war 

parade, NYC., de 1967, que mostra um garoto que 

carrega em sua lapela a inscrição "Bomb Hanoi" 

                                            
2 A linearidade e a impressão de que "nada de importante acontece" nos filmes de Ozu escondem 
recursos narrativos e de montagem que reordenam a posição do espectador de maneira decisiva. 
Ozu parece até desdenhar do espectador em favor do rigor estético que perseguia nas tomadas. 
Desprezou sistematicamente as regras de campo e contracampo e a correspondência correta 
entre planos. 
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(Bombardeiem Hanói). Isto se deve à posição rígida do modelo de Arbus, ao 

recurso artificioso da pose, que causa um certo estranhamento. Susan Sontag 

comenta o artifício: "A maioria das fotografias de Arbus mostra as pessoas 

olhando de frente para a câmera. Isso os faz parecerem com freqüência ainda 

mais estranhos, quase transtornados" 3. 

 Reação semelhante é 

experimentada ao ver os diálogos em 

campo-contracampo dos filmes de 

Ozu, com os atores em tomada frontal, 

o que causa um certo mal estar 

tamanha a artificialidade do 

procedimento. Mesmo quando não 

estão estritamente de frente para a 

câmera, os personagens se viram em 

direção a ela para proferir suas falas. 

Os atores parecem ter uma conversa 

particular e exclusiva com seu autor, desprezando a inserção cognitiva do 

espectador no diálogo. Sabe-se que o diretor fazia seus atores repetirem suas 

falas à exaustão até perderem a espontaneidade, o que criava uma atmosfera 

tensa. 

 Shohei Imamura, um dos expoentes do que se convencionou chamar 

Nouvelle Vague Japonesa, abandonou o cargo de assistente de direção de Ozu 

por não concordar com a falta de naturalidade dos personagens. 

 Esse estranhamento é acirrado também pela superposição dos corpos 

dos atores, notadamente de seus olhos que, no campo-contracampo, ocupam 

exatamente o mesmo lugar. Alain Bergala, antigo crítico da Cahiers du Cinéma, 

relata: "(...) pude verificar na moviola a precisão alucinante dessa substituição, 

que nos faz duvidar de sua possibilidade de enquadramento pelo simples visor 

                                            
3 SONTAG, Susan. Ensaios sobre fotografia. Lisboa : Dom Quixote, 1986. 
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da câmera; precisão que prega literalmente os olhos dos protagonistas, uns 

sobre os outros, no mesmo centímetro quadrado da tela (...)" 4 

 Ozu costumava deslocar o olhar de seus 

atores de modo a formar um ângulo agudo com o 

eixo da câmera. Este olhar ligeiramente oblíquo 

denota uma ambigüidade incômoda. Os 

personagens parecem fitar o vazio. Seus atores 

agiam com tamanha parcimônia que é difícil 

imaginar que tal comportamento fosse natural. Sempre pareciam estar sendo 

observados. 

 Esta falta de espontaneidade, tanto em Arbus como em Ozu, é 

embaraçosa, pois evidencia a enunciação com violência. A presença marcante, 

quase explícita, do operador-câmera e a relação íntima que se estabelece entre 

este e os personagens fazem com que o espectador tenha sempre que se 

reajustar cognitivamente, tornando-se um terceiro, sendo jogado para fora do 

diálogo. Esse afastamento é inimaginável no cinema clássico - que se esforça 

em priorizar a coisa filmada, encobrindo e negando a enunciação - e nos retratos 

convencionais, que seguem padrões formais e dificilmente revelam cumplicidade 

psíquica como ocorre em Arbus. Câmera e personagem parecem circunscrever 

um espaço que se fecha. O espectador, então, gravita fora desse círculo numa 

posição incomum e hesitante. 

 Arbus surpreendia-se com o interesse que suas imagens despertavam 

nas pessoas. Não julgava que elas tivessem valor algum a não ser para ela 

própria 5. Constituíam um universo segredado, o que indica a inexistência de 

reservas em sua relação com seus modelos. O grau de confiança e de aceitação 

mútua entre eles impede qualquer especulação quanto a inclinações 

voyeurísticas da fotógrafa. Não há momento decisivo nem invasivo para Arbus. 

Se houvesse, certamente revelaria fraquezas e defeitos de seus modelos e os 

impediria de procurar o melhor ângulo, a melhor postura. 

                                            
4 BERGALA, Alain. O homem que se levanta. In: NAGIB, Lucia (Org.). Ozu - o extraordinário 
cineasta do cotidiano. São Paulo : Marco Zero, 1990. 
5 BOSWORTH, Patrícia. Diane Arbus - a biography. New York: Norton, 1984. 
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 Longe de revelar intenções voyeurísticas 

frente a seus personagens, Ozu tratava-os como 

interlocutores e, até mesmo, como objetos de cena 

para atender seu rigor pela simetria. É comum 

acompanhar em seus filmes rimas compostas pelas 

presenças simétricas dos personagens ou por movimentos e gestos em 

sincronia. Os objetos - as recorrentes chaleiras, luminárias e abajures - também 

eram dispostos com esmero, muitas vezes em sacrifício do posicionamento 

cognitivo do espectador em cena. Os personagens e suas ações eram, muitas 

vezes, desfocados para priorizar objetos no primeiro plano, o que explicita, mais 

uma vez, a sobreposição da enunciação sobre o enunciado. 

 

O corpo desmesurado 

 A presença do corpo é problemática no 

cinema de Ozu, uma vez que seu estilo preconiza o 

uso de câmera baixa e fixa, a apenas alguns 

centímetros do solo, o que equivale à altura dos 

olhos de uma pessoa sentada sobre o tatami de 

uma casa tradicional japonesa. A partir de 1935,  Ozu abandona os movimentos 

de câmera, fato que contribuiu para que o epíteto de anti-cinema fosse forjado 

ao longo dos anos para se referir a sua produção. A rigidez do aparato traz 

implicações consideráveis para a presença dos atores em cena. Os corpos 

parecem enormes, pois não há como acompanhar seus movimentos. Todos os 

elementos de cena tinham que ser comportados no espaço cênico possibilitado 

por uma objetiva 50mm e por um enquadramento estático, o que criava um 

ambiente claustrofóbico e peculiar. A leveza desses filmes, no entanto, repelia 

qualquer possibilidade de instalação de um clima de tensão. 

 As imagens de Arbus também apresentavam uma hiperbolização do 

corpo, notável em A child crying in New Jersey, de 1967, e em Woman with a 

veil on Fifth Avenue, de 1968. Só que essas presenças humanas, que tomam 

quase todo o quadro e provocam, assim como em Ozu, uma sensação 
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claustrofóbica, não passam ilesas ao magnetismo do universo autoral de Arbus. 

Essa diferenciação é determinante para verificar como sensações análogas são 

dissipadas pela órbita do universo de obras tão uniformes e coerentes. 

     

 

A suspensão da história 

 Através dos belíssimos planos sem personagens de Ozu, que 

interrompem o fluxo diegético e mostram planos de objetos ou paisagens sem 

necessária relação com a narrativa, é possível vislumbrar uma relação, em nível 

metafórico, com todo o corpo fotográfico produzido por Diane Arbus. 

 Ao passo que os comentados pillow shots do 

cinema de Ozu introduziam uma suspensão na 

diegese, todo o corpo da obra de Arbus constitui um 

grande enunciado a-histórico, fora do eixo da 

narrativa do mundo. O universo de Arbus encontra-

se tão suspenso quanto os planos vazios de Ozu, pois estabelece processos 

identificatórios deformados e anômalos, fora do eixo constitutivo da sociedade 

de consumo. A fruição de sua obra ativa reações paradoxais de horror e 

complacência por evidenciar uma segregação não política, não fundamentada 

em diferenciações hierárquicas ou raciais. O universo de Arbus é simplesmente 

exterior à história do mundo, como os planos não diegéticos de Ozu. Eles se 

desgarram da rota dos acontecimentos e adquirem autonomia em outro nível, 

são indiferentes e até desdenham da narrativa "oficial". 
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Paradoxos essenciais 

 É curioso pensar que uma cinematografia tão plana como a de Ozu se 

esforçasse com tanto rigor e precisão para atingir reiteradas vezes o óbvio e o 

esperado. 

 A simplicidade metódica de seus filmes não advinha do acaso. Ozu 

intervinha cirurgicamente em todas as etapas do processo, não para obter um 

produto complexo, mas para obter ironicamente um produto simples. 

 Apesar do intenso compromisso psicológico com sua obra, da 

transgressão dos limites entre modelo e fotógrafo e da entrega desmesurada e 

sem reservas, a Arbus não restava nada a fazer senão observar. A consciência 

brutal dessa impotência solapou qualquer possibilidade de uma carreira longeva. 

 A obviedade sustentada ao longo de toda a obra de Ozu, longe de minar 

sua capacidade de renovação, curiosamente revigorou sua sensibilidade a cada 

filme. Ozu morreu aos 60 anos no mesmo dia em que nasceu. Em sua lápide 

consta apenas a inscrição "mu" (vazio). 

 Na via inversa, Arbus, que alargou seus limites psicológicos ao extremo, 

vivendo a dor alheia com intensidade, percebeu que não havia muito o que fazer. 

Deu cabo de sua própria existência. 

 

 

 



FOTO DE SEGUNDA 

Tadeu Jungle 

 

Em maio de 2003 comecei a mandar via e-mail, 

toda segunda-feira, 

uma foto de minha autoria para os amigos. 

Fotos novas e antigas. 

Algumas faziam parte de uma série, 

outras eram apenas aquilo: 

uma foto e um título. 

A idéia era mostrar em que eu estava trabalhando. 

Work in progress. 

Sem ter que esperar uma mostra oficial. 

Sem compromisso. 

Algo mais informal. 

A resposta foi rápida. 

Críticas, elogios e até algumas polêmicas 

me fizeram pensar com mais profundidade 

no andamento do próprio trabalho. 

O círculo de amigos também cresceu. 

Um ano depois são trezentas pessoas 

que recebem a foto de segunda. 

Não há um prazo para término. 
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6x6 A filha mais velha é a cara do pai 

Borborelha 1 Copacabana's UFOs God Sky 

Lorenzo p&c&g 

Oi, meu nome é Sílvio Vista aérea- coca-cola II 
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asfalto ray-ban barata cabeça 

cachorro areia cachorro nadando na calçada 

canudo gol azul céu na terra cortina 

espero galhos red 

guarda-sol 1 história triste merengue de framboesa 
com sorvete de creme 
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mixirica mosquiteiro não ultrapasse a faixa 

natureza morta (frozen) os amarelinhos estão 
tentando se esconder 

patas paralelas 100% e patas pro ar prato alumínio 

quatro vezes auto-retrato publicitário quatro vezes alone 

questão de tempo red made 1 



O OUTRO LADO DO TEXTO FOTOGRÁFICO 

Eduardo Peñuela Cañizal  

 

 É possível que minhas intuições, se colocadas no palco da racionalidade, 

não encontrem fundamentos consistentes sobre os quais apoiar, com 

segurança, algumas das idéias que elas me segredam. São muitos os vislumbres 

em que me enredo, mas, nesta ocasião, me referirei, com exclusividade, apenas 

a um deles, sem explicar, porém, o porquê da minha escolha ou, quem sabe, o 

porquê de ter sido escolhido por esse tema. Falarei acerca do pressentimento 

que se alojou em minhas convicções para me dizer que a maneira mais 

instigante de se chegar ao outro lado das coisas nasce do acaso. E tal afirmação, 

no atinente à fotografia, requer o entendimento de que ela é um texto e, 

conseqüentemente, um constructo cultural que, além de se oferecer à vista, 

pode, também, ser lido. Dito isso, o propósito destas linhas não ultrapassará a 

tentativa de beirar o outro lado de um texto fotográfico e, uma vez aí, aventar 

possibilidades de enxergar ou ler algo do que esse reverso do constructo em 

questão guarda. 

 Muitos são os estudiosos que, na esteira de Roland Barthes, aderiram ao 

princípio de que toda configuração visual constitui um texto, ou seja, um 

enunciado em que vários signos se congregam para informar, expressar e 

significar. Pouco importa, apesar das diversas encenações teóricas que se 

montam em nossos dias, trazer à cena do debate os conflitos ideológicos ou 

epistêmicos entre os que, de um lado, caracterizam a fotografia mecânica como 

um processo atrelado à representação e os que, de outro, liberam a fotografia 

desse compromisso em função de conquistas tecnológicas capazes de produzir 

imagens sem se prenderem à condição de pré-existência física de um referente 

natural ou fabricado pelo homem. Creio que, para quem se entrega à tarefa de 

apresar algumas das múltiplas significações de uma imagem, entrar nessa 

discussão agora não é relevante. Daí o interesse em dirigir minhas observações 

                                            
 USP/UTP 
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num rumo que me permita alcançar aspectos do outro lado do texto fotográfico 

propriamente dito, já que, tomando como paradigma o que, segundo Phillipe 

Dubois (1998: 213), teria sido a aposta de Marey, a fotografia tem como principal 

finalidade fazer ver o invisível. 

 Dessa perspectiva, não me parece imprescindível, nesta oportunidade, 

embrenhar-me em questões relativas ao analógico e tampouco centrar a atenção 

nos valores provenientes do caráter indicial das mensagens fotográficas. Julgo 

mais produtivo partir da premissa de que os acontecimentos da vida, como 

assinala Luis Gallardo (2001: 7-11) em suas considerações sobre as 

Fisognomías de Carla Herrera Prats, não ocorrem de forma independente nem 

de modo tangencial. O devir existencial é uma urdidura que nunca tem uma 

forma definitiva, pois, sendo informe, na acepção conferida a este termo por 

Georges Bataille e Salvador Dalí, sua razão ontológica se deixa entrever numa 

espécie de esponja disposta de modo a permitir que os fios da trama encontrem, 

a cada instante em que a vida vai tecendo suas constantes metamorfoses, uma 

infinidade de passagens. Tal particularidade me leva à persuasão de que a vida, 

sob os moldes dessa contextura conotativa, possui características semelhantes 

às desse texto estrelado de que nos fala Roland Barthes em sua análise do 

romance Sarrasine (1970: 20-21). Tornar visível, pois, algum dos incontáveis 

entrelaçamentos dessa imensa rede é façanha sujeita aos desígnios do acaso, 

e sua realização, no que diz respeito à produção de imagens fotográficas, fica 

presa a dois atos fundamentais: ao de atinar, mediante o auxílio de instrumentos 

ópticos, com determinados pontos da fiação ou, então, ao de mapear, com 

imaginação e discernimento, simulacros cartográficos capazes de conduzir a 

mirada até um lugar que a pupila do observador legitima como existente. Mesmo 

que os sujeitos de cada um desses atos utilizem suportes diferentes, o resultado 

somente se fará perceber através da concretude dum texto cujos valores, em 

termos poéticos, brotam do inusitado dos componentes que atuam nesse 

estrado gráfico e da pluralidade de significados que tal encenação desencadeia. 

 Não surpreende, portanto, que, para muitos dos estudiosos da fotografia, 

as imagens desse texto relevem, pelo fato de terem provocado rupturas nas 

camadas de superfície das formas habituais que a vida assume em nosso 

entorno, detalhes que nos instigam e, o mais das vezes, nos fascinam. Visto 
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desse ângulo, o texto fotográfico sempre mantém diversos tipos de vínculos com 

os referentes representados ou simulados e, nesse jogo, as modulações variam 

segundo a manipulação que se faça de uma ampla gama de recursos, sempre 

passíveis de múltiplas proliferações se considerarmos, em nível das escalas 

químicas, ópticas e eletrônicas, a sua admirável batelada de probabilidades. 

Contudo, o texto fotográfico parece estar destinado, tanto em termos da sua 

sintaxe quanto nos da sua semântica, a desempenhar, nos vastos territórios da 

cultura, um papel em que, por opaca que seja a máscara das imagens que o 

encarnam, transparece, inevitavelmente, a fantasmática presença da 

representação. Por isso, qualquer intento de interpretar um texto fotográfico 

pressupõe lidar com uma representação referencial, isto é, com a configuração 

que nesse texto adquirem os objetos do mundo ou, então, com a representação 

designativa, processo que diz respeito ao trabalho que a fotografia faz a partir de 

outros signos. Nesta última modalidade se situam, por exemplo, os vínculos da 

arte fotográfica com a pictórica, ao passo que, na primeira, se localizam, de 

maneira evidente, os chamados efeitos de realidade, algo que para alguns 

teóricos constitui o indicial de uma foto. 

 Mas, convém advertir, minha incursão ao outro lado do texto fotográfico 

não tem de se subordinar, no transcurso das minhas andanças, a nenhum 

desses dois processos, não obstante me seja necessário reconhecer que ambos 

me fazem constante companhia. Desejo esclarecer, ainda, que farei uma leve 

tentativa de travessia carregando o compromisso de me aproximar, com o intuito 

de ilustrar essas idéias, de um único texto fotográfico e, mesmo assim, avisando, 

de antemão, que o farei de maneira lacônica e não muito sistemática, levando, 

no entanto, como guia de orientação a dicotomia que Roland Barthes 

estabeleceu, quando distingue o studium do punctum, em seu extraordinário livro 

A Câmara Clara (1984). 

 Diante desta foto de Manuel Álvarez Bravo, 

Xipe, la segunda, realizada em 1982, meu olhar 

identifica, de imediato, a imagem que a câmera 

reproduz de um corpo feminino rústico, talvez o de 

uma camponesa. Mas, de repente, as figuras que a 

luz e a sombra desenham nesse texto fotográfico 
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fixam na avidez das minhas pupilas perscrutadoras uma outra imagem: o rosto 

feito através de um aglomerado de processos metafóricos em que os bicos dos 

seios da mulher fazem o papel dos olhos de uma personagem estranha, de uma 

personagem cujo nariz se torna visível nesse triângulo de luz aprisionado pelas 

sombras e os pelos pubianos e uma parte do abdômen feminino para forjar, de 

maneira condensada, uma configuração em que a boca e a barba do rosto 

esboçado se confundem. Mas esse rosto estranho também pode ser visto como 

as formas que conquista a luz ao colocar em destaque certos pontos. Assim, se 

prestamos atenção somente na região iluminada dos seios e do abdômen do 

corpo representado na foto, não será difícil identificar esse rosto como se fosse 

um ponto luminoso estrelado e cheio de arestas. Por outro lado, se compararmos 

este texto visual com algumas das imagens surrealistas produzidas, por 

exemplo, por Man Ray, tampouco será difícil atinar com traços estilísticos que 

denunciam o parentesco expressivo da obra de Álvarez Bravo com a 

expressividade posta em prática pelos representantes do movimento de 

vanguarda pretensamente, segundo alguns, capitaneado por André Breton. 

 Deixando, entretanto, de lado essa discussão, gostaria de alinhavar, com 

base nas propriedades plásticas e iconográficas do texto do fotógrafo mexicano, 

um punhado de idéias que me convençam que desse lugar em que se engendra 

o rosto estranho surge o traço do que Roland Barthes denomina punctum. Creio 

que nesse ponto estrelado, independente dos domínios culturais que o studium 

define no espaço abrangente do texto fotográfico em questão, há indícios dessa 

zebrura inesperada a que se refere Barthes (1984:141) numa das passagens 

dedicadas à caracterização desse recurso. Independente da temporalidade, o 

punctum, parafraseando o pensador francês, constitui uma espécie de 

extracampo sutil, maneira que tem a imagem de lançar o desejo para além 

daquilo que ela dá a ver. E, acrescento eu, quando chegamos, com a mirada, 

além daquilo que a imagem dá a ver, percebemos que já estamos do outro lado 

do texto fotográfico, pois o punctum, segundo o autor de A Câmara Clara, faz a 

personagem retratada sair da fotografia (1984:88). E não é isso, precisamente, 

o que ocorre com o rosto estranho que os jogos de luz plasmaram sobre o corpo 

feminino representado na foto? 
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 Na quarta parte de seu livro O Fotográfico (2002: 171) - título coincidente 

com o da obra organizada por Etienne Samain -, Rosalind Krauss se reporta a 

uma passagem escrita por Salvador Dalí em que o pintor catalão nos conta a 

singular história de um homem que fixa, distraidamente, um ponto luminoso e, 

ao sair do seu devaneio, percebe que se tratava simplesmente da ponta 

incandescente de um cigarro. Mas, segundo a interpretação de Dalí, a ponta 

incandescente do cigarro é, no fundo, o único ponto visível de um imenso objeto 

"psico-atmosférico-anamórfico". Pode ser que, no atinente aos procedimentos 

técnicos, a foto de Álvarez Bravo não seja fruto dessa complexa operação de 

reconstruções, produzidas na escuridão, de que se serve Dalí para a obtenção 

das imagens de objetos "psico-atmosférico-anamórficos". 

 Não tenho dúvida, entretanto, de que, nesse rosto fantasmagórico e 

arcimbolesco, a imagem de Álvarez Bravo lança o desejo que nela ficou 

registrado para além daquilo que ela dá a ver e, nesse lance fulgurante, o 

punctum surge pontiagudo, com a firme vocação de um estilete que penetra nas 

pupilas até atingir os umbrais de nossa memória. O título da foto insinua, 

metaforicamente, algo desse trajeto, pois Xipe era, nas culturas 

mesoamericanas, o deus que personificava a fecundação, o renascimento e, por 

isso, cobria o seu corpo com a pele esfolada de pessoas sacrificadas. Num ritual 

pungente, essa personagem mítica encarnava, baseando-se nas analogias, a 

metáfora que arraiga na esfoladura de uma espiga de milho, fruto de que se 

utilizaram os deuses, como nos contam várias lendas ameríndias, para formar 

os primeiros seres humanos. Dessa perspectiva, o punctum do texto fotográfico 

de Álvarez Bravo representa, em termos poéticos, o instante em que a luz, ao 

esfolar a nudez de um corpo feminino, nos dá a ver um rosto - esse rosto 

estranho a que já me referi - cujo significado arrasta a imaginação do observador 

ao lugar onde as tramas da cultura, na imensa rede de suas relações ocultas, 

conferem, de algum modo, sentido à vida. 

 Talvez uma das funções do texto fotográfico seja a de nos fazer ver esse 

outro lado invisível das coisas e, mesmo, dos signos. Creio que o enfeitiçamento 

a que nos submete uma imagem decorre, precisamente, da faculdade que ela 

tem de conduzir a nossa mirada na direção do reverso dos entes do mundo ou 

das significações que outras representações icônicas ocultam. A fotografia 
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química, por exemplo, não só nos coloca diante das pupilas, embora com muitas 

limitações quanto ao seu alcance analógico, a figura de uma pessoa ou a 

extensão de uma paisagem. Ela também atualiza através do processo da captura 

a configuração de um referente visível e, da revelação do negativo, o velho mito 

de Orfeu, assunto que já analisei em outra oportunidade (Peñuela Cañizal, 

1999:447-472). Por outro lado, a chamada imagem eletrônica facilita de maneira 

extraordinária a construção de uma configuração onírica. Mas o que me 

interessa é pôr em destaque que o texto fotográfico desvenda, em geral, sentidos 

ocultos de outros textos imagéticos - nesse aspecto, as possíveis diferenças 

entre a fotografia química e a eletrônica não são relevantes - e que o punctum, 

concebido por Roland Barthes em seu ensaio Le Troisième Sens (1970: 14-17) 

como um sentido obtuso não codificado, termina sendo, no trabalho de leitura de 

uma imagem, uma forma significante à manifestação da intertextualidade, o que 

significa, a meu ver, que o punctum instaura um ato de fala, entendido este último 

termo não à maneira de Ferdinand de Saussure, mas sim ao modo de Bakhtin, 

isto é, como lugar em que a manifestação dos significados transcende o sistema 

da língua e permite que aí se congreguem vozes vindas das múltiplas 

significações de uma palavra ou de uma imagem no âmbito das vidas que essa 

palavra ou imagem vai acumulando, com o tempo, no transcorrer da dinâmica 

social. Sendo assim, o sentido obtuso não está codificado se o interpretamos a 

partir de um código exclusivo. Visto, porém, a partir da pluralidade de códigos 

que se imbricam no texto fotográfico, o sentido obtuso é, ao que me parece, um 

traço sobrecodificado. 

 Na foto de Álvarez Bravo, o texto fotográfico remete, de modo subreptício, 

a iconografias do contexto cultural que envolve o corpo da mulher representada. 

Não fosse o título da foto, dificilmente o observador teria condições de adentrar 

essa invisível atmosfera mítica que a câmera soube, por casualidade ou tino no 

cálculo, captar. Esse rosto fantasmal espetado na nudez do corpo feminino faz 

com que a figura do deus Xipe surja das sombras e, assumindo a configuração 

de metáfora visível, traga até quem o contempla a ressonância de enunciados 

de um tempo remoto - aparentemente alheio ao presente quase instantâneo da 

foto - que falam de uma visão de mundo plasmada nesse outro lado do texto 

fotográfico. Trata-se, pois, da representação de uma figura metafórica inspirada 
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em sugestões que decorrem do ato de desfolhar uma espiga de milho, ato esse 

transformado pela imaginação indígena em símbolo da fecundação. Talvez por 

isso a foto em questão, impregnada de valores metalingüísticos, seja também 

uma espécie de definição da fotografia entendida como recurso midiático capaz 

de tirar a pele cotidiana que reveste o lado mais comum das coisas, o recurso, 

portanto, de esfolar os perceptos apreendidos pela lente para que as imagens 

resultantes desse processo possam exibir seu reverso. 
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DA REIVINDICAÇÃO DE NADAR A SHERRIE LEVINE: AUTORIA E 

DIREITOS AUTORAIS NA FOTOGRAFIA 

Annateresa Fabris  

 

 O conceito de direitos autorais, estabelecido logo após a Revolução 

Francesa, está indissoluvelmente ligado ao reconhecimento da figura do autor. 

Os fotógrafos oitocentistas são obrigados a travar uma longa batalha judicial para 

serem reconhecidos como autores, uma vez que a fotografia não era 

considerada arte, mas antes uma apropriação do real. Tendo como eixo a 

problemática da apropriação, este artigo indaga como tal conceito se 

transformou no século XX e como proporcionou uma redefinição não só da noção 

de autoria, mas da própria criação. 

 Em 1857, o fotografo Félix 

Tournachoun move uma ação contra o 

irmão mais novo Adrien, para evitar que 

este usasse o pseudônimo que o 

tornara famoso: Nadar. Na 

Reivindicação da propriedade 

exclusiva do pseudônimo Nadar, o 

fotógrafo estabelece uma clara 

distinção entre a fotografia como 

técnica, "cuja aplicação está ao 

alcance do último dos imbecis", e a 

fotografia como arte. Enquanto a 

primeira podia ser facilmente aprendida 

- a teoria fotográfica podia ser adquirida 

numa hora, as primeiras noções práticas num dia -, bem diferente era o estatuto 

                                            
 Historiadora e professora titular (aposentada) da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo. 

Nadar: Self-Portrait (Metropolitan Museum of 
Art, c. 1855) 
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da segunda, alicerçada no talento individual, numa visão particular e na 

capacidade de captar a fisionomia do modelo1. 

 Ao usar esse tipo de 

argumentação, Nadar reclamava para 

si o status de artista e, logo, de autor, 

demonstrando que sua prática não se 

confundia com a função corriqueira 

atribuída à fotografia desde 1839. Se, 

em termos gerais, a fotografia era 

considerada uma reprodução do real, 

Nadar inscrevia sua prática no reino do 

espírito: suas imagens eram fruto de 

uma composição cuidadosa e tinham a 

capacidade de transmitir um 

sentimento, cuja raiz deveria ser 

procurada na transformação das aparências levada a cabo pelo fotógrafo.  

 Alguns anos mais tarde, a problemática da artisticidade da fotografia volta 

a ser discutida nos tribunais franceses graças ao processo Mayer-Pierson. Os 

dois fotógrafos, que podem ser inseridos na vertente industrial da fotografia, 

haviam realizado, em 1861, cartões de visita com as efígies de dois políticos 

estrangeiros, Palmerston e Cavour, reproduzidos abusivamente por outros 

profissionais (Betbeder e Schwabbe). Reclamando o próprio direito sobre as 

imagens realizadas, Mayer e Pierson solicitam a aplicação das leis sobre direitos 

autorais de 1793 e 1810. 

 Tais leis haviam estabelecido uma clara equivalência entre o direito 

autoral e o direito de propriedade: nenhuma obra poderia ser publicada, 

traduzida, reproduzida, executada ou representada sem a autorização do autor. 

Embora as leis falassem em reprodução, sua aplicação à fotografia não é 

                                            
1 NADAR, FÉLIX. Reinvidication de la propriété exclusive di pseudonyme Nadar. In: FRIZOT, 
Michel, DUCROS, Françoise (Org.). Du bom usage de la photographie. Paris: Centre National 
de la Photographie, 1987. p.9. 

Nadar. "Auto-retrato com giro" cerca de 1865. 
Biblioteca Nacional da França, Paris 
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automática. Esta deveria ser considerada arte para poder contar com o amparo 

legal. 

 Caberia, pois, aos tribunais determinar se Mayer e Pierson eram artistas 

para que eles pudessem reclamar o direito à propriedade do próprio trabalho. A 

fotografia, no entanto, colocava um sério problema jurídico que Bernard Edelman 

denomina "sobreapropriação do real". Levando em conta a função realista 

atribuída à fotografia pela sociedade oitocentista, o autor pergunta: como a 

reprodução daquilo que era domínio comum poderia ser considerada 

propriedade de um fotógrafo?2. 

 A pergunta formulada por Edelman segue de perto o debate sobre a 

natureza da fotografia que toma conta do século XIX e que tem desdobramentos 

tanto estético-artísticos quanto jurídicos. Se no campo estético-artístico a 

fotografia é negada enquanto arte por ser um produto mecânico, o mesmo pode 

ser dito da visão dominante dos meios jurídicos. Em 1855, o Advogado Imperial 

Thomas estabelece a existência de duas temporalidades no trabalho fotográfico, 

quando afirma que os processos intelectuais e artísticos do fotógrafo são 

anteriores à execução material da imagem. O que significa que a fotografia é um 

produto mecânico, pois o espírito, a imaginação e a personalidade do sujeito não 

estão presentes ao longo de todo o processo3. 

 Idéias semelhantes são expressas em 1861 pelos Tribunais de Comércio 

de Turim e do Sena. Enquanto o primeiro sentencia que o fotógrafo realiza um 

trabalho puramente mecânico, sendo destituído dos atributos que caracterizam 

o artista (espírito, imaginação e, por vezes, gênio), o segundo reduz o ato 

fotográfico à feitura de estampas "que reproduzem a imagem dos objetos de 

maneira mecânica e de um jeito servil" O Tribunal de Turim dá um veredicto que 

não oferece qualquer saída ao fotógrafo: "o trabalho mecânico não pode, 

portanto, dar vida a produtos que possam ser legitimamente classificados entre 

as produções do espírito humano" 4. 

                                            
2 TAGG, JOHN. The burden of representation: essays on photographies and histories. 
Amherst: The University of Massachussets Press, 1988, p. 107-108. 
3 Idem, p. 110. 
4 Idem, ibidem. 
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 É nesse clima cultural, que exclui a fotografia de qualquer atitude pessoal 

e interpretativa e, portanto, de qualquer direito de propriedade, que ocorre o 

processo Mayer-Pierson. Confirmando a visão negativa da fotografia dominante 

daquele período naquele momento, a primeira sentença, promulgada em janeiro 

de 1862, é desfavorável. O recurso, apresentado pelo advogado Marie em abril 

do mesmo ano, lança mão de uma argumentação retórica que derruba as teses 

contrárias à fotografia graças à equação arte= beleza= verdade em sua realidade 

material. A partir dela, afirma Marie: 

"Se nós vemos a verdade na fotografia, e se a verdade em sua forma 
exterior fascina o olho, como pode, então, deixar de ser beleza? E se 
aqui se encontram todas as características da arte, como pode não ser 
arte? Pois bem! Protesto em nome da filosofia" 5. 

 Além de reclamar artisticidade para a fotografia, Marie lembra aos juízes 

que a atitude mimética não é exclusiva da nova imagem, devendo ser estendida 

à pintura. Verdade e beleza, na realidade, são atributos tanto da fotografia 

quanto das artes plásticas. O processo criador é semelhante em todos os casos: 

o fotógrafo, num primeiro momento, compõe uma imagem com sua fantasia; num 

segundo momento, capta com a câmera o que sua inteligência concebeu e o 

transmite à obra6. 

 Os argumentos de Marie, que solicita a aplicação da lei emanada pela 

Convenção Nacional em 1793, convencem o tribunal que, em julho de 1862, dá 

ganho de causa a Mayer e Pierson, declarando que a fotografia era uma arte 

passível de proteção em termos de propriedade intelectual. 

 A vitória de Mayer e Pierson não implica automaticamente o 

reconhecimento legal da fotografia como arte. E tal reconhecimento é 

fundamental, pois, como lembra John Tagg, são os tribunais que executam "o 

difícil trabalho ideológico de separar o uso instrumental da fotografia de sua 

função como arte, que estava ligada a seu valor de uso". De acordo com o autor, 

o reconhecimento do caráter criativo da fotografia processa-se em duas etapas. 

Na primeira os legisladores são surpreendidos pela irrupção de novas técnicas 

mecânicas de reprodução do real, que se confrontam com dois tipos de arte: 

                                            
5 SCHARF, AARON. Art and photography, Harmondsworth: Penguin Books, 1974. p. 151 
6 Idem, ibidem. 
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"manuais" e "intelectuais". Vista como um "trabalho destituído de espírito", a 

fotografia não é considerada digna de figurar no âmbito da criação por uma 

criatividade e propriedade. Quando a fotografia, entre a década de 80 e os 

primeiros anos do século XX, adquire uma dimensão industrial, acaba por ter 

ação entre imagem técnica e realidade graças a um conceito como "marca de 

personalidade". O aparato, desse modo, torna-se um simples mediador, 

dominado por um sujeito ativo; torna-se veículo da "alma do Homem", "cuja 

essência é a propriedade privada", como sublinha Tagg7. 

 Não há contradição ou paradoxo na condição artística finalmente 

alcançada pela fotografia num momento em que sua transformação em indústria 

não poderia prescindir do amparo da lei para proteger os profissionais contra o 

perigo de uma concorrência desleal. Em termos legislativos aplicam-se à 

fotografia as categorias da propriedade literária e as características 

fundamentais da personalidade, o que deixa claro que, para a lei, "cada processo 

é fundamentalmente o processo do sujeito"8. 

 Se não existe um paradoxo social no reconhecimento da fotografia como 

arte, não se pode deixar de assinalar que o debate sobre as possibilidades 

criativas da imagem técnica faz passar para o segundo plano as efetivas 

inovações de que ela era portadora, inovações que investem justamente a esfera 

do sujeito. Não se pode esquecer que, num primeiro momento, a gênese 

automática da imagem, longe de constituir um obstáculo, é a prova inequívoca 

da superioridade do daguerreótipo e da fotografia em relação às técnicas 

convencionais. Liberta da mão do artista e, portanto, de interpretações e 

imperfeições, a imagem técnica garante uma exatidão e uma precisão que a 

colocavam a salvo da subjetividade do operador tradicional. 

 A contestação do sujeito criador, proposta pela fotografia em pleno regime 

romântico, volta-se contra ela quando a nova imagem tenta ser aceita como arte 

e busca determinar legalmente o direito à propriedade intelectual. Os 

argumentos usados por seus detratores e seus defensores são hoje passíveis 

de muitas críticas, pois vêm carregados de inúmeros equívocos. É o que se 

                                            
7 TAGG, JOHN. Op. cit., p. 104, 108-109, 112-113. 
8 Idem, p. 115. 
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verifica sobretudo na análise do processo criador, para o qual se tenta 

estabelecer uma equivalência perfeita entre imagem técnica e imagem manual, 

sem levar em conta o fato de que existem diferenças substanciais entre o corte 

fotográfico que ocorre de uma só vez e de maneira global, e a composição 

pictórica, que se estrutura progressivamente9. 

 Esse aspecto diferencial da fotografia em relação à pintura é também 

enfatizado por Edmond Couchot. Para ele, a fotografia oferece ao espectador 

"aquele instante originário em que se encontram reunidos, co-presentes num 

mesmo lugar o sujeito, o objeto e a imagem (latente), de uma maneira quase 

totalmente automática". Se o início do processo de automatização da imagem 

pode ser reportado ao século XV - quando começam a ser usados instrumentos 

automáticos na composição pictórica, levando Couchot a falar num "sujeito 

aparelhado" -, não se pode esquecer que o artista continua a ser considerado 

fundamentalmente um "sujeito singular". Esse quadro de referências será 

modificado pela fotografia, que automatiza o antigo trabalho manual e reduz 

drasticamente o tempo da composição da imagem, levando os artistas a 

enfatizarem as qualidades intrínsecas da arte, ausentes na nova imagem: 

singularidade e individualidade10. 

 Os vários momentos em que a fotografia luta para ser reconhecida como 

arte - exemplificados aqui com a petição de Nadar e com o processo Mayer-

Pierson - caracterizam-se pelo uso de categorias artísticas tradicionais e, 

sobretudo, pela convergência entre pessoa e sujeito em termos legais. No 

Código Civil francês a doutrina da propriedade deriva da propriedade do sujeito 

como dono de si mesmo, do próprio trabalho e dos próprios produtos11, e isso 

deve explicar o caminho legal escolhido por Nadar e por Mayer e Pierson, que 

se vêem como indivíduos criadores. 

 O que está em jogo nessa disputa é o conceito de realidade e é em seu 

nome que a fotografia verá negado, num primeiro momento, seu acesso à 

propriedade intelectual. As implicações ideológicas do conceito de realidade e a 

                                            
9 DUBOIS, PHILIPPE. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1998, p. 167. 
10 COUCHOT, EDMOND. La technologie dans l'art: de la photographie à la réalité virtuelle. 
Nimes: Éditions Jacqueline Chambon, 1998, p.21. 
11 TAGG, JOHN. Op. cit., p.106. 
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homologia que se estabelece entre a objetividade fotográfica e a visão de mundo 

burguesa estão na base da distinção jurídica entre criação e reprodução. 

Considerada um "produto natural" - como os próprios pioneiros da fotografia não 

cansavam de sublinhar -, a nova imagem não era passível de proteção legal por 

não ser um produto do espírito. 

 Na tentativa de ver a imagem técnica reconhecida como arte e de ter 

acesso à proteção legal, os fotógrafos do século XIX procuram negar não só a 

mediação do aparato, mas também uma das características principais da 

fotografia: a apropriação do real de maneira não estilizada. Se isso era um óbice 

para os defensores dos princípios artísticos tradicionais - pois a fotografia não 

seria investida pela personalidade criadora12 -, não se pode esquecer que a 

apropriação será uma das estratégias fundamentais da arte do século XX. 

 Se lembramos que, com o ready-made, Duchamp põe o fim ao predomínio 

da arte em prol da esfera estética - denunciando o caráter (ainda) romântico da 

figura do artista -, e se lembrarmos que o objeto é substituído pelo signo, não 

será abusado ver nessa atitude radical uma proximidade com o princípio 

fotográfico, que desconhece as antigas hierarquias e se apropria indistintamente 

de todos os aspectos da realidade. 

 Embora Anne Cauquelin não estabeleça qualquer vínculo entre Duchamp 

e a fotografia, algumas considerações presentes em A arte contemporânea 

podem ser extrapoladas e aplicadas à nossa análise: A idéia de que o autor 

desaparece enquanto fazedor para tornar-se aquele que mostra; o lembrete de 

que o ready-made não pode ser dissociado do "continente temporal", pois a 

escolha do objeto pertence ao acaso, ao encontro, à ocasião; a concepção do 

artista como produtor, ou seja, como alguém que abdica da criação em favor da 

utilização do material e do deslocamento do objeto em termos de lugar e de 

temporalidade13. 

 A fotografia, pois, é um elemento que não pode ser esquecido no 

momento em que se discute um novo papel para o artista e em que a habilidade 

                                            
12 TAGG, JOHN. Op. cit., p. 108. 
13 ANNE CAUQUELIN. A arte contemporânea. Porto: Rés-Editora,s. d., p. 83-85. 
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técnica deixa de ser um requisito fundamental na produção de um objeto 

artístico. Apesar de todas as tentativas de aproximação entre o fotógrafo e a 

câmera, entre o fotógrafo e o dispositivo tecnológico pontualmente utilizado. 

 Não por acaso, Edmound Couchot faz referência ao confronto entre dois 

tipos de subjetividade que, surgido no Renascimento, ganha uma nova dimensão 

com a fotografia e com a autonomia cada vez maior dos processos automáticos 

de configuração da imagem. Haveria uma negociação constante entre um sujeito 

pessoal, portador de uma subjetividade "irredutível a todo mecanismo técnico e 

a todo hábito perceptivo", e um sujeito impessoal, modelado pela experiência 

tecno-estética. Do confronto entre esses dois sujeitos e, sobretudo, da 

resistência do sujeito pessoal ao predomínio tecnológico e à redefinição da 

própria identidade, se originam crises sucessivas "que afetam violentamente o 

mundo da arte"14. 

     

 Uma das encarnações mais radicais do sujeito impessoal é Sherrie 

Levine, para cujos trabalhos Rosalind Krauss não hesita em utilizar - 

                                            
14 COUCHOT, Op. cit., p. 10-11. 

Sherrie Levine (Walker Evans) Ink jet print, 
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Sherrie Levine (Untitled) After Edward Weston, 
1981 
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positivamente o termo "pirataria" 15. Em quê consiste a atitude da artista 

americana? Em refotografar imagens de autoria de fotógrafos famosos, 

encontradas em livros e revistas, radicalizando ainda mais o gesto de 

apropriação duchampiano. A mola-mestra da atitude de Sherrie Levine deve ser 

buscada na idéia de que toda obra é um tecido de citações e de que os artistas 

contemporâneos só podem "imitar um gesto que é sempre anterior, nunca 

original"16. Fiel a tais pressupostos, que a levam a proclamar a própria afinidade 

com o Borges de Pierre Menard, a artista não só coloca em xeque as noções de 

autoria, obra e originalidade, como traz para o primeiro plano a problemática da 

mediação tecnológica e, logo, de um universo cultural no qual a mitologia do 

gênio está sendo erodida junto com as idéias de raridade e valor17. 

 Se o "efeito Levine" consiste em afirmar a existência de um mundo no qual 

os nomes próprios formam uma série entre si, no qual o nome não significa mais 

nada, embora continue sendo produtivo18, é evidente que não se pode mais 

pensar a problemática da autoria nos termos propostos pela crítica moderna. 

Nos antípodas da legislação oitocentista, a atitude desconstrucionista da artista 

americana acaba por conferir plena legitimidade ao ato fotográfico, uma vez que 

a mediação tecnológica é assumida como sujeito e objeto da obra de arte19. E o 

fato de que suas imagens gozem de proteção legal não é um paradoxo. Trata-

se do reconhecimento de uma nova concepção de autoria para a qual a fotografia 

deu uma contribuição decisiva, ao obliterar o primado da mão e ao chamar a 

atenção para o papel fundamental da técnica como conformadora da imagem. 

 

 

 

                                            
15 KRAUSS, ROSALIND. Bachelors. Cambridge, London:, The MIT Press, 2000, p. 180. 
16 "Five comments by Sherrie Levine". In: ________. V. A. Special affects: the photographic 
experience in contemporary art. Milano: Politi, 1989. p.177. 
17 BAQUÉ, Dominique. La photographie plasticienne: um art parodoxal. Paris: Éditions du 
Regard, 1998, p. p. 180-181; SALVIONI, DANIELA. "Conjunction and disjunction". In:________. 
V. A. Special affects: the photographic experience in contemporary art. Op. cit. p,15. 
18 Krauss, Op. cit, p. 15. 
19 SAVIONI, Op. cit, p.15 



O TEMPO SUSPENSO. FOTOGRAFIA E RELATO  
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"... É uma situação que confere à espera uma espécie de falta de alento, como 

quando estamos na escuta do próximo tic do relógio que não chega, do 

primeiro passo ausente de uma práxis renovada. [...] a identidade de um 

presente que se enfrenta na imensa e impensável diferença de um futuro 

impossível ". 

(Frederic Jameson, A semente do tempo). 

 

 Pretendo apresentar algumas reflexões sobre a fotografia "construída" e 

as imagens que gera, fruto de uma elaborada montagem da cena, e que, no 

entanto, não renunciam à forte tradição documental da fotografia, mas, pelo 

contrário, contribuem para revalorizá-la. Neste sentido, elementos como 

instantaneidade e sua relação com o fluxo temporal e narrativo determinado, ou 

a capacidade para construir "realidades" a partir do caráter indicial da tomada 

fotográfica, denotam uma potenciação e uma indagação (que vem acompanhada 

                                            
 Quer-se refletir aqui sobre um tipo de imagem fotográfica construída, derivada de uma 
montagem fortemente controlada, porém que se aproveita dos recursos documentais e, para 
tanto, é consciente do forte desejo de realidade da imagem fotográfica. Incorpora este tipo de 
imagem uma capacidade narrativa, quase cinematográfica, que se condensa num instantâneo. 
Poder-se-ia assim falar de ficções verossímeis, já que desenvolvem todas as características que 
fazem delas imagens credíveis e, portanto, "reais", de instantâneos narrativos. Não vou me referir 
a autores concretos, para manter um todo ensaístico, porém quero apontar aqui os nomes que 
vêm servindo de referência quase todos eles da década de 90, pois foi a partir de suas obras 
que surgiram estas reflexões: Jeff Wall, Cindy Sherman, Gregory Crewdson, Deborah Mesa-
Pelly, Alexander Birchler e Teresa Hubbard, Wendy MsMurdo, Valérie Jouve, Florence Paradeis. 
Philip-Lorca diCorcia, Sarah Dobai, Jeny Gage, Sarah Jones, Anna Gaskell, Jon Mikel Euba, 
Jesús Segura, Julia Montilla e um grande etc. Este texto retoma parcialmente alguns aspectos 
desenvolvidos em meu artigo "Algunas referencias sobre el uso de la imagen fotográfica en el 
arte español contemporáneo". 
 Centro de Fotografia - Universidade de Salamanca - Espanha 
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de um notável reposicionamento crítico) dos aspectos mais especificamente 

ligados à criação no suporte fotográfico. 

 Há desde Jeff Wall uma tendência que trabalha em busca da essência 

visual da existência contemporânea. E o faz com imagens que estão 

"construídas" e surgem de uma elaboração no ocaso da cena com forte raiz 

pictórica. Tudo neles está perfeitamente controlado e contribui para gerar 

imagens que resultam verossímeis ao extremo. De fato, essas fotografias são 

fictícias e, além disso, estão construídas com características formais muito 

evidentes (simetria, enquadramentos, grandes formatos, diagonais, disposição 

de objetos cênicos, dípticos etc.), porém, resultam verossímeis. 

 Todos esses elementos se conjugam sintetizando o acontecimento, 

expressando um fato até condensar um determinado aspecto das relações 

sociais da nossa época. Todo o efeito de verossimilhança, inclusive conseguir 

uma ficção com base documental, busca oferecer-nos algum elemento essencial 

na construção de nossas vidas. Chegou-se a denominar o trabalho de Jeff Wall 

como "realismo conceitualizado" (John Roberts). Seu procedimento, seu estilo 

cinematográfico, conseguem reorganizar criticamente elementos já conhecidos, 

construindo uma "verdade". O assunto já não é a realidade, e muito menos ser 

seu testemunho e prover um testemunho, senão elaborar os dados constitutivos 

da nossa experiência para construir uma verdade.  

    

 A partir de Jeff Wall, foi crescendo com força uma tendência que 

desenvolveu uma crítica do cotidiano, realizando um esforço de síntese a partir 

Jeff Wall 
Título: Overpass 

Jeff Wall 
Título: Milk 
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das experiências da vida e, pouco a pouco, foi aparecendo outra linha de 

trabalho que, utilizando sua "estética", derivou para a construção de um processo 

de estranhamento daquilo que nos resulta mais próximo, a aparição do sombrio, 

o estranho familiar. 

 Ambas tendências temáticas têm elementos comuns suficientes para que 

sejam tratadas em conjunto, pois respondem a esquemas de construção de 

imagens similares, diferenciando-se, sobretudo, no tom da sua percepção da 

realidade e em seu modo de reelaborar os elementos do nosso contexto. 

 Pretendo abordar a narrativa como um elemento básico em relação ao 

tema proposto. A narrativa é peça fundamental quando se trata de construir 

ficções, no sentido de elaborar uma ficção verossímil que, como vimos, é o 

mecanismo proposto para desvelar algum elemento da realidade. 

 Pode-se falar de um estilo próximo ao do diretor de cinema, quando o 

artista desenvolve uma construção da cena, que conduz à realização de uma 

fotografia com alto potencial narrativo. 

 Constrói-se uma ficção e na tomada se condensa o relato. A fotografia 

instantânea ativa mecanismos narrativos que jogam com a duração, com a 

previsão de linearidade narrativa por parte do espectador. As imagens assim 

construídas apresentam-se como ficções condensadas, histórias congeladas 

num instantâneo. Ativa-se, ao mesmo tempo, toda a capacidade possível de 

ficcionalização e toda a força de verossimilhança da fotografia. A analogia com 

o real, esse desejo de realidade inerente à imagem fotográfica, se conjuga com 

a capacidade para construir um relato, para encenar. O resultado é a elaboração 

de ficções verossímeis que forçam nossos mecanismos de percepção do mundo. 

A sua inevitável condição ficcional se une à capacidade documental da imagem 

fotográfica, forçando os limites do que consideramos como real e pondo em 

questão nossos mecanismo habituais de reconhecimento da realidade. 

 Ativam, porém, ao mesmo tempo, procedimentos que diferenciam as 

imagens construídas dessa maneira daquelas produzidas pelos meios de 

comunicação de massa. De fato, articulam imagens que atualmente se tornam o 

principal âmbito de encenação da realidade. 
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 São imagens que recombinam elementos que, em muitos casos, são 

preexistentes. Não se trata de propor nessas encenações elementos inéditos, 

mas de criar novas relações entre o oferecido e o conhecido, de maneira que a 

informação que temos se atualize e se adapte à circulação de novos impactos 

visuais, num momento em que os procedimentos documentais baseados na 

afinação do fotógrafo, na saturação emocional, e a própria criatividade de quem 

aciona o obturador, já não podem oferecer nenhum tipo de resistência crítica. 

 É como se a fotografia houvesse derivado sua capacidade mimética do 

âmbito da reprodução documental até a criação de ficções com base 

documental. 

 Nos anos 90, uma ampla listagem de autores volta a se vincular com o 

real. Porém, o real agora tem experimentado uma certa redefinição e se 

converteu no território onde os artistas intervêm, recriando-o, fragmentando-o, 

agrupando retalhos de experiência. 

 Incorporam o cotidiano como material de trabalho, buscando elementos 

que habitualmente passam despercebidos, porém quando re-elaborados 

questionam e perturbam nossas referências. 

 Definiu-se de muitas maneiras essa atenção sobre os aspectos menos 

evidentes ou miméticos do real, quer dizer, aqueles que não dão uma imagem 

exata da realidade, nem tampouco se deixam ao fantástico, ou ao absolutamente 

desconectado da realidade; são os aspectos daquilo que se denominou o banal, 

o ordinário, o "risível" etc. No fundo, com isso falamos de várias coisas: do que 

evita a repetição, do que se cerca do cotidiano sem vê-lo nem tratá-lo como "o 

cotidiano", senão como o "singular de cada dia" ou de cada momento, do que 

mantém com o real uma tensão, pois não deixa de ser o real e ainda assim 

introduz uma desestabilização, um não reconhecimento mimético. Isso poderia 

denominar-se também: manter a fotografia como algo inacabado (a imagem ela 

mesma inacabada, e também no sentido de que o espectador deve 

complementar a obra); o desvelamento ou o obter de imediato os aspectos 

performativos do real, a ambivalência entre o real e o fictício, entre o real e o 

simulacro, ambigüidade que é um elemento potencial da fotografia, da sua 
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capacidade de ir além, aproveitando-se porém do efeito de realidade; um uso 

crítico da imagem (contra o próprio estatuto da imagem), sem ingenuidades a 

respeito da circulação de imagens, submetidas à corrente midiática, e também 

com respeito aos modelos estabelecidos de construção da imagem (a própria 

história do meio, a pressão do contexto da criação fotográfica); demonstrar tudo 

aquilo que vai unido ao real mas que não aparece no real, o real da realidade, 

como ascender ao imaginário que segue sendo real; a construção de uma ficção 

documental, um uso do documental que explora as margens da ficção, o 

significado derivado de seu peso estético (escultórico, objetual e como signo) e 

puramente documental. 

 Ai está o incidente (ainda que seja mínimo) que se filtra, se incrusta e 

desestabiliza o real, abrindo para uma percepção imprevista, incerta. 

 O fictício, o performativo, o imaginário, são sinônimos de um mesmo 

elemento latente no real, que o processo de criação de certos autores situa no 

âmago de seu trabalho. Levantar distintos níveis de realidade: contrapor 

dimensões. 

 Escolheu-se o campo do real como território de investigação, porém, o 

próprio território da imagem foi abordado como um lugar de experimentação. 

Existe uma tomada de posição sobre o mundo que implica também num 

posicionamento num nível plástico e significante. 

 São trabalhos que exploram os limites da imagem, especialmente os 

limites do que nos podem dizer as imagens hoje. É uma reflexão sobre o estatuto 

das imagens, sobre sua circulação e a tensão à qual se expõem. 

 Fala-se de estarmos saturados de imagens, porém, estou de acordo com 

Jean-Charles Masséra quando assinala sobre a existência de um déficit de 

imagens, ao menos de um certo tipo de imagens: em suas próprias palavras "... 

o descompasso crescente entre os modelos de existência aos quais estamos 

identificados durante um longo tempo e as experiências. Os modos de inscrição 

simbólica e antropológica do indivíduo mudaram". 
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 Neste sentido, esses trabalhos engendram processos que vão nos 

permitir ler o "hoje" ou, questioná-lo. Faz-se necessário investigar o imaginário 

ao redor do qual nossas experiências se organizam. Há que questioná-lo ou 

reconhecê-lo como produto desse "campo". 

 A redefinição das identidades e de suas fronteiras gera novos usos da 

imagem. Desaparece uma certa concepção da experiência e aparecem novas 

formas de relacionamento. 

 Tudo isso mudou de sentido, esses transformadores exigem que se 

inventem imagens adequadas a tais transformações, recorrendo ao momento 

tecnológico e de desenvolvimento de nossa sociedade. 

 Nesses trabalhos se pensa sobre nossos espaços-tempos habituais, 

sobre a trama de nossas marcas e sinais cotidianos: desde o âmbito mais íntimo, 

até a referência ao mundo exterior, do privado ao público. Trabalha-se com os 

instrumentos consuetudinários para inventar algo: buscando falhas, gretas de 

sentido, estados de crise. 

 A elaboração de novas experiências afeta fundamentalmente a 

consistência do tempo e do espaço: a sucessão linear e cronológica única do 

tempo, e as referências espaciais. 

 Surgem então as referências contínuas ao inacabado, ao instável, ao 

fragmentado, às temporalidades múltiplas, à circularidade e ao arranjo narrativo, 

à criação de distorções, retomadas, ralentizações ou repetições indefinidas de 

gestos ou estados. 

 Trata-se de um espaço e de um tempo heterogêneos. Anula-se o ponto 

de vista único e hierarquizado, os tempos lineares, sucessivos e causais. 

Multiplicam-se os pontos de vista, seqüenciados ou simultâneos, e os espaços 

ambíguos e indeterminados. 

 Elementos como a obstrução, a clausura, a trama podem ser os símbolos 

e os anúncios de uma queda, de uma catástrofe iminente. Uma catástrofe 

necessária para romper a clausura da inércia. A produção de um estranhamento 

como momento-chave que provoque uma interrupção e nos prive da 
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continuidade esperada. Mecanismos de ruptura com a imagem do mundo que 

projeta a cultura do espetáculo, que aparece atrelada na circulação mediática de 

imagens. Provocar a catástrofe da prisão, o estranhamento, a distância: 

definitivamente elucidar a trama. 

 De algum modo, esse provocar fraturas e cortes no sentido viria a ser 

como a busca dos interstícios do sentido, que Nathalie Sarraute definiu como 

"tropismos" e localizou nos limites da consciência, ali onde se produzem esses 

movimentos indefiníveis que estão na base de nosso comportamento e 

modificam as relações entre os seres humanos. 

 As "imagens construídas" nos mostram como é o imediato quando se 

produz um efeito de distanciamento, uma operação de estranhamento que nos 

permite "ver" de fora. Eliminar nossa implicação direta, nossa identificação com 

as "imagens documentais", supõe previamente um trabalho de anulação do 

"sentido" familiar, de eliminação daquilo que nos protege num ambiente. Existem 

diversos procedimentos que conseguem esse efeito de estranhamento. 

 Os espaços cobram uma importância fundamental, e a intervenção sobre 

os mesmos adquire uma importância destacada. Pode-se eliminar a segurança 

territorial, de maneira que nos seja muito difícil a apropriação ou a identificação 

com o lugar. O espaço se artificializa: iluminação artificial, disposição 

cenográfica, elementos que impedem que nossa visão seja completa; ou bem se 

acentua nossa sensação de "voyeurismo", mostrando-nos algo que só nós, 

espectadores, vemos, ou inclusive nos converte em sujeitos passivos do olhar 

que se dirige a nós desde a imagem. 

 Também pode destruir-se a coerência arquitetônica, espacial. Constroem-

se espaços onde o fluxo entre interior e exterior é evidente: as imagens se 

constroem em duplo espaço (interno e externo à ação) que facilita a perda da 

segurança no espaço: tanto que se refere ao lugar do espectador como ao lugar 

da ação. A câmara se situa entre o interior e o exterior, num interstício que 

subverte a relação entre sujeito, ponto de vista e espectador. 

 Não conseguimos nos apropriar de um espaço que se oferece como 

inseguro e instável. Ao mesmo tempo, esta operação de construção espacial nos 
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faz prestar atenção na arquitetura em seu sentido básico: o de um espaço 

construído, um container que evidencia a relação dos sujeitos com o espaço 

construído.  

     

Além disso, o espaço não se limita ao que vemos na imagem, cada vez 

mais entram em jogo as margens, o extraquadro, que dotam a cena de um 

sentido fortemente teatral e cinematográfico. Tanto a possível erupção do 

exterior, que fica fora da imagem, como a sensação de que esse extraquadro 

condiciona o que observamos na imagem, contribui para acentuar o caráter 

narrativo. Assim, à continuidade temporal, que parece pertencer às imagens 

construídas, mediante uma elaborada montagem da cena (um presente marcado 

por algo que ocorreu ou que está a ponto de ocorrer), corresponde um espaço 

que se expande por suas bordas, incorporando aquilo que fica fora da imagem 

e que, porém, lhe afeta. 

 Nessas "ficções verossímeis", o 

cotidiano tende a se converter em algo 

estranho, operando um efeito de 

estranhamento sobre o familiar. O próximo se 

torna estranho, o imediato parece distante. O 

relato do íntimo, as presenças ligadas à crônica 

do imediato, submetem-se à evidência do 

estranho. Um amplo número de autores 

fundamenta seus trabalhos nessa percepção, 

Gregory Crewdson - Sem título 
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levando-a ao terreno do "sombrio". A insegurança dos tempos atuais se 

manifesta nessa elaboração do "estranho familiar". O sujeito se desdobra. Nosso 

ambiente começa por povoar-se de realidades desconhecidas que ameaçam o 

refúgio do conhecido, do familiar. Aparecem as gretas por onde se filtra a 

ameaça do exterior. Os estados de ânimo se incorporam nas imagens impondo-

se sobre a fria objetividade de objetos e de lugares. 

 Num sentido diferente - porém complementar - podemos falar de um certo 

tipo de desassossego, de uma debilidade, de um desgaste. Parece que os 

autores a quem nos referimos dão conta de como se desgastam os limites do 

espaço social. Surgem espaços onde tudo parece ter ido a pique, onde as 

situações não respondem às pautas conhecidas. São espaços onde o jogo social 

se desestrutura, onde parece não haver normas. É a crônica de um 

desmoronamento físico, social e emocional, no qual se percebe que nosso 

mundo começa a desgastar-se. Não dão conta somente de que há um desgaste 

físico, territorial, mas também de que há uma perda de confiança em algumas 

instituições como a família, por exemplo. O desgaste das seguranças que 

oferece o núcleo familiar permite a entrada, a irrupção do fantástico, como algo 

oposto ao seguro e ao conhecido. É a emersão, ou ao menos o acesso do 

inesperado. A ameaça do desconhecido. Porém, essa ameaça é também, ao 

mesmo tempo, aquilo que se espera venha transformar as coisas. É também 

uma esperança de mudanças. Dá conta do desgaste das relações sociais, 

porém, ao mesmo tempo, gera a esperança de uma mudança; é uma ameaça, 

mas, ao mesmo tempo, um anseio. Uma ameaça para a instituição que, 

entretanto, representa uma esperança para o sujeito que é capaz de "distanciar-

se" e esperar a transformação. É a abertura de uma dimensão desconhecida no 

real. Para alcançar o espectador nesse âmbito, deve-se trabalhar na suspensão 

da incredulidade, levando-se à confusão entre realidade e ficção. É preciso 

manter a credibilidade para forçar os limites do credível. 

 Entram em jogo aqui diversos mecanismos. Sobretudo podemos dizer que 

o autor decide em que medida mantém ou não aqueles elementos que sabe que 

nos resultam familiares, conhecidos. Isto é, normalmente parte-se de um espaço 

e de um tempo que nos resultam familiares, mas que, no entanto, são alterados 

de alguma forma. Aqui, a decisão do autor de manter ou não certos elementos 



STUDIUM 16  43 

ou situações reconhecíveis é absolutamente crucial: objetos, espaços, 

ambientes, personagens etc. Disso dependem os níveis de credulidade da 

imagem, seu nível de concreção ou de indeterminação com seu efeito 

conseguinte de suspensão e desassossego, assim como as novas associações 

significantes que podem surgir. Com efeito, o fato de selecionar, somar, agregar 

ou enquadrar, isto é, de deixar de fora ou introduzir, modifica nossa percepção, 

recontextualiza-a ou a perturba. O estranhamento vai ligado à manipulação 

consciente do conhecido por parte do autor. 

 Esse mesmo procedimento está 

intimamente ligado à capacidade para 

construir ficções narrativas na imagem 

fixa, conseguindo essa sensação clara 

de duração, de encapsulamento do 

tempo em uma fusão interna. Para o 

espectador não há possibilidade de 

atingir um antes ou um depois do 

instante oferecido na imagem. As 

situações não parecem derivar de 

nenhum acontecimento previamente determinado. É um ponto de narração 

indeterminado, e precisamente por isso carregado de significação. A narração 

assim se condensa, não há linearidade nem desenlace. O espectador não pode 

ascender à totalidade da seqüência narrativa, e se mantém assim numa situação 

de instabilidade, de frustração, de estranhamento. 

 Evidentemente, não estamos diante da confirmação de que fixando a 

imagem e subtraindo do fluxo contínuo de uma hipotética narração 

cinematográfica, um fotograma, podemos ver aquilo que não percebemos na 

imagem em movimento. Há mais. Há a constante de que existe um antes e um 

depois referencial, porém o momento é estático, e autônomo em si mesmo. Na 

medida em que nos obriga a perguntar, nos leva para um tempo anterior e 

posterior, sendo nesta tensão temporal que se assenta a capacidade narrativa 

desse tipo de imagens. 

Philip-Lorca DiCorcia 
TITLE: De Bruce 

© Philip-Lorca diCorcia 
SIZE: h: 16 x w: 20 in / h: 40.6 x w: 50.8 cm 
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 Vou me deter ainda em um elemento a mais que contribui para veicular 

essa "construção" do real, provocando ao mesmo tempo o efeito de 

estranhamento a que venho me referindo. Trata do grande formato, que permite 

reconhecer todos os detalhes, facilitando a credibilidade do demonstrado, até um 

realismo extremo. Porém, esse acabamento detalhista evidencia precisamente 

o caráter fictício da imagem, pois aquilo que poderia terminar por explicar a 

imagem a oculta. Sobretudo, evidencia o caráter incompleto de nossa 

percepção, deixando aparecer uma ausência ou uma perturbação. Constroem 

uma realidade possível no tempo, uma ficção verossímil, oferecendo-nos com 

detalhe tudo o que a faz possível, introduzem algum elemento que rompe esse 

harmonioso reconhecimento, essa imagem "bela", ou ainda remarcam a 

ausência daquilo que poderia explicar razoavelmente o que estamos vendo na 

imagem. Aparece assim, de novo, o processo de estranhamento, que nos faz 

distanciar daquilo que vemos. Porém, em alguns autores essas ausências 

remetem para algo que se houvera perdido para sempre: a perda de 

determinadas seguranças sociais e econômicas, a evidência de trocas que 

deixam para trás um estado de coisas que não voltarão. 

 Além de um registro banal, como manifestação do cotidiano, aspira-se 

nessas imagens a recorrer a algo do que há por trás da experiência diária, o 

regime essencial de nossa existência, as relações com o nosso entorno, e 

também, a questionar nossas seguranças e nosso papel como espectadores. De 

alguma maneira se relaciona diante dessa "poética" particular que consiste em 

fazer um duplo da realidade. Poesia do evidente que confunde o real com o 

óbvio. 

 A imagem fotográfica que paralisa e suspende a narração parece 

questionar nossa particular relação com o "significado", mais concretamente com 

a evidência do fotográfico. A conexão direta com algo transparente como objetos 

e pessoas, entornos reconhecíveis (interiores ou exteriores), se vê surpreendida, 

aturdida, pela falta de concreção do que supõem ou significam as "coisas" que 

vemos na imagem. 

 Utilizam-se diversos termos para definir esse acercamento crítico da 

realidade: "realismo conceitual" ou "realismo de orientação conceitual", "realismo 
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performativo" etc. O que se quer definir com isso, em qualquer caso, é essa 

exploração das texturas do real, que indaga e interroga nosso ambiente, 

construindo uma experiência do mundo. Há uma aceitação do laço que une a 

imagem fotográfica com o realismo, evitando que o fotográfico fique reduzido ao 

seu caráter indicial. Através desses mecanismos de ficção e de narração, e em 

suma, de representação, o que existe é uma consciência clara de que o real 

deve ser construído. 

 

 

 



DICÇÕES PARA UMA IMAGEM CONSTRUÍDA 

Mauricius Farina  

 

         

 Situo aqui meu interesse específico em atuar no ambiente poético do 

desconcerto; minhas referências serão os objetos, como entes materiais do ser. 

O jogo atua como um princípio de relação em intercâmbio. Em meus encontros 

com os objetos estes serão fotografados seguindo uma velha sintaxe - still life, 

natureza-morta -, na tradição da pintura, e não na das degenerações 

subseqüentes às manipulações publicitárias. Trabalho com objetos encontrados, 

imaginados ou experimentados a partir de um princípio intertextual. 

 A estratégia dessas abordagens, pelo aliciamento publicitário do sistema 

pictórico, não tem um 'target' definido e não funciona aos interesses do 

mercantilismo, no sentido do valor de troca do objeto em si. Portanto, desde 

então, suponho construir minhas relações com esses objetos como simulacros 

da cultura. Meu interesse, ou, minha perversão, será prender um objeto numa 

atmosfera de falência quanto a sua provável utilidade, articulando uma 

mensagem dirigida à sua inútil presença no sistema das mercadorias 

fotografadas para serem consumidas como "imagem construída". 

 O conceito, a idéia da imagem construída, em fotografia, tem relação com 

as imagens que são preconcebidas. Imagens que surgem no imaginário do 
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sujeito, antes do momento efetivo da sua execução, imagens que por definição 

são opostas ao instantâneo. 

 A diferença fundamental, entre um modo e outro, pela própria relação do 

signo com o seu objeto, é tramada numa operação do movimento espontâneo e 

do espaço dirigido, onde os objetos expõem-se em sua imobilidade e se 

instituem como natureza-morta. Por definição o conceito de natureza-morta tem 

uma relação imediata com a idéia de imobilidade dos objetos inanimados. Vida 

em suspensão. 

 A dinâmica de representação dos objetos é uma relação que, na fotografia 

construída, não depende da estrutura do acontecimento, como um argumento 

fundamental, para estabelecer sua singularidade. Seu tempo é construído, 

inventado, a objetividade do referente, nesse caso, está submetida à 

organização do imaginado e não do acontecido. 

 Imagens construídas pela apologia da dúvida e pela aniquilação da coisa 

enquanto o ser da coisa. Se para Heidegger o ser da coisa consiste na 

expostulação da sua finalidade, ou seja, "o ser da jarra consiste na oferta do 

vertido" (Loparic, 2001:52), a aniquilação da coisa, presente na sociedade, está 

em observar dela apenas a sua sensualidade formal como uma obviedade de 

um desejo construído. 

"Sem dúvida alguma, quem deseja sou eu, e o desejo é um modo 
singular da minha subjetividade. O desejo é consciência, já que só 
pode existir como consciência (...)" (Sartre, 1997:481) 

 Nos planos de uma "subjetividade coletiva", as encarnações da 

consciência são dirigidas pelos desejos dos que a dominam. Numa sociedade 

de consumo, os desejos mais íntimos podem se revelar como uma afetividade 

de transposições, perversamente disponíveis, para o marketing. Esse eu que é, 

se define, constrói seu discurso para além do princípio material do lucro. Um ser 

que habita em tão pouco espaço do seu expressar, quanto pode turvar o seu 

terminal de entendimento, a sua consciência. As gorduras que danificam as 

artérias do corpo são consumidas nos alimentos da carne. As "gorduras", que 

turvam a consciência, são consumidas no processo da construção da cultura. 
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 No sistema da representação, que pertence ao mundo dos fenômenos, ou 

que parte dele para se constituir como pura inevitabilidade, encontro o que 

pretendo: grafar imagens a partir dos objetos. Esses objetos configuram 

"determinações da minha existência, me são dados pelo meu desejo". 

 Representar é imitar, no sentido aristotélico. Na Poética1, Aristóteles fala 

em: imitação pelo meio, imitação pelo objeto e imitação pelo modo. A imitação 

pelo objeto, faz-se também pelo modo, e pelo meio que o sustenta. 

 Trabalho uma imagem que é por princípio: despoema, destituição. Sua 

afinidade com o sentido da desconstrução, proposto por Derrida, se ajusta pelos 

campos periféricos aceitos como princípios de pertinência. Não é uma 

desmontagem do poema, mas uma idéia, uma reiteração de um tempo sob 

suspeitas e transitoriedades. 

 Há também uma predileção pelos princípios investigativos da 

fenomenologia, no que há de relatar os processos da experiência do ser que se 

apresenta e que é presente no tempo com seus objetos. Como no poema de 

Álvaro de Campos que evoca a figura do filósofo Platão no tempo da sua vida 

concreta: "na sua presença real e na sua carne com a alma dentro"2. Só que 

agora sem a presença de um querer e de um enaltecer o futuro. 

 Não há futuro como se pensou. O hoje, que se trama do passado, revela 

nos recônditos de uma estranheza fria a incoerência de viver sem pensar que 

mais além "podem secar os oceanos". 

 Meu jogo - como despoema - se escreve no tempo e deve seu tributo às 

originais dialogias e aos "encontros fortuitos" propiciados pelas fotografias de 

Man Ray, pelas naturezas-mortas de Jan Weenix, de Siméon Chardin, entre 

outros e muitos. A transição para a condicionante temporal que, exaurida pelos 

objetos, ameaça artificializar definitivamente a "humanosfera", origina-se pela 

crítica da arte pop aos signos do consumo que explodiram na indústria cultural. 

Mas, a operação de estranhamento que pretendo construir reside nessa minha 

relação com os objetos - como coisa material que pode ser percebida pelos 

                                            
1 Aristóteles.  Poética, [trad. Eudoro de Souza], São Paulo: Ars Poética, 1993. p.25. 
2 Do poema "Ode triunfal" de Álvaro de Campos em Ficções do Interlúdio. 
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sentidos, como coisa mental para a qual converge o pensamento como uma 

ação poética. 

 Outra consideração oportuna, fisicamente falando, que é possível 

registrar através da minha subjetividade, é a redução fenomenológica, 

propiciando uma visão do objeto agregando novas significações através da 

imagem. Essa operação na fotografia é constitutiva, na medida em que introduz 

mudanças na escala temporal. 

"Por isso a mudança da escala temporal conduzirá a uma nova visão 
e a o mesmo tempo a "fenômenos" (jainw) novos: a queda de uma gota 
de água em um liquido, o esmagamento de uma bola de tênis sobre 
uma raquete, não existem do ponto de vista fenomenológico, na 
medida em que o olho não pode prever no caso as modalidades, 
reintegrá-los em seu universo. 

O conjunto de procedimentos experimentais conhecidos em ciência 
sob o nome de "visualização" ressalta deste processo heurístico. Trata-
se aqui de fazer com que emerja um fenômeno à visão; sem isto ele 
não existirá enquanto percepção." (Moles, 1971:126-127) 

 A natureza-morta se constitui como forma simbólica, como modo, como 

linguagem. Sendo assim a fala dos objetos, nessa linguagem, parte de uma 

tradição que tipifica enormes influências para o imaginário coletivo e, como tal, 

sofre diversas distorções ao longo de uma cronotopia. A natureza-morta se 

constrói como um gênero que, ao sabor dos modismos, se torna uma 

degenerescência utilitária ou decorativa, mas, paradoxalmente, contém a 

suspensão e o diálogo nos rastros inanimados da presença poética, através dos 

objetos. 

O quelônio rasgou a velha embalagem, ela não se rasgou com o uso. 
Causou desgosto à alma a natureza do artifício, a solidão rasgou-lhe o 
coração. O quelônio vive junto do homem, criado na sua casa, como 
um animal dócil e de pequeno porte. Conceptáculo estranho ao 

ambiente do supermercado que comercializa a sua natureza. 

 Tartarugas não são laranjas, mas também não cabem no saco. 

Tartarugas são répteis da ordem dos quelônios, ovíparos, encontrados em quase 

todo o mundo, tanto na água doce ou salgada ou ainda em ambientes terrestres. 

Seus corpos são protegidos por uma carapaça dorsal arredondada e por um 

plastrão ventral, ambos formados por placas ósseas e revestidos com escudos 

córneos. 
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 As tartarugas são usadas na confecção de utensílios diversos, como 

pentes, estojos, armações de óculos. Há quem as coma numa sopa. Leonardo 

desenhou uma máquina de guerra, sobre rodas, que formava uma espécie de 

galeria móvel sob a qual os soldados podiam aproximar-se das posições 

inimigas. Os orientais e os antigos cristãos consideravam a tartaruga, por viver 

no lodo, a personificação do mal e da heresia, em oposição ao galo, símbolo do 

espírito, da luz, do bem. Na fábula da tartaruga e do coelho, é metáfora de retidão 

moral. 

 Eu sou o quelônio que é o outro que sou eu. Somos o estranho que se 

esquiva, que foge ao convívio misterioso, o enigmático que levanta suspeita, 

sobre a própria domesticidade, da casa e do corpo: o objeto. Ele, o outro, é 

esquisito, e se caracteriza pelo excêntrico. Como estrangeiro que é, causa 

espanto e admiração pela novidade. O novo desconhecido foge aos padrões de 

uso, aos costumes estipulados pela sociedade local e não se conhece ou 

reconhece entre eles. Não são os seus. Desperta uma sensação incômoda de 

estranheza de não fazer parte de não ser identificado ou relacionado como 

objeto. 

"Resta só o Objeto como atrator estranho. O sujeito já não é um atrator 
estranho. Já é bem conhecido, ele se conhece muito bem. O Objeto é 
que é apaixonante, porque é o horizonte de meu desaparecimento. Ele 
é o que a teoria pode ser para o real: não um reflexo mas um desafio 
e um atrator estranho. Tal é a busca potencial da alteridade." 
(Baudrillard, 1990:184) 

 O estranho pode ser entendido como algo que não é familiar ou 

doméstico. Segundo Briony Fer em Surrealismo, Mito e Psicanálise 3, o que 

interessa a Freud é exatamente esse sentido de estranho, combinado com o de 

familiar, "um termo ambíguo já que explica o seu oposto". A natureza desses 

objetos pertencentes ao universo consuetudinário, o modo como essas coisas 

se desprendem dos contextos primordiais, trocando o realismo subterrâneo dos 

sonhos, das pulsões, dos pesadelos e dos desejos, pelo cinismo impregnado do 

"sistema dos objetos" em sua peregrinação pelo tempo, é de fato algo que me 

interessa pelo que me acaricia, pelo que me entrega ao outro. 

                                            
3 Fer, Briony.  "Surrealismo, mito e psicanálise" in Realismo, racionalismo, surrealismo, São 
Paulo : Cosac & Naif, 1998. 
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 Meu vínculo com o naturalismo me serve de prática não apenas para 

enfrentar os artificialismos do consumo inevitável. Meu vínculo com os objetos 

se aproxima de uma necessidade mais íntima. Não se trata do naturalismo como 

uma celebração da vida em desarranjo, mas o naturalismo como uma ordem 

carnal extrema, interna, que desautoriza as máquinas e os algoritmos, já que 

não há como calcular a inconstância e a incoerência da "subjetividade dentro da 

carne". 

 Pensando na fotografia como uma linguagem com o realismo ilusionista 

carreado por uma contingência do dispositivo, essa condição do artista como um 

artífice do ilusionismo, desde Zeuxis e Parrasio até os mestres de Flandres, 

deixa de existir. 

 A natureza-morta na fotografia - still life - é fundamentalmente uma 

modalidade da fotografia publicitária, que a utiliza tanto para as suas imagens 

editoriais, quanto para as fotos de produto. Herdou das naturezas-mortas 

clássicas o interesse pelo domínio técnico, mas atua de modo exageradamente 

explícito. É uma fotografia de especialistas, que se preocupam com coisas como: 

o melhor filme, a melhor luz, as melhores câmeras e objetivas, com o intuito único 

e exclusivo de seduzir o leitor com o seu trompe-l'oeil comercial. Há ainda as 

fotografias explicitamente referenciais, no sentido de demonstrar apenas o 

produto, as facilidades do consumo por correspondência, via Internet, ou ainda 

os panfletos que a concorrência dia-a-dia inunda residências e ruas, 

configurando uma estranha e monótona ação da "comercialidade" na vida 

cotidiana. 

 O sentido da utilidade nas fotografias de produtos, como uma modalidade 

publicitária, depende do público alvo. Fotografias para supermercado, ou 

fotografias para "boulangerie", têm em princípio uma finalidade que pode parecer 

idêntica, mas seus resultados são distintos. Para um panfleto de supermercado 

pode-se fotografar em 35mm ou com câmera digital com baixa resolução, para 

um still life de cozinha ou bodegón, como é o caso das fotografias de padarias 

sofisticadas - boulangeries - utiliza-se o grande formato, 4x5 polegadas ou mais, 

já que o princípio em jogo é o de ser o mais definido, o mais realista e bem 

iluminado quanto seja possível. 



STUDIUM 16  52 

 Entretanto, essas naturezas-mortas publicitárias determinadas para 

estratificações sociais distintas, não têm função poética. Sua base conativa 

apela muito pouco à sedução, e muito mais a elementos formais que no máximo 

mimetizam uma iluminação e uma modulação do objeto enquanto coisa, e nunca 

enquanto ente. 

 Nas naturezas-mortas anteriores à degeneração da cultura de massa, um 

aspecto importante era o iconológico, em que, sabe-se, a impregnação de 

simbolismos é fundamental. A madeira de uma noz4 poderia representar a cruz, 

um rato um símbolo do mal e, portanto, uma noz roída estaria ligada à ação da 

energia das trevas sobre a luz etc. Esse caráter simbólico das naturezas-mortas 

foi bastante negligenciado em favor de aspectos mais do plano da forma que do 

conteúdo. Hoje vivemos uma situação de degenerescências, o que não 

inviabiliza outros acomodamentos da matéria, e as percepções que podemos 

realizar diante desses tantos eixos fenomenológicos. Os rastros que o tempo 

deixa nas coisas perpassam, na invisibilidade, várias dimensões do eixo de 

defasagem entre a imagem da referência iconológica e a imagem da referência 

mercadológica. 

 Uma tensão na base das operações poéticas é que o problema da 

transferência do referente, ou a tentativa da sua negação - fato modernista -, 

parece não fazer mais sentido, quando sabemos que não há heroísmo no futuro, 

mas a dureza de uma vida real consagrada pela desesperança. Com a derrota 

dos projetos coletivos em favor das sociedades neoliberais, das privatizações e 

das corporações globalizadas, essa questão é o nó que amarga uma aventura 

mais ingênua, ou pessoal, das anulações da superestrutura em favor do 'ser da 

poética'. 

 Um problema que me persegue é o da motivação e da expressão da 

fotografia, ou mesmo da poesia. Ou seja, não se está lidando de fato com uma 

presença, mas com uma representação, e nessa povoação de símbolos a cultura 

                                            
4 "De um modo geral, as nozes são associadas à fertilidade e à benção com filhos (...) Segundo 
Sto. Agostinho, a noz é uma imagem do homem: o invólucro verde é a carne, a dura casca é o 
osso e o doce miolo é a alma; comparando-se a Cristo, o invólucro indica o corpo que sofre a 
amarga paixão, a casca a cruz e o miolo a natureza divina, que fornece alimento e, através de 
seu óleo, a luz". Lurker, Manfred.   Dicionário de simbologia, São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
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estabelece seus mecanismos de socialização ou de transferências: minha 

dúvida é exatamente o índice da transferência. Ou mais, o fundamental, que 

antes sempre parecia perto ou pulsante, encontra uma condição precária como 

a densidade corpórea de um holograma. 
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FOTOGRAFIA, PERCEPÇÃO E SUBJETIVIDADE 

Milton Chamarelli Filho  

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo propor a identificação da 

subjetividade na fotografia, enquanto signo representacional, na medida em que 

esta se torna uma “forma de percepção da generalidade”, generalidade que se 

constitui quando se propõe ser uma concepção de conjunto para problemas de 

sua época, quais sejam, os de fixação da imagem à medida que tenta captar os 

fluxos informativos cada vez mais intensos no período pós-Revolução Industrial. 
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Chega mais perto e contempla as palavras  

cada uma  

tem mil faces secretas sob a face neutra  

e te pergunta, sem interesse pela resposta  

pobre ou terrível, que lhe deres:  

trouxeste a chave? 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 A fotografia foi a primeira imagem técnica, conforme a acepção que lhe 

deu Vílem Flusser, que introjetou em seu funcionamento as leis da visualidade, 

permitindo que à realidade do visível fosse dada uma camada interpretativa 

(SANTAELLA, 1995). 

 Se os signos midiáticos podem ser, neste sentido, considerados 

interpretativos, e, como tal, a fotografia, uma das questões mais pertinentes ao 

seu estudo é saber se uma interpretação da realidade, sob a forma de uma 

imagem técnica (FLUSSER, 1985), poderia somente ser pautada na objetividade 

que este tipo de signo pode suscitar figurativamente. 

 Uma alternativa à concepção realista sobre a fotografia é a de que os 

signos podem estar investidos de subjetividade (condição geral imputada aos 

signos estéticos, em função da ontologia do gesto que os caracteriza). Mas 

haverá subjetividade somente nestes signos, ou seja, naqueles que a priori são 

denominados artísticos? Como lidar então com os signos que encarnam um 

estatuto híbrido de uma "arte exata" ou uma "ciência artística", como a fotografia, 

conforme Alinovi (apud FABRIS, 1998)? 

 Nós representamos "algo", se esse algo foi suficientemente subjetivado 

para nós. A fotografia, e as demais imagens técnicas, condensam o quanto de 

subjetividade, "modelos de percepção e formas de pensamento" (MELLO, 1998) 

foram investidos em seu processo de construção. 
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 Para se reconhecer o "valor" da representação há de se conhecer o 

quanto de subjetividade está investido nessa representação, mesmo que esta 

seja um produto da técnica. 

 A subjetividade, que a fotografia propôs e propõe ao homem moderno, se 

enforma como analiticidade do mundo, modelo que adotou da perspectiva linear, 

desenvolvida desde o Renascimento. É a devolução de um mundo em 

fragmentos visuais, "existenciais", nos deslocamentos da percepção sobre os 

objetos que Duchamp percebeu. 

 Se os impressionistas pretendiam retratar os aspectos fugidios da 

natureza, em função da peculiaridade que a luz faz configurar em cada objeto (o 

que pode ser observado nas obras de Monet e Degas), Duchamp fez com que a 

arte se tornasse fotográfica (conforme expressão de Dubois) literalmente e em 

matéria, e não apenas como um signo das artes visuais; a arte que devolve ao 

homem os fragmentos da sua própria dispersão, fazendo-nos questionar a 

realidade de um visível invisível. 

 A revolução da fotografia, que é a revolução dos "objetos deslocados", 

mostra-nos, anuncia-nos que as revoluções nas ciências e nas artes ocorrem na 

invisibilidade: invisibilidade das leis constituintes dos processos que fazem 

emergir os signos técnicos, como a fotografia, e invisibilidade para onde o olhar 

é deslocado: "no nada", talvez, diria Guimarães Rosa. No nada dos espaços 

urbanos que rivalizam com o homem um lugar de existência ou entre-lugar de 

passagem, intervalo de subjetividade e afeto. 

 Para "captar" essa invisibilidade, pode ser sustentado que existe algo 

como um "olhar fotográfico", conceituado tão bem por Arthur Omar e Luís 

Humberto, ambos fotógrafos. Só o êxtase de um momento glorioso pode nos ser 

devolvido por um outro momento glorioso - êxtase do olhar face-a-face, mas 

mediado já por um dispositivo; dispositivo este constituído por uma máquina que 

foi desenvolvida pelo pensamento conjectural como um pensamento a ser 

concretizado pela mente-matéria, que nos devolve a sensibilidade que nela 

investimos, quando nossa intenção era a nossa representação. 
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 Mas nem sempre absorvemos essa sensibilidade por acreditarmos, por 

um momento, que a representação é objetiva. Nestes termos, o signo apenas 

duplica a realidade, e esquecemos o que diz Debray quando este coloca: "Aquilo 

pelo qual vemos o mundo constrói simultaneamente o mundo e o sujeito que o 

percebe" (1994: 321). 

 Narciso é o mito da representação porque, ao querer ver na sua imagem 

um caráter puramente objetivo, foi absorvido por toda a sua subjetividade nesse 

ato de objetivação, ao ser representado. A ação do signo é objetiva; a ação das 

coisas é subjetiva. O olhar de Narciso se dá no interregno entre a ação dinâmica, 

física, e a ação sígnica, psíquica. Quanto de subjetividade Barthes quis buscar 

no retrato de sua mãe? Mas quantos de nós não poderíamos sequer atribuir-lhe 

mais do que um traço de indexicalidade?! Traço objetivo, porque ali, para nós, 

não haveria nenhum investimento de subjetividade. É assim que lidamos com a 

fotografia. 

 Mas, voltando a Narciso. Narciso não tinha um "olhar fotográfico"; fundou 

e caracterizou uma vocação imemorial do ser humano de representar-se. O olhar 

fotográfico está presente nos vários "produtos" culturais imagéticos. O que nos 

faz querer representar é sempre aquela vocação narcísica, mas o modo de como 

nós representamos é sempre fotográfico. O modo talvez de delineação sobre 

vários ângulos da pintura cubista é fotográfico. O modo como Pollock gotejou, 

em seu ato de dripping, não é distinto também de determinados tipos de 

fotografia, como notou Rosalind Krauss. 

 É no meio que se deverá procurar a subjetividade; é nos artifícios da 

fotografia, em que se inscrevem as possibilidades do dispositivo, que se deverá 

procurar a sua singularidade: o seu caráter de sinsigno, mas também a sua 

ideologia, como fez Arlindo Machado (1984). 

 As revoluções, que ocorrem na invisibilidade, fundam uma nova ordem de 

olhar, que não é um olhar sobre o objeto que o torna diferente, mas que é um 

olhar diferente sobre o objeto que o faz também objeto de um olhar.  
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 A fotografia, neste sentido, é um método, com o qual se observa a 

realidade. Instrumento crucial do fotojornalismo em seus primórdios, nos trouxe 

o mundo, a presença de um ausente. 

 Como um olhar panóptico dos acontecimentos, a foto ganha uma 

aderência informativa, dimensão de conhecimento e percepção sem fim. Não se 

poderia dizer, neste sentido, que a fotografia seria uma espécie de juízo (juízo 

perceptivo) na medida em que este "se liga a outros de forma a permitir uma 

teoria sobre os fatos" (CP. 1.142). 

 Uma vez enredadas, as fotografias não nos permitem emitir uma teoria 

sobre os fatos? É certo que os juízos perceptivos estão fora do nosso controle, 

mas não estará também a fotografia? Como coloca Arlindo Machado: "Mas o 

momento captado pela fotografia é sempre esse tempo inesperado e aleatório, 

esse centésimo de segundo destituído de controle em que o acaso não pode ser 

abolido por uma intenção" (1984: 43). 

 Quantos acasos não se fazem conhecer/perceber como f-atos 

fotográficos? Dimensão informativa, perceptiva, revolução na história dos signos 

visuais: intervalos... Fotos como intervalos singulares antevistos no 

Impressionismo e desdobrados no cinema. 

 A foto reage de maneira reflexiva ao procurar ser, fabular ser, um intervalo 

perceptivo de uma realidade, como generalidade dos (aos) acontecimentos, 

olhar habitual aos fatos. 

 E é neste olhar habitual que a foto faz a sua revolução, por ser o visível 

"recortado", tão "natural" que a tornamos e a tomamos (como) co-autora da 

realidade. Desde quando a procuramos? Desde a nossa imagem especular, 

desde a perspectiva artificiallis? Desde a camara obscura? Após o cinema? 

 A fotografia, como as idéias, nasce do "terreno impreciso das conjecturas" 

(SANTAELLA, Cultura tecnológica & corpo biocibernético), momento de abdução 

                                            
 PEIRCE, Charles Sanders. 1931-1958 Collected papers. Cambridge-Mass. Harvard University 
Press. 8V. (Org. HARSTHORNE, C., WEISS, P., BURKS, A. W.). Citado no texto como CP, 
seguido do número do volume e do número do parágrafo 
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e revolução nas várias mentes, na medida em que essas mentes se expressam 

pela matéria que não lhes é indiferente. 

 Nas revoluções, ou na busca das revoluções, há sempre um gérmen de 

insatisfação que nos faz mover. Essa é sempre uma busca da verdade. Inscrição 

nas fontes de indeterminação entre signo e objeto e signo e interpretante. Buscas 

concretizadas que vão tomando forma e dando corpo à idéia, em cada signo, 

mas que são apenas metas provisórias para o alcance do que poderia ser por si 

só admirável. 

 A busca, na ciência ou na construção dos signos, uma vez empreendida, 

deixa o seu rastro em cada signo. O signo se move também na invisibilidade do 

processo que o originou, mesmo que não reconheçamos esse processo. 

 O signo se move sempre no rastro das invisibilidades. E quando aparece 

para nós, seu surgimento se dá como uma descoberta sobre aquilo que 

estávamos pensando, sem, exatamente, nos darmos conta desse pensamento 

enquanto não se tornava signo para nós. Lampejo de inspiração abdutiva e 

cognições prévias para o raciocínio científico conjectural, fazendo os signos 

espocar em locais indefinidos. 

 Uma busca que se encontra na lógica dos signos, ou melhor, aquele 

movimento que leva de um signo a outro e que faz criar em um signo a 

capacidade de autocorreção. Esse é um requisito para um signo triádico. Nas 

formas primitivas de vida, nos níveis microbiológicos, encontramos revoluções 

que nem chegam a ser conhecidas, mas nem por isso deixam de ser revoluções 

se assim as entendemos. Nas demais, atribuímos essa qualidade de um evento 

a fatos especiais como algo que poderia ser caracterizado nas descrições dos 

processos diádicos, responsável pelas descobertas e também pela percepção. 

 Segundo Santaella, esse componente de secundidade, ou melhor, aquilo 

que particulariza a proeminência da categoria de secundidade em um evento, 

"interrompe o fluxo de nossa quietude, obrigando-nos a pensar de modo 

diferente daquilo que estivemos pensando" (1994: 49). Isso talvez signifique 

dizer que, nas revoluções, há um componente de secundidade. Ou que nas 
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percepções que acompanham esses processos há um elemento de secundidade 

que caracteriza essas revoluções e essas percepções. 

 Uma razoável suposição que se pode fazer sobre a isomorfia de conceitos 

aplicáveis à percepção e à fotografia diz respeito não a ambas, individualmente, 

mas ao funcionamento do universo. Segundo Prigogine: "a transformação do 

espaço-tempo em matéria (...) corresponde a uma explosão de entropia (...); 

continua Prigogine: "a matéria corresponde a um inquinamento, digamos, 

corrupção, do espaço-tempo." A fotografia transforma (e nos habitua a essa 

transformação) um recorte de espaço-tempo em matéria, o signo fotográfico 

propriamente dito: correspondência entre percepção e representação, buscando 

uma nova harmonia entre o olho e a mente, entre percepção e representação 

simbólica 1. 

 Na percepção, um fenômeno que se dá no espaço-tempo, a 

imediaticidade, também nos escapa, "abrindo a brecha entre o perceber e o 

percebido", conforme Santaella (1995: 153). Quanto mais eficaz é a "sutura", 

maior é a brecha entre perceber e percebido. Mas, na percepção, não se 

transforma espaço-tempo em matéria, no entanto, um ato de percepção é um 

ato de corrupção do próprio espaço-tempo, que, ao se sub-trair deles, se 

consuma no próprio ato que o torna fugaz. Como diz Kubrusly, "o simples fato 

de olharmos a realidade objetiva já a transforma" (Kubrusly 1998: 69). 

 A fotografia, ao consumar-se no próprio ""arte do fugaz", transformou ou 

foi transformada pela realidade? Por esse questionamento poderemos nós 

considerá-la uma forma de percepção? 

 A fotografia torna-se essa espécie de percepção, "percepção abstrativa 

de uma generalidade", quando propõe ser, abdutivamente, uma "concepção de 

conjunto de problemas de uma época" (segundo Francastel, dimensão em 

função da qual a arte e a literatura passam a ter o "privilégio da generalidade" 

(1988)), no momento em que, segundo Susan Sontag, "os fluxos de informações 

tornam-se cada vez mais intensos" (1983: 86) e também no momento em que a 

                                            
1 É a posição sustentada por John White para a interpretação da perspectiva central. Cf. 
SZAMOSI, 1998. p. 122. 
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"paisagem humana passou a experimentar um ritmo de transformação 

vertiginoso" (Ibidem: 15). A fotografia passa também a ter o "privilégio da 

generalidade" por estar em conexão com esses fluxos informativos e por 

contemplar a "paisagem humana" naquilo que dela é subtraído ou acrescentado. 

 As revoluções, que ocorrem no campo das artes ou das ciências, fundam 

paradigmas, conforme a acepção dada por Tomas Kuhn. Mas antes de se 

transformarem nesses paradigmas, existem como interações diádicas, 

esperando por um intérprete, que "traga-lhes a chave", como teria dito 

Drummond para as palavras, ou um aspecto de terceiridade, como também 

poderia ter dito Peirce. Nessas interações já há um gérmen das mudanças que 

acontecerão, dimensão da terceiridade. Um signo traz consigo as mudanças que 

serão observadas no futuro: signo-DNA, um interpretante imediato. Um signo 

que existe em virtualidade, como colocou Poinsot: "Basta que algo seja signo 

virtualmente para que possa significar ativamente." (POINSOT, 1632: 126/34 

apud DELLY, 1990: 49). 

 Escrever com a luz, gravar com a luz, momento de flash, momento 

fotográfico, insight, abdução. Novas idéias nascem, signos crescem, e no 

processo denominado semeiose, o que era virtual torna-se real; a semiose como 

re-velação (revela-se o signo, vela-se o objeto, fustiga-nos o interpretante). Cada 

coisa nesse momento ganha a sua assinatura, como bem observou Santaella 

(1992). 

 A foto acontece como a atualização das leis da visualidade que incorporou 

durante uma vasta trajetória. A foto é uma réplica, e é também, em sua 

existência, um ser singular, porque em cada foto pode existir a interferência de 

quem a produziu. A sua assinatura como objeto ainda não lhe autoriza a 

consideração de um signo estético. É preciso subjetividade. E a subjetividade da 

foto se dá no momento em que incorpora o fragmento, desloca o objeto e o 

coloca em primeiro plano, êxtase. Ela acontece quando a foto expressa o não-

belo, mas o surpreendente e o sublime. 

 Neste momento, poder-se-ia perguntar: a foto denota ou conota - 

investigação barthesiana? Denotação e conotação são, como observou Peirce, 
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propriedades do símbolo, e não do índice. E a fotografia, como observou Peirce, 

é um índice (CP 2.281). Mas isso não quer dizer que na foto não possamos 

vislumbrar um aspecto sígnico, icônico ou simbólico, denotativo ou conotativo, 

nela predominante: degenerações... E é por isso que é tão difícil ver um aspecto 

sígnico nela predominante. Porque a foto é um singular; é um sin-signo. 

 A multiplicidade de sin-signos, como os acontecimentos singulares que 

passam a caracterizar a vida do homem citadino, presumem, talvez, que esses 

acontecimentos possam ser narrativizados e percebidos como acontecimentos 

pontuais. E a foto, nesse momento 2, se antecipa ao cinema. A foto, em 

singularidade, é a potencialidade de um movimento que a transforma também 

em passagem para que, a partir dela, outros signos, sob sua matriz (ou sob a 

matriz visual na qual a sua presença é central (SANTAELLA, 1989)), possam se 

constituir. 

 A foto é um acontecimento, um lugar de passagem pelo qual passamos, 

retemos, mas que nos escapa em imediaticidade. É uma percepção do espaço-

tempo. Um espaço-tempo de singularidades, margem singular de busca entre o 

perceber e o percebido. Assíntota técnico-existencial dos signos que emergem, 

nascem e crescem no tempo. 

 

  

                                            
2 Materializado no espaço, o tempo se mostra como um efeito de superposição ou de percurso 
dos corpos no espaço, "onde os momentos sucessivos se tornam co-presentes em única 
percepção, que faz desses momentos sucessivos uma paisagem de acontecimento." (VIRILIO 
apud MACHADO, 1997 p. 60.) 
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