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EDITORIAL 

 

Studium 22 traz textos escolhidos do encontro do NP 20 - Núcleo de 

Pesquisa "Fotografia - Comunicação e Cultura", que ocorreu em setembro de 

2005, no congresso da Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação, no Rio de Janeiro. 

 A vida privada e a memória doméstica presentes nos fotologs são 

presentificadas e expandidas para o olhar público, e Cláudia Linhares Sanz 

analisa essa questão dentro das novas concepções sobre o tempo e o espaço 

na experiência virtual contemporânea. 

 A presença da entidade Exu no cotidiano das ruas de Salvador nas fotos 

de Mario Cravo Neto, publicadas no livro Laróyè (2001), são colocadas em 

simultaneidade visual no encontro com as fotos de Denise Camargo, de 

incorporação dessa mesma entidade do panteão religioso dos cultos afro-

brasileiros em um terreiro na cidade de São Paulo; são identidades intercruzadas 

nas esferas do público e do sagrado. 

 Ronaldo Entler analisa a questão sempre presente do real na fotografia 

e faz o debate dentro do campo da fotografia contemporânea, na qual o realismo 

é ressignificado e colocado em suspensão com uma precariedade testemunhal 

importunadora. 

 A ordenação e a representação como sistemas taxonômicos encontram 

na obra de um artista, Christian Boltanski, espaço para um debate sobre os 

gestos de apropriação da realidade, e Isabel Florêncio Braga aprofunda com 

base nessa experiência artística questões como a própria credibilidade da 

fotografia. 

 A partir de um resgate histórico da estereoscopia, Victa de Carvalho cria 

um diálogo com as novas subjetividades das imagens holográficas e aponta 

transformações e desafios que estão sendo gestados em relação ao modelo 

vigente da visualidade das imagens técnicas que regem nossas vidas, "foto-

grafias impossíveis", como acentua a autora. 
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 Em meu artigo, mergulho em uma imagem enigmática, daquelas que 

ficam à nossa frente suplicando para serem decifradas, mas o máximo que 

conseguimos manter com elas é uma relação de cumplicidade, relação 

necessária para tocarmos na alma do fotógrafo e de suas intencionalidades. 

 Finalmente, incorporamos um artigo de Ricardo Mendes que abre novas 

janelas para a obra de Vilém Flusser, sempre referenciado em nossos debates 

e artigos. 

Nesta edição, Studium contribui para divulgar o pensamento de um grupo 

de estudos fotográficos que constroi importante espaço de debate na Intercom. 

 

Fernando de Tacca 

Dezembro de 2005 

 



APONTAMENTOS PARA UMA LEITURA SOBRE FOTOGRAFIA E 

FILOSOFIA NA OBRA DE VILÉM FLUSSER 

Ricardo Mendes 

 

Um ponto de partida  

 Uma frase do prefácio da primeira edição de Filosofia da caixa preta 

(Hucitec, 1985, p.8), entendida em princípio como uma mera formalidade, pura 

redundância em seu contexto, pode ser escolhida como nossa meta: “A intenção 

que move este ensaio é contribuir para um diálogo filosófico sobre o aparelho 

em função do qual vive a atualidade, tomando por pretexto o tema fotografia”  

 A partir dessa colocação vamos estabelecer uma abordagem da obra de 

Flusser, não como um relato final, mas um roteiro para leituras que procurem 

compreender a aproximação do autor à fotografia. Esse é um percurso que 

aponta certamente para uma crítica filogenética, mas tal alvo é um objetivo 

distante.  

 Para elaborar esse roteiro de viagem é necessário estabelecer algumas 

primeiras decisões. Não se pretende aqui desenvolver um quadro histórico da 

presença de Flusser no Brasil, pois esse traçado já foi delineado em ensaio 

anterior, intitulado Pensando a fotografia (a memória), de 1998 1.  

 É mais importante delinear a partir de que horizonte se estrutura a obra 

flusseriana.  Esse aspecto é fundamental se considerarmos que a produção de 

Flusser foi regularmente caracterizada como dispersiva tematicamente e 

criticada por sua ausência de método.   

 Uma aproximação mais sistemática a seus textos, que constituem sim 

uma obra dispersa, de difícil acesso e conseqüente compreensão de seu 

                                            
1 O ensaio foi apresentado em 1998 no Internationales Vilém-Flusser-Symposium: für eine 
Philosophie der Fotografie: Ideed und Wirkung (Bielefeld/Alemanha) e em 1999 no seminário 
Vilém Flusser no Brasil: uma apresentação (SP/RJ). O texto integra os anais desse último evento, 
editados pela Relume Dumará (2000), estando também disponível no site Vilém Flusser no 
Brasil: Bodenlosigkeit (http://www.fotoplus.com/flusser). 
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desenvolvimento, permitirá observar uma situação completamente distinta. Esse 

conjunto revela uma obra marcada por uma condensação temática severa em 

busca de concisão e síntese. É, nesse sentido, que a presente abordagem sobre 

sua obra deve ser entendida.  

 Em carta a Sérgio Paulo Rouanet, datada de 9 de fevereiro de 1980, 

Flusser expressa com clareza o ponto que nos interessa: “meu campo original” 

é a lingüística; “meu trabalho atual”, a política e epistemologia (em sociedade 

pósindustrial) 2.   

 As questões da língua, a qual deve ser entendida de forma mais adequada 

como linguagem em todas as suas modalidades, é o tema de seu primeiro livro 

– Língua e realidade (Herder, 1963). Flusser propõe então uma análise que 

estabelece uma visão integradora de diferentes modalidades, da expressão 

verbal a visual e sonora. Sua intenção é definir um modelo que permita entender 

a comunicação em sua prática cotidiana, mas que aponte também para a 

produção criativa. A leitura dessa obra é essencial para compreender em 

contexto mais amplo aspectos que surgirão anos mais tarde ao abordar as 

tecnoimagens, em especial o conceito de liberdade do fotógrafo.  

 Datam do mesmo período, meados da década de 1960, os primeiros 

textos de Flusser enfocando linhas temáticas que ganharão gradativamente 

relevância para nosso tema. É nesse período que atua como professor em 

filosofia da ciência na Escola Politécnica, bem como produz seus primeiros 

artigos sobre automação e cibernética, utilizando aqui a terminologia de época.   

 Em paralelo, dedica-se a partir daí à teoria da comunicação. Entendam-

se nesta perspectiva, dois desdobramentos significativos de sua produção: um, 

enfocando os gestos, e outro, numa complementação possível, os objetos.  

                                            
2 Essa carta integra o conjunto mais expressivo de sua correspondência com intelectuais 
brasileiros, diálogo que se estenderá por toda a década de oitenta. O uso dessa categoria de 
fonte é um aspecto inexplorado nos estudos sobre o autor, mas fundamental para sua 
compreensão seja no aspecto de datação de textos, seja no debate com contemporâneos. Tal 
documentação epistolográfica é abundante, mas está parcialmente reunida no 
Vilém_Flusser_Archiv, em Köln (AL), ordenada por remetente, sem maior tratamento 
catalográfico. 
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 É nesse quadro de preocupações definidas em meados da década de 

1960 que é possível identificar a elaboração de uma obra teórica marcada por 

uma visão aparelhística da cultura contemporânea. Noções de aparelho e do 

funcionário tornam-se freqüentes em sua obra ao final daquele período. A 

influência de Hannah Arendt é comentada várias vezes por Flusser e aspectos 

desse debate podem ser vistos, por exemplo, no artigo A banalidade do mal, 

publicado em O Estado de S. Paulo, de 26 de julho de 1969 (Suplemento 

Literário, p.5).   

 A aplicação do conceito do aparelho como ordenador da cultura 

contemporânea parece estar completa em sua obra ao final de 1980, de quando 

data o manuscrito em português do livro Pós-história, publicado apenas em 

1983. A noção do aparelho introduz um tema correlato: o da liberdade. Este será 

um aspecto conflituoso em seus textos, como veremos adiante.  

 O horizonte de trabalho de Flusser parece caracterizar-se em meados da 

década por dois aspectos relevantes para nosso debate: a análise 

epistemológica, que aproxima continuamente os campos da ciência e da arte, e 

o método fenomenológico adotado.  

  

A descoberta da fotografia, por Flusser  

 Em meados da década seguinte, mais exatamente em 1976, Flusser já 

aborda a diretamente a fotografia, no caso em sua análise dos gestos. Apresenta 

naquele ano em São Paulo, em palestras realizadas no Instituto Goethe, 

algumas análises dessa produção, como o gesto de fotografar, o de escrever, e 

o do vídeo. No ano seguinte, realiza no mesmo local outra série de palestras, em 

que aborda a questão do imaginário e do tecno-imaginário. No entanto, é 

possível identificar aproximações anteriores sobre o tema da fotografia.   

 Data de 1970 a antologia Coisas que me cercam, apresentada ao Fundo 

Estadual de Cultura, mas nunca publicada. Nela, configura-se pela primeira vez 

o interesse de Flusser pela análise dos objetos, cujo entendimento seria proposto 

anos mais tarde como a gênese de uma filosofia do design. Deixemos esta 
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interpretação de lado, e observemos, um pouco, dois dos 17 ensaios da 

coletânea: Aparelhos fotográficos, originalmente intitulado Reflexões 

fotográficas, e o artigo final, Aparelhos automatizados, que será abordado mais 

adiante.  

 Em Aparelhos fotográficos, Flusser trata a câmera fotográfica como 

modelo de conhecimento. Essa aproximação marcará a incorporação da 

fotografia na obra de Flusser nos próximos anos até ser deslocada, re-

interpretada de forma mais abrangente, ao final da década de 1970.   

 A câmera é vista como objeto de dupla função: aumentar a eficiência da 

visão e torná-la mais permanente. Flusser analisa-a num paralelo entre objeto 

que tem a “fidelidade como meta” e o “conhecimento objetivo”. A partir daí o tema 

da objetividade é problematizado, abordando-se aspectos como o tempo da 

máquina e o dos objetos (fragmento, distância, ângulo), a escolha dos ângulos 

e a multiplicação infinita de pontos de vista, e as possibilidades de tradução 

(tema tão caro ao autor) realizada no registro. Dessa interpretação da câmera 

como modelo de conhecimento, Flusser aponta como conclusão a falta de 

objetividade como inerente a toda tentativa de reprodução, a toda compreensão 

humana (ou não).  

 O passo seguinte é mais ousado e terá efetiva difusão. Ele pode ser 

detectado, porém, em sua gênese na correspondência de Flusser com seu 

antigo aluno, Alan Meyer, em carta datada de primeiro de setembro de 1973. 

Nessa carta, revelase primeiro o entusiasmo do autor: “Não resta dúvida que 

uma filosofia da fotografia faz falta.” E então, elabora-se uma aproximação, algo 

imprecisa, que ganhará forma dois anos depois: “A fotografia é a filosofia de 

nosso tempo.”  3 

 Esta afirmação é feita em sua participação em mesa redonda, realizada 

em 1975 nos tradicionais encontros fotográficos sediados em Arles (França), 

então um evento de referência para parte da intelectualidade fotográfica 

brasileira. A mesa, enfocando as relações entre pintura e fotografia, reúne 

                                            
3 Flusser aborda ainda na mesma carta, com mais clareza o tema da liberdade do fotógrafo, 
propondo exercícios de análise sobre a relação máquina-corpo: “Será a máquina ‘parte do corpo’ 
ou estará entre ‘memória’ e ‘corpo’? Ou será ilustração que ‘memória’ faz parte de ‘corpo’?” 
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personalidades como Érika Billeter, da Kunsthaus de Zurique, e Jean-Claude 

Lemagny, da Biblioteca Nacional francesa, para citar apenas duas referências 

conhecidas no Brasil. A apresentação de Flusser é reproduzida na revista Le 

nouveau Photocinema (n.39: 21-26, out.1975), no artigo Art, photographie et 

philosophie, em conjunto com a de Jean Clair.  

 Nessa apresentação, Flusser propõe a fotografia como um gesto de olhar, 

uma teoria, utilizando uma abordagem que se aproxima daquela apresentada 

posteriormente no texto O gesto de fotografar. Ele parte da análise do movimento 

de um homem num quarto ao redor de um tema (outro homem que posa) munido 

de uma câmera (ou, numa possibilidade que ele apresenta, mas não desenvolve, 

uma câmera munida de um homem).   

 Três aspectos são destacados nesse processo: a busca de um ponto de 

vista, a manipulação de uma situação para fixá-la em superfície e o recuo crítico 

que o fotógrafo opera observando a si mesmo.   

 Flusser estabelece uma comparação entre tal situação e o da própria 

“situação filosófica”. Aponta primeiro o paralelo entre a abordagem da relação 

fotógrafo-objeto e sua similaridade com a dúvida metódica, em si. Como 

desdobramento, ressalta que ao contrário da abordagem marxista, o aparelho 

não se apresenta como alienador do homem, mas como um “modelo da 

dignidade do homem frente à máquina”. Num segundo momento, analisa a 

relação objeto/foto como modelo crítico a partir dos aspectos de objetividade e 

manipulação, e por fim, enfoca a escolha do fotógrafo com modelo de auto-

crítica.  

 Flusser parece então completamente fascinado com a proposição da 

fotografia como modelo ideal de conhecimento. No entanto, sua produção 

posterior, cristalizada no capítulo O gesto de fotografar, começará a indicar uma 

transição:  uma alteração de enfoque que se dará em Filosofia da caixa preta.  

 É fundamental lembrar porém que seu painel em direção a uma “teoria 

dos gestos” será publicado, postumamente, mais de uma década após as 

edições alemãs e brasileiras de Filosofia da caixa preta. Existem algumas 

versões datilografadas em português e francês, datadas possivelmente do 
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período entre 1979 e 1982. Em especial, em português, existem duas variações 

com uma apresentação intitulada Esboço para uma introdução a uma teoria geral 

dos gestos. Aqui, Flusser estabelece com maior clareza a proposição de uma 

análise fenomenológica dos gestos humanos, visando estabelecer numa teoria, 

que ainda marcada pelo aspecto da comunicação seria superior e mais 

abrangente. Subentende-se que tal fenômeno – o gesto – seria um elemento 

revelador da relação homem/realidade.  

 Dos textos sobre fotografia, que precedem Filosofia da caixa preta, é este 

capítulo o mais significativo no que toca ao método de análise empregado, a 

fenomenologia. A fotografia surge novamente como uma paráfrase metodológica 

do conhecimento, da epistemologia. E nessa aproximação o autor reforça 

enfaticamente o método adotado, a abordagem fenomenológica: “... hemos de 

contemplarlo com si no conociéramos nada de él y cual si con toda ingenuidad 

lo viésemos por vez primera, si queremos descubrir lo que ahí ocurre 

‘realmente’.” 4 Agora, o paralelo entre filosofia e fotografia surge de forma menos 

entusiasmada, mas ele é destacado, embora sob o rótulo de gesto de 

contemplação 5. A fotografia fixa visões, dá “forma”. A busca do ângulo é vista 

como processo teórico, enfrentamento a uma situação, como crítica. “El gesto 

del fotografo es um gesto filosófico; o, dicho de otro modo: desde que se invento 

la fotografia es posible filosofar no sólo em el medio ambiente de las palabras, 

sino también em el de las fotografías. (...) La fotografía es el resultado de uma 

mirada al mundo, y simultaneamente um cambio del mundo: algo de tipo nuevo.” 

6   

 Como será usual em outras oportunidades a referência ao cinema surge 

apenas como forma contrastante, não merecendo maior desenvolvimento. 

Assim, a câmera fotográfica é vista como aparelho categorial e a cinematográfica 

como processual, ressaltando a relação tempo espacial distinta de tais aparelhos 

na captação, aspecto que definiria a similaridade estrutural da primeira com a 

prática filosófica.  

                                            
4 Citações a partir da edição espanhola: Los gestos: fenomenologia y comunicacion.  Barcelona: 
Herder, 1994, p.101. 
5 Idem, p.115. 
6 Idem, p.104-105. 



STUDIUM 22  11 

 Nessa direção, é relevante apontar que uma interpretação mais ambiciosa 

do tema da fotografia na obra de Flusser deveria ser feita em paralelo as análises  

sobre o vídeo. Esse veículo constitui um ponto de interesse marcante para o 

autor por suas possibilidades dialógicas, pela intersubjetividade possível em 

seus usos. Flusser começa a abordar o vídeo nos anos 70, em especial no 

panorama francês, momento pouco estudado de sua produção.  

 Em O gesto de fotografar ganha maior relevância na análise o aspecto da 

interação homem-máquina, cristalizada no conceito de liberdade do fotógrafo. 

Essa interação é mais uma vez proposta como meta modelar no quadro 

pósindustrial, embora Flusser não apresente novos comentários nessa direção.  

 Este aspecto revela um dos principais pontos críticos na obra de Flusser 

em sua interpretação aparelhística. Rouanet discute com o autor esse aspecto 

em várias oportunidades, em especial através de carta datada de 28 de janeiro 

de 1981, em que aborda de forma extensa questões de método e estratégia, a 

partir da leitura da versão manuscrita do livro Pós-história. O interlocutor analisa 

a possibilidade apresentada por Flusser para enfrentar a ameaça do programa 

contido nos aparelhos, a de realizá-lo, participar do jogo.  

 “V. descreve a realidade aparelhistica usando uma linguagem 

aparelhistica. Sua critica não se situa num ponto de Arquimedes colocado além 

da realidade sistêmica, e sim no interior dela, aninhado nela, anti-corpo que tem 

a mesma estrutura celular que o corpo ao qual adere: (...) demônio roedor que 

devora vísceras, confundindo-se com elas.”   

 O enfrentamento Rouanet e Flusser neste aspecto antecipa o debate, 

exigindo maior reflexão, no entanto já permite contrastar posições frente o tema. 

A questão da liberdade na obra de Flusser merece estudo detalhado e 

cuidadoso, testando sua cosmovisão.   

 Nos primeiros momentos, ele propõe ações como explorar as falhas dos 

programas, os defeitos ocultos nos aparelhos. No entanto, essas proposições 

parecem ser abandonadas, talvez por reduzirem o espaço de enfrentamento, por 

sua simploriedade ainda. Como será freqüente na sua produção da década de 



STUDIUM 22  12 

1980, o autor remeterá essa possibilidade em direção a um novo interlocutor 

desejado: os artistas (e no caso, os fotógrafos).  

 No entanto, o capítulo Gesto de fotografar apresenta em sua conclusão 

um conjunto de perguntas, algumas  das quais seria interessante trabalhar em 

outra oportunidade, retomando-as no conjunto da obra, em especial porque 

projetam a aproximação filosofia e fotografia num campo amplificado. A saber: 

“Que influencia há tenido – si es que realmente se há dado – el invento de la 

fotografia sobre la filosofia? (...) No se puede decir de hecho que gracias a la 

fotografia (aunque no solo por ella) se há difuminado la distincion entre arte y 

filosofia?” 7 

 No livro Pós-história, lançado em 1983, mas cuja versão em português 

está finalizada em 1980, a fotografia é apresentada em novo contexto. Essa obra 

corresponde a uma aplicação abrangente da visão de aparelho sobre a cultura 

contemporânea; nela a fotografia surge integrada a uma análise da relação texto-

imagem que abordará os desdobramentos propostos pela abordagem do 

encadeamento imagem tradicional-texto-tecnoimagem.  

 Esse arco de eventos é o mesmo apresentado em Filosofia da caixa preta. 

A tecno-imagem parece constituir a confluência de dois tópicos: a fotografia e a 

automação. Ganha relevância a proposição da tecno-imaginação, como 

capacidade de decifrar tecno-imagem, como vivência em realidade enquanto 

contexto programado. A crítica histórica da nova condição é descartada e o foco 

dirige-se sobre o programa. A leitura do capítulo Nosso programa permite 

entender a concepção de Flusser da nova condição, e as conseqüências da 

substituição de visões de mundo causais e finalistas por uma abordagem 

programística, em que as concepções usuais de liberdade e política se 

esgotariam.  

 No tocante ao tema da automação é relevante apontar como as 

concepções apresentadas estavam definidas anteriormente. Retomemos a 

antologia Coisas que me cercam e o capítulo final Aparelhos automatizados. Ele 

                                            
7 Idem, p.115. 
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corresponde integralmente à comunicação apresentada em 1969 no simpósio 

realizado em São Paulo, durante a II Bienal de Ciências e Humanidades. 8  

 Em artigo que antecede o evento, intitulado Da lunática autonomia, 

publicado em O Estado de S.Paulo (23.08.1969, Suplemento Literário, p.5), a 

proposição de programa e aparelhos já era introduzida: “Uma análise 

fenomenológica do instrumento revelará, com sua essência, o original simulado. 

A mesma análise de uma máquina revelará na essência, além disto, uma 

determinada teoria.” A pergunta de fundo como revela o título apontava para 

autonomia das simulações representadas em máquinas, seus programas.  

 Embora o arco de tempo seja extenso, o capítulo final da antologia Coisas 

que me cercam constitui formalmente o terceiro capítulo de Filosofia de caixa 

preta, finalizado uma década mais tarde.   

 Esse aspecto, essa permanência parece apontar como uma abordagem 

da questão da fotografia na obra de Flusser deve estar subordinada a um 

conjunto de preocupações mais abrangentes e enraizadas. Por um lado, a 

linguagem; por outro, a visão aparelhística.  

 Nessa perspectiva, é relevante retomar nosso ponto de partida, aquela 

frase extraída do prefácio, de 1985, de Filosofia da caixa preta: “A intenção que 

move este ensaio é contribuir para um diálogo filosófico sobre o aparelho em 

função do qual vive a atualidade, tomando por pretexto o tema fotografia.”  

 Assim uma leitura da obra de Flusser, que não dê conte do quadro geral 

apresentado, é severamente redutora. Aspectos centrais como programas e 

simulações derivadas, expressos desde sempre em sua produção, ficariam 

completamente obscurecidos. Por que não lembrar curiosamente de suas 

ficções como o conto A vaca, publicado em O Estado de S. Paulo, em 12 de 

setembro de 1963, que trai suas preocupações com os temas da simulação e da 

máquina, da máquina biológica propriamente (uma segunda domesticação dos 

animais).  

                                            
8 Publicado como: Alguns aspectos filosóficos da automação.  Revista brasileira de filosofia, IBF, 
XX (77): 58-70, jan/mar.1970. 
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Combatendo a idolatria  

 A percepção do tema da fotografia em Flusser sofre certamente das 

dificuldades enfrentadas para compreensão de sua obra, considerando a 

peculiar dispersão da mesma em livros e artigos associada à profusão de 

antologias editadas postumamente, que não orientam o leitor no que se refere à 

exegese  necessária.  

 Por outro lado, a difusão no campo da fotografia parece ter sofrido as 

conseqüências do deslocamento entre distintos quadros de conhecimento. A 

crítica às preocupações de Flusser surge às vezes amplificada em função dessa 

condição. É o caso por exemplo da noção de índice, usualmente apontada com 

omitida em sua abordagem.  

 Em princípio, trata-se de uma questão de terminologia. O aspecto indicial 

é introduzido de início sob a terminologia sintoma, como presente no glossário 

que integra a edição de Filosofia da caixa preta, já na sua edição alemã em 1983. 

Ela está presente no texto de Pós-história: “As imagens tradicionais são 

produzidas por homens, as tecnoimagens por aparelhos. O pintor coloca 

símbolos em superfície, a fim de significar determinada cena. Os aparelhos são 

caixas pretas que são programadas para devorarem sintomas de cenas, e para 

vomitarem tais sintomas em formas de imagens. Os aparelhos transcodam 

sintomas em imagens. O programa dos aparelhos provem de textos: por exemplo 

das equações da química e de ótica.” 9 

 Em O gesto de fotografar, o tema surge num primeiro momento de forma 

resumida: “El sujeto es la causa de la fotografia y el significado de la pintura” 10. 

Flusser desdobra-o porém ao discutir o caráter duplo da fotografia em seus 

aspectos indicial e simbólico, apresentando-a como conciliação estabelecida 

pela técnica entre duas escolas: o idealismo empirista e o idealismo racionalista.  

                                            
9 Pós-história. São Paulo: Duas Cidades, 1983, p.101. 
10 Los gestos: fenomenologia y comunicacion.  Barcelona: Herder, 1994, p.99. 
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 O que é relevante porém, e deveria ser o foco da análise desse aspecto 

seria identificar em que momento Flusser decide minimizar a noção de índice, 

submetendo-a ao enfoque do programa do aparelho como  elemento de 

concretização de virtualidade.  

 O impasse mais relevante na obra de Flusser parece residir na discussão 

da liberdade do fotógrafo. Como conciliar essa visão programática com leitura 

histórica, considerando que essas percepções e processos simultâneos 

convivem? Como transcender os programas? Flusser aponta em sua obra para 

o papel do crítico.    

 Stefania Bril, crítica a quem se deve certamente uma boa parcela de 

responsabilidade pela difusão da obra de Flusser junto à comunidade fotográfica 

brasileira, parece ter acreditado nessa possibilidade. Afinal, a imagem era 

conveniente para elaboração de uma certa mitologia. Nesse aspecto, a 

proposição da liberdade do fotógrafo, como faz Flusser, parece abrir espaço 

considerável para uma mistificação apaziguadora.  

 Seria importante ainda apontar dois aspectos da obra de Flusser que 

mereceriam uma avaliação mais consistente. Ambos remetem de origem ao 

quadro de referências filosóficas a partir de qual ele trabalha: o Existencialismo 

e a Fenomenologia.   

 Tais temas constituem desafios para os leitores. A análise do primeiro 

permitiria precisar a condição em que a proposição da visão do programa se 

desenvolve, como a questão do absurdo joga em seu desenvolvimento e define 

a possibilidade de ação.  A segunda possibilitaria caracterizar o que parece ser 

uma contribuição original do autor no campo da teoria da comunicação. Rouanet, 

após a leitura do livro Natural:mente (1978), comenta longamente este aspecto 

em carta datada de 10 de outubro de 1980. Essa marca fenomenológica é 

revelada expressamente por Flusser no artigo Não imaginarás, publicado em 9 

de outubro de 1965, que aborda os modelos científicos.  

 Para finalizar parece adequado retomar do prefácio original de Filosofia 

da caixa preta, em trecho omitido em sua reedição em 2002, a disponibilidade 

de Flusser para o diálogo: “Que me leiam e não me poupem.”  



FOTO-GRAFIAS IMPOSSÍVEIS: O DESAFIO DAS IMAGENS FANTASMAS 

Victa de Carvalho  

 

Resumo 

 Diante da proliferação de diferentes modos de ser da imagem, acentuam-

se tensões entre o material e o imaterial, entre o real e o simulacro, abrindo 

caminho para a produção de novas subjetividades. Trata-se de pensar as 

diferenças entre o moderno e o contemporâneo através do desenvolvimento de 

práticas visuais fotográficas e holográficas. O artigo pretende promover um 

diálogo entre a fotografia e a estereoscopia, e a invenção das técnicas 

holográficas, apontando para possíveis transformações em relação ao modelo 

de visualidade na medida em que as holografias desafiam tanto as técnicas 

analógicas de produção de imagens quanto as formas convencionais de 

percepção visual. 

  

Diversidades da imagem 

 A questão que se apresenta neste artigo diz respeito às mudanças em 

relação ao modelo de visualidade que a fotografia encarnou ao longo da 

modernidade e à transgressão de seus mais importantes aspectos como prática 

de representação a partir da holografia. O objetivo aqui é promover um diálogo 

entre a fotografia e a estereoscopia, como modelos para se pensar o regime de 

subjetividade moderno, e a invenção das práticas holográficas, na medida em 

que apresentam um contundente questionamento das formas convencionais de 

produção e percepção visual. 

 Diante da proliferação e da multiplicação dos mais diversos modos de ser 

da imagem, principalmente a partir do avanço da informática e das mídias 

eletrônicas nos últimos anos, percebemos a necessidade de reavaliar conceitos 

                                            
 Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutoranda. 
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e referenciais anteriormente instituídos ao longo de nossa história visual. A 

generalização cada vez maior e a diversificação destas imagens 

contemporâneas nos conduzem a uma investigação acerca de uma nova 

visualidade que se apresenta e questiona as relações entre observador e 

representação. 

 Até o século XIX, acreditava-se que o modelo de visão humano era 

análogo ao da câmera obscura. Configurando uma identidade extremamente 

discursiva e determinista em relação ao mundo, a câmera obscura definia a 

posição interiorizada de um observador em relação ao mundo exterior. Esse 

paradigma foi dominante por um longo período histórico. 

 Estudos acerca da visão humana seguiram-se durante todo o século XIX. 

Descobriu-se que o corpo humano ele mesmo produzia diferenças no modo do 

olhar de acordo com seu funcionamento. A fisiologia ganhou espaço e diversos 

cientistas passaram a estudar o corpo humano e seu modo particular de 

perceber visualmente. "A percepção visual, por exemplo, é inseparável do 

movimento muscular do olho e do esforço físico envolvido na busca de foco em 

um objeto ou simplesmente mantendo as pálpebras dos olhos abertas." 1 

 Seguindo as pistas de Jonathan Crary, o modelo de subjetivação no 

mundo clássico encontra na câmera escura uma metáfora para a constituição de 

um sujeito racional que tem o conhecimento como verdade. A modernidade 

marcaria essa ruptura com a visão racional e estática da câmera escura. A 

verdade é então relativizada e o corpo surge como instrumento essencial para a 

compreensão do real. 

 O mecanismo de visão binocular era um fenômeno conhecido desde a 

antigüidade, mas apenas depois dos anos 1830 é que ele tornou-se uma questão 

fundamental para a ciência. Identificar um corpo que fabrica imagens diferentes 

em cada um dos olhos preocupava os pesquisadores na medida em que não se 

conhecia ainda o método utilizado pelo corpo para reunir essas imagens e formar 

uma única imagem tridimensional. Jonathan Crary adverte que a invenção do 

estereoscópio foi parte da mesma reorganização do observador, baseada na 

                                            
1 Crary,Jonathan. 1999, p 72 
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abstração e na reconstrução da experiência visual, que inaugurou um modelo de 

visão subjetiva no século XIX. 

 Se a fotografia preserva as mesmas relações monoculares da perspectiva 

renascentista e do espaço euclidiano, a estereoscopia propõe um afastamento 

desse modelo de visualidade que se organiza a partir de um ponto de vista único 

e que determina o sentido para o observador. Ainda assim, a imagem 

estereoscópica promove apenas uma ilusão de profundidade que é sintetizada 

de forma subjetiva. A proximidade e a imobilidade do observador são condições 

irrestritas para a experiência tridimensional estereoscópica. 

 A estereoscopia é a maneira mais antiga de se ver imagens em três 

dimensões. A técnica parte do modelo binocular e produz imagens fotográficas 

de uma cena com a mesma diferença axial com que os nossos olhos direito e 

esquerdo captam as imagens. 

 Existem diversas maneiras de fazer com que essas imagens tornem-se 

apenas uma e sejam vistas de forma tridimensional. A forma mais comum de 

visualizar uma imagem estereoscópica é por meio de papel celofane, os 

chamados "óculos 3D", em que de um lado a lente é azul e do outro vermelho. 

Outras técnicas mais avançadas já existem, como as lentes transparentes que 

filtram determinados comprimentos de onda e outras que fabricam imagens 

estereoscópicas coloridas. 

 De acordo com José Inácio Parente, autor do livro A estereoscopia no 

Brasil, a estereoscopia teria sido vítima de sua própria "magia", já que sua 

possibilidade de tridimensionalidade era apesar de tudo apenas um artifício. 

Para o autor, esse teria sido o motivo principal, responsável pela sua decadência. 

Presa às condições limitadas de observação, a estereoscopia perdeu terreno 

para a fotografia que, por ser bidimensional, possuía maior mobilidade para se 

enquadrar em qualquer tamanho ou formato, o que facilitou sua veiculação em 

qualquer tipo de mídia. 

 "O que parecia uma limitação a libertou (a fotografia) para ocupar lugar 

nas publicações e no fotojornalismo, nos álbuns de família e na propaganda, no 
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cinema e na televisão, povoando o planeta através da mídia, transformando-o 

em um mundo de imagens" 2. 

 De uma outra forma, a fotografia também era capaz de representar a 

tridimensionalidade, mas apenas na medida em que o cérebro a codificava em 

3D. No entanto, qualquer que seja a posição do observador frente a uma 

fotografia, o ponto de vista do fotógrafo mantém-se o mesmo, estático. Tanto as 

práticas fotográficas quanto a estereoscopia utilizam-se da mesma organização 

espacial em perspectiva e permanecem análogas ao funcionamento do próprio 

corpo. 

 Percebemos que, ao longo do século XIX, ao mesmo tempo em que 

podemos estabelecer uma relação entre as transformações sofridas pelo modelo 

de subjetividade e o desenvolvimento dos dispositivos de visão, acentuam-se 

também os estudos e o desenvolvimento das chamadas geometrias não 

euclidianas e do conceito de quarta dimensão. Tais descobertas abriram 

caminhos para novas subjetividades e influenciaram diversos artistas modernos. 

 

O paradigma holográfico 

 Diversas técnicas vêm sendo utilizadas na tentativa de produzir imagens 

em três dimensões na fotografia e no cinema, em que objetos possam ser 

observados sob diferentes ângulos de visão. Enquanto a estereoscopia, a 

fotografia e o cinema existem de forma análoga 3 ao nosso sistema óptico, outras 

tecnologias, como a holografia, parecem estar reformulando os modelos de 

visualidade. Estudos acerca da holografia e de cinema holográfico eliminam a 

necessidade de um acessório mediador para a visualização em três dimensões 

e possibilitam outras relações espaço-temporais na imagem. 

 A holografia consiste numa técnica de gravação e projeção de imagens 

que permite a reconstrução de uma cena em três dimensões. Desta cena 

                                            
2 Ibidem, p 20 
3 São imagens projetadas em superfícies bidimensionais. É o cérebro que as interpreta e as 
transforma em tridimensionais. 
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podemos ter uma visão espacial bastante realista, já que foi elaborada sob 

diversos ângulos de visão. 

 "A holografia é um método de fotografia sem lentes no qual o campo 

ondulatório da luz espalhada por um objeto é registrado numa chapa sob a forma 

de um padrão de interferência. Quando o registro fotográfico – o holograma – é 

exposto a um feixe de luz coerente, como um laser, o padrão ondulatório original 

é regenerado. Uma imagem tridimensional aparece." 4 

 A palavra vem do grego holos - todo, inteiro - e graphos - sinal, escrita. 

Sua principal característica é conter toda a imagem codificada em cada uma de 

suas partes, cada pedaço da chapa contém a imagem inteira de forma 

condensada. Qualquer pedaço do holograma pode reconstruir a imagem inteira. 

 Quando reduzimos a realidade tridimensional visível por nossos olhos a 

apenas duas dimensões, por meio de uma fotografia, por exemplo, a reprodução 

dessa realidade é normalmente reconhecível por nós. Há uma correspondência 

biunívoca entre os objetos que vemos e os representados na fotografia. Na 

holografia não existe essa correspondência entre a realidade e a imagem 

gravada. Um holograma de uma flor, por exemplo, pode aparecer como um 

borrão não importando quão bela seja, até que seja novamente iluminado e 

reconstitua então uma flor em três dimensões. 

 Ao contrário do processo fotográfico no qual a imagem é feita a partir da 

soma de pontos do objeto que refletem mais ou menos luz e cada ponto 

corresponde a outro na superfície do filme, na holografia cada ponto espalha luz 

sobre toda a película. O que é gravado não é uma imagem, e sim um "padrão de 

interferência entre ondas luminosas." 

 As principais características da imagem holográfica são: 1. a possibilidade 

de cada parte reconstituir a imagem inteira, visto que o que é gravado é um 

padrão de interferência e não uma imagem biunívuca; 2. a diversidade de pontos 

de vista, pois é possível ver atrás e na frente da imagem; 3. nova relação espaço-

                                            
4 WILBER.Ken. 1994, p 12 
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temporal na medida em que no domínio das freqüências tudo existe 

simultaneamente. 

 A holografia supera a concepção da perspectiva linear e monocular 

inaugurada pela Renascença, propondo um novo modelo de visualidade. Uma 

análise mais cautelosa nos mostra que a grande potência dessa técnica visual 

não é sua característica tridimensional; ela não deve ser vista como uma 

fotografia aperfeiçoada. As imagens holográficas propõem um questionamento 

a respeito da imprecisão do olhar e da própria natureza da realidade. A holografia 

fomenta a indistinção entre sujeito e objeto, e por ser uma imagem 

fantasmagórica, um corpo imaterial que flutua no espaço, possibilita uma inédita 

experiência imersiva. 

 A imagem holográfica apresenta uma nova topologia que desestabiliza a 

tradicional relação entre objeto, imagem, observador. É uma imagem ao mesmo 

tempo real (para trás) e virtual (para frente), que ultrapassa o domínio do suporte 

e transborda para a realidade. No entanto, a grande potencialidade deste meio 

não está apenas em sua característica tridimensional, mas na possibilidade de 

experimentarmos uma outra temporalidade desligada dos aspectos cronológicos 

lineares. 

 A técnica holográfica levanta ainda a permanente questão do 

armazenamento de informação em superfícies limitadas. Se a fotografia foi 

considerada um grande registro da memória, a holografia mais uma vez transpõe 

essa dimensão fotográfica na medida em que tem enorme capacidade de 

armazenamento de informações. O paradigma holográfico chega aos suportes 

da memória na tentativa de desvendar o mistério do armazenamento desses 

registros no próprio corpo humano. 

 Durante muito tempo, cientistas acreditaram que as memórias estivessem 

localizadas em zonas específicas do cérebro, no entanto, estudos revelaram que 

mesmo tendo-se retirado uma porção de massa cerebral onde supostamente 

estariam as memórias, determinadas atividades não eram apagadas da mente. 

 "(...) as memórias são codificadas não nos neurônios, mas em padrões de 

impulsos nervosos de tipo cruzado em todo o cérebro, da mesma forma que a 
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luz atravessa toda a área de um pedaço de filme contendo uma imagem 

holográfica." 5 

 

Impossibilidades fotográficas e as promessas holoartísticas 

 É interessante perceber que o dispositivo fotográfico continua sendo 

repensado e adotado por diversos artistas não mais a partir de um 

questionamento a respeito das bases essenciais e puristas da fotografia, mas da 

sua utilização como ferramenta na construção de um conceito de arte que se 

afasta cada vez mais da velha questão da aura desenvolvida por Walter 

Benjamim. A Pós-fotografia é caracterizada por André Rouillé como material da 

arte contemporânea, tendo diversos artistas conquistado, a partir dos anos 80, 

uma liberdade em relação à ética artística e fotográfica. 

 A holografia viabiliza conceitos outrora limitados ao universo das idéias, 

possibilitando novas oportunidades criativas para o campo artístico. Ela nos 

insere num contexto multidisciplinar, em que novos paradigmas visuais e 

intelectuais se apresentam e os tradicionais conceitos de arte encontram-se 

coagidos frente a tantas transformações impostas pelo contemporâneo. "Com 

um holograma é possível virar o espaço do avesso, cortá-lo, gravar a ausência 

de objetos, tornar o invisível visível, e fazer o sólido ficar transparente de formas 

paradoxais impossíveis para outras mídias." 6 

 Diante deste cenário em que todas as possibilidades coabitam de forma 

a legitimar as dualidades outrora abandonadas, a "HoloArte" incentivou o regime 

de cooperação entre técnicos e artistas previamente adotado apenas pelos 

artistas desbravadores dos campos da tecnologia. A arte holográfica expõe uma 

síntese do trabalho científico e artístico, na qual os processos criativos requerem 

parcerias de cientistas e artistas na tentativa de transpor o regime de dualidades 

que direcionou a trajetória do ocidente. É importante ressaltar, no entanto, que 

                                            
5 FIGUEIRA,David, p4. Disponível in: www.geocities.com/davifigueira 
6 Benyon, Margareth. "Holography as Art", p1 
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arte e ciência sempre caminharam juntas, contribuindo de forma indiscutível para 

o surgimento de novas subjetividades. 

 A chamada Holopoesia 7 trabalha com a imaterialidade da palavra e 

encontra em Eduardo Kac profunda e larga representatividade. Um holopoema, 

nos diz Kac, não consiste simplesmente num poema em versos transformado 

em holografia. A holopoesia caracteriza-se por uma descontinuidade no 

processo de leitura, uma não-linearidade da cognição através da variação dos 

fragmentos da obra vistos pelo observador enquanto este se movimenta. 

 O observador deve, portanto, assumir uma postura móvel e dinâmica para 

se movimentar ao redor do texto e encontrar seus diversos significados enquanto 

as palavras se apresentam e depois desaparecem no espaço. Um holopoema 

deve ser lido, de acordo com Eduardo Kac, "como um movimento irregular e 

descontínuo, e que vai mudar na medida em que é visto sob diferentes 

perspectivas." 8 

 A chamada poesia holográfica ou holopoesia vem intensificando o diálogo 

da poesia com outras disciplinas como a psicologia da percepção, a física 

quântica, a geometria fractal, a filosofia holística, buscando novas relações entre 

os códigos verbal e visual. As novas interfaces constituídas a partir da cultura 

tecnológica, sem dúvida, contribuíram para uma nova forma de percepção visual. 

"A holopoesia corresponde diretamente à experiência contemporânea em sua 

imaterialidade, não-linearidade e fluidez" nos diz Eduardo Kac. 

 A geometria fractal vem sendo amplamente utilizada por artistas 

interessados na pluridimensionalidade e na mutabilidade, capazes de dissolver 

as fronteiras formais entre suportes e linguagens. Para que se configure um 

fractal é preciso estar entre a dimensão dada e a dimensão imediatamente 

seguinte ou anterior. Fractais são sistemas "auto-semelhantes" e complexos, 

pois são gerados por alguns sistemas caóticos. Aplicando a geometria fractal à 

holografia, temos como resultado imagens holográficas que não têm exatamente 

três dimensões. 

                                            
7 Termo criado por Eduardo Kac em 1983. 
8 Eduardo Kac in: "Holopoetry and Fractal" , p2. 
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 Na arte, Eduardo Kac definiu um fractal como algo que está entre o signo 

verbal e o signo visual; algo que ora é um texto, ora é uma imagem, e que pode 

transitar livremente entre os suportes enquanto assume diferentes formas, 

demonstrando toda a complexidade desse trânsito. 

 No holopoema Holo/Olho, as 

duas palavras, olho e holo, foram 

holografadas várias vezes e depois 

retalhadas, para em seguida serem 

remontadas formando uma nova 

unidade visual pseudoscópica 9. Cada 

fragmento é remontado de forma a 

propiciar uma leitura cíclica das 

palavras olho e holo através de uma combinatória entre estas palavras que só 

acontece espacialmente. Esse trabalho, Holo/Olho, foi apresentado no Salão 

Nacional de Artes Plásticas no MAM do Rio de Janeiro, em 1984, configurando 

a primeira holopoesia exposta no Brasil.  

 Talvez o maior engano acerca das possibilidades da holografia seja a sua 

associação a uma técnica ilusionista, uma simples reprodução fotográfica em 

três dimensões. Eduardo Kac não percebe a holografia apenas como um meio 

tridimensional e nem o considera como sua grande potencialidade. Apesar de 

ser popularmente reconhecida por suas características espaciais, ou seja, suas 

três dimensões, é no vetor temporal que o artista encontra o grande potencial 

artístico da holografia. É na quarta dimensão imaterial que se encontram os 

verdadeiros paradigmas holográficos. 

 Dependendo de como ele é visto, o holopoema muda suas características. 

Há uma descontinuidade sintática em todos os trabalhos de arte holográfica 

verificada na medida em que a própria holografia tem como potencialidade 

guardar informação de forma não linear. Por isso, é impossível ter uma visão 

                                            
9 Imagem pseudoscópica é o avesso da imagem que reproduz o objeto assim como foi 
holografado. 
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total da obra, simplesmente porque ela não existe. É preciso navegar nesse 

tempo e espaço e experimentar individualmente a obra. 

 Em 1987, com o apoio técnico 

de Ormeu Botelho, Eduardo Kac 

elabora seu primeiro holopoema 

digital sintetizado por um software 

fractal, dispensando as imagens 

produzidas a partir de objetos reais. O 

holopoema Quando? inaugura o 

conceito de "signo fluido" 

desenvolvido pelo artista, apresentando o que não corresponde nem a uma 

palavra nem a uma imagem, mas a algo em permanente mutação.  

 O texto foi criado de forma a permitir que qualquer pessoa pudesse vê-lo 

de qualquer ângulo, no sentido horário ou não. No sentido horário lê-se A LUZ / 

ILUDE / A LENTE / LENTA / MENTE; enquanto no sentido anti-horário temos: A 

LENTE / ILUDE / A LUZ / MENTE / LENTA. As palavras nunca aparecem ao 

mesmo tempo; na medida em que o fractal gira em torno do holograma as 

palavras tornam-se visíveis uma a uma enfatizando o caráter temporal da 

imagem holográfica, ou seja, a sua quarta dimensão. 

 Em seu trabalho, Eduardo Kac 

afasta-se cada vez mais das 

dualidades que regem nossa cultura, 

com o intuito de criar uma nova 

gramática que possibilite o trânsito 

entre essas dicotomias. Uma vez 

nessa zona de transição, novos 

significados surgem entre as 

imagens, as palavras, entre o tempo e 

o espaço.  

 O diálogo proposto pelo artigo busca identificar não apenas as 

continuidades de um processo histórico, o que permanece e faz parte do regime 
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escópico contemporâneo, mas também identificar suas descontinuidades 

internas que colaboraram para o surgimento de experiências de outra natureza. 

Se a fotografia incorporou as ansiedades e as ambigüidades modernas na 

medida em que reproduziu e multiplicou os símbolos da sociedade industrial 

crescente, a ponto de promover uma indistinção entre a realidade e suas formas 

de representação, percebemos que os genes para sua própria relativização 

estiveram presentes ao longo de toda a modernidade, e inspiraram muitos dos 

trabalhos de vanguarda. A experiência holográfica deve ser aqui compreendida 

como uma tensão que teria apontado para a reformulação da linguagem e para 

a criação de novas possibilidades visuais foto-gráficas tridimensionais. 

 A holografia anuncia a libertação da câmera como aparelho essencial 

para a inscrição da imagem. Essa estratégia se apresenta como alternativa à 

supremacia monocular instaurada pelo modelo perspectivista renascentista que 

posicionou o sujeito como figura central. Apontamos agora para a multiplicidade 

de pontos de vista, para um descentramento do sujeito, e para uma visão sempre 

parcial do mundo. 

 A arte holográfica parece ocupar um lugar privilegiado para observarmos 

algumas características das visualidades contemporâneas que se apresentam 

sob o domínio do virtual, em que as imagens fabricadas tornam-se híbridas e 

transitórias. 
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BOLTANSKI E O MUSEU IMAGINÁRIO: NOS LIMITES DA 

REPRESENTAÇÃO 1 

Isabel Florêncio Braga 2 

 

Resumo 

 A partir de uma discussão em torno dos limites dos processos de 

sistematização e catalogação - dos saberes e das coisas - que orientam a 

representação do conhecimento racional e a partir da análise de alguns trabalhos 

fotográficos de Christian Boltanski, este texto propõe pensar o gesto de 

apropriação e ressignificação de imagens como gesto criativo que acentua o 

caráter poético e ficcional dos processos de ordenação e representação. O 

artista Boltanski justapõe objetos e imagens, utiliza a capacidade da fotografia 

em afirmar um certo estado de coisas, ao mesmo tempo em que aponta 

ironicamente para a sua credibilidade, como prova incontestável dos fatos. Com 

base nessa crença na imagem, Boltanski constrói um espaço ficcional que 

intenta substituir a sua experiência mesma, estabelecendo entre os fragmentos 

um valor associativo que os destitui de seu cálculo sintagmático. 

 

Borges coleciona personagens e imaginários. 

Perec inventaria personagens e objetos. 

Greenaway justapõe referências reais e imaginadas. 

Bispo organiza objetos para o juízo final. 

Calvino percorre as cidades invisíveis. 

                                            
1 Trabalho apresentado ao NP 20 - Fotografia: comunicação e cultura, do V Encontro dos Núcleos 
de Pesquisa da Intercom. 
2 Fotógrafa, graduada em Belas Artes pela EBA/UFMG, mestre em Comunicação Social pela 
FAFICH/UFMG, doutoranda em Literatura Comparada FALE/UFMG. Professora de fotografia e 
semiótica no curso de Comunicação Social /PUCMINAS. E-mail: isabelflorencio@yahoo.com.br. 
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Arman cria séries de objetos. 

Boltanski constrói autobiografias imaginárias. 

 

 Antes de sermos definitivamente seduzidos pela tentação de inventariar 

uma lista infindável de artistas, passemos a esclarecer qual o critério que 

organiza o nosso inventário, ou seja, qual o fio que costura as semelhanças e as 

dessemelhanças de artistas e escritores tão distintos aqui apresentados. Para 

essa resposta outra lista infindável poderia ser desenvolvida. Mas antes de 

entrarmos na espiral desse labirinto retórico, o que nos parece mais significativo 

para destacar é que todos trabalham nas margens da representação e 

organizam suas obras a partir desse viés. Em todos se vê uma espécie de 

menção aos mecanismos de organização e catalogação dos saberes e dos 

sujeitos, que orientam o conhecimento racional do mundo, mas essa menção 

não vem confirmar a eficácia desses mecanismos e sim apontar para os seus 

limites. Mostram através da arte a impossibilidade de incluir ou de representar o 

todo e apontam para a insuficiência e a falibilidade dos sistemas de organização 

que, em última instância, revelam a precariedade de todo gesto ordenador. 

Assim, ao jogarem com os padrões de ordenação, abrem uma fresta lúdica, de 

onde pulsam as possibilidades de reinvenção de significados. 

 Seja pela intenção de subverter ou de parodiar o sistema taxonômico que 

organiza o conhecimento racional ou pelo desejo lúdico de colecionar seres e 

objetos do mundo dando-lhes novos contornos e significados, o inventário surge 

na obra desses artistas como traço criativo e oferece-nos oportunidade para 

pensar acerca dos limites dos métodos e sistemas de representação. 

 É então, na esteira de um saber constituído e instituído por sistemas de 

representação socialmente legitimados, que esses artistas organizam as suas 

obras, apelando para uma ironia em torno dos sistemas de ordenação do saber. 

Toda representação é uma substituição da coisa mesma e, nessa medida, a 

linguagem mostra seu caráter paradoxal de incluir na medida em que só pode 

operar, também, por exclusão. Tudo que intenta organizar aponta para algo que 

transborda as margens desse sistema organizador. Ou seja, esses artistas, 
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conscientemente ou não, trabalham dentro desse espaço de negatividade que 

os sistemas de representação constroem. Paradoxalmente apelam, por ruptura 

ou por ironia, para a organização racional que orienta a construção do 

conhecimento e subvertem o sentido da taxonomia, uma vez que expõem, de 

um lado a sua intenção totalizadora e, de outro, o seu caráter fluido, dinâmico e 

inventivo. 

 É dentro desse abismo representacional, crítico, lúdico e poético 

apresentado pela discussão acima que nos propomos a pensar alguns aspectos 

da obra - realizada na década de 70 - do fotógrafo e artista conceitual francês 

Christian Boltanski. A partir da apropriação de objetos e retratos de pessoas 

diversas, Boltanski realiza algumas instalações (vide imagens anexas), às vezes 

justapondo imagens e objetos, às vezes formando um grande painel de 

fisionomias. Aqui interessa-nos o aspecto ficcional de sua obra, presente mais 

particularmente nas suas autobiografias imaginárias - feitas a partir de snapshots 

dos álbuns de família dos amigos e nos seus quartos e instalações dramáticas - 

que apelam para uma ambivalência entre o fato histórico e a ficção, justapondo 

objetos e fotografias readymades que são apropriados e ressignificados no 

espaço da galeria como se fossem obras de museu. 

      
'Monumento Canadá ' - Dec.80 'Inventário de objetos' - 1974 



STUDIUM 22  32 

         

 

 Em algumas obras Boltanski recria relações entre fotografias e objetos 

encontrados, criando uma estrutura dentro da qual esses objetos interagem e 

alteram mutuamente o seu valor, forjando um significado a partir da presença de 

outro objeto, ou seja, estabelecendo nesse espaço um "valor associativo" entre 

objetos trazidos de situações distintas. Assim, ao apropriar os objetos e 

"reinventar" o seu lugar, o artista, ao modo de Bispo e Arman, destitui o objeto 

do seu "cálculo sintagmático", retirando o seu caráter técnico para acentuar o 

caráter poético. (Baudrillard, 2000: 29-31) 

 A idéia de museu, mantida pela disposição rigorosa de suas peças, 

historiciza a sua obra e confere credibilidade e legitimidade à memória de seus 

objetos e dos seres imaginados que, sabe-se lá, protagonizaram ou não essa 

história. O museu traz na sua concepção a tentativa de ordenar um conjunto de 

saberes e objetos cuja compreensão e credibilidade é mantida pela crença de 

que constituem, juntos, um universo sígnico coerente, estabelecido por certos 

critérios de ordenação e classificação. Ou seja, no museu a justaposição de 

informações e fragmentos intenta construir uma representação e também uma 

nova compreensão do mundo, que é corroborada por certas informações 

históricas, tais como datas, locais e outros aspectos culturais que descrevem 

uma certa sociedade. Compreendidos esses limites, é possível pensar o museu 

como espaço ficcional, no qual o recurso metonímico apresentado em séries de 

objetos rotulados e classificados constrói metaforicamente uma compreensão do 

todo. Assim, na obra de Boltanski, o readymade assume a vida de um objeto 

‘Arquivos do jornal’ 'Álbum da família D.1939-1945' - 1971 'Vitrine de 
referência e o 
Clube Mickey' 

1972 
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cuja história é construída por fragmentos justapostos, e se transforma em objeto 

ficção, em objeto memória, que solicita ser imaginada uma vez que só através 

dessa ficção ele poderá constituir-se como objeto de representação. Através da 

justaposição de informações, de garantias do vivido dadas pela fotografia, 

Boltanski constrói um espaço coerente, cujo significado desliza entre as certezas 

dadas pelo sistema de ordenação e o espaço movediço da ficção. 

 Na obra intitulada: "10 retratos fotográficos de Christian Boltanski", o 

artista explora sua própria memória, construindo uma "mitologia pessoal" e 

investe num tipo de autobiografia ficcional, feita a partir da mistura de suas 

próprias experiências e memórias inventadas. A obra é constituída por retratos 

que representam diversas fases da sua vida. No entanto, nem todos são retratos 

de Boltanski. Alguns foram apropriados de outras pessoas e apresentados como 

se fizessem parte de sua vida. Assim joga com o ficcional e o factual, construindo 

a sua memória e a sua identidade como quem constrói um labirinto. O gesto de 

inventariar a ua infância se transforma num jogo lúdico atravessado por outros 

personagens, atravessado por fantasmas que nunca se encontram. Construir 

uma autobiografia ficcional a partir de fragmentos desconexos e imaginários 

significa revelar essa construção do conhecimento que se dá sempre marcada 

por uma eleição no nível representacional. Nesse sentido nos permite pensar 

numa aproximação com Borges e Greenaway na medida em que estes também 

constroem um espaço pseudocoerente a partir de coisas díspares, fundindo o 

fantástico a referências concretas. Confirmando, de forma poética, que o signo 

é algo que serve para mentir (Eco, 2002:4). Através dessa mesclagem, 

desestabilizam os esquemas taxonômicos e nos fazem refletir sobre os limites 

dos sistemas de representação. 

 O trabalho de Boltanski desafia e ironiza o aspecto ficcional do museu, 

uma vez que o artista joga com a crença nos mecanismos de ordenação, 

classificação e representação das coisas. Através de fragmentos de histórias – 

representados pelas imagens e pelos objetos - o artista desvenda a construção 

de certas realidades e constrói uma trajetória de leitura, forçando inferências em 

torno desses fragmentos. Nesse sentido, pode –se dizer que ele constrói uma 

rede de autoconfirmação de saberes. Os objetos têm sua veracidade histórica 

confirmada pela justaposição às imagens fotográficas. As fotos têm o sentido de 
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sua representação corroborado pelos objetos e vice-versa. Assim, parece-nos 

muito interessante pensar como o objeto representa por metonímia a ficção e 

como a fotografia representa e garante a existência de algo, ainda que 

falsamente. A fotografia, como prova incontestável dos fatos, é amplamente 

utilizada para ratificação de certos eventos e fatos históricos. No noema 

fotográfico subsiste a força incontestável de algo que existiu e que confirma e 

sacraliza o museu como lugar do saber. Para Malraux, "photography not only 

secures the admittance of objects, fragments of objects, details, etc., to the 

museum; it is also the organizing device: it reduces the now even vaster 

heterogeneity to a single perfect similitude" 3 (Apud.Crimp, 1987:50). A função 

de rememoração da fotografia é explorada na sua raiz, uma vez que Boltanski 

utiliza a capacidade da fotografia em afirmar um certo estado de coisas, ao 

mesmo tempo em que aponta ironicamente para a credibilidade da fotografia. A 

fotografia apreende o mundo, representa-o e nos permite esquecê-lo, nos 

desprende do "isso foi" porque pode resgatá-lo enquanto representação do 

vivido. É com base nessa crença na imagem que Boltanski constrói um espaço 

ficcional que intenta substituir a sua experiência mesma. 

 O modo como o artista organiza objetos e imagens serve como argumento 

e legitima a ficção. Uma ficção que se junta à realidade e se confunde com ela 

tal como um animal mimetiza cores e texturas do seu meio para garantir a sua 

sobrevivência. Assim, sua obra oscila entre a crítica à crença do saber instituído 

e a construção irônica de um saber mantido por falsas provas. Como uma rede 

intrincada de campos e saberes diversos, aquilo que se encontra num museu 

funciona também como uma construção de sentidos acerca de um dado tempo 

histórico, de um povo ou de uma cultura. E essa construção guarda os rastros 

de um gesto taxonômico, organizado de forma arbitrária e racional, que elege 

fragmentos, objetos e imagens para representar uma cultura. Podemos dizer que 

Boltanski ironiza a história da humanidade e os mecanismos de representação 

e de fixação das crenças (Peirce). Por outro lado, também nos permite pensar o 

museu como um conjunto de informações e de objetos que, ao pretender 

                                            
3 "A fotografia não apenas garante a evidência de objetos, fragmentos de objetos, detalhes para 
o museu; ela é também o princípio organizador: ela reduz o que antes pareceu uma 
heterogeneidade vasta, agora numa similitude singular e perfeita". 
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representar a história da humanidade, traz sempre uma lacuna que revela a 

porção ficcional dessa sistematização. Ou seja, o artista constrói um jogo de 

representações através do qual desvenda os jogos representacionais instituídos 

socialmente. 

 Em suas seriações de objetos e retratos, simetricamente organizados, 

Boltanski aponta para a inexistência do objeto único e apresenta seus pares, 

seus quase-idênticos ou similares. Parece mostrar que uma coleção é sempre 

resultado de um recorte. Nesse sentido, pode iluminar o caminho paradoxal 

apontado por Baudrillard quando este questiona "se a coleção foi feita para ser 

completada" e respondendo à pergunta aponta ele mesmo para o papel positivo 

da ausência: a incompletude é o que alimenta a pulsão de vida presente na 

busca de completude. Nesse sentido afirma o autor que "o homem que coleciona 

está morto mas sobrevive literalmente em uma coleção que, a partir desta vida, 

repete-o indefinidamente para além da morte, ao integrar a própria morte na série 

e no ciclo" (Baudrillard, 2000:100 e 105 respectivamente/ grifos do autor). 

 Através dos readymades, sejam eles objetos ou fotografias, o artista 

constrói histórias e seres imaginários que se sustentam a partir das associações 

de leitura que são feitas e tal é oferecido como forma crítica de revelar os 

processos de construção de significado nos quais os sujeitos estão envolvidos. 

Dentro de uma ficção ele aponta para o processo ficcional em que todos estamos 

organizados a partir da linguagem. 

 Didi-Huberman ao discutir a relação com os objetos afirma que a 

"experiência da noite, na qual todos os objetos se retiram e perdem sua 

estabilidade visível, (...) revela para nós a importância dos objetos e a essencial 

fragilidade deles, ou seja, sua vocação a se perderem para nós exatamente 

quando nos são mais próximos" (Didi-Huberman, 1998:99). Não seria essa a 

relação que Boltanski procura restabelecer, em sua poética visual, com os seus 

objetos perdidos e reapropriados? Os objetos encontrados são organizados em 

vitrines segundo a norma museográfica. Há na sua disposição uma simetria e 

uma ordem que explicita a intenção descritiva, quase científica, de exposição 

desses objetos, simulando o espaço e a ordenação taxonômica do museu, que 

depois estendida, através da ficção, confere uma sobrevida para esses objetos. 
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Nesse sentido Boltanski não só constrói uma memória ficcional como também 

atribui memória a seus objetos e suas imagens. Tal como para o colecionador 

de livros em Benjamin, os objetos resgatados ganham nova vida e circunscrevem 

um novo espaço de representação. 

 Se em Artur Bispo a ordenação dos objetos, mesmo sistemática, 

manifesta uma liberdade mais poética, em Boltanski, essa ordenação, ao 

mimetizar e parodiar a organização museográfica, funciona como uma espécie 

de ironia a essa suposta objetivação do conhecimento. Assim, utiliza o lugar 

sagrado do conhecimento para desvendar essa sacralização do saber. Traz à 

tona, através de sua crítica, a construção de certas crenças que se estrutura no 

modo de organizar o conhecimento. Parece nos dizer, tal como Foucault, que "a 

ordem é ao mesmo tempo aquilo que se oferece nas coisas como sua lei interior, 

a rede secreta segundo a qual elas se olham de algum modo umas às outras e 

aquilo que só existe através do crivo de um olhar, de uma atenção, de uma 

linguagem..." (Foucault, 1987:10). 

 Ao contrário de um museu que pretende explicar e classificar os seres e 

objetos do mundo, Boltanski põe em evidência a construção de um saber que se 

articula em torno de certas informações selecionadas e justapostas. Desse 

modo, parodia a lógica da ciência, revelando ainda o caráter ficcional e provisório 

do conhecimento. Assim, tanto Boltanski quanto os outros artistas e escritores 

citados apontam para esse gesto taxonômico que organiza a nossa experiência 

e a nossa leitura dos signos. Ao quebrar com as certezas que garantem a 

interpretação, Boltanski parece dizer nos termos de Foucault que "é com base 

nessa ordem, assumida como solo positivo, que se constituirão as teorias gerais 

da ordenação das coisas e as interpretações que esta requer" (op.cit.:10). E 

nessa medida desfaz a teia de certezas que nos orienta, abrindo fissuras nas 

malhas que garantem a nossa interpretação dos seres e das coisas que nos 

rodeiam. Nesse sentido Boltanski desestabiliza as referências, utilizando dessa 

negatividade para chamar atenção sobre questões em torno dos códigos 

ordenadores e dos esquemas perceptivos que organizam a nossa leitura e 

segundo os quais se constitui o nosso saber. 
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PASSAGEIROS DO TEMPO E A EXPERIÊNCIA FOTOGRÁFICA: DO 

ÁLBUM DE FAMÍLIA AO BLOG DIGITAL 1 

Cláudia Linhares Sanz 2 

 

Resumo 

 A instauração de novas concepções sobre o tempo e o espaço, ambas 

categorias fundantes de nossos modos de viver, pode ser avaliada como sinal 

do processo de mutação que se opera na cultura contemporânea, presente não 

apenas nos hábitos cotidianos, mas também na enorme produção imagética que 

os acompanha. As novas experiências tempo-espaciais constituem formas 

inéditas de administrar a vida que afetam a experiência subjetiva, ressignificando 

noções como as de passado e presente, público e privado, atual e virtual. Nesse 

contexto, a fotografia da vida privada é progressivamente substituída pelos 

álbuns digitais e pelos fotologs, dispositivos de visibilidade que se integram às 

transformações da experiência temporal contemporânea e se investem da lógica 

da aceleração, da instantaneidade e da virtualização. 

 

Quando todos os fatos são fotografáveis: da fotografia do acontecimento 

às imagens do presente continuum 

No se puede pensar la técnica sino em relación com el tiempo 

Jesús Martín-Barbero 

                                            
1 Versão resumida do trabalho apresentado ao NP 20 - Núcleo de fotografia: Cultura e 
Comunicação, do XXVIII Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom, coordenado pelo Prof. 
Dr. Fernando de Tacca. (Unicamp) 
2 Jornalista e fotógrafa formada pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Imagem, 
Comunicação e Informação, na Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em Fotografia 
como Instrumento de Pesquisa nas Ciências Sociais, na Universidade Cândido Mendes; leciona 
hoje como professora de fotografia na graduação em Comunicação Social na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, na escola Ateliê da Imagem, no Instituto Brasileiro Audiovisual Darcy 
Ribeiro e na Pós-Graduação em Fotografia, Linguagem e Expressão da Universidade Cândido 
Mendes. E.mail: claudiasanz@terra.com.br. 
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 A fixação de um original reproduzível 

infinitas vezes possibilitou que a fotografia se 

tornasse um dos pigmentos fundamentais da 

escrita da memória ocidental. Desde seu momento 

inaugural, as fotografias serviram para fazer o 

homem viajar no tempo e reenquadrar, através de 

um olhar atual, os acontecimentos passados. A 

imagem, desenraizando-se do momento em que foi 

feita, alcançou gerações futuras, em lugares outros 

e épocas adiante. Iluminou, assim, com sua 

mistura de realismo e fantasia, não apenas os 

arquivos públicos e os estabelecimentos jornalísticos, mas também as coleções 

privadas.  

 Ao visitarmos os álbuns de família modernos, por exemplo, podemos 

identificar claramente de que modo a fotografia se constitui como lugar de 

memória, pelo qual determinado grupo social privilegiava o que pretendia 

lembrar e excluía o que preferia esquecer. O instante fotográfico demarcaria, 

desse modo, o propósito da lembrança em oposição ao propósito do 

esquecimento, numa imbricação profunda entre presença e ausência. Serviria, 

nessa perspectiva, à função positiva de reforçar a coesão social de um grupo 

mediante forte solicitação à adesão afetiva. A cada novo "ver", nova composição 

se revelaria nas imagens antigas, novas ressemantizações resultariam de um 

complexo processo de operações de seleção, concorrência, conflito e 

negociação. 3 Nessa perspectiva, ver fotografias nos remeteria a algum passado, 

mesmo que imaginado, e fazer fotografias nos remeteria não só ao presente, 

mas a uma idéia de passado que queremos construir. Assim, uma das funções 

norteador do ato fotográfico, principalmente o amador e familiar, teria sido, desde 

o final do século XIX, a intenção de constituir uma memória privada, reforçando 

os laços identitários e produzindo um sentimento de continuidade no tempo, de 

coerência de uma pessoa ou de um grupo social na construção de si próprio. 

Desse modo, selecionar um instante para ser visto – não só por quem fez a 

                                            
3 Sobre o conceito de memória, ver Pollack, Michael. Memória e identidade social. Estudos 
históricos, Vol. 5, Rio de Janeiro: FGV, 1992. 
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imagem, mas também por aquele que imaginamos que a verá algum dia – seria 

uma atitude de atribuição de relevância e valor ao momento presente, 

transformando, a partir daquela seleção, o fato em acontecimento. Fotografar 

seria, portanto, estabelecer uma distinção entre aquele instante e os demais, e, 

ao mesmo tempo, torná-lo passível de ser conhecido. 

 De fato, a idéia de um momento relevante, materializado a partir da fixidez 

fotográfica, esteve presente, ainda que de formas variadas, em muitos tipos de 

discurso fotográfico, inclusive na narrativa da vida doméstica: as coleções 

privadas foram bastante preenchidas por momentos "inesquecíveis"; episódios 

que, embora cotidianos, ao serem selecionados, tornavam-se imbuídos de valor, 

integrando uma linha progressiva – com começo, meio e fim – que alimentava a 

história e a identidade daquele grupo social. Na realidade, a imagem congelada 

referendou não apenas a captura de uma fatia do tempo, mas, sobretudo, a 

construção de um momento singular que fosse capaz de representar o 

acontecimento como um todo. Trata-se de uma narrativa fotográfica que se 

relaciona estreitamente com a experiência moderna de duração do tempo, 

calcada na ruptura e, portanto, na mudança; uma construção da história visual 

das famílias que dialoga com a modalização temporal da Modernidade, momento 

em que o acontecimento, como marco temporal, torna-se agente absoluto de 

mudança. 4 

 O que ocorre, entretanto, quando o acontecimento sofre atualização 

permanente? Será que o sentido do fotografar incessante das câmeras digitais 

seria o mesmo daquele fotografar moderno que visava, de alguma maneira, a 

extrair um certo momento da duração, frear a aceleração e constituir, por meio 

de figuras relevantes e marcos temporais, o passado como espaço da 

experiência? Como atribuir singularidade e alteridade a um acontecimento se 

todos os acontecimentos são registrados sucessivamente em milhares de 

fotografias? A atual abundância incessante de acontecimentos criaria um fluxo 

                                            
4 Para Hans Ulrich Gumbrecht, é a partir do século XIX, na Modernidade Epistemológica, que se 
atribui ao tempo a função de agente absoluto de mudança. Ver A modernização dos sentidos. 
São Paulo: Editora 34, 1998. Sobre modalização temporal na Modernidade e a fotografia do 
acontecimento ver Linhares Sanz, Cláudia. "Passageiros do tempo e a experiência fotográfica: 
da modernidade analógica à contemporaneidade digital." Dissertação de mestrado, Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, 2005, no prelo. 
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inflacionário de acontecimentos sem diferenciação, numa disformidade uniforme, 

incapaz de revelar mudança ou ruptura evidentes. Quando o número de 

acontecimentos noticiados é gigantesco, há uma espécie de cancelamento 

mútuo: todos os fatos são acontecimentos e, ao mesmo tempo, nenhum o é 

efetivamente. Trata-se de uma ampliação do presente (ou uma produção de um 

presente cada vez mais amorfo) que, paradoxalmente, nos causa a impressão 

de que o presente é cada vez mais exíguo, perpetuamente veloz na medida em 

que o que sentimos são instantes sem densidade que se sobrepõem 

aceleradamente uns aos outros, sem ruptura, sem começo, meio e fim, numa 

repetitiva e infinita seqüência de instantâneos fotográficos. É como se a torrente 

de imagens fotográficas integrasse a produção, em ritmo inflacionário, do 

acontecimento contemporâneo. Tais fotografias funcionariam, simultaneamente, 

como maneiras de responder a essa sensação de velocidade e de reforçá-la 

ainda mais; atitudes que parecem desejar desacelerar os acontecimentos e, ao 

mesmo tempo, engendrar funcionamentos ainda mais velozes no corpo do 

sujeito. 

 Ver, fotografar e ver, em alguns segundos. Ver, fotografar e deletar: essas 

são trilogias bem corriqueiras da fotografia amadora contemporânea. Desde que 

a câmera digital possibilitou que seus usuários vissem as fotografias no instante 

mesmo em que eram feitas (ou alguns centésimos de segundos depois), houve 

uma mudança significativa na experiência fotográfica. Mas por que motivo nos 

pareceu importante produzir câmeras que veiculassem "duplos" da realidade no 

momento mesmo em que estamos ainda diante dessa realidade? Ter controle 

absoluto sobre a produção da imagem fotográfica parece ter sido uma espécie 

de imaginário corrente, mas o descontrole era tolerado como propriedade 

inevitável do processo fotomecânico. Ver as fotografias após serem reveladas 

podia causar certo desconforto, mas fazia parte da experiência de reenquadrar, 

através do olhar presente, os fatos passados. No mundo de hoje, no entanto, 

essa espera adquire graus de insuportabilidade: valoriza-se o resultado imediato, 

pois a demand por produtividade não suporta o desperdício com imagens 

"imperfeitas". Assim, o desenvolvimento desse tipo de gerenciamento da 

imagem aparece profundamente relacionado à estética da velocidade, instituída, 

sobretudo, a partir da idéia de tempo real. Fotografar e ver (imediatamente) é 
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uma experiência fotográfica inédita, absolutamente em consonância com nossa 

experiência temporal e certas expectativas culturais hoje socialmente 

compartilhadas. O pequeno tamanho, a leveza, o sentido prático, a agilidade, a 

eficiência são atributos que fazem da câmera digital um bem de consumo 

altamente sedutor. 

 Cabe esclarecer que se mencionamos a relevância da câmera digital não 

é porque ela, através de uma suposta relação de causa e efeito, possa por si só 

instituir uma forma inteiramente nova de fotografar. Como afirma Deleuze, "as 

máquinas não explicam nada, é preciso analisar os agenciamentos coletivos dos 

quais elas são apenas um parte". 5 Trata-se, no entanto, de considerar a câmera 

digital uma máquina assemblage da atualidade, efeito-instrumento da 

subjetividade contemporânea; identificá-la, portanto, como a figura radical e 

emblemática, em termos fotográficos, de nossas atuais modalidades de 

experiência temporais, e, ao mesmo tempo, como um instrumento de 

intensificação, desdobramento e difusão de tais experiências. Assim, se não há 

uma única maneira de lidar com a câmera digital, há, pelo menos, uma técnica 

preponderante que a gerencia e nessa técnica estão inscritos modos 

contemporâneos de pensar e ver – modos resultantes de um conjunto 

heterogêneo e irredutível de transformações sociais e perceptivas. As novas 

tecnologias fotográficas são, nessa perspectiva, capazes de colocar em prática 

e de impulsionar noções como as de presente continuum e ampliado, desejo de 

visibilidade e pânico do esquecimento. Entretanto, isso significaria dizer que, se 

as novas tecnologias impulsionam toda uma nova maneira de estar no mundo, 

elas também supõem uma forma já dada de ver o mundo e, sobretudo, certa 

experiência temporal que incide não apenas sobre a imagem produzida pelo 

equipamento digital: criam novas maneiras de perceber, inclusive, as fotografias 

analógicas. 

                                            
5 Deleuze, Gilles. Conversações. Tradução Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: ed. 34, 1992: 216. 
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 Nesse sentido, o laço que, desde o advento da fotografia, conectou o ato 

fotográfico à experiência da temporalidade – evocando conexões com o que 

imaginamos que fomos, que somos e que seremos – adquire, na 

contemporaneidade, contornos inéditos. Atualmente, não deixamos de fotografar 

para, um dia, poder recordar aquele evento. Entretanto, quando a imagem se 

revela no presente, integra-se ao próprio fato como elemento de sua realização. 

É como se, além do sentido de memória, o fotografar estivesse sendo movido, 

cada vez mais, também por uma necessidade de presença no instante. Mais do 

que nunca, utilizamos a fotografia para "realizar" o agora e, até mesmo, para 

intensificá-lo, como se, sem as imagens, aquele momento fosse menos vibrante. 

Nessa perspectiva, tirar uma fotografia a cada instante é menos um movimento 

de frear a aceleração, como poderíamos supor, e mais um movimento de 

integrar-se ao ritmo, fazendo com que os instantes "fixados" não tenham fixidez 

absoluta e ganhem uma espécie de cadência, movimento que se integra ao 

presente continuum e à aceleração exponencial. Não é apenas um 

acontecimento singular que "merece" ser fotografado, mas é o fato de ser 

fotografado que o torna acontecimento. Desse modo, talvez possamos dizer que 

o prazer em ver as fotos assim que as tiramos não esteja ligado apenas a uma 

exigência de qualidade estética (com a foto e conosco mesmos), mas se 
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relacione com um rito de celebração do presente, vivido, individual ou 

coletivamente, através da tela. "Porque a vida é agora" como enfatiza o 

comercial do Visacard. 

 

Da intimidade das fotografias privadas à visibilidade dos fotologs 6 

 Vivemos em um mundo em que, 

cada vez mais, as novas tecnologias 

da comunicação são concebidas como 

imprescindíveis ao contágio, ao 

agenciamento e à interlocução do 

acontecimento coletivo. Desse modo, 

tornou-se hábito, pelo menos para 

alguns setores das classes mais 

favorecidas, produzir sites pessoais 

preenchidos por diários e fotografias da 

vida privada. De acordo com os dados 

exibidos na página central do 

Fotolog.net – um dos sites precursores 

a alugar "hospedagem" para páginas 

pessoais com fotografias – o Brasil tem 

335.213 fotologs, sendo o país que hospeda o maior contingente de páginas 

desse tipo, ganhando de todos os países latino-americanos e também dos EUA. 

Nesses espaços virtuais, pessoas "comuns" exibem imagens de sua vida 

particular e tornam possível que qualquer pessoa, estranha ou não, seja hábil a 

"enviar" seus comentários sobre o conteúdo veiculado.  

 Por que razão passamos a gostar tanto de expor nossas experiências aos 

milhares de olhos que, potencialmente, navegam na internet? Lembremos mais 

                                            
6 O fotolog é um tipo de diário on-line (weblog), localizado em sites especializados, em que 
qualquer usuário pode postar fotografias digitalizadas e comentários. A análise que se segue 
refere-se, especialmente, aos fotologs que têm como conteúdo principal a veiculação de fotos 
amadoras sobre a vida privada. Segundo uma pesquisa da empresa americana de estatísticas 
StatSoft R&D, realizada em 2004, 13,6 % dos usuários da Internet veiculam fotografias pessoais 
para, através da rede, compartilhá-las com outros. 



STUDIUM 22  46 

uma vez dos álbuns de família do final 

do século XIX e início do XX, ícones 

dos ritos da vida privada. Integrantes 

da esfera da privacidade, localizados 

nas estantes das salas de jantar 

burguesas ou nas mesas de centro 

dos ambientes domésticos, as 

coleções portáteis de fotografias são 

verdadeiros símbolos da intimidade 

familiar. Cada álbum, com sua capa 

de couro, está pronto a exaltar as 

marcas de distinção social daquele 

grupo; a contar e recontar a trajetória 

temporal de seus membros; a criar a 

consciência da constituição familiar 

como processo vetorial; a atribuir um 

sentido de coerência e singularidade 

àquele passado. Tais álbuns são constituídos de fotografias cuidadosamente 

selecionadas, classificadas, organizadas e identificadas pelos guardiões 

autorizados. À medida que novos eventos são fixados pela câmera, o processo 

se reinicia: as novas imagens são analisadas e julgadas merecedoras de ser 

incluídas no acervo da narrativa do "eu-identitário" daquela família. A sobriedade 

da pose dos retratos, a escolha dos trajes de festa, as cenas de batizado, das 

cerimônias matrimoniais e até as cenas de morte constituem os marcos da 

passagem temporal em que a linha de vida de uma família é contada por essas 

coleções portáteis. Os álbuns de família modernos são, portanto, objetos de uso 

próprio, visam a uma autocriação coletiva e constituem-se como riqueza 

simbólica que deve ser protegida, sobretudo, por aqueles que desejam se afinar 

com os laços familiares. Essas imagens da narrativa familiar estão 

fundamentalmente relacionadas às imagens que compõem a narrativa do 

indivíduo moderno dotado de uma subjetividade interiorizada. Elaborada na 

relação com sua "verdade interior", a narrativa singular estruturava-se a partir de 

uma certa progressividade e de um certo desenvolvimento, desenrolando-se na 
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duração temporal. 7 De fato, a sociedade moderna impôs – como em nenhum 

outro momento histórico – uma percepção temporal capaz de engendrar a 

consciência de si como processo vetorial, como ser cuja existência singular se 

desdobra em eventos que se sucedem no movimento de uma vida particular. 8 

Como afirma Richard Sennett, em O declínio do homem público, as tiranias da 

intimidade, o reino da família – domínio próximo ao "eu" – passa a ser, a partir 

do século XIX, lugar de expressão da individualidade. 9 Nesse sentido, os novos 

ambientes íntimos e privados que proliferam nos séculos XVIII e XIX, sobretudo 

na classe burguesa, eram – como bem analisa Paula Sibilia –, verdadeiros 

espaços para introspecção, convites ao homo psychologicus para a escrita de 

diários íntimos: "Nos diversos gêneros da escrita íntima, os sujeitos modernos 

aprenderam a modelar a própria subjetividade através desse mergulho 

introspectivo, dessa hermenêutica incessante de si mesmo." 10 

 O que vemos hoje, entretanto, é que a "hiper-acelerada" temporalidade 

contemporânea é acompanhada por uma progressiva diluição daquela 

interioridade construída ao longo da vida, projeto que previa, de alguma forma, 

a construção de si a partir do acúmulo das experiências na duração do tempo. 

Trata-se de um significativo deslocamento na maneira de construir "as imagens 

de nós mesmos". Por um lado, no âmbito individual e privado, nossas 

personalidades deixam de ser tão calcadas numa identidade estável e "interior" 

e passam a ser expressas e constituídas na exterioridade visível da imagem 

corporal. Nesse sentido, não estamos falando a respeito de uma tendência 

exibicionista de "delatar" publicamente nossos segredos mais íntimos; referimos-

nos a uma subjetividade que se constrói na própria exterioridade; a uma 

                                            
7 Bezerra, Benilton. A retomada do futuro: tempo e utopia na subjetividade contemporânea In 
Souza, Solange Jobim (org.). Mosaico, imagens do conhecimento. Rio de Janeiro: Rios 
Ambiciosos, 2000: 89. Ver também Taylor, James. As fontes do self. A construção da identidade 
moderna. São Paulo: Editora Loyola, 1997. 
8 O desenvolvimento social do homem está hoje bastante ligado a seu crescimento 
empreendedor-financeiro bem como a seu desempenho em tornar-se visível, e não às 
experiências que se acumulam ao longo da vida. Não há mais tanto lugar para o recolhimento 
solitário, as crises existenciais, "viagens auto-exploratórias"; elas são entendidas, na maioria das 
vezes, como sinais de doença e improdutividade. 
9 "Durante o século XIX, a família vai se revelando cada vez menos o centro de uma região 
particular, não pública, e cada vez mais como um refúgio idealizado, um mundo exclusivo, com 
um valor moral mais elevado do que o domínio público". Sennett, Richard. O declínio do homem 
público, as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999: 35. 
10 Sibilia, Paula. Os diários íntimos na internet e a crise da interioridade psicológica. In Olhares 
sobre a cibercultura. Lemos, André e Cunha, Paulo (org.) Porto Alegre: Ed. Sulina, 2003: 143. 
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diagramação que se efetua quando nos tornamos visíveis. A subjetividade 

intimista do homem psicológico que, durante sua existência, buscava um sentido 

singular, não se adequa à aceleração exponencial contemporânea, em que a 

duração do tempo perde sua força de significação. Assim, as narrativas do 

sujeito contemporâneo não possuem a tônica de uma coerência de si mesmo, 

que uma alusão a uma identidade estável poderia supor, mas é composta a partir 

de padrões flexíveis, ondas mercadológicas e modas de estilos. 11 É como se o 

sujeito já não construísse seu "eu" na duração do tempo, mas, ao contrário, a 

partir de referências cada vez mais efêmeras, mais instantâneas, no sentido 

oposto ao da duração. 

 

                                            
11 Como afirma Fernanda Bruno: "A crise destes limites, encenada nos weblogs e webcams, 
subverte esta tópica e transforma o sentido da intimidade e da interioridade (...) o foro íntimo 
deixa de ser experimentado como o refúgio mais autêntico e secreto para se tornar uma matéria 
artificialmente assistida e produzida na presença explícita do olhar do outro". Segundo a autora, 
a experiência da intimidade deixa de corresponder à tópica moderna do sujeito, em que se 
opunham aparência e realidade, vinculando a primeira à superfície, à exterioridade e à máscara, 
e a segunda à profundidade, à interioridade e à verdade. Bruno, Fernanda. Máquinas de ver, 
modos de ser: visibilidade e subjetividade nas novas tecnologias de informação e de 
comunicação. Anais da XIII Compós, São Paulo: 2004. 
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No âmbito coletivo, o homem psicológico expressaria um projeto de 

sociedade que se percebe histórica, comprometida – a partir de um processo 

ininterrupto de construção de si – com a construção do futuro. 12 É como se o 

homem dotado de interioridade fosse a base de um desejo coletivo de autonomia 

e de uma aspiração ao domínio de si e da realidade – características fundantes 

da cultura e da subjetividade modernas. Com o declínio da interioridade e o 

"fechamento" do futuro como espaço aberto de expectativa, é como se o 

indivíduo se desconectasse do engajamento com o processo histórico, como se 

sua ação não se projetasse como elemento responsável e determinante no futuro 

do planeta. Com efeito, poderíamos ver nesse processo uma alteração do papel 

tradicional do sujeito na história, e talvez conectá-la à crise dos movimentos 

políticos e coletivos. Aliás, é cada vez mais presente no imaginário coletivo a 

idéia de que, se não podemos mudar o mundo nem a história, podemos pelo 

menos, mudar nosso próprio corpo. Assim, na falta de projetos coletivos, a esfera 

pública é, progressivamente, inundada por imagens da intimidade e projetos 

individuais. A vida privada não é mais um segredo a ser protegido pelos 

guardiões da família; a experiência pessoal, tanto individual como familiar, é 

objeto de interesse público e deve ser exposta. Desse modo, o declínio da 

interioridade e o interesse público pela intimidade constituem os dois eixos, 

mutuamente conectados e acentuados pelos dispositivos midiáticos, que 

configuram o universo da visibilidade. 

 Em dezembro de 1995, a fotógrafa Nan Goldin foi contemplada com uma 

bolsa do Mother Jones International Fund for Documentary Photography, um dos 

prêmios mais significativos da fotografia internacional. O trabalho de Nan Goldin, 

conhecido principalmente a partir da década de 1980, abordaria um tema 

inusitado, até então, para uma premiação de fotografia documental: seu diário 

fotográfico, no qual ela retrata, sem pudores, sua mais íntima privacidade. As 

fotografias, realizadas em espécie de estética amadora, são flagrantes "casuais" 

da subcultura urbana e artística da qual a fotógrafa faz parte. A premiação da 

fundação Mother Jones, tradicionalmente concedida a fotógrafos documentais 

que desenvolvem denúncias sociais relevantes e trabalhos sobre temas 

                                            
12 Bezerra, Benilton. Seremos sujeitos amanhã? Cadernos de Psicanálise, n. 21. Rio de Janeiro: 
CPRJ, 1999: 7. 
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humanitários, aponta uma mudança interessante, que pode estar relacionada à 

configuração desse universo de visibilidade, em que se desenvolve um tipo de 

interesse público, cada vez mais intenso, pelos dramas da intimidade. Se na 

Modernidade houve, como afirma Richard Sennett, uma reconfiguração entre 

espaço público e privado, na Contemporaneidade estaria ocorrendo, segundo 

Bauman, não apenas uma outra renegociação dessa fronteira notoriamente 

móvel: "o que parece estar em jogo é uma redefinição da esfera pública como 

um palco em que dramas privados são encenados, publicamente expostos e 

publicamente assistidos". 13 

 Não é apenas a vida privada 

das celebrities que se torna "interesse 

público". Cada vez mais, a pessoa 

comum, sobretudo aquelas das 

classes favorecidas, parece desejar 

compartilhar publicamente suas 

experiências íntimas. As novas 

tecnologias, como as câmeras digitais 

e os fotologs, funcionam como ótimos 

dispositivos para o indivíduo que 

encontra no "tornar-se visível" uma 

maneira de construir sua identidade. 

As fotografias e os textos veiculados 

nesses espaços virtuais não são 

apenas relatos da vida cotidiana: são novas modalidades de expressão e 

comunicação, novas narrativas do "eu" que, em vez de estarem recônditas no 

íntimo do sujeito ou nos segredos de uma família, estão sendo construídas a 

partir de sua exposição. Parece haver, portanto, uma reformulação nos modos 

como as imagens de nós mesmos passam a ser construídas, como se 

existíssemos à medida que fôssemos capazes de fazer saber que existimos. 14 

                                            
13 Bauman, Zigmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001: 83. 
14 Ver Sibilia, Op. cit  e Bruno, Op. cit. 
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 É importante notar que nos weblogs pessoais, assim como nas webcams 

e nos reality shows, os limites que separam realidade e ficção são extremamente 

tênues. Não há, como no fotojornalismo poderia haver, valorização da realidade 

em detrimento da ficção ou ênfase numa essência em detrimento da aparência. 

Talvez possa ser dito que não há sequer distinção entre esses conceitos. Os 

limites que opunham tais categorias parecem ser distendidos, à medida que a 

interioridade, tomada como prévia e coerente, entra em declínio e a 

"personalidade" faz-se na efetuação da visibilidade. A verdade é o que se mostra 

e "como se mostra" 15, não se inscrevendo, portanto, num regime único de 

inteligibilidade, mas numa demanda de intensidade perceptiva que não 

necessariamente significará alguma construção de sentido. São imagens de 

diversos passados presentes e de milhares de acontecimentos, organizados não 

em uma linha progressiva temporal, mas como variações simultaneamente 

disponíveis, igualmente "reais". Tudo parece ser como se, em decorrência dessa 

nova experiência espaço-temporal e dos novos agenciamentos homem-

máquina, a progressiva virtualização desatasse, cada vez mais, os elos entre a 

imagem fotográfica e o referente. 

   

                                            
15 Bruno, op. cit. 
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ENTRE A MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO: O REALISMO DA OBRA DE 

SOPHIE CALLE 

Ronaldo Entler 

 

 Os personagens da fotografia têm uma forte vocação para o anonimato. 

São muitas vezes escolhidos a certa distância, em meio à multidão e, somente 

depois, diante da imagem pronta, são objetos de um olhar mais detalhado, atento 

ao vestuário, aos gestos, fisionomias, ao caminho que seguiam. Nesse 

momento, a especulação sobre a identidade das pessoas retratadas pode ser 

inevitável mas, ainda assim, muitos autores normalmente assumem o anonimato 

como condição de seus registros. 

 Em termos formais, esse personagem pode ser apenas um elemento da 

composição. Em termos referenciais, pode ser um representante aleatório de um 

grupo social mais amplo. No entanto, se nosso olhar não é o do esteta ou do 

cientista, veremos que ele resiste a esses papéis: encontramos nele algo além 

da matéria-prima que constitui a obra de arte e do espécime exemplar de uma 

categoria social. Vemos um indivíduo com sua história irredutível, apesar de 

inacessível, e que pode fisgar intensamente o olhar mais despretensioso. 

 É assim ao depararmos com uma fotografia perdida em um livro antigo, 

ou jogada no meio dos objetos herdados de um membro da família que sequer 

chegamos a conhecer. Quando nos deixamos tocar por essas imagens, somos 

envolvidos por uma história latente que já não podemos recuperar. A inexistência 

do relato cria um paradoxo que nos detém: há ali um passado, e a imagem só é 

capaz de nos lembrar de que ele está definitivamente esquecido. Há, portanto, 

a presentificação de uma ausência. 

 O interesse que podemos ter por essas imagens distantes é diferente 

daquele que move um cientista, que tentará entender, geralmente através dos 

modelos que sobrevivem na imagem, o modo de vida de uma época, o vestuário, 

o gesto, a família, o trabalho, a hierarquia das relações etc. Falamos de um 

interesse particular pela realidade, não diretamente a nossa realidade, mas a de 
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um outro. Sendo inapreensível, suas faltas transformam-se facilmente em 

abertura para que o imaginário complete e dê sentido aos fragmentos deixados 

pela realidade. 

 

Sophie Calle: testemunho e ficção 

 Quando se fotografa cotidianamente, a distância criada entre aquele que 

toma a imagem e aquele que nela aparece é fruto das circunstâncias: não há 

razão para querer identificar cada pessoa que cruza a câmera. Fotografa-se 

simplesmente e o desconhecimento é uma conseqüência que, eventualmente, 

se explora ou remedia posteriormente. 

 Sophie Calle vai além desse caráter circunstancial do desconhecimento e 

fundamenta seu trabalho nas presenças incompletas que a imagem oferece, 

operando-as de modo sistematizado e tomando-as como conceito central de 

seus projetos. Com isso, ela consegue aprofundar a distância com a realidade 

que investiga, sem jamais rompê-la. 

     

 Muitos de seus trabalhos incluem fotografias, relatos textuais, além de um 

envolvimento performático da própria artista. Em Suíte Vénitienne, de 1980, ela 

escolhe aleatoriamente um personagem em Paris e o segue até Veneza durante 

quase duas semanas, fotografando-o e entrevistando pessoas com quem ele se 

encontra, sem jamais abordá-lo diretamente. Nas imagens e textos publicados, 

Suíte Vénitienne, de 1980 La Filature, de 1981 
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a identidade e o rosto do homem tampouco são revelados ao público. Invertendo 

o jogo, em La Filature, de 1981, Calle manda contratar um detetive particular 

para segui-la e constituir um relato sobre suas atividade ao longo de um dia. Ela 

não conhece a pessoa que a seguirá, mas pede a um terceiro que se coloque 

num ponto de seu caminho e fotografe as ações de qualquer um que pareça 

segui-la. Num quebra-cabeças cujas peças são imprecisas, ela expõe estes 

diferentes olhares cruzados: os dois registros fotográficos e três relatórios, o dela 

própria sobre seu dia, o do detetive contratado e o dessa terceira pessoa sobre 

as ações do detetive. Em Hôtels, de 

1983, ela retorna a Veneza onde 

passa a ocupar a função de camareira 

num hotel. Lá, a artista fotografa os 

objetos deixados pelos hóspedes em 

seus quartos enquanto estão 

ausentes, tentando através deles 

recompor seus hábitos e 

personalidades. Em Les Tombes, de 

1990, ela trabalha sobre uma 

ausência reduplicada, fotografando 

túmulos sem nomes, onde apenas se 

lê algum tipo de parentesco (mãe, pai, 

irmã...). Em Une jeune femme disparît, 

de 2003, Calle apresenta uma série de 

documentos sobre Bénédicte Vincens, 

funcionária do Centro Georges 

Pompidou, conhecedora e admiradora do trabalho da artista, que desapareceu 

logo após o incêndio de seu apartamento. Ao lado de fotos feitas por Calle do 

apartamento destruído, apresenta-se uma série de cópias-contato de negativos 

encontrados no local, parcialmente derretidos pelo fogo, mas que ainda são 

capazes de fazer referência a pessoas e lugares ligados à vida de. 

L'hotel, Chambre 25, 1983 
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 As obras de Sophie Calle são sempre marcadas por relatos que não 

escondem uma dose de envolvimento afetivo diante de hipóteses que elabora 

sobre seus personagens. Na trama que recompõe a partir de imagens e dados 

coletados de forma fragmentária, ela própria acaba por se transformar em 

personagem de sua obra. 

 Quando fundamenta seus trabalhos num efeito de realidade produzido 

pela fotografia, não pretende sublinhar o poder de analogia ou a capacidade 

retórica das imagens fotográficas. Ao contrário, o que faz é demarcar a 

incompletude e a precariedade de sua mensagem para garantir nela um espaço 

de identificação. O interesse não é científico e o compromisso não se dá com 

uma suposta verdade. Caso contrário, poderia simplesmente entrevistar os 

personagens observados em vez de rodeá-los e de vasculhar seus objetos. O 

anonimato é parte de seu método, pois tão importante quanto o apontamento de 

uma existência real é a impossibilidade de esgotá-la num relato. 

 Essa distância de que falamos retira seu valor da tensão entre elementos 

paradoxais: o eloqüente estereótipo da composição e a muda singularidade de 

uma existência. Entre um e outro, permanece uma lacuna que pede para ser 

preenchida, mesmo que seja através da imaginação. Ou melhor, 

preferencialmente através dela, porque é ela que pode garantir a identificação, 

isto é, a inserção daquele que observa dentro do evento observado. 

Les Tombes, de 1990 Une jeune femme disparît, 
2003 1983 
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 É esse o convite que a artista aceita e às vezes repassa a outros olhares. 

Calle não está empenhada em decifrar o modo de vida de uma sociedade ou 

sequer em resgatar a biografia de um personagem importante. Seu interesse é 

semelhante àquele de Baudelaire, quando dedica uma breve paixão a uma 

passante ("À une passante", 1857), que o poeta observa à distância e deixa se 

perder na multidão. Assim também ela preserva o caráter inapreensível de seus 

objetos, se interessa mais pelas insolúveis perguntas lançadas do que pelas 

respostas certas que, provavelmente, apenas serviriam para anular o desejo que 

garante o vínculo entre aquele que olha e aquele que tem sua imagem 

fragilmente retida. 

 

Um realismo pouco eloqüente 

 As experiências de Calle se movem na direção de uma fotografia de cunho 

documental, mas operada de um modo muito distinto daquele estabelecido pela 

tradição dessa linguagem. Autores como Philippe Dubois (O ato fotográfico, 

1994) e Jean-Marie Schaeffer (A imagem precária, 1996) já discutiram a força 

testemunhal da fotografia, destacando a ligação da imagem a um evento 

singular, mas assumindo a fraqueza de seu relato sobre ele. Ambos partem da 

compreensão da fotografia como um "signo indicial", no sentido dado por Charles 

Sanders Peirce a esse conceito: um signo que se constrói a partir da conexão 

física com seu referente. 

 Podemos dizer que há aqui um novo e sutil tipo de realismo. E se for 

possível uma recolocação desse conceito, deveremos no entanto pensar num 

realismo que se liberta da questão da mimese perfeita. Ou seja, para este 

debate, será fundamental não confundir a "força testemunhal" do signo com o 

"valor de analogia" que sempre fundamentou nossa concepção de realismo (cf. 

Dubois, 1994:66-71). 

 A suposta vocação que a fotografia tem para reproduzir o real garantiu-

lhe desde sua invenção uma posição de destaque no campo das ciências e da 

comunicação. Em contrapartida, esse mesmo entendimento criou empecilhos 

para sua aceitação como forma de manifestação artística, tomando suas 
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imagens como mero produto de uma ação mecânica, sem nenhum vínculo com 

a expressão de sentimentos ou com qualquer capacidade imaginativa. Em 

resposta, a fotografia se esforçou ao longo do século XX para anular esse vínculo 

com o real, destacando seu caráter artificial e sua capacidade de codificação do 

mundo visível. Ainda que a fotografia documental tenha mantido sua vitalidade, 

tentou-se sempre delinear uma noção de arte fotográfica marcada pelas 

possibilidades de manipulação e reconstrução da realidade, o que garantiria a 

ligação dessa produção com o imaginário de seu autor. 

 Essa negação não foi exclusiva do campo da fotografia. A ruptura com a 

realidade visível foi uma questão central de toda arte moderna, numa busca que 

marcou também a pintura e a escultura, tendo como ápice o abstracionismo, no 

qual toda referência mimética foi abolida. 

 A partir do final dos anos 50, observamos alguns processos que 

relativizam essa tendência. Por um lado, chegamos a uma situação em que os 

conflitos entre a fotografia e as outras artes perdem força. Por outro, muitos 

artistas passam a questionar a autonomia de poéticas preocupadas apenas com 

o caráter construtivo ou expressivo das formas interiores à obra e reivindicam 

uma reconexão com questões mais próximas da vivência cotidiana do público. 

O exemplo mais evidente disso é a Pop Art. 

 O termo "realismo" é retomado nesse mesmo momento através de um 

outro movimento, o Nouveau Realisme francês. Aqui, essa palavra aparece sem 

o estigma ingênuo da mimese, recorrente na tradição da pintura. Para lembrar o 

procedimento de alguns de seus representantes, trata-se de uma arte que 

transporta para a galeria objetos ligados à paisagem urbana, que conserva 

resíduos deixados por uma ação banal, que recicla à maneira do bricoleur 

materiais pré-formados, ou que simplesmente demarca um objeto em seu 

contexto de origem para motivar uma nova forma de percebê-lo. Portanto, não 

reproduz o real, mas representa-o tomando-lhe emprestado alguns de seus 

fragmentos. 

 Podemos afirmar com certa segurança que a arte contemporânea não 

mais se preocupa em opor o visível ao imaginário, ela pode se referir a um mundo 
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exterior, tomá-lo mesmo como razão de sua obra, partir de sua materialidade e, 

ainda assim, encontrará um vasto espaço para as elaborações subjetivas de 

seus autores e de seu público. 

 O conceito de realismo deve ser aqui entendido de modo bem delimitado: 

ele se refere à percepção operada através da imagem de algum vínculo com o 

real, longe de qualquer pretensão de verossimilhança. O que se coloca em jogo 

não é o fato de a fotografia portar ou não uma verdade sobre seu objeto, mas a 

certeza de que tal objeto existiu diante da câmera, num dado momento do 

passado. Como efeito, a imagem nos convida a perceber que temos ali uma 

imagem não apenas construída pela imaginação ou pelos artifícios de um meio 

artístico. Ao lado disso, o próprio objeto participou dessa construção. Essa idéia 

seria um tanto banal, se a tradição da fotografia não tivesse se esforçado tanto 

para apagar os vínculos da imagem com o referente que lhe deu origem. É 

preciso, portanto, delineá-la com certo cuidado. 

 Esse realismo não é aquele da tradição das artes visuais, tributário das 

pretensões da arte renascentista. Tampouco falamos especificamente da 

preocupação com transformação da realidade social, como percebemos na 

literatura realista do século XIX, ou do neo-realismo da literatura e do cinema do 

século XX. Se podemos nos apoiar em alguma tradição de uso desse termo, 

essa será a do realismo científico definido pela epistemologia, que se refere à 

possibilidade de conceber a existência das coisas independentemente de sua 

abordagem pelo conhecimento humano (Abbagnano, 2000:834-5). Com essa 

afinidade, podemos compreender a fotografia como produto de uma elaboração 

cultural e intelectual, sem perder de vista a idéia de uma existência própria ao 

objeto referenciado. 

 Essa noção de realismo não nega, portanto, a existência da intervenção 

de um "discurso humano", construído através da codificação da imagem: de fato, 

é através dela - a pose, por exemplo - que a imagem ganha certa capacidade 

retórica. Com isso, a singularidade daquilo que se apresenta é confrontada com 

uma categoria generalizante: o escravo, o pai, o histérico... Ou o casamento, o 

acidente, a guerra... 
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 A fotografia oferece, de um lado, algumas pistas sempre muito abertas em 

seu testemunho. De outro, para poder dizer algo mais, porta alguns rótulos, 

sempre fechados, porque estão baseados em modelos previamente elaborados 

da pose, da composição, do enquadramento, da perspectiva etc. Para o 

historiador, tais informações não são pouca coisa, porque mostram que tal fato 

existiu na realidade e mostram também, através do arranjo fotográfico, um certo 

papel que foi socialmente conferido ao sujeito: eram escravos, proletários ou 

burgueses; pobres posando como ricos, ricos encenando fantasias, eram 

momentos de lazer, de trabalho ou de festa, era uma guerra ou um incêndio, era 

um cidadão de tal país, um criminoso, um histérico... 

 Ocorre que, quando passa do testemunho para o discurso simbólico, a 

fotografia salta um pouco abruptamente do apontamento silencioso de uma 

existência singular para o discurso eloqüente de um estereótipo. Há portanto um 

vazio que nem o testemunho e nem a categorização dão conta de preencher: a 

história particular daquele indivíduo retratado. 

 Se a força testemunhal da fotografia já tem sido discutida no âmbito das 

abordagens teóricas, há problemas efetivamente novos lançados pelas 

experiências de Sophie Calle. A originalidade não está apenas na abordagem 

artística de uma fotografia que até então havia servido essencialmente à 

documentação social e às investigações científicas. A maneira como lida com as 

lacunas deixadas por essas imagens é o fato mais inovador: de um lado, o 

testemunho que diz apenas, como sugere Barthes, "isso foi" (1984:140); de 

outro, um modelo que diz "família", "trabalho", ou "soldado", "homem de 

negócio"... É apenas desse confronto que podem nascer as questões que 

movem seus trabalhos: "quem é ou foi, efetivamente, esta pessoa? Não este tipo 

de pessoa, mas esta, em particular?" A questão permanece sem resposta, mas 

é o seu enfrentamento que garante a força do vínculo criado pela imagem. 

 

O esquecimento como motor da arte 

 Quase todos os usos consolidados da imagem fotográfica estão baseados 

em sua suposta capacidade de portar informações e de discorrer sobre a 
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realidade. Com isso, ela se revela uma das mais importantes extensões de nossa 

memória. Mas permanece o problema de sua fragmentação e incompletude, pois 

o passado nunca se oferece sem resistência e, muito menos, se oferece 

totalmente. Enquanto o cientista se debate com a incompletude da imagem, as 

obras discutidas não visam sua superação. O que falta à imagem se transforma 

no motor desses trabalhos que, paradoxalmente, tiram proveito tanto da 

memória quanto de um certo "esquecimento" demarcado pela fotografia. Ou, 

mais precisamente, da tensão entre esses pólos. Assim, poderemos pensar 

aquilo que se potencializa na fotografia não apesar do esquecimento - isto é, 

daquilo que permanece irrespondível - mas por causa dele. 

 É contra o esquecimento que a imagem ganhou espaço em nossa 

sociedade, desde as civilizações antigas. O ídolo era a imagem de um deus ou 

de um antepassado que servia para torná-lo de alguma maneira presente em 

sua distância ou ausência. Assim, a imagem ganha seu espaço na cultura 

humana como uma forma de negação do esquecimento. Mas tirando proveito 

dele, tais imagens passaram a ser elaboradas de um modo poético, ambíguo e 

flexível, dentro de uma atividade particular que hoje chamamos de "arte". Não é 

exagero dizer que a arte não existiria se não fosse a possibilidade do 

esquecimento: se tivéssemos o dom de fazer o passado falar com fidelidade, 

não teríamos a necessidade de resgatá-lo, reinventando-o através do mito e, 

depois, da arte. 

 Alguma distância entre o ídolo e o antepassado - entre o signo e seu 

objeto - ainda permanece, e a imagem não resolve tudo. O que lhe falta precisa 

ser contado e recontado, os feitos e as virtudes do ancestral, aquilo que o torna 

digno de ser lembrado e, assim, representado. Esse espaço ainda garantido pelo 

esquecimento, pela incompletude da memória, é permeável à invenção, e assim 

nasce a lenda, o mito, a ficção. É esse o sabor da arte pois, não fosse tal 

persistência do esquecimento, a arte não seria tão sedutora, seria como um 

remédio que deve ser deixado de lado assim que o mal (o esquecimento) é 

sanado. Ao contrário, a arte é rica porque mantém suas lacunas e pede para que 

suas histórias sejam reinventadas. Por isso, também, nossa imaginação flui 

diante de obras, por mais que tenham sido explicadas pelos bons livros de 
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história da arte e pelos livros que contam mais didaticamente as histórias 

representadas nas obras. 

 

Uma poética exploratória 

 Libertada da necessidade de provar seu valor artístico, a fotografia 

aprende a tirar proveito daquilo que ela possui (um vínculo inevitável com o real) 

e daquilo que lhe falta (a capacidade de ser o seu duplo). Atitudes antes 

consideradas ingênuas, ligadas ao uso popular dessa técnica, são agora 

resgatadas e recontextualizadas, exatamente para pôr em evidência os 

complexos sistemas de representação enredados nas formas mais cotidianas de 

registro. 

 A fotografia contemporânea pôde se voltar novamente para o caráter 

documental da imagem na medida em que redimensionou suas pretensões. Ela 

aprendeu a olhar para o mundo de maneira mais humilde, sem precisar abrir 

mão de sua ligação com ele. Não se satisfez com a idéia de ser uma 

representação possessiva e estática, como um caçador que só pode exibir sua 

conquista morta e mumificada. 

 Em vez de pretender ser uma metáfora totalitária, tão completa e perfeita 

a ponto de dispensar o objeto que lhe deu origem, preferiu a condição de 

metonímia: um olhar que tangencia, que apenas aponta para uma realidade que 

permanece fugidia, mas que o faz intensamente. A fotografia só pode dizer "isso 

foi". Mas, na medida em que se afirma como exploração, abrindo espaço para o 

imaginário, "isso" pode "continuar sendo". Não se trata mais do caçador, mas de 

um explorador que já não quer matar o ser que atravessa seu olhar. Ele apenas 

preserva suas pegadas, e se põe a sonhar com ele. Ele o mantém vivo, e ao seu 

desejo que levou à sua busca. 
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LARÓYÈ: DAS RUAS AO TERREIRO, DUAS REPRESENTAÇÕES 

FOTOGRÁFICAS DA DIVINDADE EXU 1 

Denise Camargo 2 

 

Resumo 

 A primeira parte deste trabalho identifica a construção imagética de Exu, 

em um conjunto de fotografias editadas no livro Laróyè (2000), de Mario Cravo 

Neto. A segunda parte analisa fotografias extraídas de uma seqüência de 

imagens realizada em 1997, em um terreiro localizado na cidade de São Paulo, 

com a finalidade de explorar visualmente a dinâmica de um transe da divindade, 

considerada pelas religiões afro-brasileiras como o mensageiro entre os deuses 

e os homens. Ambas as partes, assim, acentuam o importante papel da imagem 

fotográfica como elemento que permite a compreensão da cultura, neste caso, 

do sistema religioso do candomblé: das ruas -  espaço profano - , ao terreiro, 

onde ocorrem os rituais sagrados. 

 

 Diferentes estudos sobre o candomblé mostram que há um conjunto de 

características e traços de personalidade que organizam numa mesma 

classificação cada um dos orixás e seus devotos considerados como 

descendentes míticos (Bastide, 2001; Prandi, 1996; Augras, 1983; Verger, 

1981). A cada uma dessas classes se denominou estereótipo do orixá. Sua 

importância no cotidiano dos terreiros é tamanha que um novo adepto que se 

aproxima do candomblé deve, antes de tudo, se enquadrar em um desses tipos, 

                                            
1 Trabalho apresentado ao NP 20 - Fotografia: Comunicação e Cultura, do V  Encontro dos 
Núcleos de Pesquisa –  XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - Intercom. 
2 Denise Camargo (deca@pbrasil.com.br ) é mestre em Ciências da Comunicação, pela ECA - 
USP e especializada em Cultura da Imagem, pela Universidade de Navarra, em Pamplona, 
Espanha. É professora do Bacharelado em Fotografia da Faculdade Senac de Comunicação e 
Artes onde é membro do Grupo de Pesquisa da Imagem Contemporânea. É formada em 
Jornalismo, pela ECA - USP. Foi fotojornalista dos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da 
Tarde e editora de fotografia da revista Irisfoto e do site Fotopro, ambos especializados na 
difusão da cultura fotográfica brasileira. 
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e deve aprender a reconhecer os seus iguais e seus diferentes na nova 

sociabilidade do terreiro (Prandi, 1996). 

 Tudo indica que as artes ligadas ao candomblé, inclusive a fotografia, 

prestam-se à decodificação e recodificação desses estereótipos, como 

linguagem e símbolos que estabelecem a ligação entre os diferentes elementos 

dessa religiosidade e de suas expressões sociais que se efetivam no cotidiano 

dos filhos-de-santo - uma (re)ligação entre o rito contemporâneo e a mitologia 

ancestral. 

 A primeira parte deste trabalho identifica a divindade Exu num conjunto 

defotografias editadas no livro Laróyè (2000), de Mario Cravo Neto. A bibliografia 

utilizada para a análise das imagens é a mais completa compilação de mitos 

sobre os orixás, elaborada pelo sociólogo Reginaldo Prandi em 2001. 

 Embora não faça referências diretas à prática religiosa, o fotógrafo 

constrói imageticamente a figura de Exu. Segundo os mitos compilados por 

Prandi, sem Exu orixás e humanos não podem se comunicar. Assim todos 

devem obrigações a ele que, indistintamente, se diverte com todos e para todos 

trabalha. Costuma causar confusão, pois inverte a ordem do mundo. Também 

chamado de Legba, Bará, Eleguá foi identificado pelos europeus com o diabo, 

em virtude de seu caráter "suscetível, violento, irascível, astucioso, grosseiro, 

vaidoso, indecente" (Verger, 1998). Apesar disso tem igualmente seu lado bom. 

Dono das encruzilhadas, sua morada é a rua - pode estar representado, assim, 

nas coisas mais prosaicas, mais cotidianas, como as festas. Mensageiro dos 

orixás, ele é sempre o primeiro a comer e a ser louvado. Come de tudo e deve 

ser servido de tudo o que for feito. Está sempre à entrada das casas, é um 

guardião. 

 A segunda parte do trabalho aborda a dinâmica visual de um transe de 

Exu, por meio da seqüência de imagens realizada em 1997 no terreiro Ilê Axé 

Caboclo Folha Seca, localizado na Cidade Tiradentes, zona Leste de São Paulo. 

 Construída no cotidiano das ruas - ambiente profano, ou invadindo o 

espaço sagrado do terreiro, onde ocorrem os cultos de louvor à divindade, a 
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fotografia nos dá a ver seu importante papel como elemento capaz de propiciar 

a compreensão da cultura, neste caso, da estrutura das religiões afro-brasileiras. 

 É inegável o papel da fotografia na documentação destas manifestações 

religiosas. Em muitas situações o registro fotográfico, que pode ser também 

etnográfico, guarda uma certa ambigüidade: ao mesmo tempo em que é utilizado 

livremente, é proibido em algumas situações, talvez em virtude de um passado 

de repressão a essa prática religiosa. Assim, apesar de haver um culto ao 

segredo, o candomblé se apresenta como uma religião que parece propiciar o 

visível, tamanha a riqueza de sua visualidade. 

 O candomblé se vale também da difusão de suas próprias imagens para 

se recriar. Fotografias de objetos, de roupas, da organização espacial dos 

terreiros, da decoração dos ambientes são utilizadas como fonte de informação 

e inspiração para pais e mães-de-santo na livre criação de novas formas de 

representação dentro da religião - a tradição é invadida por criatividades 

diversas. Mas, como afirma Mariano Carneiro da Cunha em seu ensaio sobre a 

arte afro-brasileira "o essencial da mensagem religiosa continua africano, isto é, 

a cosmologia ordenadora do real é capaz ao mesmo tempo de incorporar novos 

elementos e permanecer africana"  (1983). 

 

Imagem-oferenda 

 Em Laróyè a transparência do acetato veste as entranhas das 160 

páginas. Sobre ela, apenas a palavra iorubá Laróyè, grafada em dourado. Nas 

duas páginas seguintes, um vermelho corre vivo. Uma página mais e 

descobrimos que o livro é dedicado a Exu Maragbó. 

 É importante ressaltar que Mario Cravo Neto tem vínculos bastante fortes 

com o terreiro Ilê Axé Opô Aganju, de Salvador, Bahia. Materializou a figura de 

Exu na capa de Alfagamabetizado, de 1996, em que o músico Carlinhos Brown 

aparece, quase sem face, o braço se posicionando ereto diante do corpo, como 

um falo. O falo é o símbolo de Exu. Há também a foto Belisco, diálogo com Exu, 
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de 1985 e o vídeo Exu dos ventos, de 1992, só para citar algumas referências 

em sua obra. 

 Sonso abé kó lóri erù é a frase 

na página seguinte, cujo original em 

ioruba é "Sónsó òbe , sónsó òbe , 

Odára kò l'orí  erù, Laróyè", que se 

traduz por "A lâmina sobre a cabeça é 

afiada, ele não tem, pois, cabeça para 

carregar fardos" - é o trecho da reza  

que o reverencia. Aqui, Cravo Neto representa-o por meio do carregador que 

leva uma saca sobre a cabeça.  

 Surge, então, um negro, cabelo 

espetado no alto da cabeça, tronco 

fletido, à beira-mar, esperando que 

algo lhe venha às mãos. A 

representação mitológica da 

divindade explica a imagem que 

vemos - seus cabelos são presos 

numa longa trança, que cai para trás e forma, em cima, uma crista para 

esconder, já sabemos, a lâmina de faca no alto do crânio. Outras imagens 

similares aparecem em todo o livro - uma referência direta ao mito.  

 Das relações míticas também 

vem sua postura à espera da 

devolução das oferendas que 

Yemanjá não aceitou de seus 

devotos. O texto na literatura sobre o 

mito diz: "Yemanjá mergulha 

rapidamente no rio, Exu do Fogo, 

não". Para isso traz a imagem em que 

uma mulher está submergindo.  
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 Segundo a mitologia, Exu é o 

companheiro oculto das pessoas. 

Nesta imagem ele é representado na 

sombra projetada, sendo quase 

imperceptível sua presença. Tem de 

ser sempre o primeiro. "Ele está de pé 

na entrada, sobre os gonzos da 

porta". Daí estar assentado à porta de entrada dos terreiros, daí ser cantado no 

início dos xirês - a cerimônia pública dos candomblés em que os orixás são 

festejados. É assim que Cravo Neto transporta-o para as imagens seguintes:  

     

 Apesar de trazer claramente aspectos da religião afro-brasileira, as 

imagens não fazem referências diretas a elementos do ritual. Esta concepção 

aparece nos trabalhos compilados em Na terra sob meus pés (2003), O tigre do 

Dahomey. A serpente de Whydah (2004) e Trance Territories (2004). 

 Para ele, Exu catalisa o 

inconsciente coletivo. Assim, é 

possível entender o contexto em que 

aparecem imagens como: as meninas 

de shortinhos coloridos, as seis 

crianças dormindo amontoadas na 

grama, a cena em que uma mulher 

está deliciosamente espremida entre rapazes na pipoca do trio elétrico, a 

imagem de uma carne assando ("Ódara sobe no fogo que ele próprio acendeu"), 

homens travestidos, fotografias dos mais diferentes mostrando-se corpos nus: 

"Exu do corpo, senhor dos caminhos, nos dê licença".  
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 A imagem que encerra o livro é de 

um negro exposto ao Sol, pernas 

abertas, sexo à vista, preguiçoso, 

lascivo. O falo, que representa 

simbolicamente Exu e o materializa nos 

objetos rituais como o ogó (uma espécie 

de porrete em forma de pênis), é trazido 

em outras imagens do livro ou explicitamente ou no exemplar exercício de 

construção imagética: por trás do protagonista da cena, no centro da imagem, 

cria-se a ilusão da forma fálica. Nossa atenção se dispersa em virtude da ação 

prestes a se desenrolar. O falo, isto é, Exu, não é observado imediatamente, 

portanto. Mais uma vez ele surge como "companheiro oculto das pessoas".  
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Poética do transe 

 Por meio do transe, os mitos são revividos nas religiões afro-brasileiras, 

reestabelecendo-se, assim, a ligação divina entre homens e deuses. O corpo 

passa a ser o receptáculo de princípios sagrados. Cabe considerar que há um 

ritual de iniciação propiciatório que constrói uma nova noção de pessoa por meio 

de intervenções corporais diversas que vão de limpezas em banhos de ervas 

aromáticas à retirada do cabelo, marcas de inserção do sagrado que vão 

conjugar também uma nova personalidade dada pelas próprias entidades. 

 O ritual permite que os mitos se repitam. Para este estudo considera-se o 

que Bastide chama de método dedutivo, "que consiste em partir dos mitos para 

compreender por meio deles a natureza" (2001, p.187). O que caracteriza o rito 

do candomblé é a vinda dos deuses africanos. É o êxtase. "A atuação do 

indivíduo nas suas relações com o grupo, durante o ritual de transe, pode ser 

mais bem analisada através da percepção da drástica mudança de papéis 

envolvida" (Velho, 1994). 

 Bastide reitera sua argumentação quanto ao caráter da possessão. 

Regulada segundo modelos míticos, desloca-se dos distúrbios psiquiátricos. "O 

que designamos como fenômeno de possessão seria, pois, mais bem definido 

como um fenômeno de metamorfose da personalidade: o rosto se transforma, o 

corpo inteiro se torna um simulacro da divindade" (2001, p.189). Suas 

características se mostram por meio de uma identidade de gestos. Se a estrutura 

do êxtase é igual à estrutura do mito, segundo Bastide pode-se partir da "análise 

do êxtase para penetrar no conhecimento do mundo mítico". A imagem 

fotográfica, neste trabalho, nos permite esta imersão. 

 Não há transe sem a música, a percussão dos tambores, o tilintar dos 

adjás. A ordem em que o transe ocorre não é um acaso. Palavras específicas e 

cantigas trazem os deuses à terra para o xirê, a festa. Rita Amaral (1992) 

identifica a festa como formadora do ethos do povo-de-santo. Excesso em todos 

os sentidos, a festa traz a música envolvente na batida dos atabaques e dos 

cantos responsoriais e a alegria nas palmas e gritos - é o povo-de-santo 

saudando a chegada dos orixás. 



STUDIUM 22  73 

 Na festa, que ocorre no espaço sagrado dos terreiros, tudo é permitido. 

"A parte pública da festa de candomblé, por suas características de ludismo - o 

canto, a dança, o ultrapassamento do eu no transe, um figurino e papéis 

previamente conhecidos por todos que dela participam - assume características 

de um drama ritual, semelhante à representação teatral, em que são vividas as 

histórias dos deuses e a do povo-de-santo" (Amaral, 1992). 

 O transe pode começar com uma espécie de embriaguez, de descontrole 

de movimentos: são olhos que se postam fixos em pontos únicos, ou que se 

fecham, ou que se abrem exageradamente; são gestos que se percebem muito 

mais rápidos ou muito mais lentos; são passagens do descompasso do indivíduo 

que se deixa incorporar por uma nova personalidade que vai surgindo aos 

poucos, sobretudo no caso dos iniciados chamados de ebômis (que têm mais de 

sete anos de iniciação na prática religiosa), cujo transe não costuma ser abrupto, 

como na seqüência de imagens a seguir. Costuma-se dizer do momento em que 

"o santo baixa", isto é, que todas as características da divindade se instalam, 

que o adepto está "virado": sem dúvida uma transformação visível, como as 

imagens a seguir querem ressaltar – um  complemento à visualidade do 

personagem Exu construído imageticamente no ambiente das ruas e presente 

nas imagens de Laróyè. 

 Elas trazem o momento do transe da ialorixá do terreiro Ilê Axé Caboclo 

Folha Seca, de tradição bantu, e têm aqui a finalidade de decodificar ou 

recodificar a entidade, como já foi dito anteriormente, por meio da imagem 

fotográfica. É que mesmo a fotografia de caráter documental contém uma 

perspectiva do fotógrafo, seu modo de ver que o insere no mundo social. 

Segundo José de Souza Martins, "se a fotografia aparentemente 'congela' um 

momento, sociologicamente, de fato, ela 'descongela' esse momento ao remetê-

lo para a dimensão da história, da cultura, das relações sociais" (2002). 

 O Exu que ela incorpora é chamado de Pau-de-fogo, uma alusão à palavra 

inón , lê-se inã ou iná, que significa fogo e aparece descrita como relacionada a 

essa divindade, bem como a simbologia de sua cor, o vermelho. 
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 O barracão, local onde ocorrem os rituais públicos, é enfeitado com 

cravos. Ialorixá, no centro da roda, será "virada": percussão e canto propiciam o 

transe. Começam, então, os movimentos descontrolados, olhos fechados e a 

alteração da expressão corporal até que surge uma nova identidade. A divindade 

incorporada altera a organização gestual, a expressão e traz seu caráter irascível 

e a representação fálica. 

 Possuída, ela obedece a 

convenções culturais, uma 

experiência que faz parte de seu 

repertório cultural. As imagens 

demonstram, assim, uma construção 

da realidade. "Mas, das expressões 

de um rosto aos elementos 

simbólicos, inevitavelmente agregam-se à imagem fotográfica os 

decodificadores que a "descongelam", isto é, revelam a dimensão antropológica 

e sociológica do que foi fotografado" (Martins, 2002). É o que fazem tanto as 

fotografias de Laróyè quanto a seqüência apresentada.  

 O livro foi concebido inicialmente para um formato pequeno. Mas Mario 

Cravo Neto agiu como os sacerdotes que buscam o melhor animal para servir 

de oferenda ao orixá nos orôs, a cerimônia em que se fazem os sacrifícios rituais. 

"Precisava ser grande e poderoso, é o livro para meu Exu", afirma o fotógrafo. 

 Durante a entrevista com o fotógrafo, estas discussões foram se 

configurando como uma possibilidade de partir da imagem fotográfica para 

analisar também, por meio dela, uma outra cultura. 
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 Ao final, o desejo foi o de reverenciar Mario Cravo Neto e a concepção 

desconcertante de sua fotografia quem sabe com um cumprimento típico para 

os iniciados no candomblé o ato de pôr o ori, a cabeça, no chão em sinal de 

respeito. E quanto à divindade: Laróyè, Exu. Convém saudá-lo. 
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O GIGANTE CAMPESINO DE MARTIN CHAMBI 1 

Fernando de Tacca 

 

 Escolher uma imagem para analisar é sempre uma tarefa difícil pelas 

características de pessoalidade, subjetividade e cognição que envolvem essa 

escolha. À interação entre o olhar analítico e a imagem interpõem-se fluxos 

racionais e emocionais, alteridades e identidades. Muitas vezes vemos somente 

o outro, outras vezes nos vemos refletidos em ilusão auto-projetiva. 

 

 A leitura de uma imagem ou o significado da imagem fotográfica teve na 

busca de sua "estrutura" a razão de encontro de possíveis significações em 

clássico artigo de Roland Barthes. "Le message photographique" foi publicado 

em 1962 no número inicial da revista Communications, no qual Barthes identifica 

a fotografia como um analogon do real sendo que sua estrutura se caracterizaria 

por ser puramente denotativa. Barthes propõe abordar a fotografia de imprensa, 

                                            
1 Publicado originalmente nos Cadernos de Antropologia e Imagem, número 18, 
PPCIS/NAI/UERJ, julho/ 2005, Contra Capa, Rio de Janeiro. 

Campesino Gigante de Paruru, Cusco, 1932 
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ou seja, a co-presença sempre de duas estruturas diferentes: texto e imagem. 

Para Barthes, a fragilidade conotativa da fotografia, que seria uma "mensagem 

sem código", e seu estatuto particular permitiriam uma dominação do texto sobre 

a mensagem final devido ao código conotativo da estrutura lingüística. 

Entretanto, sua análise extrapola o sentido de uma imagem com texto, e vai 

encontrar a significação da mensagem fotográfica em seis processos de 

conotação na mensagem fotográfica: trucagem (ou montagem); pose (atitudes 

estereotipadas que se constituem de elementos feitos de significação dentro de 

um contexto cultural); objetos (composição de objetos ou cenas que remetem o 

leitor ao texto); fotogenia (embelezamento e sublimação da imagem); estetismo 

(a fotografia como substrato da pintura, o pictorialismo, por exemplo); e a sintaxe 

(conjunto de imagens em seqüência). 

 Barthes propõe aprofundar a questão da "in-significância" da fotografia ou 

da procura de sua conotação, elucidando seus mecanismos de leitura: a 

conotação perceptiva (a imagem apreendida por uma" metalinguagem interior", 

a língua, coincidindo com os grandes planos de conotação da linguagem); a 

conotação cognitiva (a leitura da imagem dependente da formação sociocultural 

do leitor e de sua história pessoal); e a conotação ideológica (ampla possibilidade 

da polissemia da imagem). 

 A crítica mais contundente a esse texto é de Raul Beceyro. Para esse 

autor Barthes não se defronta com a imagem em si mesma ao procurar 

conotações fora dos elementos propriamente constitutivos do código fotográfico, 

que seriam o enquadramento, o ângulo de tomada, a profundidade de campo, 

foco etc. Para Beceyro, a estrutura da imagem fotográfica são as conotações 

existentes "nela mesma", "somente nela mesma", ou seja, em seu próprio 

código, sendo que Barthes procura conotações tomando como referência fatores 

externos à própria estrutura da fotografia. 

 Nessa perspectiva, Alexander Rodtchenko, na fotografia "O Chofer" 

(1933), introduz efetivamente o fotógrafo como enunciador, não somente por se 

autoretratar, mas ao utilizar dos elementos propriamente constitutivos do código 

fotográfico rompe com a relação de mero "funcionário do programa", e mais do 

que somente fornecer input, para receber um output do aparelho, ele joga com 
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e contra o próprio aparelho (Flusser:1985). Ao criar um campo descontínuo entre 

a profundidade de campo do quadro e do extra-quadro, articula dois modos de 

existência da perspectiva, no qual dentro do quadro é reduzida pelo uso de uma 

grande focal, e no espelhamento do extra-quadro acentua-a com a imagem 

refletiva em campo convexo. E o primeiríssimo plano nos diz que a parte escura 

das mãos do chofer carrega um elemento próximo de seu corpo, e afirma 

visualmente "isto é um cachimbo", ao contrário de Magritte no quadro "La 

Trahison des Images" (1952), em que ele acrescenta junto ao objeto 

representado a frase - "Ceci continue de ne pas être une pipe" ("Isto continua 

não sendo um cachimbo"). Nessa foto, o fotógrafo é elemento da enunciação 

que leva o leitor a encontrá-lo obrigatoriamente, deslocando sua passividade do 

olhar até então presente na recepção das imagens. A sensação de estranheza 

diretamente jogada para o leitor leva-o de encontro à significação ou mesmo ao 

formulador inicial do processo de significação, o fotógrafo, antes da imagem cair 

em outras redes. 

 Dentro desse campo de debate - do encontro das escolhas do fotógrafo, 

de seu olhar e de suas relações com o aparato fotográfico - que analisarei a 

imagem de Chambi. 

 A fotografia endógena é um olhar produzido de dentro da cultura, com 

seus valores e significados. Podemos considerar a  fotografia de Chambi como 

um instrumento de auto-representação, com um modo de ver particularizado 

pela sua sensibilidade estética na qual é também portadora de um recorte e de 

um contexto sociocultural. Raramente tivemos na história da fotografia a 

oportunidade de uma imersão em um universo visual singular como a 

documentação da sociedade cusquenha realizada por Chambi. Ele permite-nos 

penetrar nessa realidade por um olhar auto-projetivo e a realidade cultural 

cusquenha mostra-se aos nossos olhos como uma realidade vivida por um olhar 

que lhe é intrínseco, expressando um imaginário social, muitas vezes crítico, e 

construtor de identidades. 

 Ao passar o olhar por algumas dezenas de imagens de Martín Chambi 

(1891-1973), meu olhar sempre deteve-se na imagem "Campesino gigante de 

Paruru, Cusco, 1932", retrato feito em estúdio de um camponês da região de 
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Cusco. A dificuldade de estarmos diante de uma imagem fotográfica e tentarmos 

compreendê-la torna-se ainda maior quando à nossa frente coloca-se quase 

inexpugnavelmente um retrato, e sempre, nesses casos, o olhar direto para as 

lentes e para o fotógrafo, e para nossos olhos, é o vetor das relações de 

aproximação e distanciamento. Barthes deteve-se no olhar perdido de um 

condenado à morte e encontrou o anúncio de uma ambígua temporalidade: ele 

morreu e ele vai morrer! 

 A fotografia permite termos um instante de encontro de olhares em 

temporalidades distintas, e assim essa imagem freqüenta meu cotidiano e muitas 

vezes lanço-me a encontrá-la e coloco-a diante de mim, e o gigante fica 

impassível a me observar e acompanhar. Ao dar vida para a imagem, ela passa 

a fazer parte de minha experiência sensorial, e espero que aqui também possa 

ser analítica. 

 Onde está o gigante alentado na legenda? Por que a imagem atrai meu 

olhar, prendendo-o em fluxos indagativos, quase irracionais? Qual a razão de tal 

força visual? Por que a imagem do gigante pulsa no meu cotidiano? Cabe colocar 

que sempre vi essa fotografia dentro de um contexto, de um pequeno conjunto 

da sua obra, o livro Martín Chambi. Fotografias del Peru, 1920 –1959 (catálogo 

de uma exposição realizada em outubro/novembro de 1988, Banco de la 

Republica/Biblioteca Luis Angel Arango, Lima, Peru). Estar frente a ela na 

exposição recente de Martín Chambi foi uma experiência diferente, parecia que 

ele me era familiar, como uma pessoa querida, mas perdeu sua intimidade de 

quando nos colocamos sozinhos frente a frente, no espaço privado. No espaço 

público da exposição eu não quis partilhar essa relação. 

 Chambi teve uma relação com a fotografia desde a sua juventude e para 

Caroline Ponce de Leon possui uma "visão indigenista genuína", um olhar 

indígena sobre a sociedade cusquenha. O olhar endógeno de Chambi, um olhar 

que é classificado por Sara Facio como "um olhar sobre sua gente com olhos 

não colonizados", muitas vezes precisa de um aprofundamento e um mergulho 

analítico. Onde encontramos a diferença entre o olhar colonizado sobre povos 

não europeus e um olhar "genuíno" não contaminado? 
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 Ao olhar para a sociedade cusquenha, Chambi encontra sua identidade 

colocando as diferenças sociais no contexto do código fotográfico. A foto Fiesta 

en la hacienda Angostura, Cusco, 1929", mostra claramente a hierarquia e os 

planos sociais. Vemos no plano do chão, onde está o fotógrafo, a massa de 

populares, músicos, crianças, soldados, elementos da cultura popular, o 

estandarte religioso sustentado por uma pessoa humilde e todos juntos com 

quase nenhum espaço, corpo a corpo. Na lateralidade da fotografia há uma 

escada que indica o acesso ao segundo pavimento, mas está cortada, não chega 

até o chão, e sai para um extra-plano, nos indicando que não existe possibilidade 

de mobilidade social para as pessoas que estão no nível do chão, somente sua 

condição de explorados. No alto da varanda da casa da fazenda, os membros 

da família aparecem em trajes que os diferenciam dos camponeses, tendo ao 

seu lado uma autoridade militar, todos debruçados olhando para baixo, com 

amplos espaços entre as pessoas, e mais isolado vemos um padre em pose 

solene. Mesmo estando um pouco acima das primeiras pessoas, o ângulo 

escolhido por Chambi e a ordenação dada ao evento fotográfico coloca-o no 

plano das camadas mais pobres e dos trabalhadores. O distanciamento do poder 

nessa foto somente indica uma tomada de posição para o ato fotográfico que 

destaca o primeiro plano dos trabalhadores, de suas famílias e de elementos da 

cultura tradicional presentes nas roupas e adereços. 

Fiesta en la hacienda Angostura, Cusco, 1929 
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 Ao retratar a sociedade cusquenha em estúdio, Chambi não recria as 

diferenças encontradas no dia-a-dia. Dentro de seu habitat, no seu estúdio ou 

mesmo quando retrata as pessoas no seu ambiente de trabalho, tanto a 

aristocracia local quanto as pessoas comuns são vistas com nobreza e 

elegância. Para Chambi o ser humano é um só, mesmo guardadas suas 

diferenças sociais. Essas diferenças são presentes nas roupas e nos gestos, 

mas dentro de seu espaço fotográfico, entendendo espaço como a própria 

câmara, no exercício livre de olhar, todos são iguais perante a lente: os 

operários, a campesina, os músicos populares, o jovem mendigo, e também os 

técnicos alemães, as famílias aristocráticas, as noivas etc. 

 Nesse sentido, podemos ver uma similitude com August Sander sobre a 

forma de compreender as diferenças na estratificação social de uma sociedade. 

Entretanto, Chambi concebe a relação de uma estratificação social também a 

partir de um olhar sobre o coletivo, enquanto Sander o faz através da 

personificação de categorias do trabalho em retratos individuais. Essa é a 

diferença. A obra e a imagem do gigante de Chambi não devem ser analisadas 

de forma isolada e diacrônica. O contexto e as escolhas dos elementos 

propriamente fotográficos são presentes no conjunto de sua obra e nos indicam 

várias características que permeiam suas fotografias. 

 O gigante de Chambi está em completo deslocamento de seu ambiente 

cultural, dentro de um estúdio com um fundo neutro que acentua sua expressão, 

seu olhar, suas roupas gastas pelo tempo e pelo uso, seus pés próximos da 

superfície usando somente uma simples sandália. A falta de outros elementos 

possibilita que sua imagem seja trazida à frente do nosso olhar como uma 

valorização da pessoa, do indivíduo. O retrato descontextualiza o referencial 

espacial não permitindo diferenciais em escala de volume, atenuando suas 

dimensões e sua estatura. Caso não houvesse a legenda teríamos dificuldades 

para visualizarmos a estatura do camponês, pois os elementos do estúdio são 

nulos para uma comparação. Nesse sentido, a legenda é uma forte conotação 

atribuída por Chambi para denotar uma escolha de olhar. Depois de lermos a 
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legenda temos a idéia de estar frente a um homem com estatura de um "gigante", 

cuja imagem nos será sempre inexoravelmente associada. 2 

 

 Se dermos um salto e compararmos com a foto do "gigante" judeu de 

Diane Arbus - "A Jewish giant at home with his parents in the Bronx, 1970" 3 - 

acentua-se o exótico próximo, ausente no conjunto de sua obra quando resgata 

a imagem dos freaks que fotografava como pessoas normais. Arbus nessa foto 

demonstra o desconforto ambiental dentro de uma casa não adaptada ao 

tamanho da pessoa, obrigando-a a fazer um encurvamento postural para ser 

fotografada junto de seus pais, que são obrigados a olhar acentuadamente para 

cima, como se estivessem sendo oprimidos pelo espaço familiar, e reforçando 

uma situação de anormalidade. Por mais que o retrato seja de partilhamento da 

fotógrafa com uma situação fora do comum, e aceita pelos retratados, a imagem 

diferencia-se de outras de Arbus. Assim, o pitoresco e o esdrúxulo são 

acentuados pela ambiência contextual levando a situação grotesca. Penso, em 

                                            
2 Chambi fotografou o gigante inca com outra pessoa de estatura bem inferior, criando a idéia da 
proporcionalidade, mas dentro de um campo meramente ilustrativo, e não pejorativo, ou de 
desconforto ambiental, e até mesmo com certo clima de descontração. 
3 Fotografia publicada no livro "Diane Arbus: an Aperture Monograph", Aperture Foundation, N.Y., 
1973. 

A Jewish giant at home with his parents in the Bronx, 1970 
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oposição, no retrato do anão mexicano em sua cama - "Mexican dwarf in his 

hotel room in N.Y.C., 1970" 4 -, em pose sensual, dorso nu, lençol escondendo o 

resto do corpo, e incrivelmente posando de chapéu, em forte primeiro plano, no 

qual os elementos de composição não criam uma situação de opressão, ao 

contrário, colocam-no em plenitude frente ao fotógrafo e ao seu próprio 

ambiente.  

 

 O grande homem de Chambi, um camponês em roupas puídas do 

trabalho cotidiano, com seus pés sulcados pelo trabalho na terra fincados no seu 

estúdio, tem acentuada a dramaticidade de sua vida com a luz trabalhada em 

seu rosto. Ao deixar que nossa imaginação seja alimentada através de sua 

legenda e não no plano do visível, do fotográfico, a estatura do camponês ou sua 

condição gigantesca cresce ao nosso olhar como uma imagem mental, pois as 

suas dimensões só podem ser imaginadas. A ele, são dadas as condições de 

sua existência humana como uma pessoa normal, nada esdrúxula ou 

ridicularizada, sem diminuição de seu estado de ser, um originário inca. Na 

                                            
4 Idem. 

Mexican dwarf in his hotel room in N.Y.C., 1970 
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legenda é que encontramos o deslumbramento de Chambi, a denotada 

mensagem fotográfica de um homem simples permitindo sua conotação pela 

legenda, e é aí que ele acentua sua identidade com a cultura inca, encontrando 

no singelo e ingênuo camponês o grande homem representante de sua própria 

cultura: um doce e amável gigante Inca, como mito de origem inexpugnável e 

invencível. 
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