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Esta edição concretiza um sonho antigo de 
publicar um número da Revista Facom dedicada 
à fotografia. Estamos em andamento com uma 
turma de Pós-Graduação em Fotografia, iniciada 
em abril deste ano e agora, com esta publicação 
especial, nossa meta é consolidar a associação 
fotografia e Faap. Já existe uma longa tradição 
na área, mas nunca como agora cresce tanto a 
oportunidade de tornar mais pública essa questão.

A Faap é reconhecida internacionalmente 
como um celeiro de artistas que buscam nas 
artes visuais uma expressão diferenciada. Nas 
últimas décadas a arte contemporânea ampliou 
significativamente seu espaço no mercado e a 
fotografia em particular ganhou aceitação, sem 
restrições, nos museus, nas galerias e nos eventos 
dedicados às artes visuais. Consequência direta 
desta nova situação é que a pesquisa e a reflexão 
também conquistaram seu espaço.

Se olharmos retrospectivamente, tivemos 
nos anos setenta vários professores atuantes 
e provocativos que merecem destaque: Vilém 
Flusser, no campo da teoria e reflexão; Jean Solari 
e Derli Barroso, fotógrafos que, formaram mais de 
uma geração de estudantes. Flusser, professor da 
instituição entre 1967 e 1974, hoje é reconhecido 
em todo o mundo graças ao seu livro Filosofia 
da Caixa Preta – por uma futura filosofia da 
fotografia, publicado como ensaios independentes 
na revista alemã European Photography. Mais 
tarde, organizados em forma de livro, ganhou 
ressonância internacional.

Na segunda metade dos anos noventa, 
mais algumas experiências pontuais com os 
professores Eduardo Brandão e Ronaldo Entler 
que mobilizaram os alunos em direção a um novo 
fazer e pensar fotográficos. Dessa nova geração 
de artistas fotógrafos destacamos de Edouard 
Fraipont, Marcelo Arruda, Ary Diesendruck, Mauro 
Restiffe, Sabrina Pestana, Flavia Junqueira, 
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Rafael Jacintho, este último integrante 
do Coletivo Cia de Foto, que assina a 
capa desta edição.

Na Faculdade de Comunicação e 
Marketing realizamos uma tradicional 
Mostra de Fotografia com a comunidade 
acadêmica, que agora em setembro de 
2011, promove sua 13° edição, e por 
ocasião da Semana de Comunicação 
realizamos o Seminário de Fotografia e 
Cinema – na primeira edição discutimos 
o trabalho de Jean Manzon, na segunda 
edição homenageamos Thomaz Farkas, 
e agora em setembro focaremos nossa 
atenção no trabalho de José Medeiros, 
todos fundamentais para a história da 
fotografia moderna brasileira.

Também adquirimos nos últimos anos 
fotografias para o Acervo do Museu de 
Arte Brasileira – MAB-FAAP, ampliando 
significativamente a coleção com os 
trabalhos de Mario Cravo Neto, Sarah 
Moon, Pierre Verger, Thomaz Farkas, 
German Lorca, Otto Stupakoff, Bob 
Wolfenson, Mario Testino, Horst P. Horst, 
Valdir Cruz, Juan Esteves, J. R. Duran, 
entre outros. 

Na cena contemporânea, em que a 
fotografia pulsa como a prima rica das 
artes visuais, é legítima nossa tentativa 
de buscar ocupar um espaço também na 
área da pesquisa e da reflexão. Para esta 
edição convidamos vários pesquisadores 
e professores de diferentes instituições: 
Maurício Lissovsky, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; Fernando de 
Tacca, do Instituto de Artes da Unicamp; 
Cláudia Linhares Sanz, da Universidade 
de Brasília; Georgia Quintas, atualmente 
na Coordenação da Pós-Graduação da 
Faap. Além disso, temos a colaboração do 
pesquisador Uriel Orlaw, da Universidade 
de Westminster, de Londres, que cedeu 
um texto que foi apresentado e traduzido 
por Regina Johas, da nossa Faculdade 
de Artes Plásticas. Nós da Facom - 

Ronaldo Entler e Rubens Fernandes - assinamos 
dois outros textos e ficamos responsáveis pela 
coordenação desta edição.

Outra colaboração de valor inestimável foi do 
coletivo Cia de Foto – formado por Pio Figueroa, 
Rafael Jacintho, João Kehl e Carol Lopes – 
que nos últimos anos se transformou numa 
das referências mais significativas de trabalho 
conjunto de fotógrafos que trouxe uma nova 
discussão e uma nova postura frente à autoria 
da imagem. O grupo pensa a fotografia como 
um produto de uma ação coletiva que envolve 
captação fotográfica, tratamento da imagem com 
recursos de pós-produção e distribuição. Todas 
as etapas são fundamentais para a imagem 
ganhar substância e “visibilidade” midiática.

Importante também para a concretização deste 
projeto de número especial da Revista Facom foi a 
condução da direção de arte, sob a coordenação 
do prof. Eric Messa. Enfim, um trabalho conjunto 
que ganhou corpo e materialidade graças ao 
esforço de todos os envolvidos.

Aproveitem a leitura! 

 

Rubens Fernandes Junior 
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Vilém Flusser, na Faap, 1967.
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Mauricio Lissovsky

Dez pro-
posições 
acerca do 
futuro da 
fotografia 
e dos fotógrafos do futuro*

* Uma versão reduzida deste texto foi apresentada na mesa “Divagações sobre o Futuro”, no II Fórum Latino-Americano de Foto-
grafia de São Paulo, em  24/10/2010.



Resumo Abstract
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Walter Benjamin wrote once that historical time is 
‘infinite in all directions and incomplete at all times’. 
The archives, photo files, in particular, are the place 
par excellence of this incompleteness. The gaps inside 
the files are always inviting us to conjugate history in 
the “future past”. Didi-Huberman, after Benjamin, 
called “montage” the kind of knowledge that emerges 
from the combination of the files and their gaps, the 
images and their blanks. A kind of knowledge that 
respects the amalgam of times that constitutes every 
image. Photographs probably belong to that kind of 
things that Giorgio Agamben called ‘instable signifiers’, 
representations of History in ‘pure state’, polichronic 
objects inhabited by ghosts and traces. Based on these 
assumptions, this paper formulates ten propositions 
about the future of photography and the photographers 
of the future.

Walter Benjamin escreveu uma vez que o tempo 
histórico é “infinito em todas as direções e incompleto 
em todos os momentos”. Os arquivos - os arquivos 
fotográficos em particular - são o lugar por excelência 
desta incompletude. Os intervalos no interior dos 
arquivos nos convidam a conjugar a história no futuro 
do pretérito.  Didi-Huberman, depois de Benjamin, 
chamou “montagem” o tipo de conhecimento que 
emerge da combinação entre os arquivos e seus 
intervalos, as imagens e suas lacunas. Um tipo de 
conhecimento que respeita o amálgama de tempos que 
constitui cada imagem. As fotografias provavelmente 
pertencem ao tipo de coisas que Giorgio Agamben 
chamou “significantes instáveis”, representações da 
história em estado puro, objetos policrônicos habitados 
por fantasmas e vestígios. Com base nestes pressupostos, 
este ensaio, formula dez proposições acerca do futuro 
da fotografia e dos fotógrafos do futuro.
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1
FOTOGRAFIA É ADIVINHAÇÃO

Um dos mais famosos vaticínios sobre 
o “futuro” da fotografia foi feito por Lázló 
Moholy-Nagy, nos tempos heróicos do 
modernismo: “o analfabeto do futuro 
não será quem não sabe escrever, e sim 
quem não sabe fotografar”. 

Era uma premonição do lugar que a 
imagem técnica iria ocupar em nossa 
Civilização. Mas era também uma frase de 

efeito para justificar seu projeto de tornar o ensino 
de fotografia um requisito básico na formação de 
artistas gráficos, designers e arquitetos. Era assim na 
Bauhaus, cujo currículo havia ajudado a conceber. 

Poucos anos depois, Walter Benjamin fará uma 
revisão radical deste enunciado, perguntando- 
se : “Mas um fotógrafo que não sabe ler suas 
próprias imagens não é pior que um analfabeto?1

O termo que desaparece 
de uma sentença a outra é 
exatamente “o futuro”. De 
Moholy-Nagy a Benjamin, 
o “futuro” deixa de ser o 
tempo vindouro em que 
viveria o analfabeto, e 
torna-se o próprio objeto 
da leitura. Trata-se agora 
do fotógrafo que não 
sabe ler o futuro em 
suas próprias imagens; o 
futuro que ali se infiltrava, 
escreveu o filósofo, em 
“minutos únicos” que só 
reconhecemos agora, 
olhando para trás.2

A temporalidade em que 
vive quem é capaz de ler 

Antonio Augusto Fontes, Paris, 1984.
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os indícios do futuro ocultos nas imagens é como 
aquela em que estão mergulhados os adivinhos. 
Não se trata aqui do tempo das cartomantes 
e astrólogos vulgares, que sondam, movidos 
apenas pela curiosidade, o que ainda está por 
vir. Trata-se antes de um tempo divinatório, 
premonitório, que está sempre ao nosso lado. 
Que nos é sempre contemporâneo. É sempre 
na forma de uma interrupção que somos tomados 
pela experiência deste tempo, como uma carga 
explosiva nas entrelinhas de nossas vidas. 

Vejamos um exemplo prosaico. Há este objeto 
que perdemos (um chaveiro, um bilhete), mas cuja 
imagem nos vem junto com a convicção de que na 
última vez o que o notamos, tivemos a certeza de 
que ia perder-se. Sim, faz dias que ele zombava 
de nós, tinha um “halo”, uma “tristeza em torno 
dele, que o traía”.3 Não é como uma fotografia que 
ele ressurge agora, na minha lembrança? Agora, 
quando é tarde demais, a despeito de todas as 
nossas premonições? Interrupções como essas, 
ensina Benjamin, são como “pausas silenciosas 
do destino, que só tardiamente percebemos que 
continham o germe de uma vida inteiramente 
diversa daquela que nos foi concedida.”4 Previsões 
que se voltam para o futuro anterior, como dizem 
os franceses, para o futuro do pretérito.

De cada fotografia emana a radiação ultravioleta 
que glosa o texto de nossas vidas. Em cada uma 
delas, inscreve-se o nosso destino. E o nosso 
destino não é o que nos tornamos ou o que 
deixamos de ser. Nosso destino é “aprender a ler”.5

Os fotógrafos-leitores que Benjamin conclamava 
são profetas das entrelinhas. São fotografólogos.

2
A FOTOGRAFIA NAsce DA esPeRA

Desde quando o instantâneo confundiu-se com a 
própria natureza da fotografia, a partir de meados 
dos anos 1920, as câmeras fotográficas tornaram-
se mais claramente o que sempre foram. Não 
apenas “relógios de ver”, como as definiu Roland 
Barthes, mas “Máquinas de Esperar”. Máquinas 
para hesitar entre “é agora” ou “não é agora”, entre 
‘espero mais’ e ‘não espero mais’.  Só há fotógrafos 

neste intervalo indeterminado que ocorre 
entre o olho e o dedo.  Um intervalo, que 
o filósofo Henri Bergson chamava duração 
(ou memória), onde toda fotografia 
encontra sua origem e onde a subjetivação 
dos fotógrafos tem seu lugar.  Tudo que 
o fotógrafo deixa de si, na imagem que 
acaba de realizar, são os traços de sua 
espera, os vestígios de sua expectativa. 
Só há instantâneo fotográfico porque 
tempo e movimento foram dali extraídos 
pelo fotógrafo (“enquanto ele espera”).6  

Máquinas fotográficas são como 
aspiradores de movimentos, sugadores 
de tempo. A duração dos fotógrafos suga 
tempo e movimento do mundo, e essa 
duração, como diz Bergson, deixa nas 
coisas as marcas de seus dentes, os 
indícios de sua expectativa. Por que os 
fotógrafos esperam, as fotografias são 
orientadas para o futuro.  É por via da 

Irmãos Vargas, Lucila Ceres, Arequipa, Peru c. 1930.
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expectativa que o futuro nelas se infiltra. 
Procurar pelo futuro nas fotografias é 
procurar pelos vestígios da espera.

Kracauer definiu a espera, a espera que 
lhe interessava, como um “estar-aberto 
hesitante”, e que nascia de um “sentido 
alerta” ao “seu próprio tempo”.7  

Os fotógrafos modernos são os 
companheiros de espera que Kracauer 
procurava entre os intelectuais de sua 
época. São foto-expectantes. 

3
TODA FOTOGRAFIA É 
UMA sOBReVIVeNTe

Habituamos-nos a olhar para as fotografias 
como portadoras pontuais de um passado já 
ido. “Isto foi”, na sintética e, por isso mesmo, 
genial, formulação de Roland Barthes.8 A tradição 
documental moderna, por sua vez, consagrou a 
legendagem padrão: um local e uma data. Mas, 
nas últimas décadas, estamos vendo nascer 
uma nova fenomenologia da fotografia. Uma 
fenomenologia que não é apenas a da “imagem 
feita”, mas outra que busca incorporar tanto as 
dimensões “fazer fotográfico (que se orienta 
para o futuro), como a do objeto que lhe serve de 
suporte (a sua presença, aqui presente). 

O novo tempo das fotografias é multidimensional, 
anacrônico, policrônico.9 Uma mistura inextricável 
de tempos: 

– na sua indicialidade, nas sombras de todo 
o existente no mundo que ela acolhe, a 
fotografia foi; 

– na sua iconicidade, ela remete a um 
inumerável repertório de imagens e a forças 
de figuração e configuração, que, por meio 
da memória do fotógrafo e dos espectadores 
vêm impregnar a imagem – nisso tudo que 
Warburg, o mais importante historiador 
da arte no início do século XX, chamou 
“sobrevivências”, a fotografia fora.

– na sua pragmática, na dimensão de seu ato, 
nos vestígios da espera, a fotografia seria, e 
ainda poderia ter sido; 

– mas no momento de sua recepção, quando 
ela se apresenta diante de mim: no álbum, 
na tela, no porta-retratos, nas paredes do 
Museu, sua presença ainda é. 

Toda fotografia que vejo agora, escapou 
deste torvelinho de tempos. Toda fotografia 
é condensação de múltiplas temporalidades 
e sobrevivente de um naufrágio. Como toda 
sobrevivente, cada fotografia guarda em si a difícil 
pergunta sobre o propósito de sua sobrevida, a 
pergunta sobre o que nela, a despeito de tudo o 
que passou, ainda será. 

Fotografias são sobreviventes. Fotógrafos são 
foto-náufragos em missão de resgate.

Martin Chambi, Autorretrato, Cuzco, 1923.
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4
FOTOGRAFIA É AssOMBRAÇÃO

Porque as fotografias são esta condensação de 
tempos, nunca estão inteiramente no passado ou 
no presente. São seres que habitam o limiar entre 
passado e presente, entre vivo e morto, exatamente 
como os fantasmas. E são, como os fantasmas, 
seres instáveis, simultaneamente sincrônicos e 
diacrônicos. Estão aqui e agora, conosco, e no 
mesmo momento, nos fornecem o testemunho da 
nossa irremediável diferença em relação ao que 
foi. São, como disse uma vez o filósofo italiano 
Giorgio Agamben dos fantasmas e dos brinquedos, 
história em estado puro.10 São a própria operação 
histórica em ato, mesmerizada pela atualidade 
do que foi. As fotografias atravessam os tempos 
como os fantasmas atravessam paredes, ambos 
condenados a fazer a incessante mediação entre o 
que foi, o que é, e o que será (o espectro de nossa 
própria morte, por exemplo).

Fotografia é História. Ou, como ousou dizer, 
Eduardo Cadava, de modo ainda mais radical, não 
há história que não seja história da fotografia.11 

Toda fotografia um dia irá nos assombrar. Todo 
fotógrafo é um caça-fantasmas.

5
HÁ seMPRe UMA FOTOGRAFIA 
QUe NOs esTÁ DesTINADA

 
Walter Benjamin observou, em 193112, 
que as fotografias eram capazes de 
“aninhar” o futuro em “minutos únicos”. 
Dessa metáfora, verdadeiramente 
perturbadora, decorre que o futuro habita 
as imagens do passado como um “ovo” em 
seu ninho. Está encoberto por uma casca 
e seu conteúdo, portanto, só pode ser 
adivinhado (por fotógrafos e historiadores, 
entre outros sucessores dos adivinhos). 
Porém, enquanto isso não acontece, 
o futuro está sendo chocado. Está lá, 
adormecido, à espera do momento de seu 
despertar, quando a casca se rompe e ele 
é finalmente reconhecido. Esse momento 
é sempre um agora. O agora de uma 
reciprocidade entre passado e futuro que 
não tem data marcada para acontecer. O 
agora de uma correspondência, o agora 
de um reconhecimento.

É desde um agora-futuro que a 
fotografia que contém nossa imagem do 

Antônio Saggese, São Paulo, 1989.

Graciela Iturbide, Serafina, México, 1985.
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passado está à espera. Desde esse agora 
ela nos visa, nos encara. Condenada ao 
limbo de uma visibilidade incompleta, 
aguarda pelo gesto de reconhecimento 
quando será então redimida. Mas toda 
fotografia, insiste, confia, pois tão seguro 
como estaremos todos mortos um dia, 
nada está perdido para a história. Tudo 
que foi dito, feito e sonhado tem um 
encontro marcado conosco. A tradição 
ocidental chamou a data deste encontro 
de Dia do Juízo Universal. As fotografias 
em todo o seu conjunto, e cada uma delas 
individualmente, mostra a face das pessoas 
e das coisas, tal como serão vistas no mais 
comum – mas igualmente único – dos 
dias.13 Um dia que, finalmente, é o mesmo 
para todos e onde todos têm a sua vez. 

Toda fotografia é uma versão 
microscópica do Juízo Final. Todo 
historiador é um monge redentorista. 
Todo fotógrafo é o anjo do apocalipse.

 6
TODA FOTOGRAFIA É O TeMPO QUe 
NOs ResTA

O que se chama dispositivo fotográfico – a câmera, 
o fotógrafo, a disposição de fotografar – funciona na 
tensão entre urgência e permanência. Estas são as 
duas faces de uma cunha afiada que, nos termos 
propostos por El Lissitzsky para o artista moderno, 
o fotógrafo procura cravar mais fundo no coração do 
agora. Ali, entre o olho e o dedo, o tempo é tudo que 
nos resta. Um tempo suspenso do tempo. Um tempo 
de duração indeterminada, porém determinado a 
acabar.  Tempo do anúncio do que já chegou. Tempo 
da prefiguração do que virá e de recapitulação do 
que já houve. Tempo que transcorre entre a escorrer 
de chronos e o advento de kairós, a oportunidade. A 
cunha fincada pelo fotógrafo no escorrer do tempo 
faz dois mundos que nunca se encontram (este 
mundo, e o mundo por vir) coincidirem pelo breve 
intervalo que a sua espera sustenta. Enquanto as 
forças da urgência e da permanência sustentam o 
seu paradoxo, o passado reencontra sua atualidade 
perdida. E o presente, o sonho de sua completude.14 
Dessa grande catástrofe cósmica, uma fotografia é 
tudo que nos resta.

 Todo ato fotográfico dura o tempo que nos resta. 
Toda fotografia é a última, principalmente a próxima.

7
FOTOGRAFAR É cRIAR ReseRVAs De FUTURO

O apogeu da fotografia coincidiu com a brutal 
aceleração temporal que marcou a era moderna, 
na qual mais e mais ações cotidianas passaram a 
resolver-se num piscar de olhos, ou em um estalar 
de dedos. Hoje, até mesmo estas metáforas 
orgânicas do imediato tornaram-se caducas. 
Nossa cultura já está inteiramente dominada 
por dispositivos tecnológicos instantâneos que Baldomero Alejos, Juan Cardenas e cachorro, 

Ayacucho, Peru (data não identificada).

Cláudia Andujar, Aldeia de Pescadores, São Paulo, 1968.
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sustentam uma complexa rede de simultaneidades 
globais. Os diagnósticos da pós-modernidade 
assinalam no contemporâneo a perda do futuro, 
que teria se precipitado sobre o presente na 
forma do risco (pedagogos e médicos indicam 
comportamentos de risco, investidores ranqueiam 
o risco-país, ninguém mais adoece, apenas 
desenvolve um aspecto de suas propensões 
genéticas).15 Junto com o desaparecimento do 
futuro vieram atestados de óbito que se tornaram 
célebres (como o do fim da história ou o das utopias, 
por exemplo).  Só agora, nos estertores do mundo 
moderno, podemos compreender qual pode ter 
sido o papel da fotografia em uma existência que 
se tornava cada vez mais instantânea: preservar 
a possibilidade do futuro como diferença pela qual 
vale à pena esperar.

Por isso, creio, Vilém Flüsser sugeriu que a 
tarefa de uma “filosofia da fotografia” era “apontar 
o caminho da liberdade”. A máquina fotográfica 
representava para ele o protótipo de todos os 
dispositivos quânticos, a ponta de lança do 
“totalitarismo dos aparelhos em miniatura”. O único 
exercício de liberdade possível, na cena moderna, 
era aprender a “jogar contra o aparelho”, uma 
prática a que os fotógrafos, segundo ele, já se 
dedicavam “inconscientemente”.16 Acredito que o 
campo em que este jogo travou-se foi este intervalo 
que a fotografia procurou expandir, infinitamente, 
no estreito limite do dispositivo técnico instantâneo. 

O que se constitui aí, neste intervalo, é o tipo 
de liberdade necessária à sustentação de uma 
ética. Foi o filósofo da técnica Gilbert Simondon, 
quem melhor definiu o sentido desta ética: não 
haveria ilhas no mundo, não há uma interioridade 
independente de exterioridade, nenhum instante é 
auto-suficiente, pois “cada gesto tem um sentido 
de informação e é simbólico com relação à vida 
inteira e ao conjunto das vidas”.17 Nessa ética para 
vidas que se tornavam cada vez mais instantâneas, 
a espera do fotógrafo era este esforço para reabrir 
no seio do agora, suas múltiplas possibilidade 
de sentido, suas virtualidades adormecidas. Na 
iminência do corte que nos legará, ao final, apenas 
uma imagem e um assunto; neste intervalo, 
adensado pela expectativa, por mais breve que 
seja, resguarda-se certa imunidade do futuro.  
Cria-se ali uma reserva de futuro – no mesmo 
sentido em que se diz de uma reserva indígena ou 
uma reserva florestal. Uma reserva onde o tempo 
reencontra sua potência de interrupção.18 

Todo fotógrafo é o guarda florestal de uma 
reserva de futuro, onde uma população de 
instantes, em vias de extinção, preserva 
sua capacidade irromper em nossas vidas 
como Acontecimento e Diferença. 

8
TODA FOTOGRAFIA esTÁ GRÁVIDA 
De sONHOs

Uma história que se ocupa das 
imagens é sobretudo uma história do 
futuro, uma história poética. De modo 
geral, os historiadores acreditam que as 
descobertas que realizam resultam da sua 
argúcia. Deixam escapar que é por meio 
do futuro guardado nas imagens que os 
vestígios do passado nos visam e ainda 
nos dizem alguma coisa. Todo “achado” 
em uma imagem de arquivo é um olhar 
correspondido que atravessa as eras, o 
reencontro de um porvir que o passado 
sonhara – e que somente nossos próprios 
sonhos de futuro permitem perceber.

Marcel Gautherot, 
Construindo Brasília,
1958.
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Os arquivos de imagens são como os 
brinquedos que uma criança tem em seu 
quarto, sobre as prateleiras ou dentro 
do armário. Durante a noite – e disso 
dão testemunho os sonhos, as lendas 
natalinas e muitas histórias infantis – 
eles se animam, cultivam desavenças 
e afinidades, emergem subitamente e 
desaparecem se deixar vestígio.19 

A história das imagens é a história da sua 
vida onírica. Toda fotografia é o despertar 
onde as luzes do dia se misturam com 
fiapos de sonhos que nos escorrem por 
entre os dedos. 

9
TODA FOTOGRAFIA esTÁ VIVA

A tecnologia e os meios digitais 
permitiram uma expansão exponencial dos 
recursos de manipulação, processamento, 
e distribuição de imagens. Elevaram ao 
infinito as possibilidades de apropriação, 
hibridação e transformação das fotografias 

produzidas hoje e, junto com elas, de todas aquelas 
produzidas outrora. Somos tomados pela estranha 
vertigem de que tudo que uma vez se fotografou 
está agora a nossa disposição. Essa montanha 
de imagens que se acumula infinitamente sob os 
nossos pés, e que não pára de crescer, nos interroga 
desde o mais fundo dos estratos sedimentados 
pela tradição, até a poeira imperceptível dos 
milhões de fotografias que estão sendo realizadas 
por aparelhos celulares, neste exato momento. 
Os recursos tecnológicos colocaram ao alcance 
de qualquer criança e da intuição do artista mais 
ingênuo a possibilidade de liberar sonhos que as 
imagens mantinham adormecidos em seu ventre 
com uma velocidade e numa escala jamais vistas.

Essa montanha de imagens que se eleva 
até encobrir o horizonte está em permanente 
movimento. Em toda parte, artistas e pesquisadores 
já se deram conta que as imagens estão vivas. 

De fato, dão-se conta 
que sempre estiveram 
vivas, a ponto de 
podermos dizer delas 
o que Samuel Butler 
disse a respeito dos 
ovos, em 1878: “Uma 
galinha – conclui ele, 
após ter compreendido 
todas as implicações 
do darwinismo –, “uma 
galinha é apenas o 
modo pela qual um ovo 
produz outro ovo”. Assim, 
também, agora mais do 
que nunca, fotógrafos 
são um modo pelo qual 
uma fotografia produz 
outra fotografia.

Do mesmo modo 
como o desenvolvimento 
dos microscópios abriu 
nossos olhos para toda 
uma vida minúscula que 

habitava a superfície árida das coisas do mundo, 
assim também as novas tecnologias digitais 
tornaram possível observar, em bases cotidianas, o 
que antes era o lento e obscuro trabalho do sonho 
que constituía a vida íntima das imagens. Aquilo 
que disse Benjamin uma vez do “inconsciente ótico” 

Bibi Calderaro, 
Argentina, 1996.
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– que fotografia tornava grandes e “formuláveis” 
nossos “sonhos diurnos”20 – agora convém ao 
écran luminoso, que se tornou o meio de cultura 
ideal para que colônias de foto-bactérias realizem 
as suas mais prodigiosas infecções.

O fotógrafo contemporâneo é cada vez menos 
um “caçador de imagens”. Ou é um surfista que 
tenta, quase sempre em vão, manter-se acima da 
linha d’água em meio a um tsunami de fotos feitas. 
Ou é um esgrimista, como o poeta Baudelaire 
descreveu a si mesmo (em O Sol, poema 87 de As 
Flores do Mal):

“Ao longo dos subúrbios, onde nos pardieiros

Persianas acobertam beijos sorrateiros,

Quando o impiedoso sol arroja seus punhais

Sobre a cidade e o campo, os tetos e os trigais,

Exercerei a sós a minha estranha esgrima,

Buscando em cada canto os acasos da rima,

Tropeçando em palavras como nas calçadas,

Topando imagens desde há muito já sonhadas.”21

 O fotógrafo-poeta-esgrimista busca esquivar-se 
do ataque de imagens que tentam fazer dele mero 
veículo de sua reprodução. É dos retalhos, dos 
fragmentos de si e do mundo que resultam deste 
duelo que sonhos há muitos esquecidos podem 
retornar à luz, redimidos de uma condenação às 
trevas que parecia durar uma eternidade. Assim, 
Baudelaire poderia dizer dos fotógrafos-esgrimistas 
contemporâneos que, assim como o sol:

“Quando às cidades ele vai, tal como um poeta,

Eis que redime até a coisa mais abjeta,

E adentra como rei, sem bulha ou serviçais,

Quer os palácios, quer os tristes hospitais.”22

Todo fotógrafo é personagem de uma conhecida 
saga futurista, esgrimindo seu sabre de luz diante 
de um adversário muito maior, mais poderoso 
e bem mais velho que ele. Observar a cena 
fotográfica contemporânea é admirar os despojos 
desta luta.

10
O FUTURO DA FOTOGRAFIA
sOMOs NÓs

Todas as imagens vão desaparecer um 
dia. Mesmo as radiotransmitidas para bem 
longe, para os confins do Universo, hão de 
sucumbir no fundo insondável de algum 
buraco negro. Mas a crise que abalou a 
fotografia moderna não foi a consciência 
de seu fatal desaparecimento. Não foi 
a crise motivada pelo que o futuro lhe 
reservara, mas a crise do próprio futuro 
como reserva de novidade. Para muitos 
autores, em particular a crítica norte-
americana dos anos 1990, a fotografia 
moderna foi obrigada a cometer suicídio 
para que a imagem fotográfica fosse 
finalmente aceita nos mais valorizados 
recônditos da arte.

Mas, para além destas mudanças que 
poderíamos chamar de “institucionais”, 
temos nitidamente a impressão de que 
a experiência e a cultura fotográfica 
“consumaram-se”. Isto é, que os marcos 
culturais, políticos e midiáticos no 
interior dos quais a fotografia construiu 
sua identidade estão em vias de rápido 
esgotamento. No entanto, quanto mais 

Rosângela Rennó, Rio de Janeiro, 2009 (a partir de Marc Ferrez).
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difusa e vaga parece ser a presença da 
fotografia hoje, mais visíveis se tornam 
as forças a constituíram em sua história. 
Forças que não são apenas oriundas do 
mundo ou do gesto do fotógrafo, mas 
igualmente da vontade de sobrevivência 
das imagens. Toda fotografia é um 
cristal das tensões que a constituem. 
Do ponto de vista do historiador visual, 
e do decifrador de imagens que todo 
fotógrafo contemporâneo se tornou, fazer 
a arqueologia de uma fotografia é sempre 
defrontar-se com os vestígios das forças 
do mundo, do gesto e do imaginário 
que a configuraram, é dar-se conta da 
cooperação e do conflito entre elas.

Na fotográfica clássica, o predomínio 
foi do mundo e do ponto de vista; a 
fotografia moderna deu vez ao gesto e ao 
tempo; agora, o fotógrafo contemporâneo 
vê-se face a face com o imaginário. As 
imagens digitais tornam-se mais e mais 
diáfanas e voláteis a cada momento, e 
encontram na reprodutibilidade infinita de 
que dispõem a ilusão de sua perpetuação, 
a crença em uma vitória possível sobre 
o desaparecimento. É por que visam 
sua sobrevivência, visam reforçar sua 
reprodutibilidade, que as imagens atuais 
aspiram ao clichê.

Na experiência moderna, o fotógrafo 
já foi essa resistência, essa demora que 
se interpunha entre o olho e o dedo, 
que investia na potência da espera 
como lugar de retardamento do devir 
instantâneo do tempo. A espera era este 
campo de forças da figuração onde se 
gestava a diferença entre instantes que 
teimavam em passar cada vez mais 
homogêneos, esse campo de jogo em 
que a criação fotográfica exercitava sua 
liberdade. Ali, no lugar dessa espera, na 
resistência dessa demora, o fotógrafo 
polarizava as forças de sua individuação, 
pois também tem sua origem na espera, 
efeito subjetivo colateral do intervalo em 
que suas imagens se produzem. 

Os fotógrafos contemporâneos têm outros 
desafios pela frente. O retardamento que se 
impõe não é mais o do devir dos instantes, mas 
o da reprodução instantânea dos clichês. Uma 
reprodução do qual eles são, como Flusser havia 
previsto, antes o instrumento que o fim. Os antigos 
já o sabiam: imagem é o que sucede a tudo o 
que morre. As imagens atuais, no entanto, estão 
tomadas por um delírio de onipotência, uma fantasia 
que encontrou na replicação infinita a justificativa 
auto-referente de sua existência. As imagens-
clichês querem “passar”, querem nos fazer crer 
que agora, mais do que nunca, a reprodução é 
parte indissociável da sua natureza. Mas, não se 
deixem enganar, elas ainda precisam de nós para 
ganhar impulso. Alimentam-se como vampiras 
do nosso élan vital, sem o qual submergiriam no 
tsunami do imaginário. Devidamente sugados por 
suas fotografias, fotógrafos exangues tendem a 
tornarem-se, eles próprios, imagens: espectros 
digitais de si mesmos. 

Como restringir o impulso das imagens? Como 
produzir o atrito que perturba o seu deslizamento? 
Como impor ao clichê a demora que revela a 
fragilidade da sua construção, ou evidencia as 
forças poderosas que agiram na sua composição? 
O fotógrafo clássico imaginava-se um cristal 
translúcido e viveu às turras com questão 
indecidível da objetividade de suas imagens. O 
fotógrafo contemporâneo, já o percebemos na obra 
de um sem número de autores, é o meio turvo, é a 
lente refratária que retarda e desvia a passagem 
das imagens. É a pedra no caminho que empata 
o progresso dos clichês em sua marcha vitoriosa 
rumo aos confins do universo.

A fotografia atual aspira tornar o fotógrafo um 
seu igual, um ser tão digital quanto ela. O fotógrafo 
contemporâneo, o fotógrafo do futuro, é aquele que 
aprendeu a dispor barricadas de opacidade no 
percurso das imagens. É este que procura, de inúmeras 
e variadas maneiras, inscrever no corpo diáfano da 
nova imagem, as dores da própria virtualização.

Este fotógrafo somos todos nós, sempre que 
nos surpreendemos e hesitamos diante do devir-
imagem que nos atinge. É de nós, apenas de nós, 
neste momento, que depende o futuro da fotografia.
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Everything is fast in the early nineteenth century, and 
at such speed, modern man wavers between the love for 
progress and the desire for stabilizing time, between the 
duty to accelerate and a body that resists adapting. The 
way to feel time, characteristic of these first decades, 
generates, on the one hand, the desire for the restoration 
of the classic space-time simultaneity, and on the other, 
as a counterpoint to that melancholy, a taste for the 
future of images or the images of the future. Then, the 
true insomnia of photography inventors emerges: the 
dream of fixating the image and annihilating time. It 
is an environment of intense experimentations with 
time; the environment of trial and error, testing and 
verification, in which time is experienced as expressive 
material, a condition that constitutes the image. 
When the picture is still not actually instantaneous, 
it can make its ambivalence visible—almost like a 
performance: the promise of annihilation of time and 
the inevitable downfall from escaping duration.

Tudo está veloz no início do século XIX e, nessa 
velocidade, o homem moderno oscila entre o amor 
pelo progresso e o desejo de estabilizar o tempo, 
entre o dever de aceleração e um corpo que resiste 
em se adaptar. O sentimento de tempo característico 
das primeiras décadas gera, por um lado, o 
desejo de restituição da clássica simultaneidade 
espaçotemporal; por outro, no contraplano dessa 
melancolia, um gosto pelo futuro das imagens ou pelas 
imagens de futuro. Surge, então, a verdadeira insônia 
dos inventores da fotografia: o sonho de fixação da 
imagem e aniquilamento temporal. Trata-se de um 
ambiente de intensas experimentações com o tempo; 
ambiente de prova e erro, ensaio e verificação, no qual 
o tempo é vivido como matéria plástica, condição 
constituinte da imagem. Quando a fotografia ainda 
não é, de fato, instantânea, pode fazer visível – 
quase como uma performance – sua ambivalência: a 
promessa de aniquilamento do tempo e a inevitável 
derrota de escapar à duração.
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Diante da bela paisagem do Lago de Como, na 
Itália, em outubro de 1833, William Henry Fox-Talbot 
teve uma espécie de iluminação, como descreve 
no prefácio de The Pencil of Nature, publicado 
em 1844. Talvez por sua incapacidade técnica ao 
desenhar as imagens a partir da câmera clara (uma 
versão portátil da câmera obscura) ou talvez por 
uma “sensibilidade” a certo sentimento de tempo 
que parece pairar no início do século XIX, Talbot 
teria percebido, pela primeira vez, a necessidade 
de fixar as imagens que via:

“Estava me distraindo nas adoráveis 
margens do Lago de Como, na Itália, 
fazendo esboços através da câmera lúcida 
de Wollaston, ou antes deveria dizer, 
tentando fazê-los: mas com pouquíssimo 
sucesso. Pois, quando o olho se retirava 
do prisma – no qual tudo parecia lindo 
–, descobria que o lápis infiel deixara 
somente traços no melancólico papel para 
contemplar (...) E isso levou-me a refletir 
sobre a beleza inimitável das imagens da 
pintura da natureza, que a lente de vidro 
da câmera joga sobre o papel em seu 
foco – imagens mágicas, criações de um 
momento, destinadas a desvanecer com a 
mesma rapidez... Ocorreu-me a ideia... que 
fascinante seria se fosse possível fazer com 
que essas imagens naturais imprimissem 
a si mesmas de maneira duradoura e 
permanecessem fixadas no papel. E por 
que isso não seria possível?, indaguei a 
mim mesmo.”1M. H. E. Cator. Album de família de Cator, c. 1860
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Assim, seu conceito fotográfico teria nascido de 
um desejo de fixação da paisagem natural, de um 
“gosto” pela captura do mundo em imagem. No 
entanto, atrelado a esse gosto, há ainda um ressoar 
mais significativo e próprio do início do século: o 
desejo de uma capacidade temporal, um querer 
tornar a imagem, ela própria, durável. Tal desejo 
de retenção insurge-se diante da efemeridade que 
se instala necessariamente na imagem. “Criações 
de um momento” destinadas a se desvanecer 
com a mesma rapidez que a memória melancólica 
daquele outubro. Trata-se de uma efemeridade que 
distingue a imagem feita pelo operador da câmera 
– produzida como sensação corpórea do sujeito 
e, portanto, temporalizada e fugaz – e aquela que 
supostamente poderia ser realizada pela natureza, 
através da câmera e de um novo processo de 
fixação. O sonho de Talbot de tornar fixa a imagem, 
de modo diferente do qual a pintura era capaz, 
expressava um sentimento de tempo característico 
das primeiras décadas do século. Por um lado, o 
desejo de restituição da clássica simultaneidade 
espaçotemporal entre subjetividade humana e 
aparato tecnológico. Uma vontade de recuperar, 
assim, a capacidade temporal da representação 
clássica que, como analisou Foucault, permitia 
“retomar integralmente o tempo, reaprender o que 
fora concedido à sucessão e constituir um saber tão 
verdadeiro quanto o de um entendimento eterno”.2 
Por outro, no contraplano dessa melancolia, um 
gosto pelo futuro das imagens ou pelas imagens 
de futuro que, através da técnica, ele desejava 
inventar e fixar para a posteridade. 

Ora, não é novidade esse sonho de fixação do 
início do século XIX, sonho realizado em vigília, 
verdadeira insônia dos inventores da fotografia. 
Louis-Jacques-Mandé Daguerre, por exemplo, 
permaneceu obcecado por esse mesmo desejo 
durante anos. Em um laboratório no bairro 
République, em Paris, passava dias e noites 
trancado, produzindo experimentos secretos. 
Madame Daguerre, muito preocupada com o 
marido, teria um dia, em 1827, procurado o famoso 
químico francês J.B. Dumas, desejando saber 
se, a julgar pelo conhecimento do cientista, seria 
possível realizar tal empreendimento de fixar as 
imagens obtidas pela câmera obscura: “Ele está 
sempre pensando no assunto, não consegue dormir 
à noite. Temo que ele tenha perdido a razão; como 
homem da ciência, o senhor acredita que isto possa 

algum dia ser feito, ou ele está louco?”. “No 
atual estágio do conhecimento”, explicou 
Dumas, “não pode ser feito, mas não posso 
dizer que permaneça sempre impossível, 
nem considerar louco o homem que 
procura fazê-lo.”3

Também obcecado esteve Joseph 
N. Niépce, diante da janela de sua 
casa de campo, fazendo e refazendo 
experimentos, testando composições 
químicas, invertendo procedimentos, 
registrando tempos de exposição, 
contando segundos, minutos, horas 
em que os materiais sensíveis estavam 
expostos à luz do sol. Dias inteiros às 
vezes, vendo e revendo as placas de 
estanho, cheirando a essência de alfazema 
e ácido nítrico, percebendo a emissão 
dos raios, as diferenças da luminosidade 
em distintos momentos, aguardando 
que o verão permitisse a realização de 
sua heliografia... Procurando, em suma, 
incansavelmente uma pista para fixar a 
vista do telhado que logo se esvanecia 
na imagem. Como se sabe, as gravuras 
do sol realizadas por ele eram obtidas 
a partir de longuíssimas exposições, 
como a histórica fotografia que realizou 
em 1826, cuja exposição durou oito 
horas.4 A janela de Niépce ficava aberta 
à espera “da ação espontânea da luz”. 
Como se, por ali, o tempo tivesse tido a 
oportunidade de se infiltrar durando, como 
se o presente pudesse ter tido a ocasião 
de se fazer presença indivisivelmente, 
na imagem fotográfica. Como se a janela 
tivesse convidado o agora a se dilatar, 
posto que o resultado de sua heliografia 
era, de fato, uma longa cristalização, 
testemunhando que todas as fotografias 
são, necessariamente, resultado de um 
tempo que dura. O instante fotográfico 
de Niépce era como aqueles instantes 
que, vez por outra, temos a sensação de 
experimentar: duram demasiadamente 
mais do que outros instantes, são mais 
densos e contestam a medida do relógio. 

Mesmo como natureza, morta e imóvel, a 
imagem de seu telhado pode ser pensada 



como a imagem de uma experiência 
de tempo em ambiguidade: um tempo 
vivido a partir do trânsito, da espera e da 
demora, e também um desejo de subtrair 
essa duração, fazer a fotografia tornar-
se uma representação mínima, um ponto 
fixo desse trânsito. Trata-se de pensar 
de que modo a experiência do tempo 
reúne tanto a dimensão existencial – que 
vive os instantes como uma sucessão 
indivisível – quanto a concepção histórica, 
científica, espacializada, que atrela os 
instantes a um ponto fixo, unidade mínima 
da duração. O conflito entre essas duas 
dimensões nunca se resolve inteiramente 
e está presente na irrupção do advento 
fotográfico de modo acentuado, uma 
vez que as primeiras décadas do século 
parecem potencializar de modo singular tal 
ambiguidade. A longa trajetória de tempo 
espacializado ganha novas conformidades, 
alterando significativamente a experiência 

da temporalidade. Por um lado, a partir dos 
deslocamentos do final do século XVIII em que 
o tempo é integrado como agente absoluto de 
mudança, supõe-se um presente singular em 
que os instantes podem ser entendidos como 
heterogêneos pelo fato de eles significarem 
oportunidades de ruptura e de construção de 
um tempo em alteração.5 Por outro, integra-se o 
instante num sistema homogêneo, histórico, de 
causa e efeito, em progressão acelerada e em fuga, 
cujos elementos constitutivos são cada vez mais 
equivalentes e exíguos. Tudo está em movimento 
veloz no início do século XIX, e nessa velocidade 
o homem moderno vive uma duração estranha, um 
trânsito tão acelerado, que chega a seu próprio limite, 
à própria possibilidade de não durar. Tal experiência 
oscila entre o amor pelo progresso e o desejo de 
estabilizar esse tempo, entre o dever de aceleração 
e um corpo que resiste em se adaptar. A fotografia 
surge, então, entre uma miragem de duração e a 
promessa do instante como domínio do tempo. 

Joseph Nicéphore Niépce. Vista da Janela. c.1826
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Nesse sentido, a imagem de Niépce, parece estar 
na fronteira de uma experiência fotográfica que se 
constitui na duração indivisível do tempo, mas que, 
simultaneamente, é atravessada pelo impulso do 
instantâneo: as imagens só poderiam ser aceitas 
se a fatia do tempo fosse progressivamente menor, 
e a duração, cada vez mais sendo expulsa da 
imagem. Como confidenciava em carta ao gravador 
e colaborador Augustin-François Lemaître, “para 
ter êxito, a exposição deve ser curta, ou seja, a 
imagem deve ser nítida e brilhante (…), e sem isso 
temo que serei apenas em parte bem-sucedido”.6 
Sempre nessa perspectiva de conquista contra o 
tempo, Niépce reportava seus métodos, frustrações 
e êxitos a poucos amigos, como o irmão Claude 
que, em troca, respondia com entusiasmo: “Li e 
reli com admiração os interessantes detalhes que 
gentilmente me transmitiu (…) Pensei eu mesmo 
ter visto um ‘ponto de vista’, o que me fez sentir 
grande prazer ao recordar. Como desejo que 
um experimento tão belo e interessante para 
você e para a ciência possa ter um resultado 
definitivo completo.”7 Aquelas imagens reportadas, 
imaginadas e sonhadas condensavam uma 
batalha de anos, travada entre Niépce e o tempo, 
entre a fixidez e o desaparecimento. Quando, a 
conselho de um amigo cientista, escreveu seu 
“Notice sur l’héliographie” – memorial acerca de 
seus experimentos para a Royal Society – em 
8 de dezembro de 1827, caracterizou assim seu 
processo: “o primeiro resultado de minhas longas 
pesquisas acerca da maneira de fixar a imagem de 
objetos pela ação da luz.”8 O manuscrito de quatro 
páginas não teria sido aceito por falta de detalhes 
sobre a experiência com o betume da judeia e pela 
suposta má qualidade da imagem. Niépce, como 
quem secreta uma invenção da alquimia, manteve 
solitariamente sua vigília durante anos. Só mais 
tarde confiou em trocar informações com Daguerre, 
que viria a ser o inventor oficial do processo de fixar 
imagens. Tratava de experimentar de que modo 
deter a imagem do mundo numa superfície; de que 
maneira seria possível cristalizar definitivamente 
essa imagem que, sem fixação, permanecia visível 
apenas durante um tempo de existência, em fuga. 
Como descreve o matemático e astrônomo John 
Frederick William Herschel, em carta a Talbot, 
residia aí o enigma dos inventores da fotografia: 

“Eu mesmo tenho pensado, desde que 
recebi sua nota sobre esse enigma (...) essa 
imagem escurecerá todas as vezes que 
for exposta à luz, até que se tenha tornado 
inteiramente negra, e assim nossa imagem 

é destruída. Mas, se o cloreto for 
totalmente lavado do papel, o que 
pode ser feito instantaneamente e 
até o último átomo, por um processo 
que descobri – deixando a prata 
reduzida ainda no papel, apenas na 
forma de um puro tom de marrom 
ou sépia –, nossa imagem torna-se 
permanente. A representação da 
luz pela luz e do escuro pelo escuro 
continua difícil, mas creio que não 
insuperável, mesmo com esse 
material.”9

Como equacionar o momento certo em 
que essa imagem pudesse ser detida, a 
sensibilidade, a lente, a luz, a exposição? 
Tratava-se de conjugar química e física 
numa certa duração de constituição da 
imagem latente, que, ao final, se fixasse 
como imobilidade, aparência da própria 
ausência do tempo. Esta parece ter sido 
a insônia que arrebatou os inventores 
da fotografia: “a fixação da imagem feita 
pela câmera obscura e a subsequente 
conservação dessa imagem, de tal modo 
que possa resistir à luz do sol direta.”10 
As correspondências entre os países 
europeus, sobretudo França e Inglaterra, 
mobilizavam cientistas como Alexander 
von Humboldt, John Frederick William 
Herschel, J.B Biot, Michael Faraday, 
William Robert Grove, principalmente 
depois do anúncio de que Daguerre teria 
finalmente solucionado a questão. Seria o 
processo de Daguere o mais adequado? 
O mais eficiente? A disputa travou-se em 
termos de qualidade da imagem, mas 
também em termos de eficiência temporal 
(até porque a qualidade da imagem estava 
vinculada à duração da exposição). Uma 
batalha em dois eixos: produzir e reter 
a imagem; encontrar a aliança entre a 
química e a luz, no tempo da feitura dessa 
imagem e também no tempo de seu não 
desaparecimento. Uma competição entre 
medidas de tempos, como fica evidente 
no célebre discurso de François Arago na 
Câmara dos Deputados: a evidência mais 
forte de que Daguerre mereceria o título 
de inventor do processo, em detrimento de 
Niépce, estaria no fato de que os preparos 
químicos de Niépce não ficavam escuros 
em velocidade suficiente, requerendo 
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exposições de 10 a 12 horas, e, durante 
esse longo tempo de exposição, “as 
sombras dos objetos representados 
passavam de um lado para o outro, 
resultando em imagens planas e de tons 
monótonos”.11 O processo de Daguerre, 
segundo Arago, resolvia, indubitavelmente 
de modo superior, a equação entre 
tempo de formação da imagem e efeito 
de cristalização dessa duração. Em sua 
descoberta, no conhecido episódio do 
armário, Daguerre teria percebido que o 
vapor do mercúrio fez as imagens latentes 
aparecerem, ficando, então, evidente 
que “a chapa exigia apenas uma curta 
exposição e aquela imagem invisível ou 
latente poderia ser revelada”.12 Talbot, 
quando escreve às pressas a Jerdan 
William, editor da Literary Gazette, 
divulgando o anúncio à Royal Society 
de sua invenção Photogenic Drawing, 
também evidencia que a tarefa de inventar 
o processo fotográfico deve articular um 
duplo movimento – durar e parar, criar e 
fixar as imagens: 

“não basta que o papel seja sensível 
para receber as impressões de 
objetos externos; é essencial 
também que, tendo-as recebido, ele 
as retenha (...) Você põe as forças 
da natureza a seu serviço, e não 
surpreende que seu trabalho seja 
bem feito e rápido. Não importa 
se o sujeito é grande ou pequeno, 
simples ou complicado; se o ramo 
de flores que você deseja copiar 
contém um botão ou mil; você põe 
o instrumento em ação, o tempo 
designado transcorre e você 
encontra a imagem finalizada, 
em cada parte, e em cada minuto 
particular.”13

Nesse sentido, os pioneiros da câmera 
obscura teriam realizado excelente 
trabalho, mas suas invenções não 
trabalhariam para eles, “não dispensariam 
seu tempo”. A fotografia se diferenciaria 
totalmente das pinturas obtidas através 
da câmera obscura porque, como afirma o 
próprio Talbot, “por meio desse dispositivo, 
não é o artista que faz a imagem, mas 
a imagem que faz a si mesma (...) o 

operador, então, a deixa por algum tempo, maior ou 
menor, conforme as circunstâncias. Ao fim desse 
tempo ele retorna, retira sua imagem e a encontra 
finalizada”.14 Trata-se da conhecida teoria de Talbot 
segundo a qual a fotografia seria o “próprio lápis da 
natureza, as próprias pinturas do sol, e não gravuras 
de imitação”, teoria geralmente interpretada apenas 
por seu evidente apreço pela fidelidade.15 

Sem dúvida alguma, o advento fotográfico 
materializa a tentativa de produzir, agora por meio 
da máquina, uma representação transparente e 
incorpórea do mundo, algo que era possível ao 
observador do regime da câmera obscura, mas que 
deixa de ser uma vez inviabilizadas suas condições 
de possibilidades históricas. A fotografia aparece, 
portanto, como técnica capaz de apreender o 
“real”, dominar o incontrolável que infectou a 
relação entre mundo e representação, estando 
relacionado à incipiente ideia de objetividade 
mecânica que se desenvolverá amplamente a 
partir da segunda metade do século.16 Aos olhos 
do projeto científico moderno, as máquinas 
incorporam a capacidade de salvar o homem das 
contingências de sua subjetividade, de libertá-lo 
de sua crise de representação. Nessa perspectiva, 
o advento da fotografia integraria, como nenhum 
outro instrumento óptico, o empenho científico, 
localizado na primeira metade do século, em 
controlar, disciplinar, adequar e ajustar a visão 
subjetiva ao mundo moderno.17 

É possível, contudo, ressaltar que, no projeto de 
autoinscrição da natureza, está fundamentalmente 
colocada uma nova conformidade temporal. Em 
outras palavras: a crise de representação não 
pode ser pensada independentemente de uma 
nova relação com os tempos, o tempo da memória 
e da história, o tempo da imagem, o tempo das 
coisas, o tempo da percepção, o tempo do corpo. 
Reinscrever uma estabilidade na imagem – 
agora obtida e fixada pela máquina – é também 
reinscrever uma representação instantânea, 
de modo inteiramente novo, não mais viável na 
imagem realizada pelo pintor. No início do século 
XIX, as contingências da subjetividade humana são 
pensadas fundamentalmente por uma perspectiva 
fisiológica, corporal, em que a temporalidade é o 
elemento fundante da cognição e da percepção. 
A “imediatez” que Talbot reivindica a máquina só 
se pode colocar diante de uma percepção e de 
uma apreensão humana sensível temporalizada. 
Do mesmo modo, quando Baudelaire realiza sua 
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crítica às intenções artísticas da fotografia e supõe 
que ela deva apenas “salvar do esquecimento 
as ruínas pendentes, os livros, as estampas e 
os manuscritos que o tempo devora, as coisas 
preciosas cuja forma desaparecerá”, ele está 
supondo necessariamente um estado fugaz tanto 
da percepção quanto da memória:18 É, portanto, 
contra o tempo da percepção que a “imediatez” do 
processo fotográfico se insurge. 

Ora, não por acaso, o advento fotográfico 
acontece com tal intensidade na primeira metade 
do século. Imagem que, mesmo antes de ser, 
reclama a instantaneidade como valor; imagem 
que converge, simultaneamente, indissociável 
temporalidade do mundo e gosto pelo instantâneo; 
imagem que se constitui entre a duração da 
feitura da imagem e o modo de a câmera agir 
“em cada minuto particular”. É nesse limiar que 
a fala de Talbot está circunscrita: entre uma 
impossibilidade e uma nova abertura. Trata-se de 
dois movimentos complementares, na constituição 
de um novo problema, pois se real e ficção não 
constituíam questão para a época clássica, como 
afirma Foucault, temporalidade e percepção 
também não, muito menos imagem como valor 
de instantaneidade e, menos ainda, efemeridade 
como problema ativo da imagem. Algo, que, como 
Helmut Gernsheim indica em seu tradicional 
livro de história da fotografia, “aparentemente 
nunca a ninguém, na multidão de artistas dos 
séculos XVII e XVIII que tinham o hábito de usar a 
câmera obscura, ocorreu tentar fixar sua imagem 
permanentemente, e só quando cientistas como os 
mencionados (Niépce, Daguerre, Talbot, Reade) 
quiseram produzir imagens e recorreram à ajuda 
da câmera obscura, a óptica e a química foram, 
enfim, combinadas na fotografia”.19 Só em 1839 a 
luz do sol foi interceptada, para se tornar durável 
e salva do toque destruidor, como descrevia o 
poema de Népomucene Lermecier, elaborado no 
ano da divulgação da descoberta:

“Assim, o voo de Lampélie (luz do sol) foi 
interceptado pelo químico de filete por 
Daguerre inventado. A face de um cristal, 
arredondado ou côncavo, diminui ou aumenta 
o objeto que ela grava. No fundo da armadilha 
obscura seus finos e brancos raios mostram o 
aspecto dos lugares em rápidos traços: numa 
placa que aprisiona, a imagem capturada, do 
toque do destruidor logo preservada, resta 
viva e durável; e os reflexos precisos atingem 
a profundeza dos planos mais longínquos.”20

Mesmo que as informações técnicas, 
no âmbito físico e químico, envolvidas 
no processo fotográfico tenham estado 
disponíveis há séculos, isso não significou 
necessariamente seu aparecimento. Aí 
reside, segundo Gernsheim, o maior 
mistério de sua história: o fato de não ter 
sido inventada antes. A câmera obscura, 
como se sabe, já teria sido empregada 
como método sistemático pelos árabes 
desde o século II, e, pelo menos, desde o 
Renascimento os pintores já a utilizavam 
como instrumento para o desenho. Os 
conhecimentos da física óptica, que 
permitiram a introdução de lentes capazes 
de convergir os raios produzindo imagem 
com definição, também já existiam desde 
o século XVI. Além disso, o sistema óptico, 
mais tarde aperfeiçoado pelas lentes 
fotográficas, já era largamente utilizado 
desde 1589.21 Também as propriedades 
químicas dos sais de prata já tinham 
sido reveladas pelas experiências de 
Schulze em 1727.22 É, contudo, na 
primeira metade do século XIX que 
a obsessão se torna sistematizada e 
pulverizada, que a vigília ferve. Há uma 
espécie de novo reconhecimento de 
aparente mesmice, que faz ver novas 
possibilidades de imagem. Instaura-se, de 
repente, inesperada intensidade. Um salto 
coletivo em busca de algo que, antes, não 
configurava sequer inquietação. 

Trata-se de pensar o advento fotográfico 
a partir de duas recusas: a primeira e 
mais evidente, nega a perspectiva da 
fotografia como fruto do desenvolvimento 
tecnológico, ponto de uma linha evolutiva 
que se iniciaria com a câmera obscura e 
se desdobraria na invenção moderna do 
cinema e dos objetos visuais posteriores. 
Nega-se aqui, portanto, a análise de 
que o advento da fotografia marcaria 
o acúmulo de conhecimento sobre luz, 
lentes e olho humano, numa continuidade 
epistemológica incapaz de identificar na 
fotografia um deslocamento significativo 
de sentidos ou uma conexão com os 
diversos e heterogêneos efeitos sociais 
da virada do século. A segunda recusa, 
aparentemente oposta à primeira, é 
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pensar a origem fotográfica como gênese 
natural e harmônica das transformações 
epistemológicas. Como se ela fosse 
simples efeito de deslocamentos mais 
amplos no âmbito social. Retira-se assim 
qualquer potência da fotografia, de si 
própria como experiência, singularidade 
e, sobretudo, positividade. Não que 
ela possa ser pensada isolada das 
relações transversais que estabelece 
com outros objetos discursivos, práticas 
materiais; não que ela possa ser pensada 
independente do heterogêneo sistema 
de discursos e relações sociais. As 
imagens são constructos históricos, 
lugares de produção de subjetividade, 
inseparáveis dos sujeitos observadores 
e das configurações epistemológicas. No 
entanto, essa relação nem acontece de 
modo liso e direto, e nem se dá sempre na 
mesma direção. 

Em vez de pensarmos essa gênese 
como simples produto, preferimos 
entendê-la como formação constelar, 
para usar expressão benjaminiana. Trata-
se de entendê-la a partir da configuração 
de afecções mútuas em que a fotografia 
é efeito da experiência, mas também 
agente de intensificação, desdobramento 
e alteração de tal experiência. Significa 
dizer, portanto, que o advento fotográfico 
faz parte de um “estado de forças” em 
meio ao qual florescem problemas que 
antes não estavam no cenário. Como 
afirma Foucault, tal “emergência é 
portanto a entrada em cena das forças; é 
a sua interrupção, o salto pelo qual elas 
passam dos bastidores para o teatro, 
cada uma com seu vigor e sua própria 
juventude (...) ninguém é responsável 
por sua emergência; ninguém pode se 
autoglorificar por ela; ela sempre se 
produz no interstício”.23 Isso significa que 
as condições de possibilidades criam 
fertilidades, mas não determinam as 
emergências, através de uma relação 
simples de causa e efeito. Elas acontecem 
como resultado de lutas e pulsões, por 
uma combinação constelar. Em algum 
momento da história, sobretudo entre 
o final do século XVIII e as primeiras 
décadas do XIX, a regularidade das 
afirmações clássicas entra em declínio, 

e a assemblage constituída pela câmera escura 
é quebrada. 

Como pensava Benjamin, entretanto, cada 
presente abre uma multiplicidade de futuros 
possíveis.24 A fotografia triunfou, transformou 
alguns do papéis que a pintura desempenhava, 
desbancou, por fim, até as imagens estereoscópicas. 
Mas poderia não ter triunfado; ou poderia ter-se 
configurado de outro modo, outra fotografia, em 
outra temporalidade, pois “em cada conjuntura 
histórica existiam alternativas que a priori não eram 
destinadas a fracassar”.25 O advento fotográfico, 
nesse sentido, é origem da fotografia não como 
ponto zero, mas como uma emergência que só se 
pode realizar historicamente – não uma fatalidade, 
mas o resultado de interesses e perspectivas vitais. 
Esse advento não estava em latência desde os 
primórdios da história da visualidade, como germes 
não manifestos;26 surge antes de um “vazio”, de 
uma fissura, e também cria vazios, novos olhares 
sobre o presente e também sobre o passado. Como 
acontecimento, não só reflete as modificações 
epistemológicas, mas também produz novas 
verdades, outros modos temporais. 

Inclinações fotográficas ao futuro

As experiências que envolvem o advento 
fotográfico colocam os inventores em confronto 
com o tempo da máquina, o tempo da química, 
o tempo da eletricidade, o tempo da física – 
tempos que, ao longo do século, irão configurar 
a própria concepção da experiência humana de 
temporalidade; tempos correlatos e múltiplos que 
estão fora do observador, mas que nele inscrevem 
toda uma nova gama de possibilidades. Talvez 
seja possível ver aqui aquele movimento de que 
Foucault trata em As palavras e as coisas: um 
movimento de cisão e, simultaneamente, uma 
relação fundamental, uma subordinação mútua, 
entre o tempo do homem e o das coisas.27 Por 
outro lado, só uma temporalização já instalada no 
corpo do sujeito e na história poderia supor uma 
demanda de fixidez. Só uma percepção já temporal 
poderia supor a invenção de uma tecnologia de 
imobilização. De outro modo: o desejo “tardio” de 
fixação só pode ser entendido se confrontado com 
a temporalização – movimento inescapável em que 
se encontram os inventores. Como se a paisagem 
de velocidade dos trens da primeira metade do 
século XIX tivesse impregnado toda a percepção, 
dentro ou fora da viagem.
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Wolfgang Schivelbusch, em The railway journey, 
identifica como as inéditas possibilidades do 
sistema ferroviário provocaram transformações 
significativas na experiência do século XIX. Com o 
aumento das velocidades dos transportes verifica-
se expressiva diminuição no tempo das viagens 
que, entre 1770 e 1830, caiu pela metade entre as 
mais importantes cidades europeias.28 As novas 
relações entre espaço e tempo produzem uma nova 
geografia, baseada na condição da velocidade. O 
que é decisivo, citando a psicologia das distâncias 
de Erwin Straus, não é exatamente a medida 
objetiva da distância, mas a relação potencial de 
tal distância.29 As novas tecnologias de transporte 
têm a velocidade como potência inerente, como 
promessa, e isso causa, a princípio, enorme 
sensação de desorientação e estresse. Como 
afirma o estudo de Schivelbusch, a velocidade é 
vivida, nas primeiras décadas do século, como 
desorientação, invisibilidade, impossibilidade de 
distinguir objetos através da janela: “é impossível 
reconhecer uma pessoa de pé, à beira da 
estrada, passando por ela na velocidade mais alta 
possível.”30 Ou ainda: “árvores, choupanas, etc.: 
tão logo alguém se volta para olhá-las, elas há 
muito se foram.”31 A vista através da janela do trem 
é profundamente debilitada pela velocidade, como 
descreve Victor Hugo, em carta datada de 22 de 
agosto de 1837: 

“As flores à margem da estrada não são 
flores, mas manchas, ou melhor riscos, 
vermelhos ou brancos; já não existem 
pontos, tudo se torna riscos; os campos 
de trigo são grandes cabeleiras amarelas; 
campos de alfafa, longas tranças verdes; 
as cidades, os campanários e as árvores 
encenam uma louca dança misturando-se 
no horizonte; de quando em quando, uma 
sombra, uma forma, um espectro aparece e 
desaparece como um relâmpago por trás da 
janela: é o chefe da estação.”32 

Configura-se, de fato, um desconforto para quem 
ainda não estava totalmente calibrado pela nova 
velocidade. Como criticava o editorial do jornal 
médico The Lancet, a rapidez e a variedade dessas 
visões através do trem causariam necessariamente 
fadiga tanto ao olho quanto ao cérebro: “A distância 
constantemente variável a que os objetos são 
colocados envolve um trabalho de adaptação 
incessante do aparelho que os focaliza sobre 
a retina (…) o excesso de atividade funcional 

sempre implica a destruição de material 
e a mudança orgânica da substância.”33 
Tal intensificação dos estímulos era 
vivida como um verdadeiro aniquilamento 
das noções de espaço e de tempo – a 
metáfora que, segundo Schivelbusch, era 
frequentemente utilizada no início século 
XIX para caracterizar o efeito da viagem 
ferroviária. De acordo com o escritor 
alemão Heine Lutezia, em carta redigida 
numa viagem de Paris a Orleans, em 1843, 
“O que muda agora precisa ocorrer em 
nosso modo de olhar as coisas, em nossa 
noção! Mesmo os conceitos elementares 
de tempo e espaço começaram a vacilar. 
As ferrovias matam o espaço, restando-
nos somente o tempo...”34 De fato, nem o 
tempo poderia ser mantido intacto, pois, 
se havia algum aniquilamento do espaço, 
esse era realizado pela velocidade.  

Tratava-se da incontornável 
temporalização da vida, nos aspectos 
mais ínfimos do cotidiano e do hábito, 
mas também significativa em termos 
conceituais e epistêmicos; de uma 
profecia de velocidade da qual a fotografia 
também participava. Como as velocidades 
propostas pelos novos trens, a fotografia 
prometia mais do que uma capacidade 
atual de rapidez, mas uma relação potencial 
de velocidade e, ao mesmo tempo, 
durabilidade. Promessa que, mesmo não 

Theodore Maurisset, La 
Daguerreotypomanie, 
c.1840
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cumprida imediatamente, já conformava, 
em potência, uma nova percepção. O 
que a fotografia estaria habilitada a fazer 
quando inevitavelmente progredisse? 
O discurso de Arago na Câmara dos 
Deputados, em 3 de julho de 1839, 
quando apresenta e defende o processo 
de Daguerre, remete a esse desejo de 
futuro: em sua opinião, o novo instrumento 
produziria impensáveis evoluções no 
campo da observação da natureza.35 A 
ciência iria, brevemente, encontrar um 
“valioso auxílio” no daguerreótipo, em 
“sua originalidade” e em sua “velocidade 
da execução”.36 De acordo com Arago, 
as expectativas dos deputados seriam, 
provavelmente, muito inferiores ao alcance 
real do novo instrumento, do mesmo modo 
como ninguém antes pudera prever que 
as lunetas e os telescópios poderiam fazer 
avançar tanto a observação astronômica: 

“Poderia alguém ter previsto que, 
quando girado para observar 
as quatro luas de Júpiter, este 
revelaria raios luminosos, viajando 
à velocidade de oitenta mil milhas 
(300.000km) por segundo; que, 
ligado a instrumentos de medição 
graduados, seria demonstrado 
que não há estrela algum cuja 
luz nos alcance em menos que 
três anos; e, finalmente, que, se o 
instrumento for usado em certas 
observações, pode-se concluir, 
com razoável certeza, que os raios 
pelos quais percebemos a qualquer 
dado momento foram emitidos 
por certas nebulosas há milhões 
de anos. Em outras palavras, que 
essas nebulosas, devido à contínua 
propagação da luz, seriam visíveis 
para nós diversos milhões de 
anos após sua total destruição? 
A lente para objetos próximos, o 
microscópio, propicia observações 
semelhantes, porque a natureza 
não é menos admirável, menos 
variada em sua pequenez do que 
em sua imensidão.”37

Por que relacionar a observação 
astronômica à defesa da nova tecnologia 
de fixação da imagem? É claro que, 

primeiramente, se tratava de inserir a descoberta 
no campo da ciência e do progresso. Aliás, como 
Arago afirma, inegavelmente, “os reagentes 
descobertos acelerarão o progresso da ciência, 
sobretudo da física”.38 Além disso, o grande defensor 
de Daguerre era importante astrônomo, diretor do 
Observatório de Paris desde seus 19 anos. Há 
muitos anos estudava o problema da representação 
das observações astronômicas, a relação entre 
luz, velocidade e percepção. Grande mentor da 
pesquisa óptica francesa, ele constituiu grupos de 
pesquisadores em estudos de óptica a partir de 
uma investigação ondulatória da luz, produzindo 
questões acerca da velocidade da propagação 
da luz em distintos meios, como a água e o ar, 
e também incentivando medidas experimentais 
mais precisas sobre essa propagação. A despeito 
das articulações políticas que estavam em jogo 
no advento do daguerreótipo, Arago apoia a 
invenção do processo por interesse científico: ele 
vislumbra o poder futuro do processo fotográfico, a 
potencialidade de um modo mecânico de “imagear” 
e “dominar” o tempo da luz que as estrelas 
emitem. Em suas palavras havia um sonho de 
conhecimento do Universo, visibilidade do mistério. 
Segundo o deputado, a invenção poderia promover 
uma sucessão de outras invenções no âmbito 
da observação da natureza, distinta da humana 
tanto em termos temporais quanto em termos de 
acuidade. O novo instrumento é, portanto, tratado 
por ele como um instrumento especial de visão, 
posto que, devido a sua capacidade de fixação, 
poderia ampliar significativamente os poderes 
dessa observação.39 

Cabe ressaltar que os observatórios de 
astronomia da Europa desempenham, durante 
todo o século, papel significativo na constituição do 
conhecimento científico, influenciando estudos nas 
mais diversas áreas, como fisiologia e psicologia, e 
também o estabelecimento de padrões e medidas 
temporais.40 No entanto, pelo menos desde a 
década de 1820, tais observatórios enfrentam um 
abalo na autenticidade da observação astronômica, 
decorrente do “problema da equação pessoal” – 
diferença temporal sistemática que surgia entre 
o registro dos diversos observadores e tipos de 
observação astronômica, fazendo variarem os 
registros temporais de pessoa para pessoa.41 
Tal problema, teria aparecido pela primeira vez 
no final do século XVIII, em 1796, quando Nevil 
Maskelyne, importante astrônomo do observatório 
de Greenwich, demitiu seu assistente David 
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Kinnebrook por produzir frequentemente erros de 
décimos de segundos na medição do trânsito das 
estrelas: “meu assistente, o Sr. David Kinrebrook, 
começou, desde o início de agosto último, a 
registrar os trânsitos meio segundo de tempo 
mais tarde do que deveria, de acordo com minhas 
observações; em janeiro do ano seguinte, 1796, ele 
aumentou seu erro para 8/10 de um segundo.”42 O 
astrônomo garantia que, se o observador não fosse 
rápido o suficiente em apontar corretamente o lugar 
da estrela, poderia haver diferença significativa no 
registro do tempo do trânsito, mas não atribuiu 
nenhuma consequência mais grave ao episódio.43 
Apenas em 1820, Friedrich Wilhelm Bessel, 
astrônomo alemão do Observatório de Königsberg, 
apresentou o problema como diferença corrente, 
inerente à observação e à percepção, produzindo a 
partir dessa constatação, vários experimentos para 
avaliar diferenças entre grupos de astrônomos. 

O problema da equação pessoal e seus métodos 
de “controle” e disciplinarização da percepção 
tiveram significado importante durante todo o século, 
interferindo na padronização do horário mundial e 
também nos estudos posteriores da fisiologia e da 
psicologia, realizados em termos das medidas de 
tempo de reação e de percepção, a partir de uma 
ideia crescente de quantificação.44Nesse sentido, 
o que nos interessa mostrar aqui é de que modo 
a solução posterior para o problema da “equação 
pessoal” esteve absolutamente vinculada à 
mecanização da observação (e aos instrumentos 
novos de visão mecânica) e a um novo regime de 
cronometria – a partir de parâmetros de objetividade 
e precisão – que relaciona a duração temporal 
a medidas de tempo cada vez mais “exatas” e 
mínimas. Relacionam-se, assim, observação 
e experiência a esse regime quantificado e 
espacializado: um assentamento definitivo da 
espacialização temporal no âmbito da observação. 
Como nossa observação poderia ser confiável se 
se submete ao tempo da natureza, ao tempo das 
variações da luz e do corpo, que ocorrem tanto nos 
níveis mínimos quanto no ampliado? As técnicas 
de cronometria utilizadas nos observatórios a 
partir das primeiras décadas do século, Shaffer 
observa, eram desenhadas para solucionar essa 
diferença temporal, modificando profundamente 
as relações de observação e a própria experiência 
do observador: “O observador era parte do 
‘instrumento’ a ser calibrado. Estrelas artificiais e 
relógios galvânicos substituíram os métodos de ‘ver 
e ouvir’. O ato da observação foi destruído e depois 
meticulosamente reconstruído mediante uma série 

de substitutos para certa experiência 
‘direta’.”45 A fotografia não esteve de 
imediato nos observatórios, mas, como 
Daguerre previu em seu discurso, ela 
um dia “serviria para mapas fotográficos 
de nossos satélites”, tornando possível 
“realizar dentro de poucos minutos uma 
das tarefas mais prolongadas, difíceis e 
delicadas da astronomia”.46 Como afirma 
Schaffer algumas décadas adiante, ela de 
fato se apresentou como solução possível 
para a observação astronômica fazendo 
com que os astrônomos fossem quase 
obrigados a controlar necessariamente 
o processo fotográfico.47 Na verdade, 
nada era casual na relação estabelecida 
por Arago entre fotografia e astronomia; 
tratava-se de uma relação promissora, 
como previu. 

Tal caráter de futuro talvez seja o 
elemento mais interessante nos discursos 
que exaltam o advento fotográfico. Eles 
tratam de uma capacidade presente, 
mas também de uma possibilidade 
aberta, de uma relação potencial com o 
tempo, de uma inclinação fotográfica ao 
futuro. De fato, no advento fotográfico, 
a fotografia não era ainda capaz de 
resolver qualquer diferença temporal da 
percepção, como desejava Arago, ou de 
fixar “cada minuto particular”, como queria 
Talbot.48 Ela produzia imagens a partir de 
longas durações, e o instante fotográfico 
não poderia paralisar o efêmero. Como 
se sabe, o instantâneo congelado não 
foi alcançado pela fotografia até, pelo 
menos, a década de 1880. Os homens 
em movimento, aqueles que, por algum 
motivo, não interrompiam seu percurso 
para ficar alguns breves instantes à 
disposição do ritual fotográfico, eram 
vistos pela fotografia como um borrão 
residual maior ou menor. Havia uma 
noção de instante fotográfico que supunha 
ou aceitava a aparência da duração, a 
latência do tempo. Como afirma Jeannene 
M. Przyblyski em seu estudo sobre uma 
série de fotografias anônimas da Comuna 
de Paris, os borrões e os “fantasmas”, 
causados pelas longas exposições, não 
significavam abalo significativo na noção 
de instante fotográfico e eram tolerados 
como aberrações inevitáveis da visão 
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da máquina e até mesmo desculpados 
pelos espectadores.49 Não se reivindicava 
que as vues instantanées capturassem 
exatamente o movimento – a maioria dos 
leitores teria concordado com a afirmação 
de que isso não poderia ser feito –, mas que 
exibissem, em troca, seleções da realidade, 
pedaços de eventos que ocorreram, “que 
operassem de modo fragmentário e como 
relíquias”, satisfazendo uma demanda de 
posse e presença dos acontecimentos.50 
As vistas instantâneas (que não eram 
instantâneos, pelo menos nos moldes 
que os identificamos hoje) articulavam 
uma noção de atualidade por meio de 
outros dispositivos que “compensavam” 
a impossibilidade de congelar os 
movimentos. Em 1843, poucos anos depois 
da apresentação do daguerrreótipo, uma 
reportagem (Excursions daguerriennes, 
um álbum de imagens etnográficas que 
mostrava 114 vistas de diferentes países 
da Europa e da África, bem como dos 
Estados Unidos) no jornal Edimburgh 
Review informava que aquelas fotografias 
“de fato dão-nos a impressão real de cenas 
e monumentos diferentes em um instante 
particular do tempo, e sob determinadas 
luzes do sol e da atmosfera”.51 Em 1852, 
o Times publica a seguinte nota sobre o 
potencial da fotografia:

“A fotografia assegura representações 
precisas e encantadoras das cenas 
mais distantes e evanescentes. 
Ela fixa, por um processo 
quase instantâneo, detalhes e 
características dos eventos e locais, 
que, de outra maneira, a maioria dos 
seres humanos nunca poderia levar 
para casa.”52 

Quando a fotografia ainda não é, de 
fato, instantânea, pode fazer visível 
– quase como uma performance – o 
modo como seus inventores enfrentam 
o tempo como condição, como agente 
de mudança e instituição da diferença. 
Trata-se de um ambiente de intensas 
experimentações com o tempo; ambiente 
de prova e erro, ensaio e verificação, 
observação e “imageamento” no qual o 
tempo é vivido como matéria plástica, 

condição constituinte da imagem. Benjamin 
assinala em suas anotações sobre fotografia, no 
trabalho Passagens: “devido a sua natureza técnica, 
a fotografia, em contraste com a pintura, pode e 
deve estar relacionada a um período determinado 
e contínuo de tempo (o tempo da exposição). Seu 
significado político já está contido in nuce nesta 
capacidade de precisão cronológica”.53 É no tempo 
que a imagem fotográfica se forma. É também nele 
que a imagem da percepção se constitui. Não que 
o tempo estivesse ausente na constituição das 
imagens clássicas da representação, realizadas 
no paradigma da câmera obscura, mas ele não era 
pensado como tal ou, pelo menos, não como agente 
absoluto de mudança. Aqui, não: o tempo modifica 
e também constitui tudo. E esse enfrentamento da 
efemeridade parece ser a condição da emergência 
do advento fotográfico e também aquilo que move 
seu desdobramento, sua história. Seria a fotografia 
capaz de anular tal diferença? Salvar, como 
queria Baudelaire, “do esquecimento as ruínas 
pendentes, os livros, as estampas e os manuscritos 
que o tempo devora, preciosas coisas cuja forma 
desaparecerá e exigem um lugar nos arquivos de 
nossa memória”?54 Como, porém, acreditava o 
físico inglês William Robert Grove:

“seria inútil tentar prever especificamente 
qual pode ser o efeito da fotografia sobre 
as gerações futuras. Um processo pelo qual 
as ações mais transitórias são tornadas 
permanentes, pelo qual fatos escrevem seus 
próprios anais em linguagem que nunca pode 
ser obsoleta, formando documentos que se 
autoprovam.”55 

É nesse momento, na emergência do fotográfico, 
que é possível perceber mais claramente 
as tensões que a constituem, aqueles dois 
movimentos, aparentemente opostos mas 
complementares, que fazem o advento ferver e 
acontecer: uma temporalização incontornável do 
mundo (do corpo e também da imagem) e um 
espanto diante dessa velocidade, a efemeridade 
incondicional e um desejo de tornar a vida 
durável. Ambiguidade contida no fato de ser uma 
duração e, simultaneamente, a aparência de uma 
“precisão cronológica”. A irrupção das descobertas 
fotográficas, concomitantes e pulverizadas, 
constitui um desejo de tempo, de durar e de 
dissecar o tempo, paralelamente. Ela testemunha 
um descontrole do tempo diante da aceleração da 
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história e das máquinas, mas também um desejo 
e uma possibilidade de controle, um projeto de 
futuro. Uma multiplicação temporal (nas dobras do 
tempo – das coisas e do homem) e, também, um 
ajuste cronométrico, mania de medidas cada vez 
mais exatas e quantificadas; um tempo ondulatório, 
como as novas teorias de propagação da luz, e 
um tempo homogêneo, constituído por batidas 
“cronoscópicas”. Assim, quando a fotografia ainda 
não pode realizar o intento de expulsar totalmente 
o tempo, “a névoa” que encobre a temporalidade 
fotográfica é menos espessa, e sua densidade 
temporal (e paradoxal) é mais evidente. Como 
Walter Benjamin trata em “Pequena história da 
fotografia” 56, é possível perceber melhor a duração 
interna do instante fotográfico como dobra do 
tempo que pode durar mais intensamente: 

“O próprio procedimento técnico levava o 
modelo a viver não ao sabor do instante, 
mas dentro dele; durante a longa duração da 
pose, eles por assim dizer cresciam dentro da 
imagem (...) tudo nessas primeiras imagens 
era organizado para durar; não só os grupos 
incomparáveis formados quando as pessoas 
se reuniam, e cujo desaparecimento talvez 
seja um dos sintomas mais precisos do que 
ocorreu na segunda metade do século, mas 
as próprias dobras de um vestuário, nessas 
imagens duram mais tempo.”

Aqui podemos ver o advento do fotográfico 
como duração, como síntese temporal e não 
ausência, como objeto capaz de contrair as 
forças de sua constituição. Trata-se de pensar 
a fotografia circunscrita na conformação do 
problema epistemológico – que será desenvolvido, 
exaustivamente, na segunda metade do século – 
da continuidade e da descontinuidade do tempo. 
A temporalização, a crise de representação, a 
corporificação da visão, a aceleração conformam 
não apenas o solo que propicia a disciplina, o 
controle, o esforço científico de unificação e a 
criação de imagens industriais, mas também a 
base para a reinvenção da experiência perceptiva 
e das práticas de imagem. Quando a visão passa 
a ser subjetiva e temporal, quando o engano toma 
conta da percepção e de sua imagem, o olhar 
ganha potencialidades impensáveis. Surge, então, 
a imagem da máquina como princípio de subtração 
temporal, como promessa (mas inevitável derrota) 
de escapar à duração. Qual rede de pesca, os 
novos tempos históricos e biológicos arrastam 

tudo e, simultaneamente, fomentam 
os mais variados modos de controle e 
“dissecamento” temporal. Como Grove 
discorre, em 1842:

“Se houvesse sido profetizado, no 
final do último século, que, com 
auxílio de um agente invisível, 
intangível e imponderável, o homem, 
no espaço de quarenta anos, 
seria capaz de separar em seus 
elementos os componentes mais 
refratários, fundir os metais mais 
resistentes, impulsionar o navio ou 
a carruagem e imitar sem trabalho 
manual o mais caro dos tecidos, 
quase aniquilar tempo e espaço, o 
profeta, tal como Cassandra, teria 
sido ridicularizado.”57

Quando a corrida pelo aniquilamento 
está em ebulição, parece que o tempo (em 
fuga) escapa para dentro do instante, como 
alguém que se esconde numa brecha e ali 
se acomoda, travestido de ausência. 
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This article proposes some reflections about the power 
and the symbolic position of time, reflecting meanings 
of the invisible in the photographic image. The 
relationship and significance of time in the vast lexicon 
of the photographic image are multiple and express 
themselves in different ways. In this context, the 
picture combines perceptual beyond historical time. By 
subjectivity, the narrative establishes a profuse imagery 
that permeates the creation, perception and memory.

Este artigo propõe algumas reflexões sobre o poder e o 
lugar simbólico do tempo que reverberam sentidos do 
invisível na imagem fotográfica. A relação e o significado 
do tempo no imenso léxico da imagem fotográfica são 
múltiplos e se “expressam” de várias formas. Nesse 
âmbito, a fotografia conjuga relações perceptivas que 
vão além do tempo histórico. Através da subjetividade, 
a narrativa imagética estabelece um campo profuso que 
tangencia a criação, a percepção e a memória. 
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Desmedidamente, me desprendo 
do tempo. Passei a sentir tempos que 
não são meus e que tampouco cabem 
em mim. A cada vivência diante de 
uma imagem fotográfica, recai não 
o que guardei, do que acumulei nas 
pequeninas gavetas de minha memória. 
Eu, enquanto tempo, passei a negá-lo. 
Ao certo, ao acerto mesmo, não consigo 
cristalinamente explicá-lo. Mas, se me 
permite, gostaria de dizer o porquê de 
querer levar comigo suas fotografias. Já 
faço isso há um tempo... Compro, guardo, 
enfim, vou atrás delas. Não importa a data 
de sua produção, se são estereoscópicas, 
carte de visite, cabinet portrait etc. O que 
interessa é o quanto de anônimo há nelas. 
Sim, concentro o meu olhar em retratos. 
Nas pessoas que nunca conheci e que 
nunca as conhecerei, mas que chegaram 
a mim de alguma maneira.

Esse é um relato a se pensar, a se 
debruçar pela força da interpretação, da 
leitura, da imersão sensorial e subjetiva 
que se habilitam a partir da imagem 
fotográfica. O tempo cronológico (em sua 
concretude indefectível) reside na imagem, 
 mas – apesar dele – outros tempos se 
desencadeiam e se emaranham. Os 

tempos na fotografia que capturamos ingenuamente, 
contemplamos, nos deslumbramos, negamos, 
vivemos, percebemos e sentimos são efêmeros e 
construídos. 

A imensidão rege o tempo fotográfico. Os 
significados do tempo no campo teórico foram e 
vão se categorizando. Portanto, vem a busca de 
reconhecer o tempo mas, no entanto, transpondo-o 
para o território da criação, da percepção e da 
memória. A fotografia, quando posta enquanto 
paradigma de um tempo e espaço, reconstrói em 
nós narrativas indomáveis. Como bem considerou 
o artista surrealista Salvador Dalí, em reflexão 
sobre a fotografia como pura criação do espírito, em 
1927: “Saber mirar es un sistema completamente 
nuevo de agrimensura espiritual. Saber mirar es 
un modo de inventar”. Juntemos a essa defesa 
uma outra colocação, desta vez sobre o tempo, do 
poeta André Breton, que o define como sendo velha 
farsa sinistra, trem que descarrilha continuamente, 
louca pulsação. Os dois apartes trabalham com 
a dimensão imensurável que une os elementos 
visuais dispostos na imagem e o não-limite do 
tempo. A cada retrato, seja de meados do século 
19 ou da ampla produção de retratos que podemos 
presenciar em nossa contemporaneidade, a relação 
de fruição de significados se revigora ao estado de 
um tempo anônimo.

Tempo anônimo: aquele que não me pertence, 
que desconheço. O tipo de tempo que não cabe 
em mim e que, tampouco, está em nós. O outro 
retratado – autorrepresentação, personagem 
contido na pose – guia a problemática do tempo. 
Entrever a dinâmica de possíveis narrativas 
numa imagem fotográfica é estabelecer com ela 
uma conexão com o tempo sugerido através da 

Cartão postal sem identificação.
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plástica visível. Após esta aproximação primária, 
pois se trata de uma relação de encantamento 
com o retrato fotográfico, é preciso cair no terreno 
abstrato que constitui e desenvolve a imbricação 
que passamos ao perceber essa imagem. 

Quando busco a imagem de um anônimo e, por 
conseguinte, seu tempo alheio, nas entrelinhas há 
a ideia de relação, simbiose; ou, como considera 
o filósofo Maurice Merleau-Ponty, o vínculo... 
“Compreende-se então por que, ao mesmo tempo, 
vemos as próprias coisas no lugar em que estão, 
segundo o ser delas, que é bem mais do que o 
ser-percebido, e estamos afastados delas por 
toda a espessura do olhar e do corpo: é que essa 
distância não é o contrário dessa proximidade, 
mas está profundamente de acordo com ela, é 
sinônima dela” (Merleau-Ponty, 1959).

O vínculo, portanto, potencializa o não-classificável, 
a incerteza, a obscuridade das histórias. O indivíduo 
anônimo prioriza a flexibilidade de construirmos, 
interpretarmos e de, substancialmente, delegarmos 
nossas estórias. O tempo que aqui se contorce 
também no anonimato provém de alguns vieses 
que implicam o pré, durante e pós ato fotográfico. 
Não se trata de negar, rechaçar o tempo histórico, 
diacrônico e social. Mas contudo, nesse caso, de 
não adotá-lo. E sim, de penetrá-lo pelo imaginário 
que a fotografia magicamente cria.

Um belo cenário fantasioso de qualquer estúdio 
fotográfico do século XIX ou de início do XX 
encaminha à tônica do devaneio e, em muitos 
casos, do feérico. O maneirismo desconcertante 
do mobiliário, as pinturas nonsense dos trompe 
l´oeil dos fundos infinitos com suas paisagens 
deslocadas, impróprias à nossa cultura – 
explicitamente européias para estas plagas 
– revelam o simulacro. Com a predominância 
relevante das casas fotográficas de origem 
européia no Brasil, no século XIX, entendem-se 
os paradigmas em questão. O que não vem a ser 
um problema, mas uma sedutora possibilidade de 
desvelar camadas interpretativas da fotografia.

O lugar estático, colocado por uma demanda 
comercial de determinada casa fotográfica de 
séculos passados, formula realidades posadas que 
instilam progressivamente sensações. A imagem, 
portanto, revela-se como percurso imaginário deste 
mundo sensível que transcende o que fora captado 
pela câmera fotográfica. Rostos, corpos, roupas, 
chapéus, jóias ou simples adornos, penteados, 

acessórios da moda da época. Tudo 
captado pela fotografia compõe, além do 
dito documento de dada época, o registro 
involuntário do nosso poder perceptivo de 
imaginar. Podemos “ver” o instante que 
conta a imagem fotográfica não como marca 
incrustada na linha do tempo, contudo, 
como artifício de distender visualidades 
temporais em código de narração. 

Os retratos de batismo, de crianças, 
casamentos, de grupos de famílias, 
de mulheres e homens encontrados 
nos antigos álbuns de família tecem 
o enredo de tempos retóricos, apesar 
de carregados de signos sociais, são 
passíveis de serem redigidos pelo 
observador. As vidas transformam-se em 
teatralização da realidade, nossos olhos 
vagueiam pelo antes da tomada de cena. 
Ou seja, o porquê da existência daquela 
imagem, seu preparo, a máscara social 
que os tornam personagens. A duração 
da captura até o momento da emulsão 
trazer à superfície os sujeitos fotografados 
também “sopra” em si meandros da 
temporalidade. Essas situações latentes 
no próprio tempo do fazer fotográfico 
introduzem em nós a poética das imagens 
fotográficas. Diria ainda que, à parte da 
subjetividade do tempo que vem do outro, 
alinha-se a capacidade de decodificação 
dos elementos visuais, das informações 
objetivas do contexto e da memória. 

É como se o ciclo aumentasse, mas 
não se fechasse. A experiência fotográfica 
do receptor se inicia, porém não finda. O 
filósofo Jean-Marie Schaeffer ilustra as 
nuances do que ocorre entre a imagem e 
quem a contempla, quando relata: “(...) A 
foto que representa um senhor idoso que 
não reconheço faz, no entanto, parte de 
meu mundo, simplesmente porque vem da 
caixa de biscoitos onde minha mãe guardou 
as fotos da família. Se minha mãe ainda 
for viva, posso perguntar-lhe de quem se 
trata, se não, tal idoso entrará para grande 
galeria de fantasmas da infância, que não 
sabemos se conhecemos realmente ou 
apenas pelas diferentes histórias da saga 
da família e que, no entanto, são sempre 
muito próximos” (Schaeffer, 1996). 
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    De tal modo, se reconstitui um passado 
ora verossímil ora ficcional. Ora pela 
memória afetiva ora pelos atalhos do 
inconsciente. De certo, o encaminhamento 
que a retórica da imagem explicita será 
ressignificada por quem a observa de 
modo particular. Diante do retratado, sua 
solitude será partilhada, sua forma pouco 
confiante ou hierática (não importa) será 
compreendida com complacência. A 
pose irá indicar, trará índices plausíveis 
de como o corpo se coloca perante uma 
câmera e um fotógrafo. O hiato entre os 
ícones e o nosso reconhecimento das 
tais referentes (a tese da existência, 
como sugere Jean-Marie Schaeffer) 
serão “transformados” como artifício 
de aproximação ou distanciamento de 
idealizações e imaginações íntimas 
de cenas que nos ajudam a entender 
a natureza humana e seu entorno, 
assim como a sonhar. Transporta para 
determinado contexto repleto de sons, 
cheiros... Sensações quase reais. 

E quando vemos além dos retratos 
posados? O que pensar de uma fotografia 
estereoscópica (possivelmente de meados 
do século XIX) com meninas vestidas no 
seu doce encanto. Detalhe: as quatro 
meninas estão em um inacreditável 
quarto, de joelhos a rezar. A cena é a 
própria representação da ideia que se 
quer registrar. A beleza de tudo e a magia 

trazida pela tridimensionalidade da técnica adotada 
provocam o fetiche de vários estados como o de 
estar e transitar no cenário que vemos. Passamos a 
“vivenciar” um tempo passado que nunca fora vivido, 
mas que, entretanto converte-se organicamente em 
presentificação. Muitas vezes, retornamos a um 
ponto sem nunca termos ido. A penetração numa 
imagem descortina qualquer instante, colocando a 
questão do tempo como experiência idiossincrática 
de discursos individuais perenes. 

Lembremos o fotógrafo Brassaï ao escrever o 
livro Proust e a Fotografia (2005). Nele, a obra 
Em busca do tempo perdido de Marcel Proust 
é minuciosamente analisada a respeito da 
fotografia como memória involuntária e imagem 
latente – dois processos narrativos proustianos. 
Entretanto, o tempo pode se impregnar no sentido 
de distender-se, derramar-se. Assim, Brassaï 
reconhecia a capacidade de Proust em criar 
fotografias mentais. E acrescenta como o tempo 
perdido é revisto: “O escoar do tempo em si 
mesmo não lhe interessa. Por sinal, nunca fala de 
tomadas cinematográficas, mas sim de clichês, de 
instantâneos. Homem da descontinuidade, Proust 
é um fotógrafo, suas descrições são sempre 
imagens fixas, instantâneos, únicas capazes de 
tornar perceptíveis a mudança ocorrida, o tempo 
escoado, o envelhecimento” (Brassaï, 2005).

O tempo, portanto, parece ser o código que 
converge para territorialidades da memória, de um 
instante pontual, mas que sempre estará imerso 
no fluxo da alteridade. Aqui, entendemos que a 

Foto 
estereoscópica. 

“Our Father wich 
art in Heaven” 

– Coleção 
“The ‘Perfect’ 
Stereograph”, 

1903.
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fotografia é um campo imagético amalgamado 
entre representação e criação. Portanto, o mundo 
do outro traz a carga validada pela atmosfera 
indiciária, mas, sobretudo, pela complexidade de 
atmosferas simbólicas que irão corresponder à 
percepção de cada olhar. Emergem, então, as 
metáforas. A primeira fotografia passa a ser a 
partitura para outras imagens que virão e que não 
é mais superfície fotossensível. Sendo o tempo 
metafórico de construção de significados, até onde 
ele será abstrato? 

Bem, nesse sentido, encontro em mim mesma 
experiências únicas. Vivi tempos distintos – 
heterogêneos em sua essência criativa – diante 
de ensaios fotográficos do cineasta russo Andrey 
Tarkovsky, com seu livro de polaroids (Instant 
Light. Tarkovsky Polaroids, 2004), e o da fotógrafa 
mexicana Graciela Iturbide com El baño de Frida 
Kahlo (2008). Os dois trabalhos são perpassados 
pela força de cenas sutis, profundamente 
testemunhais e suscitados pela criação de um 
tempo inexistente. As polaroids de Tarkovsky feitas 
entre 1979 e 1984 revelam-se num diário intimista, 
repleto de alegorias em busca pela essência das 
pessoas, lugares e objetos. Os espaços na fotografia 
de Tarkovsky representam o afeto e o rememorar. 
Seu tempo é objetivo, lacônico, impregnado de 
certa leveza... Nessas polaroids, a temporalidade 
se estende para a autobiografia do fotógrafo. Se 
compartilha cada imagem como atalhos para 
a intencionalidade de quem fotografa. Embora 
alguns momentos soem banais, nos envolvemos 
sem tempo de raciocinar, somos conduzidos pela 
fluidez da vida privada do autor que poderia ser a 
nossa. Sendo assim, o tempo surge como artefato 
de uma imperceptível transposição de realidades.

Tudo é diferente dentro do banheiro de Frida Kahlo. 
O peso do tempo desencadeia silenciosamente, 
arrastando-se por elementos visuais biográficos 
de Kahlo. Natural sentir estranhamento, natural 
sentir o gosto amargo de parte desta mulher 
híbrida, entre a sua obra vigorosa, cheia de 
simbolismos e sua vida permeada de dor. Os 
azulejos do ambiente fotografado parecem ter 
sidos incrustados pelo tempo de Frida. A poética 
desta artista habitava seu próprio corpo e seus 
sonhos. Difícil desprender-se de sua imagem 
corriqueiramente pintada envolta em símbolos. 

Graciela Iturbide traz Frida despida, imatérica, 
sem meios tons ou véus. O colete doloroso impõe 
um tempo sem fim. O tempo de tragédias. Mas, há 

uma imagem que (de tão incisiva) cessa 
qualquer sensação mais depurada. Como 
num soco no plexo, Iturbide propõe a 
prótese da perna de Frida encostada num 
muro. Ali, tudo pára. Não há tempo... O 
silêncio invade a imagem e a dura realidade 
da existência se torna intolerável. 

Talvez Roland Barthes tenha razão 
quando avalia que “quando uma obra 
extravasa o sentido que parece ter início, 
é porque nela há algo de Poético”, sendo 
este o suplemento do sentido. O tempo, 
de certa maneira, vai além do instante do 
registro indicial criando meios para que 
a latitude icônica reverbere pressupostos 
poéticos inventivos, ajudando-nos 
a pensar. “A imagem é aquilo que 
permanece”, escreveu o teórico francês 
Edmond Couchot. De tal modo, cabe 
considerarmos que não há esgotamento 
para os sentidos do tempo na fotografia. 
Sinceramente? Acho que a fotografia é a 
arte necessária para o tempo.
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Resumo Abstract

Palavras-chave Keywords
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Intertextualidade

This article discusses the relationship between 
Photography and Literature. It is based on selected 
works in which the construction of the “photographer” 
character, or also the presence of the photographic and 
its social, personal, and interpersonal relationships 
appear as part of the literary narrative, and as important 
contextual elements of the signification process. It 
intends to point out important features of the social 
places of such elements as enunciators of symbolic 
values   in modern and contemporary society.

O artigo aborda as relações entre fotografia e literatura, 
a partir de obras escolhidas nas quais a construção do 
personagem “fotógrafo”, a presença do fotográfico e 
suas relações sociais, pessoais e interpessoais aparecem 
como parte da narratividade literária e como elementos 
contextuais importantes do processo de significação. 
Pretende-se apontar características importantes dos 
lugares sociais desses elementos como enunciadores 
de valores simbólicos na sociedade moderna e 
contemporânea.
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O que nos move para dentro de uma 
imagem fotográfica é muitas vezes 
perceptível, mas indizível, algo de 
reminiscências, recordações, identidades, 
presença/ausência, confirmação e/ou 
autenticação, pulsões intensas de nossas 
intimidades, detalhes em tensão subjetiva 
muitas vezes inexplicável por palavras 
e que remetem a sentimentos profundos 
(o tal puctum barthesiano).  Para além do 
campo do studium barthesiano, no qual 
podemos nos aproximar do fotográfico de 
uma forma mais coletiva, compreensível 
e objetiva, no diálogo entre-imagens 
talvez seja possível reconhecer o fugidio, 
o não dito, como as entrelinhas. A 
fotografia como elemento cultural dentro 
do imaginário da humanidade pertence a 
uma classe de signo fluído e sempre em 
fronteiras do lugar onde está e de onde 
a vemos, de quem operou o aparelho 
e de quem vê a imagem, o que propicia 
uma gama de possíveis interpretações, 
facilitando construções narrativas, sejam 
literárias ou audiovisuais1. 

“A fotografia é inclassificável porque não há 
qualquer razão para marcar esta ou aquela 
das suas ocorrências, tão segura, tão nobre 
como um signo, o que lhe permitiria alcançar 
a dignidade de uma língua; mas, para existir 
signo, é necessário haver marca; privadas 
de um princípio de marcação, as fotos são 
signos que não se fixam bem, que se alteram 
como leite. Seja o que for que ela dê a ver e 
qualquer que seja a sua maneira, uma foto é 
sempre invisível: não é ela que nós vemos” 
(Barthes; 1989; 19).

Mover para o campo da literatura em busca da 
construção do fotográfico muitas vezes cria um 
grande vácuo pela ausência de imagens, como se à 
palavra tudo bastasse. Em outros casos, a imagem 
surge para anunciar o indizível, aquilo que somente 
à imagem lhe é dada como sentido, para além da 
escritura, muitas vezes de forma complementar. 
Ao levantar um corpo de obras referenciais no qual 
pudemos criar uma aproximação com o tema, se 
tornou possível conjugar um conjunto de tramas 
literárias no qual o fotográfico surgisse como 
elemento central das narrativas. O fotográfico é 

“...imagem diferente da que temos o hábito de ver, singular 
e contudo verdadeira, e que, em virtude disso, é para nós 

duplamente cativante, pois nos surpreende, nos arrebata
dos nossos hábitos e, simultaneamente, nos faz entrar

em nós mesmos ao nos recordar uma impressão.”
Marcel Proust
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entendido como o personagem fotógrafo, a imagem 
fotográfica e as relações sociais da imagem.

A imagem detetivesca

Alguns romances policiais deram lugar para a 
fotografia na trama detetivesca ou no processo de 
solução de assassinatos quando uma imagem se 
revela como prova ou um caminho para chegar ao 
criminoso. Dois livros chamam nossa atenção para 
essa característica: o primeiro, pelo simples fato 
de uma imagem documental, publicada por uma 
revista internacional, permitir o reconhecimento 
ou a suspeita de um criminoso de guerra nazista, 
e o segundo, por uma trama na qual o fotógrafo 
aparentemente seria o principal suspeito, mas a 
construção narrativa se serve desse artifício para 
desviar nossa atenção.

“A Suspeita” (Der Verdacht, 1953), de Friedrich 
Dürrenmatt, parte de uma única fotografia como nó 
do enunciado narrativo. Dürrenmatt é autor de vários 
romances, mais conhecido pela sua produção 
como teatrólogo, principalmente pela famosa peça 
“A visita da velha senhora”, texto sempre com novas 
montagens pelo mundo todo. Em “A Suspeita”, 
um pequeno livreto, traduzido para o português 
pela Editora Globo em 1964, como parte de uma 
série popular em papel jornal chamada Coleção 
Catavento,  Dürrenmatt elege uma foto na revisa 
Life como ponto de partida no qual um comissário 
de polícia parte em busca de um médico nazista 
criminoso de guerra.                    

O protagonista, um comissário de polícia prestes a 
se aposentar, apresenta ao seu próprio médico uma 
foto publicada pela Life em 1945, na qual um médico 
nazista posa em meio a uma operação cirúrgica, 
quando fazia seus experimentos sobre as fronteiras 
da dor, pois ele não operava com anestesia. Seu 
médico pessoal reconhece a pessoa como um colega 
de escola e o identifica como um nazista procurado, 
e como famoso chefe de uma clínica médica na 
Suíça. O velho comissário de polícia, como último 
fôlego de sua profissão, consegue ser internado 
como paciente na clínica suíça. Daí em diante 
passa-se ao processo de aproximações e de outras 
provas testemunhais da origem do famoso médico, 
como a surpreendente ex-prisioneira comunista 
que se salva tornando-se amante do nazista, como 
uma cúmplice internalizada do próprio processo 
experimental do médico nazista. Elementos 
bizarros, como um judeu vingativo vivendo como 
um morto vivo, um gigante e um anão, tornam-se 

próximos do comissário, e o libertam, pois 
ele mesmo cria seu aprisionamento ao 
ser tornar um alvo fácil ao nazista, como 
um paciente de sua clínica. A fotografia 
inicial é somente um nódulo para a trama; 
é a origem da suspeita.

As imagens são referências na 
narrativa, e quando no quarto do então 
paciente comissário um quadro o perturba 
em demasia. “Lição de Anatomia”, de 
Rembrandt inunda sua condição inerte 
de um ser em dominação pelo médico 
experimental, é exposto ao perigo da dor. 
Sem mais, determinado dia, um operário 
entra para trocar o quadro, quebrando 
sua melancolia, e substituindo-o por “O 
cavaleiro, a morte e o diabo”, de Albrecht 
Dürer. Como um apocalipse porvir, sem 
necessariamente serem quatro cavaleiros, 
e para desespero do comissário que 
tenta um contato com o mundo externo, 
uma dança da morte anuncia-se como 
possibilidade trágica.

Poderíamos citar outros romances em 
que uma única fotografia é o lugar inicial 
da trama ou de sua solução, e sempre 
como uma fonte documental indiscutível, 
como um legado inquestionável do 
passado, mas o exemplo de “A Suspeita” 
é referencial nesse sentido.

Ngaio Marsh, na linha de Agatha Christie, 
como uma espécie de sua herdeira da 
tradição literária policial, tem em Sherlock 
Holmes sua inconteste inspiração. Seu 
principal herói, entretanto, é um inspetor 
detetive da não menos sempre lembrada 
nesses casos, a Scotland Yard, ao 
contrário de Holmes, sempre à frente da 
instituição. “Foto Fatídica” (Foto Finish, 
1980) foi lançado no Brasil em 1983, 
pela Editora Francisco Alves, dentro da 
Coleção Horas em Suspense. O detetive 
é convidado para uma festa em uma ilha 
na qual uma importante cantora de ópera 
iria fazer uma avant premiere para poucos 
escolhidos, e em meio a uma tempestade 
ela é assassinada. O isolamento, os 
pequenos detalhes, as questões de 
sincronicidades temporais, os movimentos 
das pessoas, as personalidades de cada 
um, tudo isso implica em um jogo de 
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possíveis cruzamentos de informações 
que levarão ao assassino. Dentro dessa 
narrativa clássica surge desde o começo 
a figura de um fotógrafo, uma espécie de 
paparazzo (ele assina sua fotos com um 
codinome: Strix), que persegue a famosa 
cantora, com os mais diversos disfarces 
para não ser reconhecido, e sempre 
realizando imagens que não agradam a 
egocêntrica cantora lírica. Tudo é feito para 
encontrar o produtor de imagens públicas 
de situações pejorativas, nas quais a 
cantora fica com olhar vesgo, de boca 
aberta ou com descompasso no andar, e 
o detetive é a solução para a descoberta 
desse elemento perturbador da imagem 
artística. Escrito ainda nos anos oitenta pré 
anunciava o interesse público pelos mais 
simples detalhes da vida das celebridades.

Ngaio Marsh é natural da Nova 
Zelândia, onde se passa a história, e o 
detetive é um convidado para um lugar 
no qual não está presente a polícia local, 
assim, ele assume informalmente o caso. 
Ao fotógrafo é dada uma participação 
oblíqua, mas constante, na qual ele é o 
potencial criminoso, principalmente pela 
forma como foi encontrado o corpo: com 
um punhal atravessando uma foto feita no 
dia anterior, foto essa na qual a cantora 
estaria emitindo determinada nota musical 
(segundo o detetive).

Como as imagens ilusórias, o fotógrafo é 
um personagem obscuro, que se esconde, 
não se revela, tornando-se um elemento 
dentro da narrativa sempre possível de ser 
lançado nas sempre presentes dúvidas 
desse gênero literário. O fotógrafo é um 
recurso narrativo que se impõe pelas 
imagens, e não pela sua presença ou 
personalidade; um sempre elemento-
surpresa imbuído de uma perseguição 
quase vingativa. Suas imagens não são 
reveladoras de nada, simplesmente 
existem como perturbação ao ego da 
cantora. A última imagem mortuária, fixada 
ao seu peito, e mais importante de todas, 
é uma usurpação ao fotógrafo, que ao final 
se torna um quase ninguém. A foto que ele 
tomou muda de lugar e no deslocamento 
quase encontra uma nova significação, a 

sua culpa indelével como assassino, mas na astúcia 
detetivesca a própria imagem incriminadora se 
torna o rastro do verdadeiro assassino. Assim como 
imagens são ilusórias, o personagem fotógrafo 
é criado para nos iludir na trama dos detalhes, e 
graças ao inspetor, tanto a foto, como o fotógrafo, 
encontram seu lugar na lógica criminal.

O amor em mediação fotográfica

Prostitutas fotografadas parecem aludir a 
uma imagem fácil de erotismo e pornografia, 
um corpo ao prazer do olhar masculino, como 
a própria história da fotografia o demonstrou ao 
abrir um grande mercado de imagens no século 
XIX. Surpreendentemente alguns romances 
contemporâneos fazem do lugar da prostituição 
um lugar de exploração de narrativas na qual o 
fotógrafo é personagem principal. 

Como uma pessoa se torna um fotógrafo de loucos?

Um pergunta intrigante vinda de uma pessoa em 
situação de fragilidade, como interna de um hospital 
psiquiátrico, faz deslocar o fotógrafo oficial de sua 
situação, inerte pelo tempo e destinado morrer 
naquele lugar, quase junto aos pobres indivíduos 
abandonados na instituição. A pergunta veio de 
uma mulher, Matilda Burgos, e de forma firme, sem 
vacilo. Como responder a essa pergunta? Como fui 
parar ali? Perguntas que passariam pela cabeça 
do fotógrafo, mas a imagem da mulher era mais 
importunadora: era conhecida. Havia um rastro de 
memória na imagem da louca questionadora. 

A inquietação lhe fez procurar a referência 
imagética em antigas fotografias estereoscópicas 
que fez na juventude, guardadas em seu antigo 
baú, imagens de prostitutas em dupla identidade, 
ou em dupla sedução erótica.  E uma imagem lhe 
salta à vista, talvez a mesma mulher que lhe fez a 
pergunta havia lhe perguntado também: 

Como uma pessoa se torna fotógrafo de putas? 

Perguntas entrecruzadas pelas imagens: na 
primeira vez na condição de prostituta, e na 
segunda como louca.

“Abriu-o ansioso. Em seguida, retirou com 
extremo cuidado seu tesouro mais preciso: 
a coleção de fotografias estereoscópicas 
colocadas sobre armações de cartão que 
tirou logo depois da volta da Itália. Cada 
chapa continha a imagem de uma mulher 
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nua, uma mulher exposta e coberta de 
desejo. Olhando pelas duas lentes do visor, 
repassou um por um os retratos. Seu rosto 
mostrou satisfação. Enquanto ia alternando 
as chapas, sua expressão arredia e 
descrente foi por água abaixo. Lembrou-se 
dos seus vinte e oito anos... Ali estavam, 
mais uma vez, imperecíveis, as poses únicas 
das mulheres dos prostíbulos. Minhas 
mulheres... A chapa de número dezessete 
era de Matilda Burgos...” (Garza; 2005; 16).

Como alguém se torna fotógrafo de putas e de 
loucos? Duas perguntas vindas de uma mesmo 
pessoa. Duas perguntas dirigidas para a mesma 
pessoa. Dois tempos diferentes levam vidas em 
foco pela máquina a se encontrarem e a detonar 
o processo de uma complexa história de amor e 
busca de reminiscências perdidas para ambos. 
“Nadie me verá llorar”, 1999 (Ninguém me verá 
chorar, Editora Francis, 2005), da jovem escritora 
mexicana Cristina Rivera Garza, nos conduz para 
uma relação marcada indicialmente pela imagem. 
Fotografias que se encontram, sejam no prostíbulo, 
sejam no hospício. 

Um personagem sem nome, tratado somente 
como “o fotógrafo” durante toda a trama, como o 
próprio título do livro lhe credita é uma espécie de 
nó convergente no conjunto das ações de várias 
pessoas um mesmo dia. Seu anonimato nem ao 
menos desaparece na sua intimidade, quando os 
pensamentos e ações acontecem com sua família, 
com a mulher e a filha. “O Fotógrafo”, de Cristovão 
Tezza, é um sujeito que demonstra uma grande 
insatisfação com o trabalho rotineiro de jornal, 
fotografando como um autômato, um funcionário do 
programa, entendido como uma extensão do órgão 
de imprensa. Entretanto, algo lhe resta, ainda é 
nutrido pela luz em algumas poucas situações nas 
quais encontra prazer no ato de fotografar, fora do 
contexto de trabalho profissional. Não demonstra 
um grande conhecimento de leitura, “... leu cinco 
livros em toda a sua vida”, assim o autor o coloca 
em um plano de pouca ambição e perspectiva, e 
com algum filósofo a lhe procurar. 

Logo no início “o fotógrafo” assume uma posição 
de poder ao portar a câmera, quase em analogia 
com o gesto técnico da arma, momentos nos quais 
assume postura de intimidação simplesmente por 
ser fotógrafo, e usa de sua ferramenta de trabalho 
para exercer certo grau de poder ao dirigir sua 

teleobjetiva para um pobre mendigo na rua.  
Os fotógrafos, de certa forma, se acham 
protegidos no gesto técnico de portar 
uma máquina, como um biombo para a 
realidade, como uma espécie de salva-
guardas, mas que tem se demonstrado o 
inverso em muitas situações quando os 
têm colocado em risco. 

Tal personagem parece-nos um 
elemento comum, nada afeito ao glamour 
sempre anunciada da profissão, ou do 
sujeito sedutor, construtor de imagens 
escolhidas para a alma, e assume ações 
fotográficas obscuras e enigmáticas para 
receber um determinado pagamento. 
O fotógrafo, na concepção maior do 
conceito, aparece nas cenas mais íntimas, 
principalmente de fotos de mulheres, e se 
aproxima de uma imagem em processo, 
a qual seria somente um mero trabalho 
extra, um tanto sem sentido, e os filmes 
fotografados e não revelados de uma 
mulher que deveriam ser entregues ao 
seu contratante. 

O envolvimento com a pessoa 
fotografada - uma mulher presa em uma 
relação específica de prostituição faz seu 
envolvimento com o fotográfico ganhar 
novamente um vigor da descoberta 
plástica, e as imagens da jovem são 
permeadas pelas questões mais caras 
para a fotografia: a luz, o enquadramento, 
o olhar, o gesto etc. Momento em que “o 
fotógrafo” parece se redimir de uma ação 
que não seria nada ética, conflituosa 
para ele, e também de sua frustração 
com as atividades cotidianas de um 
repórter fotográfico. O não acionamento 
do dispositivo quando a imagem lhe 
chegava inteira e desconfortável, como 
uma incógnita, já havia anunciado alguma 
réstia de dignidade do fotógrafo na sua 
vida pessoal. Sua redenção encontra na 
própria quase vítima uma nova situação de 
pacto fotográfico, de uma nova prostituição 
imagética, acordada na ignorância das 
tristes histórias entrecruzadas. 

Dentro dos apertados laboratórios 
fotográficos improvisados em banheiros 
que a maioria dos fotógrafos analógicos 
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já experienciou, a imagem dessa 
mulher surge vibrante no negativo, na 
folha contato, na imagem aparecendo 
bem lentamente no revelador, como se 
apropria de sua própria vida, dando-
lhe rumo e sentido. Somente duas fotos 
lhe criam um novo mundo ilusório ou 
de busca. Entretanto, “o fotógrafo” sem 
nome sai da história da mesma forma 
como entra: anônimo, infeliz, e com sua 
única perspectiva ainda como lugar de 
existência, continuar fotografando alguma 
luz ainda perceptível ao seu olhar.

Cristovão Tezza demonstra muito 
conhecimento técnico de processos 
fotográficos, e para deleite dos aficionados 
em fotografia podemos acompanhar os 
pormenores da revelação de um filme 
associado ao fluxo de pensamentos do 
personagem naquele momento, como 
todas as personagens, sempre em 
constantes ebulições pensativas em todo 
o livro. Aos não diretamente afeitos ao 
processo fotográfico essas informações 
técnicas não nos parecem um forte 
adendo ao conteúdo do leitor comum, mas 
talvez até mesmo uma pequena obsessão 
do autor, afinal, não conhecer o processo 
técnico o coloca um pouco como um peixe 
fora d’água; uma fotografia frustrada.

Marçal Aquino em larga produção 
para quem nasceu em 1958 ficou mais 
conhecido pelos seus roteiros nos 
filmes de Beto Brant, entre eles, de seu 
livro “O Invasor” (2002), e dos filmes 
“Os Matadores”, “Ação entre amigos”, 
“Nina”, e “Crime Delicado”. No seu livro 
“Eu receberia as piores notícias de seus 
lindos lábios” (Companhia das Letras, 
2005), tudo se passa entorno de um 
fotógrafo paulista, que trabalhou em jornal 
importante de São Paulo, se demitiu e 
foi estudar fotografia em Paris, e na sua 
volta fotografa para publicidade e vive 
como paparazzo de revista vulgar de 
escândalo, algo conhecido, andar atrás 
de celebridades. Ao ganhar uma bolsa de 
uma agência francesa de fotografia parte 
para fotografar o ambiente de prostituição 
em um determinado garimpo na Amazônia. 

Logo no início temos o encontro com Lavínia, 
sua paixão que atravessa todo o livro, permeada 
pelas relações fotográficas, é desde a primeira 
vez a fotografia é lugar de mediação das relações: 
ele a vê em imagem, em uma porta retrato, elogia 
a beleza da mulher, mas não percebe que ela 
própria está logo atrás dele, assim a relação entre 
eles se estabelece sempre tendo a mediação 
fotográfica. Nesse dia que se conheceram ele 
olhou as fotografias dela disposta do balcão da 
loja, e ficou admirado pela qualidade estética. 
As fotos nunca tinham pessoas, somente cenas 
e objetos encontraram “poesia e precisão”. A 
fulminante paixão passa inicialmente pela imagem 
de Lavínia e pelo seu olhar fotográfico, primeira 
indicação que ao fotógrafo seria dado um caráter 
eminentemente visual e sua vida seriam pautados 
pelas mediações visuais.

A construção do personagem do fotógrafo tem no 
início o charme da aventura por uma terra inóspita, 
longe da civilização, em meio a conflitos. Ele é um 
homem livre, um dos poucos da cidade a perambular 
fotografando as prostitutas com interesses mais 
nobres do que a compra do prazer. Mas com o 
tempo interage com o cotidiano, tornando-se parte 
do contexto, sendo amante de Lavínia, ex-prostituta 
e agora esposa de um pastor. Quando ela está 
com ele assume outra personalidade, outro nome 
dado por ele mesmo, uma mulher fogosa, em nada 
parecida com a pacata senhora, e lhe um nome de 
guerra comum ao meio da prostituição, Shirley. É 
Shirley que ele fotógrafa obsessivamente, em nus 
que provocariam escândalo se públicas. O texto 
de Marçal Aquino é um roteiro quase pronto, as 
cenas são encadeadas como seqüências, e temos 
um filme imaginário em nossas cabeças. Lavínia 
como Shirley torna-se uma obsessão fotográfica, 
para compor sua longa trajetória de fotografias de 
nus, estabelece-se entre eles uma cumplicidade 
imagética. Sua paixão era por uma mulher quase 
igual àquelas que fotografava, tinha sido prostituta 
e quando estavam juntos a mulher reprimida 
deixava-se aflorar. As fotos de Lavínia nua ou em 
poses cotidianas eram plenas de afetividade, longe 
das cenas dos prostíbulos. Cauby, o fotógrafo, de 
tão envolvido com o ambiente começou a ganhar 
fazendo fotos souvenires das mulheres da vida, e 
vendendo para os garimpeiros sonharem com uma 
mulher ideal no meio do mato, imagens de mulher 
para alimentar imaginário masculino, pornográficas; 
tornou-se um fotógrafo de prostitutas. 
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Fotografava prostitutas para garimpeiros se 
masturbarem, fotografava prostitutas para uma 
agência francesa, fotografava corpos estraçalhados 
por tiros ou crimes hediondos, fotografava seu amigo 
epilético em crise, fotografava Lavínia, sempre com 
sua companheira de todas as horas: uma Pentax. 
Ainda trabalhou com fotografias periciais para a 
polícia local em casos esdrúxulos; tornou-se um 
fotógrafo envolvido com o contexto social e político. 
O clima de novela policial somente se instaura no 
final do livro, quando Cauby, o fotógrafo, torna-se 
o principal suspeito da morte do pastou, marido 
de sua amante, ou como ele a chamava: sua 
“belle de jour”. Nesse momento da narrativa os 
detalhes passam a ser importantes para desvendar 
o assassinato, mas a horda vingativa não espera e 
se lança contra o imoral fotógrafo, linchado durante 
o funeral do pastor. Sobreviveu, mas sem seu olho 
condicionado para o ato fotográfico, foi punido por 
fotografar, perdeu seu olhar, teve de se adaptar a 
fotografar com o olho esquerdo, ficou manco, cheio 
de cicatrizes, tornou-se uma sombra para a cidade, 
um culpa coletiva quando os fatos o inocentaram. 
Entretanto, tudo se perde, fotos, negativos, casa, seu 
jabuti, tudo queimado pela multidão. Entretanto, uma 
última ação tornaria ainda mais forte toda a trama: 
um poeta suicida torna pública a série fotográfica de 
Lavínia nua, em poses sensuais, e são publicadas 
com os versos póstumos, e assim uma vingança 
do casal atormenta ainda a moral dos religiosos 
linchadores, uma contra vingança fotográfica. 

O autor nos permite uma regressão do fotógrafo 
quando em um surto seu subconsciente aflora, e 
as memórias de seu pai surgem inesperadamente 
e novamente as imagens são lugares onde as 
ligações se dão. No processo semiconsciente ele 
retorna ao baú intocável de fotografias guardadas 
no porão de sua casa. Seu pai era fotógrafo, de 
futebol principalmente, ou assim era conhecido, e ele 
descobre em meio a bolas e uniformes, uma série de 
nus, entre elas de sua mãe, mostrando a passagem 
do tempo em um corpo feminino. O autor ousa uma 
projeção psicanalítica ao colocar o fotógrafo seduzido 
pelo corpo de sua mãe, e assim, novamente as 
imagens constituem o foco de significação:

“Sou obrigado a confessar que ver as formas 
delicadas daquele corpo, aos poucos se 
tornando opulentas, mexeu comigo de um jeito 
inesperado. Tive uma ereção. Por obra e graça 
do velho, submerso no odor azulado de mofo do 
porão, desejei minha mãe”. (Aquino; 2005; 158)

Novamente, logo em seguida, como 
uma espécie de dádiva freudiana, seu 
pai lhe propiciou outra possibilidade 
erótica. Surgiu ao seu olhar uma série de 
fotografias de uma mulher madura, então 
vizinha de seus pais. Ela tinha sido... “a 
primeira mulher por quem me apaixonei” 
– uma paixão juvenil. Um romance 
imaginário ganha força na sensualidade 
das fotografias e da permissão ao olhar 
fotográfico de seu pai: 

“Vê-la desnuda, no auge de sua 
beleza madura, me inundou de 
saudade de nossas tardes. A última 
foto em que ela aparece foi feita dias 
antes da morte do velho. Um caso 
de amor renitente. Marieta posou no 
banheiro, com uma toalha enrolada 
nos cabelos e um dos braços 
levantados, depilando a axila. A luz 
do flash rebateu na extremidade 
do espelho e cobriu de prata os 
contornos de sua pele. Escreveu um 
poema ali.” (Aquino; 2005; 158)

Cauby, o fotógrafo paulista, identifica-
se com seu pai e suas mulheres; suas 
cumplicidades se contornam no campo 
imagético: pai e filho amantes das mesmas 
mulheres. E ao final, de forma lírica, o 
fotógrafo encontra sua paixão em um 
hospício, sem nome e personalidade 
difusa, como Lúcia. Depois de muitas 
ondas de choques terapêuticos ela assume 
outra personalidade, uma nova mulher. O 
fotógrafo conheceu ao menos três mulheres 
em uma só. Ela lhe surpreende e pela 
primeira vez lhe pede a Pentax e faz uma foto 
de uma pessoa, seu agora novo namorado, 
um fotógrafo paulista, e a vida segue seu 
curso sempre de forma surpreendente. O 
amor dos dois foi conduzido pela sedução 
fotográfica do começo ao fim da narrativa. 
Assim como no romance de Cristina 
Rivera, o personagem fotógrafo de Tezza 
se envolve em uma relação permeada 
pela prostituição e a loucura. 

Marçal Aquino produziu uma narrativa 
intermediada pelas relações do ato 
fotográfico: na fotografia em si; no gesto 
de fotografar; pelas relações sociais da 
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imagem; na construção do personagem-
fotógrafo profissional entre o comercial e 
o artístico, pela fotografia amadora auto 
centrada; e pela sedução do olhar. 

A imagem como tragédia 

Robert Capa tornou-se um grande mito 
da fotografia de guerra ao estar sempre 
muito próximo dos acontecimentos como 
um possível alvo, e como ele mesmo 
dizia, não sendo assim, não faria uma boa 
fotografia dos acontecimentos trágicos 
dos conflitos. Foi traído por um inimigo 
invisível, pisou em uma mina terrestre e 
morreu na Guerra da Indochina. 

O fotógrafo de guerra nos parece 
sempre um elemento dotado de uma 
liberdade extrema, colocando sua vida 
em risco por imagens chocantes ou que 
evocam os piores lados da humanidade, 
quando qualquer razão cede para valores 
fluídos de nacionalismos acerbados ou 
de ideologias autoritárias, nas quais o 
indivíduo perde qualquer noção de juízo. 
Estando estes fotógrafos perto de tantas 
atrocidades, nos perguntamos como 
conseguem suportar tais situações e 
como conseguem sobreviver. Sabemos 
que sempre fotografam, exercendo 
e concluindo sua função com o ato 
fotográfico, mesmo em situações nas 
quais talvez queiramos que  tenham feito 
alguma interferência além do click, para 
salvar ou tentar salvar alguém. 

Kevin Carter, fotógrafo sul-africano do 
chamado Clube do Bang-Bang, esteve com 
seus companheiros sempre muito perto da 
morte, a sua ou a dos que fotografava. Sua 
tragédia pessoal foi associada a uma foto 
que ganhou o Prêmio Pulitzer, em 1994.  
A pequena garota africana, nua, sentada 
no chão, sendo observada por um abutre, 
leva, imagética e simbolicamente, o leitor 
a uma idéia de fome animal, de espera da 
carniça humana, sendo seu autor sempre 
cobrado de um posicionamento: o que você 
fez para salvar a pobre criança? Mesmo 
explicando que a situação traduz  uma 
realidade simbólica e não necessariamente 
efetiva, que a imagem conduz para uma 
significação além do contexto, que o abutre 

não estava esperando a morte da garota, a questão 
sempre lhe era apresentada. Assim, seu suicídio 
carrega simbolicamente o trauma da foto. 

No filme macedônio “Antes da Chuva” (1994, 
Milcho Manchevski), um experiente fotógrafo de 
guerra (Aleksander Kirkov), também vencedor 
do Prêmio Pulitzer, entra em crise existencial por 
essa imagem contemplada no concurso. Ele se 
sente participante da morte de uma pessoa ao 
fotografar seu momento final, e menos por não ter 
tentado interferir. Por participar fotografando, como 
sujeito ativo, se culpa, já que a ação do disparo foi 
realizada para resultar em imagem, e ele foi um 
dos operadores da tragédia. Essa situação já havia 
sido amplamente divulgada pela imprensa com a 
conhecida fotografia de Eddie Adams, na qual o 
chefe de polícia sul-vietnamita Nguyen Ngoc Loan 
executa um civil suspeito de ser um guerrilheiro 
vietcong, e o faz para as câmeras dos fotógrafos 
e cineastas. 

A crise de Aleksander Kirkov o leva de volta 
às suas origens em uma pequena aldeia na 
Macedônia, na fronteira com a Albânia, onde 
ocorre um conflito étnico nacionalista, e o leva 
à morte. A fotografia de um jovem bósnio sendo 
executado por um sérvio que ouviu de Aleksander 
Kirkov uma expressão frustrante, pois não tendo 
realizado uma boa fotografia naquele dia, o fez 
matar para ter a imagem. 

Ainda no campo do cinema, uma fotógrafa 
representada por Mira Sorvino no filme “Desejos 
de Liberdade” (2002, Edoardo Ponti) não consegue 
se lembrar do que aconteceu com uma garota 
fotografada durante a guerra da Angola. A foto 
é publicada na capa da revista Time, o que lhe é 
muito prestigioso, entretanto, a simples questão 
de uma angolana, sobre o que aconteceu com a 
garota, faz a fotógrafa sair em busca de respostas 
em seus arquivos. Entretanto, ela não consegue 
encontrar informações sobre o destino da criança, 
se sobreviveu ou não, e também entra em crise 
existencial, tentando uma redenção ao final do 
filme, em trabalhos humanitários, pois a fotografia 
já não era lugar da vida, mas da morte.

Todo esse preâmbulo nos remete ao livro de 
Artur Perez-Reverte, romancista espanhol muito 
reconhecido e premiado. Em seu livro “El Pintor 
de Batallas” (“O Pintor de Batalhas”, Companhia 
da Letras, 2008), essas questões voltam com 
intensidades próprias da literatura. Perez-
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Reverte é jornalista, membro da Real Academia 
Espanhola, foi correspondente de guerra em 
vários conflitos, inclusive nos Bálcãs, pelo qual 
recebeu o Prêmio Asturias de Jornalismo. “El 
Pintor de Batallas” teve grande repercussão 
ao receber dois prêmios em 2008: Prêmio 
Vallombrosa Gregor von Rezzori e Grand Prix 
Littéraire Saint-Emilion Pomerol Fronsac. 

André Faulques, um fotógrafo conhecido de 
conflitos e guerra, ganhador também do Prêmio 
Pulitzer, se retira para um lugar isolado no 
Mediterrâneo, onde tenta produzir um grande 
mural de uma cena épica, na qual todas as guerras 
estariam representadas, e todas as imagens que 
não conseguiu fotografar estariam presentes. 
Entretanto, sua fuga rumo ao épico e ao isolamento, 
permite um encontro com sua criação. O bósnio, 
Ivo Markovic, fotografado na imagem vencedora do 
Prêmio Pulitzer, consegue chegar ao “esconderijo” 
de Faulques, depois de muitos anos à sua procura.

A morte fotográfica, ou o tempo estagnado na 
imagem, ganha nova dimensão quando a criatura 
encontra seu criador. Estabelece-se uma tensão 
constante, na qual Ivo Markovic torna-se uma 
espécie de exigência externa de uma formação 
de consciência moral do ato fotográfico, como 
superego para o fotógrafo. Nas cenas finais, quando 
manuseia o livro de André Faulques, encontra 
duas fotografias realizadas na África, com dois 
tempos distintos: a primeira, do choque de uma 
morte por machadadas, a segunda, com o corpo 
ensanguentado no chão. O fotógrafo se ajoelhou 
e pediu para não haver a execução, mas não foi 
convincente, como ele afirma. Entretanto, mesmo 
assim, fotografa a situação, afinal o gesto técnico 
incorporado no fazer fotográfico é condicionante de 
um estado alterado de consciência, no qual sempre 
o fotógrafo mergulha profundamente. 

“El Pintor de Batallas” traz passagens para 
deleite dos aficionados pela fotografia e pelo 
mundo das imagens, como a comparação que 
faz do trabalho do fotógrafo e do franco-atirador, 
como dois elementos que compartilham escolhas 
e partem de um mesmo ponto de vista aportado 
pela tecnologia.

André Faulques tem uma estranha relação de 
amor: uma fotógrafa (Olvido) que está junto dele 
em muitas situações. É uma relação que acontece 
no companheirismo da profissão e nos momentos 
tensos do conflito. Entretanto, sendo muito mais 

crítica do que ele, ela somente fotografa 
detalhes; sem a presença humana, 
registra somente os resíduos da guerra, 
as suas ruínas recentes. É dela a crítica 
ao fotográfico, quando muitas vezes 
encontra no artista o lugar da verdade, 
pois afirma que “Sólo el artista es veraz. 
Es la fotografia la que miente”. Seu fim 
é trágico e acontece ao fotografar um 
detalhe da guerra, ao se aproximar de 
um caderno escolar no chão com folhas 
arrancadas pelas explosões. Como 
Robert Capa, um inimigo invisível estava a 
sua espera escondido na relva. Ao pensar 
nela e em suas recordações do momento 
de sua morte, André Faulques repensa 
sua relação com a fotografia: “No era 
posible fotografiar el peligro, o la culpa. El 
sonido de una bala al reventar un cráneo. 
La risa de un hombre que acaba de ganar 
siete cigarrillas apostando sobre si el 
feto de la mujer a la qua ha desventrado 
con su bayoneta es varón o hembra. En 
cuanto al cadáver del servio descalzo, tal 
vez el escritor pudiera encontrar algunas 
palabras”. (Perez-Reverte;2006)

Quando a fotografia torna-se limitadora 
da imagem, o personagem principal, 
o fotógrafo transformado em pintor, 
busca na História da Arte, em Brueghel, 
Goya, Ucello, suas referências para a 
concepção do grande mural épico de 
todas as guerras, algumas vezes citando 
fotografias clássicas, como a jovem de 
cabeça raspada na cidade de Chartres, 
na França, em1944. 

O livro nos remete para um plano da 
tensão entre imagens, para um dialogismo 
imagético possível, e para um estado de 
tensão muito comum na literatura, quando 
a criatura encontra o criador e o coloca em 
um não lugar. Entretanto, sua pintura tem 
término quando ele integra e cola em um 
espaço vazio do mural a famosa imagem 
de Markovic publicada na capa de uma 
revista, como única imagem fotográfica 
que continha verdade para ele. Afinal, 
Markovic estava por ali, espreitando-o 
em algum ponto da mata, como uma 
criatura insaciável de vingança, como 
uma consciência moral inatingível para 
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Faulques, esperando ardilosamente para 
a redenção de sua imagem transformada 
em tragédia. Não foi preciso, a imagem 
como tragédia lhe foi apresentada na 
história pessoal do pintor de batalhas, na 
última fotografia que André Faulques fez 
de sua amada, em um gesto mortuário 
condicionado do ato fotográfico.

Fotógrafo, ser em passagem: amante 
da imagem

“Todos los aparatos de contrarrestar 
ausências son, pues, médios 
de alcance (antes de tener la 
fotografía o el disco hay que 
tomarla, grabalo)... Asimismo, no es 
imposible que toda ausencia sea, 
defitivamente, espacial...En una 
parte o en otra estarán, sin duda, 
la imagen, el contacto,la voz, de los 
que ya no viven (nada se pierde...)”. 
(Casares; 2007; 117).                                                 

Borges se referiu ao livro “La Invención 
de Morel” (1940), de Bioy Casares, como 
uma obra perfeita. Foram contemporâneos, 
amigos e compartilharam da trama no 
momento de criação. Mágico, fantástico ou 
maravilhoso, o realismo da trama coloca 
o personagem em mundo de imagens do 
passado, perpetuadas por uma máquina 
engenhosa que energiza as ondas da 
maré para colocar em funcionamento 
um universo paralelo no qual as imagens 
são presentes e intocáveis. Casares 
indicava desde então a emergência de 
uma vivência em realidade virtual, ainda 
sem um desenvolvimento neuronial nos 
campos perceptivos mais abrangentes, 
e interatividade somente era um campo 
inalcançável. Barthes concordaria com a 
passagem abaixo de Santaella, tendo em 
vista sua aproximação do fotográfico a 
partir do que ele credita como “referência 
absoluta”, principalmente no campo 
relativo ao tempo e a presença da morte:

“O romance evidentemente 
deixa uma variada gama de 
interpretações em aberto. Entre as 
interpretações possíveis, não parece 
haver dúvidas de que uma delas 

ocupa um papel de destaque, a dialética do 
signo e da vida, entre a morte e a eternidade, 
justamente a dialética que a fotografia pôs a 
nu”. (Santaella&Nöth;1997;137)

Muitos anos depois, em 1972, e distante do gênero, 
Bioy Casares escreveu outro livro com o título “Las 
aventuras de um fotógrafo em La Plata”, no qual 
o principal personagem é também um produtor de 
imagens, no caso, somente fotográficas. Deliciosa 
narrativa na qual nos apaixonamos por Nicolasito 
Almanza, um jovem fotógrafo, antes de qualquer 
coisa pela sua condição de passagem, e assim se 
refere Bioy Casares ao seu herói: como um sujeito 
vocacional em seus propósitos e sentimentos 
permeados pelo olhar maquínico; um sujeito 
movido por uma pureza imagética: juvenil e idílica. 

A cidade de La Plata, com suas diagonais 
e uma planta urbana facilmente reconhecível 
pela trama de ruas e avenidas nomeadas por 
números, nos permite acompanhar os passos do 
fotógrafo desde sua chegada para encontrar uma 
cidade fotografável, tornando-a existente para 
olhares posteriores. Assim, muitos fotógrafos se 
lançaram como caminhantes livres, como flâneurs, 
pelos recantos urbanos mais insignificantes ou 
encontrando personagens populares para alçá-los 
à condição de lugar na cidade moderna. Eugène 
Atget é um bom exemplo que podemos alinhar na 
construção do personagem Nicolasito Almanza, de 
Casares, afinal as referências ao fotógrafo francês 
eram muito conhecidas advindas principalmente 
dos textos de Walter Benjamin. Mesmo que assim 
não o fosse, que Casares não se inspirasse em 
Atget ou em Benjamin, podemos agora fazer essa 
referência, pois são fotógrafos muito próximos à 
idéia de visualizar uma cidade, dar-lhe corpo no 
seu fazer. Assim como Atget visualizou Paris por 
centenas de postais, a proposta inicial que move 
o jovem fotógrafo para La Plata era de produzir um 
álbum fotográfico da cidade, como parte de uma 
coleção chamada “Ciudades de la Provincia de 
Buenos Aires”:

“A la otra manãna había la misma luz apenas 
atenuada por la niebla. Le dijeran que era 
típica de La Plata. Menos mal que esa luz 
favorecía el trabajo, porque las dificuldades 
no faltaban. Para empezar, el tamaño de 
los edificios. Ya lo previno Gentile que se 
encontraría con edificios tan grandes, que 
se vería en apuros para meterlos en una foto 
sin deformarlos. En Las Flores se ejercitó, 
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aunque no bantante, con la Municipalidad, la 
Iglezia y la fábrica de pantalones y camisas. 
Se entretuvo allá hasta la una passada: 
fotografió en Banco de la Provincia, la 
Universidad, el cine Gran Rocha, que está a 
la vuelta, en 49...” (Casares;2005;41).

“...Caminaría hasta la Plaza Moreno, 
fotografiando al azar, con la esperanza de 
recoger, de reproducir, la luz y el ambiente 
de la ciudad. Tomó así instantáneas de 
transeuntes y de escenas callejeras. Más 
tiempo le llevaran una antigua estación 
de tranvías, la Facultad de Ciencias 
Económicas, la de Derecho, la Universidad, 
que fotografiaba pela segunda vez, el Jockey 
Club...” (Casares;2005;107).

Na chegada a La Plata o jovem fotógrafo se 
envolve com uma família, pai e filhas, que estavam 
também desembarcando na cidade, e os ajuda. 
Sua aproximação com a família acaba em uma 
trama amorosa com duas irmãs, no qual o fotógrafo 
ao rondar a cidade, carrega o glamour como um 
homem livre. Sua primeira incursão pela cidade 
teve o acompanhamento da mais jovem das irmãs, 
como uma espécie de auxiliar sugerindo-lhe muitas 
tomadas, assim, para o jovem fotógrafo, a cidade 
se lhe apresentava inicialmente não somente pela 
sua frieza urbana dos edifícios, mas em relações 
amorosas que se vão delinear na narrativa. O jogo 
de sedução passa pelas lentes de seu equipamento, 
no qual descobre tanto a cidade como o amor pela 
plasticidade luminosa, como um amante da imagem: 
“Qué linda cara. Es la primera vez que la veo. Como 
si yo no viera sino a través del lente de la câmara. 
Unos ojos estraordinários y una nariz perfecta: algo 
que no se encuentra todos los días”. 

A cidade passa a ser pano de fundo de suas 
relações e a narrativa é sempre recheada de 
referências urbanas citadas pelos números das ruas 
e seus cruzamentos. Amores, fotografia e cidade 
perpassam ruas, edifícios, avenidas, monumentos, 
hotéis, restaurantes etc. A descoberta da cidade 
é um foco privilegiado ao leitor e hoje podemos ir 
na internet localizar geograficamente os lugares 
citados por Casares e reconhecê-los pelo próprio 
plano urbano ou por imagens de satélite. Como 
um homem livre o fotógrafo volta sozinho, com 
seu equipamento a tiracolo deixa a cidade e 
seus amores, afinal estava por ali somente de 
passagem, como parte da construção mítica de 

alguns fotógrafos: não pertencer a lugar 
nenhum.  A irmã mais nova fica a chorar 
na plataforma, escondendo suas lágrimas 
com as mãos, para que não a veja em 
prantos. Na introdução do livro reeditado 
em 2005, Casares assim se refere ao final 
do romance:

“Mientras escribia La aventura 
de um fotógrafo em La Plata 
me pregunté si una novela no 
consistirá em una sucesión de 
páginas que concluyen com la 
reunión de los enamorados, o 
siquiera com la muerte de uno de 
ellos. Algunos sondeos entre gente 
cercana confirmaron mi sospecha. 
Una amiga a quien referí, en un 
restaurante, el argumento de 
la novela, al oír el desenlace 
apenas pude reprimir un gesto 
de contrariedad. Pacientemente 
esperó a que yo terminara de 
hablar para preguntarme: ‘Se 
va sin la chica? No será um 
poco raro su fotógrafo?’. No me 
animé a confesarle que para mí 
Nicolasito Almanza, más que raro, 
era valiente, porque seguía sua 
vocación.” (Casares, prólogo)

Obsessões e êxtases fotográficos

No conto “A Aventura de um fotógrafo” 
(Amores Difíceis,  Companhia da Letras, SP, 
1992), Calvino nos apresenta inicialmente 
um “não fotógrafo”, Antonino Paraggi, que 
também era um “não procriador”, pelo fato 
de diferentemente de seus amigos não ter 
casado e não ter filhos. Um tanto descrente 
da fotografia intensa que seus amigos se 
lançavam produzindo álbuns fotográficos 
familiares o fez sentir-se algo a escapar, 
a fugir da socialibilidade, um isolamento 
devido à sua fratura social como “homem 
fotográfico”.  A ausência da vida familiar 
o torna sempre o fotógrafo das ações 
coletivas do grupo de amigos, afinal ele 
não precisa aparecer nas imagens. Calvino 
explora a característica comum do ato 
fotográfico ao indicar que essas ações são 
próprias de caçadores felizes com o retorno 
pleno de caças nas sacolas e embornais. 
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Antonino Paraggi passa ser o que Flusser 
chama de “funcionário do programa”, ao 
executar a dança gestual do ato fotográfico 
na qual a primeira aproximação que temos 
com o aparelho é programática, a segunda 
pode ser lúdica quando jogamos contra 
o aparelho. Antonino, agora o fotógrafo/
operador dos amigos casados aprendeu 
a fotografar errando enquadramentos e 
seu sucessos casuais lhe dão confiança 
para finalmente se envolver com o 
fazer fotográfico e as questões técnicas 
decorrentes do ato fotográfico.

Já envolvido com o fotográfico começa 
aprofundar sua crítica entre o referente 
e a imagem ao indicar que a realidade 
fotografada pode ser apreciada no ato e na 
imagem, e sua distância é muito pequena. 
Ou então quando reflete sobre a memória 
“imediata” que o ato fotográfico propicia, 
e nesse caso, falando ainda da fotografia 
analógica, o tempo é de dois dias para 
que as imagens venham assumir o fato 
como lugar da existência, e hoje em dia, 
é imediata mesmo, se dá no próprio ato 
fotográfico e o acordo entre as partes, 
fotógrafo e fotografado, acontece ainda 
na tela da câmera, apaga-se qualquer 
registro inoportuno a uma auto-imagem 
projetada pelo sujeito fotografado.

Sociedades e pessoas que não 
conheceram a fotografia tiveram uma 
ausência memorial e testemunhal, uma 
morte cultural, pois a fotografia seria o 
lugar da existência, como reflete Antonino, 
que pensa o fotográfico como lugar da 
afirmação do passado, e muito distante 
de seus amigos, afirma então que tudo é 
fotografável, que nada pode ser excluído. 
Estúpidos seriam os que vivem de 
forma fotografável, enquanto os loucos 
consideram todos os momentos da vida 
como passíveis de fotografar. Podemos 
pensar que não existe esse tipo de fotógrafo, 
mas Nobuyoshi Araki é o exemplo mais 
característico da compulsão em registrar 
sua jornada cotidiana, como uma espécie 
de busca da totalidade fotográfica. 

Absolvido então de uma crítica ao 
funcionário do programa já pode se 

colocar em outro lugar diferenciado de seus 
amigos, diz ele:

“Se eu fosse me meter a fotografar, iria 
até o fim nesse caminho, à custa de 
perder a razão com isso. Já vocês ainda 
pretendem estar fazendo uma escolha de 
vida. Mas qual? Uma escolha no sentido 
idílico, apologético, de consolação, de paz 
com a natureza, a nação, os parente. Não 
é apenas uma escolha fotográfica, a de 
vocês; é uma escolha de vida, que os leva a 
excluir os contrastes dramáticos, os cernes 
das contradições, as grandes tensões da 
vontade, da paixão, da aversão. Acham 
assim que estão se salvando da loucura, 
mas caem na mediocridade, no estupor” 
(Calvino;1992;55).

Ao voltar nostalgicamente para as atitudes 
representativas do século XIX, Antonino Paraggi 
busca pelo lugar do fotógrafo, no conjunto de seu 
estúdio, com câmera de grande formato, fole, 
chapa, colunas, biombo, fundos de paisagem, ou 
seja, o controle da representação social, no qual o 
fotógrafo era seu principal articulador. O fotógrafo 
era um artífice das máscaras sociais. Antonino 
Paraggi visita antiquários para compor seu cenário, 
como nos primeiros tempos da fotografia, que 
pensava ele eram mais justos com a identidade 
das posturas e marcações sociais das pessoas. 
Antonino Paraggi justifica sua razão de escolha:

“O gosto pela fotografia espontânea natural 
colhida ao vivo mata a espontaneidade, afasta 
o presente. A realidade fotografada assume 
logo um caráter saudoso, de alegria sumida 
na asa do tempo, um caráter comemorativo, 
mesmo se é uma foto de anteontem. E a 
vida que você vive para fotografar já é desde 
o princípio comemorativa de si mesma. 
Achar que o instantâneo é mais verdadeiro 
que o retrato posado é um preconceito...” 
(Calvino;1992;55).

Mas, na fotografia sempre existe a possibilidade 
do acaso, pois os gestos mesmo sob controle 
podem surpreender o fotógrafo, e o imponderável na 
vida do solteirão acontece através de um olhar na 
velha câmera de fole. O acaso que ele excluía do 
fotográfico, ao questionar o instantâneo fez com que 
“... uma certa Bice, ex-cunhada de alguém...” lhe 
aparece nua inesperadamente pelo vidro despolido 
da câmera, e então outra obsessão lhe domina, 
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apaixona-se pela imagem de Bice; uma paixão é 
intermediada pelo fotográfico. À tentativa de uma 
imagem de mulher do século XIX, emergindo o rosto 
em meio ao branco, com o pescoço descoberto em 
provocação, e o toque real em seu corpo transforma 
tudo e a pose do século XIX desaparece na nova 
imagem da mulher nua. 

Antonino Paraggi agora quer uma nova imagem. 
A mudança dos equipamentos, a ruptura com a 
imagem do século XIX e com a pose, passa para 
o antes questionável instantâneo, e a imagem de 
Bice é um fluxo da emanação da imagem do dia 
a dia, o alimento imagético de alma de Antonino. 
Certa metódica se impõe ao obsessivo fotógrafo e 
o esgotamento do fotográfico é o fim da primeira 
cumplicidade entre eles. Bice, a ex-cunhada de 
alguém, depois de uma dominação como objeto 
do desejo fotográfico, cansa-se de ser imagem, 
e Antonino Paraggi novamente torna-se só. Bice 
não compartilhava que seria esgotada em todas 
as imagens possíveis, não queria ser somente um 
imenso arquivo para Antonino.

Antonino Paraggi compartilha com o conceito de 
campo finito do fotográfico, como coloca Flusser, ao 
creditar a possibilidade programática do aparelho. 
Entretanto, o fotográfico lúdico somente aborda as 
fronteiras,  quando luta contra o aparelho, contra 
a sua programação, e de resto, o aparelho se 
transforma antes de o esgotarmos, mesmo que o 
aparelho seja enganado pelas intenções humanas 
não previsíveis; mesmo o aparelho ser desprezível, 
como diz Flusser.

A mulher que queria possuir era imagem indelével, 
como Morel, imagem solitária na ausência do criador 
distante imerso no virtual. Decorrência direta, o 
abandono de Bice, a depressão do fotógrafo, e o 
que lhe resta: a observação dos objetos ao seu redor 
depois de perder o objeto do desejo fotográfico, no 
qual até o mais insignificante canto de mundo pode 
ser observado como estando a fotografar. A ausência 
de Bice é compensada pela possibilidade de 
catalogação do mundo fotografável, mas certo canto 
de casa torna-se ponto de observação fotográfica, 
somente observação, como uma programação 
implantada, e o nada, o sem significado, o não lugar, 
torna-se a experiência da eternidade: ”... um dia se 
fixou num canto do quarto totalmente vazio, com 
tubo de calefação e mais nada: teve a sensação de 
continuar a fotografar aquele ponto e só aquele até 
o fim de seus dias”.

Antonino Paraggi torna-se então um 
pensador da fotografia, e reflete agora sobre 
os antagonismos entre o fotógrafo dominical 
e o repórter fotográfico, sobre suas naturezas 
diferentes, talvez complementares, talvez 
um dando sentido ao outro. A destruição 
do passado fotográfico recente, a perda 
da memória imagética, ao rasgar e furar 
negativos de Bice, permite a Antonino 
Paraggi um encontro com outra imagem, 
enfim, começou a ver as outras imagens 
do mundo. Nessa altura, imagens se 
justapõem, tudo é imagem, tudo pode ser 
novamente fotografado – ”talvez a fotografia 
total”, pensou outra vez, na qual o público 
e o privado não tem mais lugar, estão 
misturados, e os fragmentos de imagens 
privadas ganham sentido em hibridismo com 
imagens dos “massacres e das coroações”, 
e a fotografia torna-se referente de si mesma. 
O homem fotográfico de Calvino se impõe 
como um projeto coletivo de construção 
simbólica das representações sociais, e 
os lugares do privado e do público são 
territórios de encontro.

“Esgotadas todas as possibilidades, 
no momento em que o círculo 
se fechava sobre si mesmo, 
Antonino Paraggi entendeu que 
fotografar fotografias era o único 
caminho que lhe restava, aliás, 
o único caminho que ele tinha 
obscuramente procurado até então”. 
(Calvino;1992;64).

Entrelinhas e entre-imagens 

Em alguns casos exemplares a imagem 
acompanha a narrativa como complemento 
ao indizível, mas a complexidade das 
ações com tal magnitude encontra 
somente poucos produtos desta natureza 
e se tornaram referenciais. Caminha-se 
por dois itinerários, a produção conjunta 
de imagem e texto em projeto específico, 
e a uma apropriação literária para compor 
determinado universo imagético, mas são 
narrativas que partem desde o início de 
seu processo criativo da construção da 
relação entre texto e imagem. 

Apropriações fotográficas de textos 
literários tornaram-se comum a partir 
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dos anos sessenta como transcriações 
de suas imagens e situações para 
explorar um determinado aspecto da 
obra de autores consagrados. No Brasil, 
Maureen Bisilliat produz uma trajetória 
fotográfica inspirada em obras e autores 
como os poemas “A Visita” (1977) de 
Carlos Drummond de Andrade e “O Cão 
sem Plumas” (1984), de João Cabral 
de Melo Neto; “Bahia Amada Amado” 
(1996) contém um conjunto de texto de 
Jorge Amado; “Chorinho Doce” (1995) 
é acompanhado por poemas de Adélia 
Prado; e a fotógrafa se inspira em grandes 
clássicos da literatura brasileira para 
mergulhar em uma imagética possível, é 
o caso de “Sertão, Luz e Trevas” (1983), 
inspirado em “Os Sertões” de Euclides 
da Cunha, e “A João Guimarães Rosa” 
(1966) inspirado nas obras do autor. No 
último trabalho, salientamos a produção 
audiovisual de Marcelo Tassara, de 
1969, com o mesmo título, na qual as 
imagens são animadas em processo 
cinematográfico conhecido como table 
top, aliando também texto, música e as 
fotografias de Maureen Bisilliat.2

Em outros campos a fotografia entra 
como participante do processo criativo 
desde o início, ou em seu processo 
criativo. No romance já temos algumas 
singelas apropriações de imagens reais 
para explorar um texto ficcionado, como 
“Nove Noites”, de Bernardo Carvalho, 
ou então de forma mais densa como 
dispostas no último livro de W.G. Sebald, 
“Austerlitz”, no qual as imagens são partes 
da narrativa, influem na percepção do 
leitor e alimentam a construção de um 
campo imaginário. Somos logo no início 
do livro inundados com a perspectiva de 

um forte entrelaçamento entre a escritura e as 
imagens quando o autor relata sua experiência 
noturna no zoológico da Antuérpia ao se defrontar 
com uma série de animais:

“De resto, dos animais mantidos no 
Nocturama só me ficou na lembrança que 
alguns deles tinham olhos admiravelmente 
grandes e aquele olhar fixo e inquisitivo 
encontrado em certos pintores e filósofos 
que, por meio da intuição e do pensamento 
puro, tentam penetrar na escuridão que nos 
cerca.”  (Sebald;2008;09)

Essa passagem lembra-nos imediatamente os 
olhares de enfrentamento com a lente nos retratos 
do poeta Charles Baudelaire realizado por Félix 
Nadar e Etienne Carjat. Sebald em seguida ao 
relato do cruzamento de olhares animalescos e 
humanos apresenta um díptico com dois conjuntos 
de olhares de aves e dois olhares de pensadores 
não nomeados, fazendo nosso olhar ir de um lado 
para outro, esquecendo do texto, criando uma 
terceira significação na justaposição. Os dois 
olhares humanos são permeados por uma questão 
temporal, podemos ver a passagem do tempo 
através, das muitas rugas faciais, até podem ser a 
mesma pessoa.  Em uma passagem mais à frente 
ele alude às semelhanças entre seu personagem, 
Austerlitz, com o filósofo Wittgenstein: 

“...antes de ir ter com ele, refleti longamente 
sobre a semelhança, que me ocorria pela 
primeira vez, entre a sua pessoa e a de 
Ludwig Wittgenstein, sobre a expressão 
de assombro que ambos traziam no rosto.” 
(Sebald;2008;43)

Os olhares indagativos e justapostos dos 
filósofos logo no início, parecem remeter a essa 
aproximação textual entre seu personagem e 
Wittgenstein. As origens do nome Austerlitz 
podem estar vinculadas à famosa batalha vencida 

Austerlitz
W.G.Sebald
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por Napoleão em 1805, na localidade do mesmo 
nome na Morávia, mas também alude a um campo 
sonoro do imaginário recente das tragédias das 
guerras, lembra Auschwitz. Na verdade, quando 
ouvi pela primeira vez o nome do livro, meu campo 
perceptual detonou um processo de associação 
com o campo de atrocidades nazistas, e pensei 
que esse era o nome do livro; fui tomado por uma 
similitude, como a imagem acústica de Saussure 
na intermediação sígnica, como um dado cultural 
indissociável de tal sonoridade.

As imagens não têm legendas e não são 
referenciadas suas respectivas autorias, somente 
acompanhamos sua importância significativa no 
contexto da narrativa, mas em muitos casos a 
literalidade da imagem não acrescenta muita coisa, 
além de uma relação situacional, arquitetônica 
ou espacial. À surpresa do início imagético se 
sobrepõe somente ilustrações. Passa-se, assim, 
no esquema narrativo proposto pelo autor de uma 
relação paradigmática inicial para em seguida 
relações sintagmáticas, pensando no sentido de 
uma semiótica narrativa (Greimas;1997). A geração 
de sentido dentro do eixo semântico parece nos 
conduzir para oposições na relação escritura-
imagem; um fluxo transcendente e um fluxo literal. 
À possibilidade imaginária do leitor são dados dois 
caminhos estruturais a serem seguidos: do abstrato 
relato da escrita ao fluxo autônomo das relações 
imagéticas, no qual essas relações se sustentam, e à 
concretude indicial, na qual o objeto ganha relevância 
como figuração, espacialização e socialibilidade. 

A experiência da forte presença do fotográfico 
como parte da narrativa literária, entretanto, já havia 
sido explorada com intensidade anteriormente. Elio 
Vittorini publicou “Conversas na Sicília” em cinco 
partes na revista Letteratura (Florença) entre 1938 
e 1939. Em 1950 retorna à Sicília acompanhado 
do fotógrafo Luigi Crocenzi. Das câmeras Leica 
e Rolleiflex de Crocenzi saíram 169 fotografias 
publicadas na edição de 1953. De todas as imagens 
publicadas somente sete imagens são de autoria 
do fotógrafo Giacomo Pozzi Bellini, realizadas 
em 1938, e outras doze ilustrações extraídas de 
postais comuns coletados por Vittorini. 

Em 1940 Vittorino escreveu a respeito de 
“Conversas na Sicília” que qualquer manuscrito 
pode ser encontrado em uma garrafa, como 
uma forma de nos distanciar de uma narrativa 
autobiográfica, e também de colocar a Sicília como 
qualquer lugar; em 1953, o manuscrito da garrafa 

é presentificado como “objeto do mundo” 
(segundo o autor), e retorna aos nossos 
olhos. O manuscrito enviado aos mares 
transforma-se em nova versão imagética 
e o livro flui acompanhado de imagens 
fotográficas únicas e complementares, e 
sem literalidades diretas ao texto. 

Como um produto paradigmático do 
neo-realismo italiano o texto e as imagens 
nutrem um sabor etnográfico, descritivo 
e denso, como anuncia a antropologia 
anos depois. Muito difícil para nós, 
leitores, escaparmos de uma entrada 
antropológica entre texto e imagem. A 
Sicília que nos é apresentada perpassa 
um discurso marcado pelos valores 
sociais e simbólicos do cotidiano, onde 
gestos, posturas corporais, vestuário, 
arquitetura, e até mesmo os jogos de luz 
entre penumbras de casas escuras são 
lugares existenciais no qual a imagem nos 
remete para um plano social.

Nossos olhos se deslocam num vai 
e vem entre texto e imagens, ou entre 
imagens e texto, cada qual acrescenta 

sua logicidade própria para a narrativa. 
Podemos imaginar que Crocenzi tinha a 
possibilidade de ver mais aguçado pela 
leitura do livro antes de sua viagem e pela 
própria companhia do autor. Suas imagens 
nos transmitem uma relação interativa com 

Conversas na Sicilia
Elio Vittorini
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o texto, mas como já dito, as fotografias 
têm um grau de autonomia no processo 
de construção das significações, mas 
sempre ancoradas em passagens do texto, 
o que transforma o primeiro livro em algo 
novo. As imagens dão abertura para um 
imaginário antes somente permitido pela 
leitura, e uma Sicília possível nos torna 
mais próximos de uma condição real, de 
alguma concretude formadora de uma 
Sicília visível, mesmo que as imagens 
não busquem um tom documentarista  
direto, e sim um registro de impressões 
em passagem. 

Fotografias publicadas em página 
dupla, em página inteira, duas ou três 
por páginas, pequenos ensaios, enfim, o 
livro é uma experiência única na literatura, 
principalmente pela autonomia ofertada ao 
fotógrafo, um flâneur da narrativa literária, 
e ao fotográfico como lugar de ampliação 
dos sentidos.

Nesse mesmo período, depois da 
Segunda Guerra, em 1947, John Steinbeck 
parte com um ícone da fotografia 
documental e moderna, Robert Capa, 
para uma viagem de exploração da então 
aliada União Soviética. O resultado é o livro 
“Russian Journal”, publicado pela primeira 
vez em 1948 (“Diário Russo”, Cosac & 
Naify, 2003). John Steinbeck já havia sido 
seduzido pelas fotografias da recessão 
norte-americana produzidas do F.S.A 
quando escreveu o épico “Grapes of Warth” ( 
Vinhas da Ira), transformado em filme ainda 
na década de 30, com direção de John 
Ford. Steinbeck também escreveu o roteiro 
do filme e identificamos a iluminação, os 
personagens, os enquadramentos, com as 
imagens do F.S.A., numa efetiva migração 
estética entre fotografia e cinema. 

Vivendo momentos de tensão do pós-
guerra e da primeira fase da guerra fria, 
a dupla penetra e observa o cotidiano 
soviético, dentro das restrições que lhes 
são impostas. O texto é forçosamente 
produzido para um amplo público e 
marcado pela escrita jornalística, em que 
se buscava: “... fazer um relato isento, 
registrando o que víamos e ouvíamos, 
sem qualquer comentário editorial, sem 

extrair conclusões daquilo sobre o qual não 
tínhamos conhecimento suficiente”. 3

O texto é marcado por uma narrativa factual, 
como um road journalism dos dois autores, 
viajando e visitando lugares, conhecendo pessoas, 
participando de atividades, buscando as relações 
humanas dentro do cotidiano russo, e realizando 
um relato possível sobre o país. Não é uma obra 
sociológica ou antropológica, e não se pretende 
como tal, mas nos traz muitas observações 
instigantes do dia a dia. Como elementos em 
passagem, se aliaram para fazer texto e imagem, 
e estamos o tempo todo juntos, comentando e 
trocando experiências.

Steinbeck e Capa foram sempre seguidos 
discretamente pela KGB e, em muitas ocasiões, 
foram proibidos de fotografar, por exemplo, em 
instalações industriais, mesmo argumentando que 
todas o maquinário era norte-americano, e diz ele 
em uma ocasião: ”Na verdade, não estávamos 
interessados em obter imagens da fábrica”. 

Logo no início dos trabalhos, ainda preparando o 
ritmo de trabalho, Capa fotografa da janela do hotel 
o que acontece daquele ponto de vista, fotografa 
a esquina que podiam visualizar. A imagem é 
publicada em página inteira e mostra a esquina 
em frente das amplas janelas com transeuntes, 
carros, ambulantes, e um homem na janela do 
prédio: era uma loja de reparos de equipamentos 
fotográficos, e escreve Steinbeck sobre essa 
situação que depois vieram a saber que tal 
pessoa também os fotografava, ou então somente 
cooptado pela polícia política. O relatório da KGB 
indica situações em que Capa poderia fotografar 
situações degradantes, mas ele não faz “nenhuma 
imprudência jornalística”. Diz ainda o relatório: 
“Dentre as fotos que não se podem considerar 
favoráveis, há apenas duas: no Museu de Arte 
Ucraniana, ele fez uma foto de uma visitante 
esquálida; em nosso caminho até o colcoz, ele 
fotografou uma família vestida de andrajos...” 4. 
Tais fotografias não foram publicadas no livro. 

Uma das fotografias publicadas na visita à fazenda 
coletiva mostra um momento de lazer, são as jovens 
camponesas se sapatos dançando juntas, tendo 
como fundo uma parede com cartazes clássicos da 
estética do realismo socialista. Essa imagem nos 
remete imediatamente para a famosa fotografia de 
Henri Cartier-Bresson: “Cafeteria of the Workers’ 
building, the Hotel Metropol, Moscow, USSR, 1954”5. 
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Steinbeck admira o vigor das jovens, que depois 
de trabalharem o dia todo sob sol ardente, não se 
cansavam de dançar, e escreve sobre essa imagem:

“As garotas dançavam juntas. Vestiam saias 
estampadas de cores vivas e, na cabeça, 
usavam lenços coloridos de seda e lã. Quase 
todas estavam descalças. E dançavam com 
entusiasmo. O ritmo acelerado da música era 
marcado pelo tambor e pelo címbalo, assim 
como pelos pés descalços. Os rapazes 
ficavam em volta e só olhavam” (Steinbeck 
& Capa;2003;118)

Duas passagens no livro remetem diretamente 
para o fotográfico, além do suposto espião da loja 
de concertos de câmeras fotográficas. Em uma 
delas Capa registra um fotógrafo Lambe-Lambe 
na rua em plena atividade. O ângulo é aberto e 
podemos observar um jogo geométrico de linhas 
no caminho de quatro mulheres que transitam 
por uma praça com lenços de cabeças claros 
na cabeça. Enquanto a pessoa fotografada olha 
diretamente para a câmera de grande formato, o 
fotógrafo olha para as lentes de Capa. Escreve 
Steinbeck sobre essa passagem deles na 
devastada cidade de Stalingrado:

“Num dos mercados da cidade 
encontramos um fotógrafo com 
uma velha câmera de fole. Ele 
estava fazendo a foto de um recruta 
muito sério, todo empertigado 
sobre um banco. Ao olhar em torno, 
o fotógrafo viu que ele e o soldado 
estavam sendo fotografados por 
Capa. Abriu então um grande 
sorriso para seu companheiro de 
profissão e acenou com o chapéu. 
O jovem soldado não se moveu um 
milímetro, mantendo fixo seu olhar”. 
(Steinbeck & Capa;2003;155-156)

Ainda em exemplos da sincronicidades 
do olhar fotográfico de Capa e a escrita 
de Steinbeck, outra passagem nos 
remete para o plano da fotografia e da 
memória. Vemos uma foto de jovem pai 
com seus dois filhos, e ele com olhar 
centrado em um álbum de fotografias. 
As mãos seguram fortemente o álbum, 
com a curva dos braços com músculos 
de um corpo de uma pessoa abatida pelo 
trabalho. A compenetração do homem 

Um Diário Russo, Robert Capa & John Steinbeck
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rumos às imagens, acompanhado pelo 
pequeno filho ao seu lado, é observado 
pela outra filha, que mira diretamente 
ao seu pai, como em respeito à história 
que vivenciam com aquelas imagens, e 
acrescenta Steinbeck sobre essa situação 
que ao perguntar sobre como conseguiram 
salvar as imagens, teve como resposta que 
era um bem preciso:

“Bem no início da manhã, já 
estávamos de pé, pois queríamos 
fotografar as cercanias de 
Stalingrado, fotos das pessoas 
erguendo suas novas moradias 
de tábuas e alvenaria, e também 
havia escolas e creches novas 
que gostaríamos de conhecer e 
fotografar. Começamos por uma 
pequenina cas que estava sendo 
construída pelo contador de uma 
das fábricas locais. Ele próprio 
estava instalando as vigas de 
madeira, misturando a argila para 
o reboco, enquanto seus dois filhos 
brincavam num jardim ao lado. Era 
um homem muito simpático, que 
continuou a trabalhar enquanto era 
fotografado. Depois foi buscar um 
álbum de fotos, para nos mostrar 
que nem sempre havia sido tão 
pobre, pois antes morara em um 
apartamento no centro da cidade. 
E seu álbum era como todos os 
álbuns no resto do mundo. As fotos 
o mostravam como bebê, como 
rapaz, e em outras aparecia de 
uniforme logo após sentar praça, e 
também ser desmobilizado. Havia 
fotos de seu casamento e de sua 
mulher, com um longo vestido de 
noiva. E também imagens de suas 
férias no Mar Negro, dele e de sua 
mulher nadando, e dos filhos em 
várias fases de crescimento. Além 
disso, também incluíra cartões-
postais que recebera. Ali estava 
toda a história de sua vida, e todas 
as coisas boas que lhe haviam 
acontecido. O álbum fora a única 
coisa que restara após a guerra” 
(Steinbeck & Capa, 2003;164-165)

Steinbeck anuncia claramente que participavam 
juntos de tomadas de cenas, escolhiam motivos e 
pessoas, tinham um processo decisório em diálogo, 
o que facilitava a escrita e o contexto da imagem. 
Os relatos de Steinbeck rodeiam a imagem no antes 
e no depois, dando-lhe temporalidade além do 
instantâneo fotográfico, para sintetizar o momento 
forte do que viam e percebiam em uma só fotografia. 
Mesmo sendo um relado despretensioso, sem a 
ambição do grande texto literário, nos pareceu 
pertinente a relação entre os autores, e de um tipo 
de escritura dentro do estilo da grande reportagem, 
na qual os detalhes fazem a diferença de um texto 
editado para padrão de revista. 

Entre estrelas e enguias 

“...discurso, decurso, as enguias atlânticas 
e as palavras enguias, os relâmpagos 
de mármore das máquinas de Jai Singh, 
o que olha os astros e as enguias, o anel 
de Moebius6 circulando em si mesmo no 
oceano, em Jaipur, cumprindo-se outra 
vez sem outras vezes, sendo como é o 
mármore, como é a enguia: compreenderás 
que, de calçadas ou cadeiras ou pavimentos 
de uma cidade, nada disso pode ser dito; 
compreenderás que só assim, cedendo-se 
enguia ou mármore, deixando-se anel, então 
já não se entre os sargaços, há percurso, 
isso passa...” (Cortazar;2005;13).

Prosa do Observatório, Julio Cortázar



57

Revista FACOM 23

A obra “Prosa do Observatório”, de Julio 
Cortázar, é uma opção para deixar aberta qualquer 
opção de relação entre fotografia e texto. O livro 
foi publicado pela primeira vez em 1972 e contém 
um ensaio fotográfico realizado pelo próprio autor 
em 1968, e ”... foram tiradas com um filme de 
baixa qualidade”, e ele agradece Antonio Gálvez 
pela melhoria da qualidade do material bruto. 
Cortázar fotografou os observatórios construídos 
pelo Sultão Jai Singh, localizados na cidade de 
Jaipur, (Delhi, Índia) e associa estrelas e enguias 
a partir de artigo de Claude Lamotte sobre o ciclo 
de reprodução das enguias, publicado no jornal  
francês Le Monde (14/04/1971). A aproximação 
de Cortázar com o fotográfico já havia lhe elevado 
à condição de ícone depois do conto “Las babas 
del diablo” (1959) ter se tornado inspiração para o 
clássico filme “Blow-up” (Michelangelo Antonioni, 
1966)7. Em outro livro, “Los autonautas de la 
cosmopista o Un viaje atemporal París-Marsella”, 
de 1983, assinado por Cortazár e sua mulher Carol 
Dunlop, imagens acompanham o itinerário de 
viagem, entretanto, são marcadamente amadoras 
e não atribuem maior significação para a escritura, 
ora alguma vez podemos vislumbrar algo do relato 
quando se busca um olhar estético ou então jocoso 
sobre os objetos e situações que encontram pelo 
caminho. O simples fato de serem fotos amadoras 
em si não implica em que esse tipo de imagem não 
possa ter fortes significações, como o caso das 
imagens domésticas em álbuns familiares, mas 
nesse caso sendo fotografias que não agregam 
valores maiores pela pouca ou quase nenhuma 
qualidade fotográfica, as tornam, em sua maioria, 
insignificantes, ou então podemos compartilhar 
uma viagem descompromissada, inclusive pelo 
campo do fotográfico. 

O anel de Moebius é sempre lembrado por muitos 
autores como metáfora de labirinto e do mito do 
eterno retorno, e também como lugar de passagem 
sígnica: “O anel de Moebius, passagem contínua e 
insensível de uma ordem de realidade a outra: do 
signo à coisa, depois da coisa ao signo, da imagem 
ao caractere, depois do caractere à imagem, 
da leitura à escrita, depois da escrita à leitura.” 
(Lévy, 1999: 78). Escolher o anel de Moebius para 
Cortázar é se permitir ao trânsito entre os signos, 
entre enguias e estrelas, entre texto e fotografia.

Porque enguias? Talvez pela idéia de um animal 
entre o peixe e réptil, um animal em transição no 
imaginário cultural de muitos povos tradicionais, 
talvez pelas lembranças de um dragão aquático 

pelas barbatanas dorsais. Aristóteles já 
havia estudado o ciclo de reprodução das 
enguias, peixe da ordem dos Anguilliformes, 
de corpo cilíndrico, como as moréias, 
e considerou esses animais atípicos e 
misteriosos, como “vermes da terra”. 
Sigmund Freud também trabalhou em suas 
pesquisas iniciais em busca das distinções 
entre o macho e a fêmea desses animais, 
quando de sua passagem pelo Instituto 
de Zoologia e Anatomia Comparadas da 
Universidade de Viena:

“Freud passou dois meses em Trieste; 
no resto do tempo examinou animais 
que eram trazidos para o laboratório, 
em Viena. Dissecou algo como 400 
enguias, além de examinar os órgãos 
sexuais de algumas enguias marinhas 
(Conger vulgaris). Apresentou suas 
observações na sessão de 15 de 
março de 1877 do Instituto e publicou 
o artigo “Beobachtungen über 
Gestaltung und feineren Bau der als 
Hoden beschriebenen Lappeorgane” 
(Observações sobre a configuração e 
a estrutura fina dos órgãos lobados, 
descritos como sendo os testículos 
das enguias). Trata-se do primeiro 
artigo publicado por Freud, e é citado 
por ele no currículo apresentado 
em 1897 à Universidade de Viena, 
quando concorreu, sem sucesso, ao 
título de “professor extraordinarius.” 
(Ades; 2001)

“The Catch”, Kohji Arenami, Japão,1995
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No Japão, a enguia (unague) é uma 
iguaria muito procurada e degustada, 
servido-a somente com o arroz, 
incorporando dois matizes simbólicos 
da cultura japonesa. O filme japonês “A 
Enguia” (Shohei Imamura, 1997) dividiu 
a Palma de Ouro em Cannes 97 com “O 
Gosto de Cereja” (Abbas Kiarostami). O 
personagem é um presidiário, acusado de 
ter assassinado sua própria esposa, e na 
sua solidão, na sua falta de comunicação 
com os outros, encontra em uma enguia 
sua relação com o mundo, tornando-a 
seu “animal de estimação”. A sugestão 
de aproximação com o animal mitológico 
eleva o personagem para o plano do divino, 
distante das relações humanas cotidianas. 

As fotografias de Cortázar são marcadas 
fortemente pelas linhas, curvas e ângulos 
da arquitetura. São imagens geometrizadas 
dos observatórios, como uma alusão à 
matemática impressa em suas escolhas 
textuais. A primeira imagem que anuncia 
o texto, abre para o universo que ele nos 
propõe mergulhar: uma escada para o 
infinito, totalmente contrastada, onde todo o 
entorno é excluído, onde nos encontramos 
no ponto de fuga. Em seguida, a segunda 
imagem é a informação da marcação 
temporal dos relógios solares. Assim, 
os observatórios construídos pelo sultão 
Sawai Jai Singh no século XVIII, nos vão 
sendo informado imageticamente, e o texto 
segue um curso livre, independente das 
imagens, esguio e sinuoso, como o fluxo 
dos rios que o autor indica para o caminho 
de reprodução das enguias.

Em “Prosa do Observatório”, o fotógrafo 
é também autor do texto, mas as duas 
narrativas caminham separadas, criando 
sincronicidades sígnicas possíveis ao 
leitor através do mundo fantástico da 
literatura de Cortázar. Vagamos pelas 
curvas e linhas das fotografias como as 
enguias em fase de desmineralização:

”... as enguias se tornam amorfas, 
se abandonam às correntes, o 
verão se acaba, as folhas secas 
flutuam com elas rio abaixo, às 
vezes rajadas de chuva as atinge 

e desperta, as enguias resvalam com o rio, 
se protegem da chuva e do perfil ameaçador 
das nuvens, desmineralizadas e amorfas 
cedem à imperceptível inclinação que as 
aproxima dos estuários e da avidez dos que 
esperam nas curvas do rio, o homem está aí, 
cobiçoso da enguia argêntea, a melhor das 
enguias....” (Cortazar;2005;45).

O mármore róseo da construção dos observatórios 
é transformado em contrastes acentuados em branco 
e preto das fotos de Cortázar; é minério trabalhado 
pelo homem, transformado em ambiência para 
olhar as estrelas, enquanto as enguias seguem 
seu curso para muitas serem pescadas quando em 
estado amorfo, em perda mineral e entregues às 
águas do rio, são presas fáceis como as estrelas 
em bons dias de visibilidade. O minério muda de 
lugar, e o mármore sustenta então o olhar ao infinito 
do cosmos. Ao flutuar entro o micro ambiente das 
enguias e o macrocosmo do universo, Cortázar alia 
também suas imagens somente contextualizadas 
pelo texto e pelo evento histórico, mas livres na 
sua geometria de linhas e curvas abertas, escadas 
infinitas e círculos concêntricos, com o itinerário 
errático das enguias direto para as redes e para o 
azeite quente das panelas, e poucas sobrevivem 
ao chegar à desembocadura do rio, ou como ele 
diz: “buscando os corais e o sal do regresso”. 

“...talvez já seja noite em Delhi e em Jaipur 
e as estrelas biquem as rampas do sonho 
de Jai Singh; os ciclos se fundem, se 
correspondem vertiginosamente; basta 
entrar na noite ruiva, aspirar profundamente 
um ar que é ponte e carícia da vida...mas o 
mar aberto continua aí, pulsação de astros 
e enguias, anel de Moebius de uma figura 
do mundo onde a conciliação é possível, 
onde o anverso e reverso deixarão de se 
desgarrar, onde o homem poderá ocupar 
o seu posto nessa jubilosa dança que 
algumas vezes chamaremos de realidade.” 
(Cortazar;2005;113)

Um pouco antes desse encerramento confluente 
entre astros e enguias com otimismo no labirinto 
da humanidade, somente uma página atrás, uma 
única foto de todas outras publicadas anuncia 
uma presença humana: um senhor esquálido, com 
pouca roupa, na posição tradicional de cócoras do 
povo indiano, em plano inferior do enquadramento, 
como uma primeira linha do horizonte, e acima 
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dele os arcos triunfais para a observação estelar. 
O que pensaria aquele senhor da relação entre a 
realidade das estrelas e do ciclo de reprodução 
das enguias? 

O mundo caixa: a imagem impossível

Escolher o livro “The Box Man”, de Kobo Abe, 
para finalizar nossa análise dos campos diegéticos 
entre o fotográfico e o literário é uma forma de abrir 
para o impossível, ou melhor, para o indizível da 
imagem levado à sua fronteira como sentido. O livro 
foi publicado em 1973 no Japão e no ano seguinte 
teve sua primeira tradução para o inglês, mas ainda 
é inédito em português. É um livro enigmático 
e conceitual sobre a questão da imagem. O que 
levaria um fotógrafo a entrar em uma caixa de 
papelão para observar e fotografar o mundo? 

“Without rearranging myself after urinating, I 
set up my camera (To tell the truth, before 
I became a box man I was a photographer 
who had is become independent. Since I 
had become a box man right in the midst 
of my career, for no particular reason I still 
went around with a minimum of photographic 
equipament.). Changing the direction of the 
box, I snapped three pictures in succession. 
(I did not have the time do regulate the 
distance, but as the camera was set at f11 
at one two-hundred-and-fiftieth of a second, 
it was more or less in focus.) The fellow 
sprang to the side, crossed the road, and 
disappeared from the view”. (Abe; 1974; 24).

Se colocando como diferente da população 
indigente das ruas, o conceito de box man é uma 
metáfora dos tempos contemporâneos e das 
dificuldades de romper barreiras impostas no olhar 
programático sobre o mundo. Ao entrar na aventura 
de viver um universo paralelo e experimental, e de 
ver o mundo pelas fendas da sua caixa construída 
com logicidade e racionalidade, o fotógrafo deixa-
se levar pela lógica da caixa preta; é absorvido pela 
mesma em processo antropofágico. Não é mais um 
homem comum alentado que pensa ter livre arbítrio 
na sua percepção visual do mundo. O fotógrafo que 
se tornou um homem caixa e de onde fotografa seu 
novo universo é sujeito de sua própria aversão ao 
programa, pois se torna o próprio programa para 
perturbar nossa medíocre condição de homem 
fotográfico, como diz Calvino. Os aparelhos são os 
óculos sociais de nossa sociedade. 

O homem caixa é marginal a tudo; é 
marginal à imagem; é marginal nas ruas; é 
marginal a qualquer possibilidade social e 
é marginal ao próprio sentido das imagens:

“These days only a guerrilla or a 
box man would want to cover up 
his identity to the extent of refusing 
the convenience of installment 
buying. But I am that box man. A 
representative of anti-installment-
ism. Even if I am against the times, 
I should like to end with a clear 
solution: the denouement of these 
notes” (Abe; 1974; 142).

As fotografias publicadas no livro, nove 
no total, nos causam certo estranhamento, 
pois não conseguimos aproximá-
las do texto, tornando-as elementos 
perturbadores de nossa compreensão. 
A primeira foto publicada, um fotograma, 
é indicação inicial do campo fotográfico, 
publicada com suas características 
técnicas de um fotograma com os 
respectivos furos e número do fotograma, 
e também a referência do negativo: um 
filme Neopan SS. Abe nos informa que 
ele vai tratar do fotográfico na concepção 
mais próxima da sua materialidade. 

Muitas vezes nos colocamos dentro 
da caixa para tentar ver como o homem 
caixa vê, mas não é suficiente para nos 
aproximarmos da experiência imagética, 
assim, o texto nos conduz mais pela 
narrativa e as imagens são pulsões 
incompreensíveis de um indivíduo que 
procura a não socialização de suas 
imagens. A não significação das imagens, 
ou sua dificuldade de sentido, nos desloca 
para o plano do impossível da imagem, 
sua negação como lugar da interatividade 
social. O fotógrafo se anula dentro da caixa 
como sujeito social, como enunciador 
de imagens. As imagens são portadoras 
do extremo grau de marginalidade pela 
sua condição subjetiva e ultrapassam 
as fronteiras do programa para somente 
assim compreendermos a redenção do 
fotógrafo quando as fotografias tornam-
se não-fotografias. Abe nos remete para 
a invisibilidade da fotografia citada por 
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Barthes no início desse texto, afinal não é a 
fotografia que nós vemos em The Box Man; 
vemos o fotográfico. O homem fotográfico 
de Calvino e o funcionário do programa 
de Flusser ganham nova dimensão com 
o homem caixa de Kobo Abe: um homem 
visualmente programático pelo aparelho.

NOTAS: 

1 Sugiro ver: TACCA, Fernando de.  
“Fotografia e Cinema: Intertextualidades”, 
Revista Studium 27, junho, 2007. 

2 Em 1999, Marcelo Tassara também 
animou da mesma forma técnica o trabalho 
fotográfico, “Bahia Amada Amado”, de 
Maureen Bisilliat. 

3 Extraído do posfácio de Susan Shillinglaw.

4 Idem. Colcoz são as propriedades rurais 
coletivas típicas da antiga União Soviética.

5 Cartier-Bresson visita a União Soviética 
por duas ocasiões realizando fotografias 
em Moscou (1954) e em Leningrado (1972).

6 Anel de Moebius é um conceito 
matemático elaborado por cientista 
alemão do mesmo nome (August 
Ferdinand Möbius, 1790-1868), e implicou 
uma nova perspectiva para matemática no 
campo da topologia. 

7  Muito já se escreveu sobre essa relação 
entre o conto e o filme, e penso que é 
melhor tratado assim, como fiz em artigo 
de minha autoria supracitado. 
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Resumo Abstract

Palavras-chave Keywords
Contemporary Photography, Constructed Photography, 
Straight Photography, Conceptual Art

Fotografia Contemporânea, Fotografia Construída, 
Fotografia Direta, Arte Conceitual

In order to attain a reputable position within Fine Arts, 
Photography tried to deny its documentary tradition. 
However, there is a production that disregards the 
speeches and most evident strategies of “constructed 
photography” which still has a significant penetration 
in galleries and biennials of contemporary art: we 
observe some documentary works comprised of simple 
poses and frontal takes, essays about apparently naïve 
themes, and poor technical procedures, bringing them 
closer to amateur photography. One the one hand, we 
can consider these experiences as being mature, in the 
sense that they ignore the need to respond to historical 
problems regarding the artistic status of Photography; 
on the other hand, such experiences are also accused 
of abusing convoluted discourse, created from the 
perspective of conceptual art. 

Para conquistar um lugar de respeito entre as artes 
plásticas, a fotografia buscou negar sua tradição 
documental. Subsiste, no entanto, uma produção 
com grande penetração nas galerias e bienais de arte 
contemporânea, que ocorre à revelia dos discursos e 
das formas mais evidentes da “fotografia construída”: 
podemos observar documentações constituídas de 
poses simples e registros frontais, ensaios sobre 
temáticas aparentemente ingênuas, e procedimentos 
técnicos pouco elaborados, numa aproximação à 
fotografia amadora. De um lado, essas experiências 
podem ser reconhecidas como maduras, na medida 
em que ignoram a necessidade de responder aos 
problemas históricos que negavam à fotografia o status 
de obra de arte; de outro, são acusadas de abusar dos 
discursos rebuscados, produzidos na perspectiva da 
arte conceitual. 
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Apresentação: panorama histórico da 
construção de um problema

A história da fotografia tem se construído 
de modo relativamente isolado da história 
da arte. Em outras palavras, tem sido 
mais confortável separar uma história da 
fotografia e uma história da arte, mesmo 
que, vez ou outra, a primeira possa ser 
tratada como um apêndice da segunda. 
O problema não é propriamente histórico, 
isto é, não diz respeito à necessidade 
de reconhecer contextos distintos de 
produção, mas à dificuldade de enxergar as 
imagens técnicas sob os mesmos estatutos 
das tradicionais produções artesanais.

No século XIX, entre os olhares 
deslumbrados e os relutantes, quase 
todos se fixavam nas diferenças que a 
fotografia trazia com relação à tradição 
pictórica. A tentativa de compreender a 
especificidade da imagem fotográfica 
demarcou um falso campo de batalha, 
com argumentações que afirmavam 
ou negavam o valor desta imagem 
entendida como reprodução mecânica 
e fiel da natureza visível. Essa idéia 
fundamentou  tanto a propaganda dos 
primeiros fotógrafos quanto a acusação 
de seus detratores. Por conta dessa 
visão ingênua, os fotógrafos precisaram 
fazer malabarismos técnicos e estilísticos 
para que fossem reconhecidos como 
artistas. E, diante das dificuldades dessa 
empreitada, acabaram por construir 

parâmetros próprios para que a fotografia fosse 
exibida, colecionada, criticada, compreendida 
pelos teóricos e historiadores.  É assim que, de 
modo recorrente, se distinguiam exposições de 
arte e exposições de fotografia, coleções de arte 
e coleções de fotografia, a história da arte e a 
história da fotografia, enfim, artistas e fotógrafos.

Nessa coexistência problemática, houve no 
entanto esforços muito produtivos de aproximação 
e diálogo, com destaque para aqueles promovidos 
pelo ambiente contestador das vanguardas, no 
início do século XX.  Mas foi na segunda metade 
desse século que se assistiu a um processo de 
renovação que tornou as instituições da arte 
efetivamente permeáveis não apenas à fotografia, 
mas a outras tantas experiências ainda mais 
improváveis (a serigrafia, o xerox, o offset, o 
fax, além de modelos e estratégias tomados de 
empréstimo do jornalismo e da publicidade). Essa 
abertura pouco tem a ver com os esforços que os 
fotógrafos fizeram para serem reconhecidos como 
artistas mas, em contrapartida, ela não é de modo 
algum alheia às questões colocadas pelas novas 
formas de produção e reprodução da imagem. 
Diante da popularização da fotografia, do cinema 
e, depois, dos meios eletrônicos, seria inevitável 
que exercessem uma pressão sobre os limites 
tradicionais da arte.

Nos anos 60, assistimos num âmbito mundial 
a um processo de flexibilização das formas de 
expressão artística, no que diz respeito às técnicas 
e materiais utilizados, aos modos de exposição 
ou difusão da obra, ao papel do artista e do 
espectador e, sobretudo, às categorias técnicas que 
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tradicionalmente permitiam compreender o objeto 
produzido sob o nome de “arte”. Todas as fronteiras 
que delimitam a especificidade dos procedimentos 
artísticos, dos espaços de arte e mesmo da obra de 
arte foram sistematicamente bombardeadas. Esse 
é o momento das performances, dos happenings, 
das instalações, das ações, das “proposições”, 
dos “não-objetos”. Trata-se de um processo 
carregado de ambigüidades pois, nessa posição, 
a obra parecia ser tanto mais reconhecida como 
arte quanto maior fosse sua capacidade de negar 
as regras que definem tal estatuto.  Termos como 
arte conceitual ou arte desmaterializada tentaram 
dar conta de uma situação em que a obra não se 
definia pelas qualidades do objeto apresentado – 
quando ainda havia objeto –, mas pelo universo de 
discussões que fazia girar em torno de si. É nessa 
perspectiva que, a partir dos anos de 1980 e 90, 
a fotografia consolidou seu espaço nas bienais e 
galerias de arte contemporânea, aproveitando seu 
novo caráter de obra conceitual para recolocar em 
questão certos vícios, ingenuidades e preconceitos 
consolidados pela história, a respeito de sua 
suposta objetividade. 

Cobrando maior consciência dos limites e 
potenciais da técnica, o discurso que acompanha 
essa nova fotografia – manifestado por artistas, 
curadores e críticos, mas com forte respaldo de 
pesquisas acadêmicas – tentou revelar o caráter 
artificial de toda imagem fotográfica. Para isso, 
sublinhou as possibilidades de interpretação e 
reconstrução do real através da composição, da 
pose, da manipulação técnica, e da intervenção 
em outros tantos códigos que é capaz de assimilar. 
Todos os agentes envolvidos nesse processo 
de renovação se esforçaram para encontrar um 
termo capaz de denominar a posição assumida 
por essa experiência. Uma denominação aceita 
provisoriamente foi fotografia construída1. O 
“fotógrafo construtor” é aquele que assume a 
capacidade que suas ferramentas oferecem 
para reelaborar a realidade no âmbito de uma 
cultura técnica, em oposição à antiga metáfora do 
“fotógrafo caçador”, aquele que apenas encontra e 
se apropria do que a natureza oferece. 

Acompanhando o movimento de flexibilização 
das fronteiras da arte, a fotografia se abre 
também para variadas formas de hibridização, 
absorvendo sem nenhum tipo de pudor recursos 
historicamente ligados a outras linguagens 
artísticas (pintura, escultura, gravura, teatro, 

infografia etc.) e participando de 
performances e instalações. Outros 
termos como fotografia híbrida, fotografia 
contaminada, fotografia expandida 
tentam dar conta dessa situação, que não 
se pretende necessariamente “nova” em 
seus resultados, mas sim “recentemente 
legitimada” por um discurso mais crítico 
dos artistas, curadores e teóricos. Isto é, 
sempre foi necessário admitir que havia 
precedentes históricos que dialogavam 
com essas obras. O que havia de 
efetivamente novo era o grau de liberdade 
e o nível de consciência que esses agentes 
reivindicavam sobre o fazer fotográfico. 

Tal abertura para a miscigenação das 
linguagens supera o problema histórico 
de saber se a fotografia é ou não uma 
forma de arte, na medida em que torna 
irrelevante uma questão que deveria vir 
antes, a de saber se a obra é ou não 
fotográfica (ou pictórica, escultórica, 
cinematográfica etc.). Em outras palavras, 
supera-se aqui o apego às especificidades 
das linguagens que, entre outras coisas, 
deu origem a todo embate entre fotografia 
e outras artes visuais. André Rouillé, numa 
exposição denominada Nos limites da 
fotografia (1996), que visava demonstrar o 
caráter internacional daquilo que chamou 
de “pós-fotografia”, desenhou esse 
cenário da seguinte forma: 

“Excesso, audácia, desmedida, 
dissolução de fronteiras formais 
tradicionais. Em pouco mais de 
um decênio, a fotografia mudou 
radicalmente. Após ter durante 
muito tempo sido relegada a 
funções práticas e utilitárias, ela é 
hoje tentada pela arte, envolvida 
numa verdadeira experiência de 
transgressão dos seus limites formais 
anteriores: os do documento. (...) 
Experiência dos limites, ainda, com 
a generalização das mestiçagens 
de imagens. Os artistas combinam, 
associam, misturam, sobrepõem, 
justapõem clichês diferentes, 
tramas, imagens de todas as origens 
e de todas as naturezas. Abolição 
da pureza do instrumento”2.
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No Brasil, esse foi um período de 
afirmação de novas experiências, com fortes 
aproximações entre instituições artísticas 
e acadêmicas, um momento em que as 
universidades abriram laboratórios para 
as experimentações com as linguagens, e 

em que artistas, por sua vez, passaram a requisitar 
conceitos vindos de disciplinas acadêmicas como 
a semiótica e a antropologia. 

Vinte anos se passaram e, já sem alardes, algo 
parece ter se tornado definitivo: a fotografia segue 
presente nas instituições e no mercado de arte, mas 

Luciana Napchan (Brasil, 1968), Navios, 1996. Fotografia e Aquarela  (artista  que integrou a exposição Nos Limites 
da Fotografia).

Alain Fleischer (França, 1944), Projeção em Montreal, 1994  (artista que integrou a exposição Nos Limites da Fotografia).
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agora sem a mesma necessidade de justificar-se 
e de explicar suas escolhas. Ainda que mantenha 
seu caráter de “obra conceitual”, podemos enxergar 
a existência de um campo mais vasto de temas 
que puderam ser abordados, que não apenas 
aqueles que visavam, de modo metalingüístico, 
responder aos preconceitos contra o próprio meio. 
A partir disso, passamos ou voltamos a reconhecer 
imagens um tanto mais simples que convivem com 
as fotografias híbridas e experimentais, tal e qual 
defendida pelos discursos curatoriais dos anos 
de 1990. É a sobrevivência desta fotografia direta 
e este espaço de coexistência com a fotografia 
construída que nos interessa discutir agora.

Com fronteiras nebulosas, o termo “fotografia 
contemporânea” ainda é utilizado para delimitar, 
de modo tautológico, uma produção que dialoga 
com a “arte contemporânea”, que tampouco se 
define claramente. É certo que esse conceito 
pretende dar conta de algumas distâncias intuídas 
entre uma produção mais evidentemente utilitária 
da publicidade, do jornalismo, da documentação 
científica, da fotografia amadora e mesmo de uma 
fotografia autoral que tende a mistificar a técnica, 
o olhar, a habilidade (por meio de conceitos como 
“instante decisivo”). Mas, vencido o estágio de 
autoafirmação da fotografia nos espaços da arte 
contemporânea, essas distâncias são muito menos 
claras. Por vezes, dizem respeito ao modo como 
essas imagens são produzidas e exibidas a partir de 
dinâmicas determinadas pelas instituições artísticas, 
e não pelas agências de comunicação, pelas 
instituições científicas ou pelos rituais familiares. Em 
termos de resultados, essa fotografia das bienais 
e galerias não está, como antes, preocupada em 
parecer menos utilitária, mais diletante, mais erudita, 
menos ingênua. Isto é, vemos também nesses 
espaços imagens com forte tom publicitário, ou 
jornalístico, ou documental, mas invariavelmente 
marcadas por dinâmicas e discursos que as 
colocam numa posição de obra conceitual.

A fotografia contemporânea permanece 
investindo em procedimentos que revelam um 
sofisticado diálogo com a história, que ainda 
destacam a possibilidade de construir novas 
realidades mas, na prática, não deixou de dar 
também espaço para aquilo que constitui aqui 
nosso objeto de discussão: uma fotografia 
vulgar em muitos aspectos, sem exuberância 
técnica, sem apelos retóricos, sem estratagemas 
narrativos, sem preocupações metalingüísticas 
e, muitas vezes, próxima de uma linguagem 
simples e direta das fotografias documentais mais 

clássicas, ou da despretensão estilística 
das fotografias amadoras. É certo que 
termos como “simples” e “direto” ainda 
carecem de melhor definição mas, por 
enquanto, são suficientes para demarcar 
a distinção daquilo a que se contrapunha, 
e com a qual agora convive, a fotografia 
construída, contaminada etc. 

Muito além de Dusseldorf

É sempre mais confortável organizar a 
diversidade da produção artística grupos 
de afinidades, tendências ou escolas. É 
assim que sempre lembramos da chamada 
Escola de Dusseldorf quando visamos 
essa “outra fotografia contemporânea” que 
se consolida com certa independência 
em relação ao discurso da fotografia 
construída. 

Em linhas gerais, a Escola de 
Dusseldorf se refere a um grupo de 
artistas influenciados ou formados 
diretamente por Bernd e Hilla Becher na 
Academia de Belas Artes de Dusseldorf. 
Desde os anos 70, o trabalho desse casal 
de artistas consiste numa documentação 
exaustiva de edificações, agrupadas 
em séries extensas e sistemáticas, 
conforme suas afinidades funcionais e 
formais. Esse trabalho revela o modo 
como a lógica moderna se materializa 
na paisagem, através de uma espécie de 
gramática da serialização da arquitetura 
industrial. Esse fundo conceitual se 
manifesta, no entanto, numa obra 
de grande simplicidade, séries que 
isolam construções e objetos em vistas 
fotográficas sempre limpas e frontais. 

A partir de meados dos anos 90, vários 
de seus discípulos passaram a se destacar 
no cenário da fotografia contemporânea 
internacional com uma produção que 
passava ao largo do discurso hegemônico 
da fotografia construída. Dentre os nomes 
mais conhecidos estão Candida Höfer, 
Axel Hütte, Thomas Ruff, Thomas Struth, 
Petra Wunderich, Andreas Gursky, este 
último consagrado pelas cifras que atingiu 
nos leilões de arte dos últimos anos. 
Com frequência, tenta-se encontrar no 
trabalho desses artistas aquilo que seria 
uma “estética alemã”, herdeira da Nova 
Objetividade, movimento que teve início 
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na Alemanha nos anos 1920, representado 
por artistas como Otto Dix, George Grosz 
e Christian Schad.  Com um risco de 
reduzir a experiência de Dusseldorf a 
um estereótipo, algumas características 
têm sido destacadas nessa escola: uma 
abordagem com ares documentais, apuro 
técnico, simplicidade de elementos, rigor 
formal nas composições. Stefan Gronet, 
que mapeou a história e a produção do 
grupo, sugere algum cuidado ao se tentar 
generalizar as características encontradas 
em meio a essa produção, incluindo aquilo 
que parece ser a principal marca desses 
artistas: a exposição das imagens em 
formatos monumentais (Gronet, 2009: 42-5). 

De fato, a comparação com a fotografia 
construída se torna eficiente quando 
escolhemos os exemplos certos, 
colocando alguma dessas composições 
limpas e rigorosas de Dusseldorf ao 
lado de outra fotografia que se assume 
teatral, artificisosa, quase barroca, 
como emblema de uma tendência mais 
internacional e hegemônica. 

Vale lembrar que a fotografia construída 
nunca foi uma escola. Foi no máximo um 
discurso no qual se investiu nas últimas 
décadas que, de um lado, determinou 

recortes curatoriais e, de outro, estimulou a presença 
de certas características na produção fotográfica, 
como por exemplo a ficcionalização e a missigenação 
técnica. Mas não há qualquer uniformidade 
nessa produção. Em contrapartida, se existe uma 
identidade nos trabalhos do grupo de Dusseldorf, 
ela se define apenas pela história de formação do 
grupo, vinculada ao trabalho rigoroso dos Becher, de 
modo algum pelo desejo de demarcar uma oposição 
a outras tendências da fotografia contemporânea. 

Se a escola de Dusseldorf é uma experiência 
que não pode ser ignorada na discussão que 
traremos, é preciso ter alguns cuidados. Primeiro, 
não se pode querer enxergar em sua produção uma 
uniformidade que ela não tem, muito menos atribuir-
lhe um purismo técnico e uma assepsia formal que 
apenas serve à construção do estereótipo dessa 
suposta estética racionalista alemã. Há, de fato, 
exceções bem conhecidas dentro do próprio grupo 
de ex-alunos dos Becher. Segundo, não se pode 
reduzir toda a fotografia alemã, nem mesmo toda a 
fotografia de Dusseldorf à produção desse grupo. 
Terceiro, quando buscamos discutir uma alternativa 
à produção que veste mais confortavelmente o 
discurso da fotografia construída, é importante 
considerar que ela também aparece com a devida 
força fora dessa fronteira geográfica, sem qualquer 
necessidade de filiação a escolas. Mesmo assim, já 
é possível encontrar nos textos críticos referências 
a fenômenos como escola de Vancouver, de 

Bernd e Hilla Becher (Alemanha, 1931-2007 / 1934),  Tanques 
Esféricos, 1998.

Candida Höfer (Alemanha, 1944), Biblioteca  Estadual de 
Dresden, 2002. 
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Helsinque, de Amsterdam, para tentar afirmar 
outros polos de inovação, além de Dusseldorf.

A história precisará de tempo para confirmar 
a existência dessas bandeiras. Por enquanto, 
é mais seguro discutir essas experiências da 
fotografia como resultado de uma liberdade, não 
necessariamente de um programa articulado. 
Isso nos permite elencar uma diversidade de 
manifestações reassumidas pela fotografia 
contemporânea, ainda mais sutis do que o simples 
diálogo com a tradição documental. 

Numa separação que é apenas didática, 
podemos apontar três dessas manifestações. Os 
trabalhos escolhidos como exemplo, sobretudo 
pelo caráter conceitual que assumem, mereceriam 
melhor contextualização. Neste momento, os 
limites desta pesquisa apenas permitem destacar 
alguns aspectos formais:

1) um retrato constituído de poses simples 
e sem encenações retóricas, com registros 
frontais ou, eventualmente, apoiados em 
modelos bastante assimilados pela tradição 
da fotografia.

Rineke Dijkstra (Holanda, 1959), série Beach 
Portraits, Coney Island, 1993.

Longa série de retratos de adolescentes 
realizados em diferentes lugares do mundo, 
mas sempre tendo como fundo a paisagem 
minimalista de uma praia. O rigor e a repetição 
da pose remetem às catalogações como a de 
August Sanders. A simplicidade da composição 
é, em algumas imagens, perturbada pelo uso 
do flash que cria uma combinação de luz 
pouco provável, quase ficcional.

Cia de Foto (Brasil, Coletivo), 911, 2006. 

Ensaio constituído de uma série de retratos 
realizados em edifício da Av. Prestes Maia, 
em São Paulo, ocupado pelo Movimento dos 
Sem Teto. Apesar da simplicidade da pose, 
esta série traz elementos que claramente o 
afastam de uma tradição purista da fotografia 
documental: a autoria coletiva, a presença 
claramente negociada dos fotógrafos, e o 
evidente tratamento da imagem com recursos 
de pós-produção. A Cia de Foto se destaca por 
transitar com bastante desenvoltura, e às vezes 
com o mesmo trabalho, entre o jornalismo e os 
espaços dedicados à arte contemporânea. 
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2) o resgate de uma plasticidade vulgar ligada a temáticas e objetos considerados pelo senso 
comum como “estéticos”, como a natureza, a paisagem urbana e o próprio corpo.

Jean-Marc Bustamante (França, 1951), sem título, 
Barcelona, 1997.

Em diferentes séries e exposições, Bustamante mostra a 
cidade em imagens bem elaboradas, com uma linguagem 
que, num primeiro momento, poderia apontar para a tradição 
do cartão postal. Mas, mesmo que não haja degradação 
evidente, seus enquadramentos sugerem uma cidade 
incompleta, desprovida daquilo que caracteriza a paisagem 
urbana moderna: movimento e de vida social. Mesmo os 
objetos, construções e elementos naturais que revelam 
um potencial de beleza, aparecem muitas vezes de modo 
deslocado e fragmentário. Algumas imagens remetem ao 
vazio da Paris fotografada por Eugène Atget, na passagem 
para o século XX.

Caio Reisewitz (Brasil, 1967), sem título, série 
Parece Verdade, Botucatu, 2006.

Esta série inclui paisagens naturais e urbanas, 
fotos de arquitetura, alguns poucos retratos e 
também fotomontagens. Com primor técnico 
e ampliações de grande formato, Reisewitz 
dialoga com a chamada Escola de Dusseldorf, 
mas também com os pintores paisagistas 
ingleses e alemães do século XIX. Apesar do 
“efeito documental”, a diversidade das cenas, 
a despreocupação com a identidade dos 
lugares fotografados e um certo minimalismo 
tiram o peso dos objetos, e sugerem um 
interesse na composição plástica. A presença 
de referências da história da fotografia e da 
arte não deixam de conferir a seu trabalho um 
caráter conceitual.
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Hipóteses: resgate, sobrevivência e 
conciliação

Os sucessivos esforços históricos que 
pretenderam construir uma noção de 
“arte fotográfica” passaram quase sempre 
por tentativas de demarcar diferenças 
que a separam de outras manifestações 
como a fotografia amadora, a fotografia 
documental, ou aquela realizada pelo 
“fotógrafo caçador”. Estas experiências são 
sistematicamente negadas nas décadas 
de 1980 e 90, porque estão supostamente 
justificadas por uma pretensão ingênua ou 
mistificadora da técnica: a capacidade de 
captar habilmente certas qualidades que 
pertencem ao real. Em contrapartida, um 
suposto projeto contemporâneo pretendia 
se descolar desse real, afirmando 
justamente sua vocação para transformá-
lo, reinventá-lo ou forjá-lo a partir de 
elementos intrínsecos à linguagem.  
Este discurso envolve conceitos sempre 
problemáticos e provisórios. Mesmo 
assim, foi de fundamental importância 
para a afirmação da fotografia no mercado 
da arte, bem como no circuito de galerias 
e bienais de arte contemporânea. 

No entanto, demarcadas tais conquistas, 
observamos nesses mesmos espaços 
a presença crescente de trabalhos que 
permanecem dentro da perspectiva 
da arte conceitual, mas que resgatam 
afinidades com uma fotografia documental 
ou amadora, em sua simplicidade retórica, 
sua plasticidade vulgar, e seu olhar direto 
sobre uma suposta realidade.

Podemos situar algumas hipóteses não 
excludentes que justificariam essa presença: 

1) Resgate: com espaços já conquistados, 
a fotografia abandona suas preocupações 
com as condições que lhe permitem ser 
entendida como arte. Livre da obrigação 
de justificar-se, de provar a complexidade 
de seus mecanismos, de colocar em 
evidência sua capacidade transformadora, 
ela reconhece um novo nível de liberdade 
estética, liberdade que a reaproxima, 
também, de uma fotografia que outrora 
teve de negar. Esta é uma hipótese forte, 
que permite justificar a presença crescente 
de uma fotografia mais simples e direta, 

3) o recurso a procedimentos técnicos pouco 
elaborados, aparentemente levianos, numa 
aproximação à fotografia amadora.

Corinne Day (Inglaterra, 1965), Diary: Yank at home, 
1997, 2000.

Neste trabalho, Corinne Day abre para o público uma 
crônica intimista que mostra seus amigos em momentos 
de alegria, sofrimento ou simplesmente apatia. Como o 
título sugere, as imagens reivindicam a espontaneidade 
de um diário. Com menor nível de violência, é algo que 
já vimos nos trabalhos de Nan Goldin. Os editoriais que 
Corinne Day faz para importantes revistas de moda 
traz às vezes o mesmo ar intimista e a composição 
quase relapsa. Tanto seu projeto pessoal quanto seu 
trabalho comercial sugerem que tal espontaneidade 
pode compor uma linguagem, um programa.

Breno Rotatori  (Brasil, 1988),  Manélud, 2009.

O caráter amador desta série se revela tanto num modo 
despretencioso de fotografar quanto nas cenas tipicas de 
uma sociabilidade doméstica. O artista se coloca sempre 
diante do olhar de sua avó, que começou a fotografar aos 
82 anos de idade quando ganhou da família uma câmera 
analógica automática. Breno Rotatori cria um jogo em 
que sua câmera está sempre apontada para a câmera de 
sua avô, tentando captar o gesto que dá origem à foto, ao 
mesmo tempo em que revela o seu próprio ao olhar da 
avó. Assumindo toda a simplicidade e todos os defeitos 
que a fotografia amadora comporta, estes dípticos 
alcançam no entanto grande complexidade conceitual: 
numa inversão semelhante à que Velázquez promoveu 
em “Las Meninas”, o trabalho constitui uma reflexão sobre 
a performance – agora muito mais informal – envolvida na 
produção dos retratos familiares. 
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sem ter de negar ou se opor ao lugar 
conquistado pela fotografia construída. 
Na história da arte, resgates de tradições 
e rupturas radicais convivem com relativa 
frequência. No início do século XX, para 
romper com o academicismo da pintura, 
muitos artistas modernos como Gauguin, 
Van Gogh, Matisse, Picasso, Rousseau, 
Klee se voltaram para tradições ainda 
mais antigas das artes tribais, orientais ou 
populares. No caso de fotografia, é notável 
como jovens fotógrafos de hoje voltam a 
se identificar com autores clássicos. De 
certo modo, reconhecemos algo de August 
Sanders e Diane Arbus na frontalidade 
e na explicitação da pose dos retratos 
contemporâneos, também algo de Eugene 
Atget (1856-1927) e Walker Evans na 
composição estática e no vazio misterioso 
nas recentes fotografias urbanas.

2) Sobrevivência: assumindo mais que em 
outros períodos um caráter conceitual, a 
produção fotográfica dos anos de 1980 e 90 
se alia a um discurso acadêmico, marcado 
por uma grande consciência semiótica e 
antropológica sobre os potenciais e limites 
das linguagens. Ao sublinhar seu valor de 
imagem construída, a fotografia deu uma 
resposta necessária a certos preconceitos 
históricos. Mas, ao colocar em evidência 
certos procedimentos compatíveis com 
esse discurso, pode ter ofuscado uma 
produção mais alheia à sua causa. Isto é, 
esta outra fotografia pode ter permanecido 
em seus espaços de produção e exibição, 
porém, não tão iluminada pelos discursos 
que consolidaram a noção de fotografia 
contemporânea. Exemplo disso é a obra 
do já citado casal Bernd e Hilla Becher. 
Mesmo que nunca tenham se enquadrado 
claramente nos discursos da fotografia 
híbrida e construída, permaneceram em 
evidência desde os anos de 1970, com o 
devido respeito dos críticos e curadores. 
No contexto brasileiro, encontramos 
também exemplos da permanência de 
documentações de interesse antropológico 
em plena efervescência da fotografia 
encenada e manipulada. É o caso dos 
registros das fachadas nordestinas feitos 
por Ana Mariani (Pinturas e Platibandas, 
1987 e Façades, 1988), ou os retratos 

do êxtase carnavalesco feitos por Arthur Omar 
(Antropologia da Face Gloriosa, 1997). Com 
projeção internacional, ambos os trabalhos 
trazem para o contexto da arte contemporânea 
imagens não apenas documentais, mas dotadas 
de abordagens relativamente simples, sem 
ingenuidade, mas também  sem grande exaltação 
das operações de manipulação técnica. Há outras 
manifestações peculiares que nos permitiriam falar 
de uma sobrevivência do “documental” ao lado 
de todo tipo de experimentalismos e hibridismos. 
Primeiro, uma situação que ainda é bastante 
desconfortável discutir: as documentações 
fotográficas e videográficas feitas desde os anos 
60 das performances, instalações, intervenções 
em site specific. Desde os anos 70, esses registros 
começaram conquistar espaços nas exposições 
e coleções, adquirido por si mesmas e cada vez 
mais o estatuto de “obras de arte”, incluindo um 
preço de mercado. Segundo, muitos artistas que 
se tornaram expoentes da chamada fotografia 
híbrida e construída nunca deixaram de explorar 
certo aspecto de memória e documento em suas 
obras, como ocorre nas apropriações de Christian 
Boltanski e Rosangela Rennó. No entanto, por 
uma questão de ajuste de discurso, dificilmente se 
ousaria enquadrar esses trabalhos no contexto de 
uma fotografia documental, que sempre teve como 
modelo o fotojornalismo.

3) Conciliação: aprofundando suas capacidades 
retóricas, essa nova simplicidade pode ser 
em alguns casos apenas a ”encenação de 
uma realidade simples”, portanto, ainda uma 
representação artificiosamente forjada pela técnica. 
Seria um fenômeno semelhante àquele observado 
no cinema e na televisão, em que certa economia 
de recursos, ou mesmo a incorporação de 
“defeitos” (como a câmera tremida) são explorados 
como nova forma de codificação realista. Isso 
significa que, nestes casos, não há nenhum tipo 
de paradoxo entre a afirmação de uma “fotografia 
construída” e esta “simplicidade documental”. Essa 
estratégia é assumida explicitamente por artistas 
como o canadense Jeff Wall, em que o aleatório 
é teatralmente encenado, ou a norte-americana 
Cindy Sherman, em que ela própria incorpora 
personagens femininos estereotipados, em 
registros aparentemente banais.

Não cabe aqui definir o conceito de “fotografia 
contemporânea”, tampouco de encontrar nela 
novas tendências hegemônicas. Ao contrário, 
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trata-se de reconsiderar certas manifestações que 
permaneceram pouco iluminadas pelos esforços 
mais sistemáticos de caracterizar as predominâncias 
da produção posterior aos anos 80. Ao buscar a 
exceção, tampouco se nega a importância dos 
esforços de críticos e curadores mobilizados em 
torno da fotografia construída, que abriram um 
importante espaço no mercado e no circuito da arte 
contemporânea e, ao mesmo tempo, souberam 
manter suas afirmações como provisórias, de modo 
a permitir sua constante reformulação. 

Mas o problema está posto: em meio a tantos 
debates, estamos diante de uma “fotografia sem 
discurso”, uma experiência que talvez tenha 
permanecido em silêncio para que bandeiras mais 
poderosas pudessem abrir caminhos no universo 
da arte. Hoje, um pouco sorrateiramente, essas 
mesmas experiências renegadas se beneficiam 
dos espaços conquistados. 

O lugar do banal na arte contemporânea

Temos disponível um número razoável 
de livros que já tentam traçar uma história 
da penetração que a fotografia teve no 
circuito da arte contemporânea, nesses 
últimos 30 anos. Essa bibliografia permite 
colher referências sobre certa diversidade 
estilística, técnica e temática, bem como 
sobre o esforço retórico para abarcá-
las numa unidade chamada “fotografia 
contemporânea”. Sob um discurso que 
quase sempre destaca a ficcionalização, 
o hibridismo das linguagens e o 
alargamento das fronteiras técnicas, 
vez ou outra, encontramos brechas 
para a aparição de uma fotografia 
igualmente conceitual, mas marcada pela 
simplicidade que nos interessa.

Dentre estes livros, destacamos 
dois deles, de autoria de Dominique 
Baqué: La Photographie plasticienne: 
un art paradoxal (1998) e Photographie 
plasticienne: l’extrême contemporain 
(2004). Ambos encaram a produção pós 
anos 80, tentando mapear seus temas 
mais recorrentes. Trata-se, portanto, de 
uma abordagem muito distinta da que 
nos interessa. No entanto, observamos 
que no intervalo de poucos anos entre 
a publicação de um e outro, Baqué vê 
efetivamente a necessidade de recolocar 
algumas ênfases. 

Na breve introdução de seu primeiro 
livro, ela fala da hegemonia dessa 
fotografia que “não se inscreve numa 
história supostamente pura ou autônoma 
do medium mas, muito ao contrário, vem 
cruzar as artes plásticas, participando 
assim da hibridização generalizada das 
práticas”. Mas admite que será preciso 
considerar também, ao final de sua 
reflexão, um outro caminho: o de uma 
“’pobreza’ – deliberada, reivindicada – 
das imagens deste final dos anos 90” 
(Baqué, 1998:09). Pobreza não tem 
aqui um sentido pejorativo. Seu sentido 
é antes de “economia”, algo que se 
contrapõe à grandiloqüência que resulta 
da hibridização técnica e da afirmação de 
uma realidade encenada.

Jeff Wall (Canadá, 1946), Vista de um apartamento, 2004.

Cindy Sherman, (EUA, 1954) Untitled Film Still #84, 1980. 
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Na introdução ao segundo livro, desta vez 
mais cuidadosa e repleta de ponderações, 
a autora vê neste início do século XXI 
a confirmação dessa possibilidade de 
“recuo das práticas apropriacionistas, 
simulacionistas (...); a retração das formas 
teatralizadas de representação (...) em 
proveito de certa pobreza assumida 
pela imagem” (Baqué, 2004:15). Se esta 
discussão encerrava seu primeiro ensaio 
como uma  espécie de ponderação, ela é 
aqui o ponto de partida, com um primeiro 
capítulo intitulado “A volta ao banal”, uma 
experiência que “pretende, segundo 
modalidades que são próprias, restaurar o 
Real, - por mais insignificante ou ínfimo que 
seja” (Ibid.:24). A preocupação que guia o 
olhar desta autora parece ser, no final das 
contas, os temas para os quais a fotografia 
se volta, ao passo que nos interessa 
também pensar uma simplicidade que se 
assume na sintaxe das imagens, num modo 
de operar a técnica e de falar do mundo. De 
todo modo, respeitando-se as diferenças de 
objetivos, é possível afirmar que os autores 
que abordam a fotografia das últimas 
décadas não estão alheios à intuição e às 
hipóteses que construímos neste artigo.

Obviamente, o mesmo pode ser 
observado numa dimensão mais 
abrangente das teorias estéticas. Desde 
os ready-made de Duchamp, filósofos e 
historiadores se empenham em debater o 
modo como um objeto banal pode ascender 
à condição de obra de arte. Herdeira da 
experiência inaugural de Duchamp, a arte 
conceitual produzida a partir dos anos 60 
reafirma a possibilidade de dar a qualquer 
objeto ou procedimento um discurso que 
oriente e viabilize sua leitura como obra de 
arte. Nessa situação em que tudo pode ser 
arte, instaura-se uma situação de crise, e 
muitos autores não deixarão de falar em 
abusos e imposturas nesse processo de 
abertura permissiva da arte contemporânea 
(cf. Michaud, 1997:16-17).

A entrada da fotografia nesse contexto, 
a partir dos anos 80, é marcada por 
alguns cuidados que se explicitam por 
trás do conceito de “construção”. Mesmo 
que se apresente como obra conceitual, 
por vezes, ela se mantém plástica, 

reivindica certa complexidade em suas operações 
técnicas, ou demonstra a capacidade que tem de 
reinterpretar a realidade ao modo da encenação e 
da ficcionalização. 

O resgate de um olhar direto e despretensioso e 
de temáticas banais confrontará mais claramente a 
fotografia com esta situação de crise, pois vemos nas 
galerias, bienais e leilões de arte algumas fotografias 
que, agora sim, parecem ser “qualquer fotografia”, 
mas devidamente envolvidas por discursos 
sofisticados e ações institucionais que as legitimam.

No livro A transfiguração do lugar-comum, o 
filósofo norte-americano Arthur Danto observa que 
um mesmo objeto, colocado em contextos diferentes, 
pode ou não merecer o estatuto de “obra de arte”. 
Mais do que isso, esse mesmo objeto, já reconhecido 
como arte, pode provocar leituras muito diferentes, 
conforme o lugar reivindicado pelo discurso 
conceitual que o acompanha. Com certa ironia, 
ele inicia seu livro imaginando uma série de telas 
idênticas, alinhadas lado a lado na mesma parede 
de uma galeria, algumas delas entendidas como 
geniais e outras como medíocres pela crítica (Danto, 
1996:29-33), conforme o discurso que motive. Danto 
sugere, então, que o objeto da filosofia estética não 
é uma expressividade que se revela em sua matéria, 
mas alguma coisa mais efetivamente abstrata que 
aproxima o fazer artístico de um pensar filosófico. 

Nesse sentido, a simplicidade dessa fotografia que 
discutimos é apenas aparente. Mesmo que tenha 
menor preocupação em demonstrar seu estatuto de 
construção cultural, essa fotografia que sobrevive 
e que negocia sua presença no contexto da arte 
contemporânea não pode ser chamada de ingênua: 
ela não deixa de estar rodeada por discursos 
sofisticados, às vezes mais acadêmicos, às vezes 
mais poéticos, mas que sempre contrastam com sua 
simplicidade formal. É nesse sentido que falamos 
em olhares diretos e pensamentos obtusos. 

O discurso da fotografia construída foi o 
operador de um importante processo de abertura 
e renovação. Diante de sua consolidação, a arte 
contemporânea se recusa a fazer dele uma fórmula 
de engessamento e, de modo quase provocativo, 
emula formas até recentemente renegadas. Mas, 
ao fazê-lo sob as bases do conceitualismo, ainda 
recusa a contemplação e a confiança ingênua 
que antes orientavam nossa experiência com a 
fotografia de tradição documental ou amadora. 
Ainda perturbando o olhar, renova tanto sua postura 
crítica quanto a crise a que se expõe.
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NOTAS:

1 “O fotógrafo construtor” foi o título de uma 
exposição coletiva realizada no MIS-SP, em 1993, 
com o objetivo de mapear esta nova produção 
no contexto brasileiro. No mesmo ano, houve no 
Museu Lasar Segall, em São Paulo, uma exposição 
denominada “Fotografia Construída”. O Museu de 
Monterrey, no México, realizou também em 1996 
uma coletiva intitulada “Metáforas: Fotografía 
Construída”. É difícil localizar a origem da 
expressão “fotografia construída”, mas sabemos 
que foi utilizada num âmbito internacional. 

2 Nos limites da fotografia foi a adaptação de 
uma exposição francesa organizada por de André 
Rouille, que trazida para o Brasil em 1996, no 
Sesc Pompéia, São Paulo, incorporou também a 
curadoria de Eduardo Muylaert, mostrando artistas 
brasileiros situados dentro da mesma perspectiva.
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Resumo Abstract

Palavras-chave Keywords
Rodtchenko, photography, construtivism, russian 
vanguard, Victor Chklovski, strangeness.

Rodtchenko, fotografia, construtivismo, vanguarda 
russa, Victor Chklovski, estranhamento.

The essay discusses the relations in the photography 
produced by Rodtchenko with the Russian vanguards, in 
particular with Constructivism.It also aims to establish 
conversion points between the works of Rodtchenko, 
the poet Vladimir Maiakovski, and the formalist Victor 
Chklovski, one the founders of the Russian Formalism 
School of Literary Theory. Besides all that it analises 
the photography produced by Rodtchenko in the wide 
political and cultural context of his country from 1917 on.

O texto discute as relações da fotografia produzida por 
Rodtchenko com as vanguardas russas, em particular 
com o Construtivismo. Busca também estabelecer 
pontos de convergência entra a obra de Rodtchenko com 
o poeta Vladimir Maiakovski e com o formalista Victor 
Chklovski, um dos fundadores da Escola Formalista 
Russa de Teoria Literária. Além disso, analisa a fotografia 
produzida por Rodtchenko no amplo contexto político e 
cultural do país a partir de 1917.
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A antiga Rússia passou por pelo menos 
duas revoluções no início do século XX. A mais 
importante, sem dúvida, foi a revolução político-
econômica em 1917, deflagrando a proposta de 
experimentar uma sociedade socialista livre, que 
desapareceu tão logo Joseph Stalin (1878–1953)  
assume o poder. A outra revolução, tão ruidosa e 
não menos importante, foi a estética e cultural, que 
teve início em 1913. Embora não tenha alterado o 
rumo da história tão acentuadamente como a de 
1917, sua influência ultrapassou fronteiras e não 
caiu no esquecimento. 

Esta revolução se autenticou como Construtivismo 
Russo, uma expressão crítica com forte influência 
do Marxismo e que esteve intimamente associado 
ao processo revolucionário iniciado na Rússia. Para 
os construtivistas a arte torna-se instrumento de 
transformação social, participa da reconstrução 
do modo de vida e da propagação revolucionária 
na consciência do povo, deseja satisfazer as 
necessidades materiais organizar e sistematizar 
os sentimentos dos trabalhadores revolucionários. 
Seu objetivo principal era não a arte política, mas a 
socialização da arte.

Toda essa ebulição é de importância vital para 
a Rússia naquele momento e está fundamentada 
no ambiente sociocultural da transição para o 
século XX, centrado no eterno dilema russo entre 
ser européia ou eslava – dilema tratado com 
mais propriedade e intensidade pelos escritores 
russos do século XIX. O Construtivismo foi 
fundado em 1913 por Vladimir Tatlin (1885–1953) 
e, a partir deste momento, a arte russa se tornou 
definitivamente cosmopolita, dialogando, por 
exemplo, com a experiência abstrata européia que 
Vladimir Kandinsky (1866–1944) iniciara em 1910.

“Nosso dever é experimentar”
Rodtchenko

Vladimir Maiakovski, 1924.



79

Revista FACOM 23

A partir de 1915, o Suprematismo de Kazimir 
Malevitch (1878–1935) e o Construtivismo de 
Tatlin tornam-se as duas grandes correntes da arte 
russa. Ambas se inserem no vasto movimento de 
vanguarda ideológica e revolucionária, liderada 
por Maiakovski e oficialmente sustentada pelo 
Comissário de Educação do governo Lenin, Anatoly 
Lunarcharsky.

Um dos artistas mais importantes e talvez o grande 
protagonista do movimento estético construtivista 
foi Aleksandr Rodtchenko (1891–1956). Pintor 
e desenhista, designer e cenógrafo, fotógrafo e 
cineasta. O mais vigoroso artista (hoje designado 
de artista multimídia) que teve a Rússia após a 
Revolução de 1917. Inventor de formas novas, 
de espírito experimental e inovador versátil, seu 
principal interesse era a valorização da pesquisa 
visual e dimensional que atribuía movimento e 
lirismo às formas geométricas. Em sintonia com o 
Futurismo Italiano havia o interesse em refletir sobre 
a relação do homem moderno com a máquina e 
com a tecnologia, incorporando em seus trabalhos 
diferentes materiais industriais. 

Rodtchenko buscou concretizar uma Arte 
que superava as fronteiras entre linguagens e 
códigos, que esgarçava o uso das técnicas. Essa 
constatação fica clara se tentarmos entender 
seus procedimentos e seus processos de criação 
pautados necessariamente pela intersemiose. Num 
primeiro momento, o design era um dos principais 
atratores do movimento, daí a  influência direta 
de outros movimentos como De Stijl, em 1917 na 
Holanda, e a Bauhaus, em 1919 na Alemanha.

Para a vanguarda russa, e para Rodtchenko em 
particular, a fotografia era evidentemente muito 
mais do que um simples meio de documentação. 
Por isso mesmo ela deveria ser responsável não 
só pela ampliação do uso da imagem fotográfica 
para provocar e ampliar nossas percepções, como 
também ser um dos principais elementos que 
deveria ser utilizado para revolucionar o pensamento 
visual. A nova realidade do mundo industrial das 
primeiras décadas do século XX, ao mesmo tempo 
impôs que um novo ritmo para as cidades e para o 
homem das metrópoles, exigiu uma nova tomada 
de consciência.

Rodtchenko foi um dos líderes mais versáteis do 
movimento construtivista russo. De incomparável 
criatividade, deu à fotografia uma nova possibilidade 
de representação, pois propõe uma nova lógica 
interna para a invenção formal. Em 1923, 
influenciado pelos trabalhos de El Lissitzky (1890–

1941), sintonizado com László Moholy-
Nagy (1895–1946), e impressionado pelos 
Dadaístas alemães, que combinavam 
algumas formas geométricas com a 
fotografia, ele inicia sua trajetória em 1920, 
logo após conhecer Maiakovski, com 
a fotomontagem, pois acreditava que a 
geometria do Construtivismo encontraria 
sua necessidade espiritual e filosófica 
numa arte não representacional.

Rodtchenko admitiu em várias ocasiões 
que foi a fotomontagem que o levou à 
fotografia, pois precisava fazer certas 
imagens para continuar a produzir seus 
trabalhos como artista gráfico e designer. 
Seus primeiros trabalhos fotográficos 
marcam um retorno à abstração, mas 
seu principal foco de interesse foi sempre 
a composição. Para ele, a chave da 
transformação da fotografia e da arte 
depende do senso de composição e, para 
isso, baseia-se em esquemas geométricos 
e aponta as possíveis variantes de sua 
construção: angulações insólitas, a força 
das diagonais (direita e esquerda), linhas 
verticais e linhas horizontais, círculos, e 
a combinação de todos esses elementos, 
como podemos constatar em muitas de 
suas fotografias.

Capa para “Pro Eto” de Vladimir 
Maiakovski, 1923.
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Antes de iniciar seu percurso com a 
fotografia, ele desenvolveu em 1923 uma 
incrível série de fotomontagens que ilustram 
o poema mais conhecido de Maiakovski, 
Pro Eto (About This),  incorporando todas as 
premissas dos movimentos vanguardistas: 
o uso das formas elípticas para romper 
com a linguagem tradicional; a inclusão 
de marcas das novidades tecnológicas 
que pudessem capturar a velocidade e 
a simultaneidade dos acontecimentos 
da vida moderna; a relação conflituosa 
entre o sóbrio e o espontâneo; enfim, 
uma série de contrastes que traçam as 
evidências em oposição de um mundo 
em plena transformação. Para o crítico 
Robert Hughes a fotografia representa 
“a mais eficaz fusão entre a arte e vida 
pública na vanguarda russa e foi feita por 
Rodtchenko através de seu estilo brilhante 
e contundente”. 1

Rodtchenko acreditava que a relação 
homem e máquina poderia ser frutífera 
dependendo de como a tecnologia seria 
utilizada para a criatividade. Para ele, a 
câmera era o veículo ideal, pois era uma 
máquina para ver, com poder investigativo, 
a gramática da luz e da forma. Entendia 
a relação arte e técnica como uma nova 
unidade trazida pela modernidade e 
entendia a possibilidade de reprodução 
fotomecânica como um instrumento de 
arte-educação, um exemplo de como a 
tecnologia poderia atender a algumas 
das necessidades básicas de difusão do 
conhecimento. 

Através das revistas LEF (entre 1923 
e 1926) e Novy LEF (em 1927), a 
reprodutibilidade da imagem ampliava 
e democratizava a experiência estética. 
Rodtchenko afirmava: “nós éramos a 
favor de um mundo novo, o mundo da 
indústria, da tecnologia e da ciência. 
Nós éramos a favor de um novo homem. 
Sentíamos a importância do momento, 
mas não tínhamos uma idéia precisa 
do futuro. Criamos um novo conceito de 
beleza e expandimos o horizonte da arte. 
Fizemos cartazes, escrevemos slogans e 
decoramos praças e edifícios. Inventamos 
até tipos de letras, precisos e persuasivos. 
Fizemos arte cuja utilidade já ninguém 
questiona”.

Após os primeiros contatos com a fotografia, 
seu trabalho ganhou um novo senso de espaço, 
associado a um singular dinamismo, criado por 
uma nova sintaxe, caracterizada pelo ritmo do 
contraste geometrizado de luz e sombra, pelo 
corte diferenciado, pelos inusitados ângulos de 
tomada, e pela força à composição diagonalizada. 
As fotografias de Rodtchenko ampliam o frescor e 
a relevância da vanguarda. Seu pensamento visual 
estava contaminado pelo desejo de mudança que 
movia a construção de um mundo socialista. Para 
isso deveria tirar o espectador da condição de 
observador passivo.

Essa nova possibilidade de expressão fotográfica 
rompeu com o procedimento tradicional e 
desarticulou os automatismos de visão, despertando 
no observador o “êxtase hipnótico” (de acordo 
com a professora. Lucrécia D’Aléssio Ferrara) em 

Moça com uma Leica, 1934.
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que todos estavam submersos há décadas pela 
imposição convencional da perspectiva fotográfica 
e das artes visuais. O resultado é uma espécie de 
desarticulação dessa perspectiva, provocando no 
olhar automatizado, uma surpresa através de um 
ponto de vista em movimento ou múltiplo.

Rodtchenko descobre na fotografia outra 
possibilidade entre o realismo e a abstração. Pelo 
fato de a fotografia ter sido utilizada pela Revolução 
Russa de 1917 como instrumento pedagógico 
e de propagação de informação, ele produz seu 
trabalho fotografando o “mundo visível” a partir do 
uso não convencional da câmera. Como destacou 
o crítico Robert Hughes, o comissário da Educação 
de Lenin, Anatoly Lunarcharsky, fez a diferença já 
que em vez de valorizar a monumentalidade e o 
convencionalismo normalmente empregado para a 
arte oficial, ele favoreceu o nascimento de uma arte 
barata e moderna, inovadora e dinâmica. Hughes 
escreveu que “o Construtivismo era a dialética 
concretizada (...) A arte – seus criadores esperavam 
– seria aberta a todos em vez de a algumas poucas 
almas iniciadas”2. Com o objetivo de fundir arte e 
ideologia, o Construtivismo acabou se tornando o 
movimento que melhor agregou os princípios e os 
artistas que visavam difundir uma Nova Arte não 
desvinculada da ação social. Podemos verificar 
que as diferentes posições assumidas pela câmera 
é parte integrante desse novo programa também 
desenvolvido por Rodtchenko para chocar e 
estranhar o olho receptivo.

Defende Rodtchenko: “em fotografia há velhos 
pontos de vista, o ponto de vista de uma pessoa que 
está de pé e olha em linha reta. (...) Eu luto contra 
esse ponto de vista e permanecerei lutando por uma 

fotografia de todas as outras posições. (...) 
Os ângulos mais interessantes atualmente 
são aqueles ‘de cima para baixo’; ‘de baixo 
para cima’, e suas diagonais. E devemos 
trabalhá-los. Eu gostaria de afirmar esses 
pontos de vista, expandi-los e acostumar 
as pessoas a eles”.3

A fotografia de Rodtchenko no seu 
sentido mais amplo representava um 
deslocamento. Deslocamento necessário 
quando se busca um novo olhar sobre o 
real. No encontro da linguagem, resultado 
dessa busca, somos nós quem vemos 
deslocados e este deslocamento provoca 
um sentido de estranhamento. Antes 
de trazer as idéias de Victor Chklovski 
(1893–1984) quero lembrar que há pelo 
menos duas formas de estranhamento. 
A primeira é aquela sensação provocada 
diante de algo novo, diante de algum dado 
que altere nossa relação com o cotidiano. 
O que é habitual é em tese inalterado, e 
cada vez que nos encontramos numa 
zona de conforto, lutamos e resistimos a 
qualquer mudança. O hábito gera a crença 
e diante dessa configuração de segurança 
não queremos que se instale a dúvida 
trazida pelo imponderável. A história da 
humanidade é caracterizada por essa 
necessidade de crença inabalável.

A segunda forma de estranhamento 
emerge de um paradoxo: o estranho passa 
a ser aquilo que nos é familiar e conhecido, 
mas que assume a diferença. Algo como ver 
as mesmas coisas com outro olhar. E isso 
nem sempre é identificado de imediato. A 
fotografia de Rodtchenko trabalhou com as 
duas formas de estranhamento, desejando 
estimular a percepção do espectador.

Interessa-me aqui explorar, a partir 
da obra de Rodtchenko, o conceito de 
estranhamento desenvolvido em 1929 
pelo formalista russo Victor Chklovski 
(que juntamente com Roman Jakobson 
funda a Escola Formalista Russa da Teoria 
Literária), que está presente na obra em 
questão à medida que a forma apreende 
a realidade na sua diferença provocando 
o espectador que, por sua vez, se vê 
empenhado em buscar uma organização 
a partir da desconstrução da imagem 
fotográfica. Defende Chklovski: “o objetivo 

Degraus, 1930.
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da arte é dar a sensação do objeto como 
visão e não como reconhecimento – o 
procedimento da arte é o procedimento 
da singularização dos objetos e o 
procedimento consiste em obscurecer a 
forma, aumentar a dificuldade e a duração 
da percepção”4. 

Rodtchenko incorporou ao seu trabalho 
as teorias dos formalistas russos, 
particularmente as de Chklovski “cujo 
conceito de estranhamento lhe servia 
de base para uma virada radical na 
prática fotográfica habitual. Chklovski 
defendia um conjunto de técnicas de 
construção, cuja função seria perturbar 
as nossas percepções rotineiras e forçar 
a sensibilidade a ‘estranhar’ o arranjo 
simbólico que lhe é apresentado”.5

Victor Chklovski apresenta esta idéia 
no texto A Arte como Processo6. Nele 
busca caracterizar a especificidade da 
linguagem literária, até então pouco 
delineada nas teorias com as quais 
dialoga. A caracterização explora as 
dicotomias: linguagem poética/linguagem 
prosaica; percepção automática/
percepção estética. Rodtchenko incorpora 
essas diferenciações estabelecidas entre 
a experiência artística e a experiência 
cotidiana como ponto de partida para 
a compreensão dessas dicotomias em 
oposição.

Chklovski assume que uma das 
funções da Literatura e da Arte de modo 
geral é desautomatizar o modo de ver o 
mundo, restituindo às coisas o impacto e 
a singularidade que despertaram quando 
foram vistas pela primeira vez. Para ele, a 
Arte deveria trazer os objetos e as situações 
com uma sintaxe peculiar, provocando o 
estranhamento. Estranhar para perturbar. 
Estranhar para causar incômodos; para 
abalar as nossas certezas; provocar 
reflexão; despertar outras percepções. 

Dois aspectos aparentemente 
contraditórios nos surpreendem quando 
consideramos a história do conhecimento. 
Por um lado, as certezas absolutas, oficiais 
e sacralizadas. Do outro, as progressões 
corrosivas e as subversões da dúvida. Por 
um lado, os dogmas e as cegueiras que 

excluem todo e qualquer exame crítico e toda a 
reflexão. Do outro, o surgimento da contestação que 
termina por arruinar as doutrinas aparentemente 
invulneráveis.

Rodtchenko, com seu ponto de vista posicional 
diferenciado capaz de gerar interpretações 
múltiplas, vai estimular este complexo de condições 
favoráveis às rupturas, brechas e transformações 
nos determinismos que pesam sobre o 
conhecimento. Para ele, uma pequena brecha 
permite o aparecimento de um desvio inovador, que 
pode desencadear as condições iniciais de uma 
transformação que pode se tornar profunda. 

Pela natureza da experiência estética, a qual pede 
um olhar mais atento e prolongado, a percepção 
automatizada do cotidiano seria afastada para dar 
lugar a uma nova visão das formas e significado 
das coisas, mesmo daquelas mais familiares e 
banais. Sabemos que quanto mais previsível, 
menor o impacto de novidade, ou seja, prevalece 
a certeza. O poeta russo Maiakovski para falar dos 
poetas que se opunham ao seu projeto poético  
explicava: “seus trabalhos não irradiam qualquer 
novidade criativa, não desencadeiam o movimento, 
não incendeiam os corações, não ultrapassam o 
presente”. Para ele, era necessário buscar ‘as fendas 
do acaso’, pois “opondo-se a esse impulso criador 
para a transformação do futuro, há uma tendência à 
estabilidade de um presente imutável que se enche 
de trastes estagnados, que sufoca a vida segundo 
padrões estreitos e rígidos”.

Podemos verificar então que a fotografia de 
Rodtchenko se encaixava perfeitamente no 
programa criativo dos construtivistas russos, 
pois este era “produzido pela máquina, praticada 
universalmente e compreendida por todos (...) 
a fotografia estava em sintonia com os objetivos 
do novo estado soviético por sua proximidade às 
aparências aceitáveis e sua adequada aplicação 
à propaganda visual instituída inicialmente pelo 
sistema – cartazes, revistas ilustradas, livros, 
murais, entre outras”.7 De todas as correntes de 
vanguarda animadas por idéias transformadoras, 
o Construtivismo desenvolvido na Rússia, foi o 
único que se inseriu numa realidade revolucionária 
concreta, e que colocou explicitamente a função 
social da arte como uma questão política.

Foi a partir destas ideias dos formalistas russos 
que a fotografia de Rodtchenko ganhou um novo 
senso de espaço associado com um novo senso 
de dinamismo, pois o resultado visual tem um efeito 
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estranho e corrosivo, estabelecendo um estilo radical 
para seu trabalho. Em 1928, Rodtchenko escreveu 
o texto Os caminhos da fotografia contemporânea, 
onde salientava que para educar o homem para 
um novo desejo é essencial que fotografias dos 
objetos familiares do cotidiano devem-lhe ser 
mostradas através de perspectivas inesperadas 
e em situações inesperadas. Novos assuntos têm 
que ser fotografados de vários pontos, de modo a 
representar o assunto completamente.

Naquele momento, numa sociedade em 
transformação permanente, a fotografia parecia 
ser uma das poucas possibilidades de expressão 
que, associada diretamente aos novos processos 
de produção e veiculação, se aproximava com 
mais facilidade dos movimentos de vanguarda. 
Ao fotógrafo coube a tarefa de criar imagens que 
puderam, ao serem divulgadas, concretizar a 
nova relação de fruição entre o artista, a obra e a 
recepção.

Cito mais uma vez Rodtchenko: “eu gostaria de 
fazer fotografias que nunca fiz antes, de modo que 
tivessem vida e realidade, que fossem ao mesmo 
tempo simples, surpreendentes e espantosas”. 
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Built from photographic stills, the narrative of La Jetée, 
a science fiction made by Chris Marker, combines a 
tragic love story with the complex conceptual paradigm 
of a journey through time, setting a fine line of balance 
between photography and film. This article examines 
the interrelations between the photographic and 
cinematic imagery, and the challenge that Marker’s film 
launches on the binary opposition between the affinity 
of photography with death and the association of the 
film to life. It reveals how the inversions operated by 
Marker on these concepts create a new dimension to the 
image and releases it from the ontological restrictions 
of simple and deterministic conceptions. La Jetée shows 
the force of the dialectical image. 

Construído a partir de stills fotográficos, a narrativa 
de La Jetée, uma ficção científica de Chris Marker, alia 
uma trágica história de amor ao complexo paradigma 
conceitual de uma viagem no tempo, estabelecendo 
uma tênue linha de equilíbrio entre  fotografia e  filme. 
Este artigo analisa as interrelações entre a imagética 
fotográfica e a cinematográfica, e o desafio que o filme 
de Marker lança à oposição binária entre a afinidade 
da fotografia com a morte e a associação do filme com 
a vida. Revela o quanto as inversões nestes conceitos, 
operadas por Marker, criam uma nova dimensão para 
a imagem e a libertam das restrições ontológicas de 
concepções simples e deterministas. La Jetée mostra 
assim, a força dialética da imagem.
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O curta-metragem La Jetée, ficção 
científica de Chris Marker realizado 
em 1962 e lançado em 1964, habita 
uma posição peculiar dentro do cinema 
europeu pós-guerra e de sua própria 
obra cinematográfica. Pois, apesar de ser 
conhecido por apenas alguns cinéfilos, 
La Jetée é tido como uma das estrelas do 
cinema de autor; dentre muitos estudos 
exegéticos, provocou até mesmo uma 
refilmagem em Hollywood por Terry 
Gillian, Os doze macacos (1996). Além 
disso, sendo o único filme de ficção feito 
por este prolífico diretor de documentários, 
que é também escritor e fotógrafo, La 
Jetée destaca-se da obra politicamente 
engajada de Marker. A singularidade de 
La Jetée deve ser atribuída, acima de 
tudo, à sua história comovente e às suas 
imagens intrigantes. O fascínio do enredo 
de La Jetée decorre tanto da simplicidade 
narrativa de sua trágica história de amor 
quanto do complexo paradigma conceitual 
de sua viagem no tempo.  Igualmente 
sedutor é o aparato representacional de La 
Jetée, com  sua tênue linha de equilíbrio 
entre a fotografia e o filme. O singular e 
quase exclusivo uso de belas imagens 
fotográficas apresentadas como filme 
desafia o que é normalmente entendido 
como a norma cinemática – movimento, 
o kiné da cinematografia. Ainda assim La 
Jetée  não pode ser considerado apenas 
em termos de fotografia, uma vez que 
paradoxalmente reafirma a cinemática 
tanto com sua técnica de foto-novela 
(montagem), quanto com sua trilha sonora1. 
Consiste, assim,  num trabalho seminal 
que combina fotografia e cinema e nos 
permite perguntar as especificidades de 
ambos assim como de suas inter-relações. 
De qualquer modo não irei propor, a 

seguir, outra tomada de partido na longa batalha 
ontológica para definir a imagética fotográfica ou 
cinematográfica, respectivamente, mas, ao invés 
disso, tentarei mostrar o quão fortemente La Jetée 
transforma esta busca por uma essência numa 
questão de essência, desafiando as categorias 
da fotografia e do cinema. O filme nos apresenta 
a tentativa de definir imagem não mais em termos 
de uma única essência, seja esta fotográfica ou 
cinemática, nem em termos de um único gênero  
– La Jetée presta tributos ao comics, ao álbum 
fotográfico, ao filme de ficção e ao documentário. 
Em vez disso, a imagem é construída como um jogo 
de forças dialéticas e freqüentemente paradoxais. 
Ao abraçar a contradição e libertar a imagem das 
restrições ontológicas de concepções simples e 
deterministas, La Jetée revela a força dialética da 
imagem. 

As contradições trabalhadas na banda de 
imagens de La Jetée são de muitos modos 
análogas àquelas que figuram na própria história. 
A luta entre imobilidade e movimento não é apenas 
aquela da imagem fotográfica sob a égide do 
cinema (ou, para colocar no sentido inverso, do 
movimento cinemático ameaçado pela imobilidade 
fotográfica), mas também aquela do próprio enredo 
de La Jetée, o qual se desenrola entre os mesmos 
dois pólos de estagnação e mobilidade: o setting, 
o ponto inicial da narrativa, é aquele de uma dupla 
inércia: a de um mundo em estagnação pós-
nuclear, e a de um protagonista paralisado tanto 
fisicamente – ele é prisioneiro num acampamento 
subterrâneo de sobreviventes vitoriosos – quanto 
mentalmente, uma vez que se encontra atado 
ao amor por uma mulher, no passado. Devido à 
total devastação depois de uma futura 3ª Guerra 
Mundial, os sobreviventes tentam encontrar ajuda 
no tempo e o usam para seus experimentos. A 
clareza cristalina de uma imagem mental retida 
em sua mente desde a infância – a face de uma 
mulher que espera parada ao final da plataforma 
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do aeroporto de Orly em Paris – é a força que o 
impulsiona para dentro do tempo. Após uma série 
de viagens no tempo, principalmente ao passado, 
onde ele encontra a mulher de suas lembranças 
e vivencia o crescimento de um amor impossível 
entre ambos, ele acaba por encontrar ajuda no 
futuro, que não pode recusar ao seu próprio 
passado os meios de sua sobrevivência. Tendo 
terminado sua missão e estando à espera de ser 
liquidado por seus opressores, ele se vê procurado 
pelas pessoas do futuro que contatara e estes lhe 
oferecem recebê-lo entre si e em seu tempo de 
paz. Ele recusa a oferta, e, ao invés disso, pede 
para ser levado para trás no tempo, à época de 
sua infância, para a mulher que provavelmente 
estaria esperando por ele no passado. De volta 
à plataforma do aeroporto de Orly ele vê a face 
da mulher e corre em direção a ela. Justo no 

instante de unirem-se ele é assassinado 
por um guarda que o seguia desde o 
acampamento subterrâneo do qual ele 
tentara fugir”. Ele compreendeu que não 
se podia escapar ao Tempo, e que o 
momento que lhe havia sido dado a ver 
quando criança, e que nunca deixara de 
obcecá-lo, era o momento de sua própria 
morte2.” Ele se dá conta de que a criança 
que ele fora também está lá e viverá com 
a memória de sua própria morte.

Enquanto a viagem através e a luta 
com o tempo feita pelo protagonista em 
La Jetée é também uma viagem para e 
através da imagem (da mulher, de sua 
própria morte),  a luta da imagem entre 
movimento e não movimento – entre o 
cinemático e o fotográfico – é, por sua 
vez, uma luta com e uma jornada através 
do tempo. La Jetée instaura questões 
acerca da experiência da temporalidade 
e da memória pessoal, terminando num 
momento de suspense existencial, num 
tipo de vertigem entre a vida e a morte. 
Isto reflete o que está acontecendo no 
nível do aparato representacional, preso 
à contradição das imagens estáticas 
e todavia em movimento, lançando 
questionamentos sobre o modo temporal 
de ambos cinema e fotografia. Geralmente 
a fotografia é pensada como extração 
de um momento do fluxo do tempo, ou 
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como corte no continuum espaço-temporal, 
não tendo assim uma duração própria3. A 
imagem cinemática, embora partilhando 
com a fotografia sua produção química 
e sua reivindicação por representar a 
realidade indicialmente, aparentemente não 
para ou preserva um momento do tempo, 
mas, ao invés disso, através da adição de 
movimento, é considerada por representar o 
próprio desenrolar do tempo, dando assim a 
ilusão de ter a mesma duração que nossa 
experiência.  Considerando que a imagem 
sempre renovada e em constante mutação 
do filme consista na reprodução da vitalidade 
do presente (mesmo que acontecimentos 
passados sejam retratados), a fotografia é a 
representação do passado e da mortalidade 
(mesmo que o assunto ainda esteja vivo)4. 
Primeiro, a fotografia tem sido considerada 
como a prova de um lá e então, indicando 
duplamente que algo foi e que, num certo 
sentido, não é mais5. As metáforas usadas 
para descrever esta noção da fotografia 
vão desde tempos fósseis à máscara 
mortuária, cujo assunto já desapareceu a 
tempos e pode apenas ser narrado, e não 
mais reanimado. A segunda interpretação 
assume a fotografia como embalsamadora 
e preservadora do tempo (como corpos de 
inseto em âmbar)6, como eternização do 
passado. A fotografia aqui é uma múmia 
do tempo, vestígio vivo de um assunto que 
ainda está lá e que poderia, possivelmente, 
ser reanimado a qualquer momento. 

A primeiríssima imagem de La Jetée  é do 
aeroporto de Orly, perto de Paris. Assim que 
a imagem aparece, começa a  se expandir 
rapidamente através de um zoom-out, partindo da 
linha do horizonte, deslocando ao longo do eixo 
em perspectiva diagonal da imagem e exibindo, 
finalmente em repouso, uma vista aérea cinza 
e granulada do solo do aeroporto, com aviões e 
carros estacionados e um edifício alongado em 
cujo telhado se deixam discernir algumas figuras 
minúsculas. Num primeiro momento, deve-se 
principalmente à fixidez de tais figuras a impressão 
da natureza estanque da imagem, o que conduz 
à percepção de que a lente em movimento não 
gravou diretamente da realidade – mas está 
re-apresentando uma imagem anteriormente 
gravada. O zoom inicial da imagem é exposto, 
em retrospecção, como movimento externo ou 
suplementar ao invés de um movimento interno 
e inerente; a imagem torna-se assim identificável 
enquanto um still fotográfico que remanesce na 
tela por quase um minuto (o primeiro de um filme 
de 29 minutos). A alusão contida na legenda a 
um incidente violento sublinha a asserção do 
fotográfico nesta imagem – uma triangulação entre 
realidade, passado e morte. A inscrição da imagem 
fotográfica numa economia de morte continua 
a manifestar-se nas imagens seguintes. Após a 
imagem  inicial do aeroporto, segue uma série de 
stills que continuam a representar imobilidade ou 
fossilização (ao invés de serem apenas imagens 
sem movimento), conferindo um forte sentido de 
antecipação ou temor  de uma vindoura catástrofe, 
que já teria, por sua vez, acontecido. Elas evocam 
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o destino, uma realidade ainda por acontecer mas 
que estaria já selada, já predestinada – pairando 
sobre tudo isto está a morte, ao mesmo tempo 
iminente e já concretizada: uma torre de aeroporto 
contra o sol fosco e opaco (um sol congelado, 
como nos diz a legenda); novamente o aeroporto; 
um avião pousado; em seguida, uma família 
que, parada na plataforma, olha em direção à 
pista de pouso e decolagem; o garoto como que 
aprisionado ao parapeito; suas pernas imóveis; 
três comissários de bordo na pista, seu movimento 
suspenso e, finalmente, a própria plataforma, o 
cenário no final da píer, onde o protagonista está 
prestes a morrer e já morreu, a calmaria antes e 
depois da tempestade. 

Apesar da alegação de “fotograficidade”, o 
cinemático não está nunca distante em La Jetée. 
O zoom inicial sobre a imagem do aeroporto já 
aponta o movimento cinemático, problematizando 
e ao mesmo tempo afirmando, paradoxalmente, 
a “fotograficidade” da imagem. Profundamente 
cinemáticas, as imagens fotográficas em La Jetée 
não são apenas fotos isoladas e unidas como num 
slide show. São imagens em seqüência,  unidas 
numa inter-relação sintagmática que as projeta 
do plano bidimensional da fotografia para a ilusão 
cinemática de um continuum espaço-temporal em 
quatro dimensões. Do mesmo modo, as próprias 
seqüências de imagens foram criadas com a 
linguagem do filme: dissoluções e fades criam um 
fluir ininterrupto a partir de imagens paradas. E não 
apenas entre as imagens, mas dentro das mesmas 
as convenções cinemáticas desestabilizam o 
fotográfico, como pode ser visto na adoção de 
movimento através de zomms e pans. Até mesmo 
a composição formal das imagens testemunham o 
cinema: tomadas longas da plataforma, uma vista 
aérea das ruínas de Paris, de um parque ou um 
museu acontece através de close ups de rostos, 
estátuas e salas de equipamentos. Em La Jetée o 
cinemático deixa de ser identificado pelo movimento 
em si (e portanto em oposição à fotografia, definida 
pela falta de movimento), e a sua ilusão de um 
continuum espaço-temporal e de um fluir narrativo 
se torna associado às convenções da montagem; 
ritmos, ângulos, tomadas repetidas de diversos 
pontos de vista, tomadas e contra-tomadas, fades 
e dissoluções. Tal noção de cinemática não se 
encontra ameaçada pelas imagens fotográficas 
estáticas, uma vez que não mais se encontra 
baseada na supressão ou repressão da própria 
essência fotográfica ou fotogramática (a imagem 
still). Além do mais, a noção de montagem também 
desafia a associação da fotografia com a morte – 
enquanto horizonte ontológico derradeiro ou árbitro 
– e a conseqüente identificação do cinema com  
a vida. Bazin já havia aludido à afinidade própria 
do cinema com a morte baseado na montagem,  
quando escreveu, ao redor de 1951 (quase a 

antecipar La Jetée): “A morte é um dos 
raros eventos que justifica a noção [...] 
da especificidade cinematográfica. Uma 
arte do tempo,  o cinema tem o privilégio 
exorbitante de repeti-lo [morte].”7 E se a 
possibilidade de repetição da morte é o 
que, em sua opinião, marca a cumplicidade 
do cinema com a morte, a condição desta 
repetição é a montagem. Isto também 
ecoa Pasolini: “A edição realiza no 
material do filme (composto de fragmentos 
que podem ser extremamente longos ou 
infinitesimais, de muitas tomadas em 
seqüência, entendidas como possíveis 
e infinitas tomadas subjetivas) a mesma 
operação que a morte performa na vida”.8

A reivindicação do cinema sobre tal 
relação com a morte não se propõe como 
uma especificidade deste meio, e, portanto 
como uma oposição inversa à fotografia, 
levando a um sistema binário ontológico. 
Montagem – a operação de escolha, 
assemblage, repetição, sobreposição 
– não é uma operação exclusivamente 
cinemática, mesmo que algumas de suas 
convenções seja. De fato, ela se estende à 
apresentação de toda e qualquer imagem 
fotográfica, estejam estas num álbum, 
numa parede, ou através de um projetor 
de cinema. A linguagem auto-confessional 
de La Jetée,  o foto/cine-romance, prova 
exatamente este ponto ao propor um meio 
termo, indecidibilidade entre fotografia e 
cinema, o qual é simplesmente definido 
pela presença de imagens fotográficas 
(em movimento ou não) e sua assemblage 
dentro de uma história. La Jetée desafia 
a oposição binária entre a afinidade da 
fotografia com a morte e a associação 
do filme com a vida, entre presente e 
passado, o fóssil e a múmia, ao fazer uso 
de ambas as convenções, a fotográfica e 
a cinemática. Isto propõe uma forte crítica 
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ao essencialismo da especificidade de 
meio da fotografia e do cinema,  a qual 
reside na oposição entre movimento e 
imobilidade. Para ficar claro,  as imagens 
de La Jetée  nunca realmente atingem o 
movimento cinemático. Ao invés disso, 
elas desvelam a menor unidade do 
filme, o still, o frame fotográfico. Como 
tal,  elas expõem a ilusão de duração no 
cinema, a qual é obtida através de um 
“falso” movimento.9 Afinal de contas, o 
movimento cinemático é apenas e sempre 
uma sucessão muito rápida de imagens 
imóveis (frames). Em La Jetée, a fotografia 
lembra o cinema na medida em que este 
nada pode a não ser buscar representar 
a duração real – cujo fluir não pode ser 
estancado, ou dividido em partes iguais 
(instantes, frames, fotografias). La Jetée 
tira do cinema aquele elemento que o 
emancipou da fotografia, e que é a sua 
verdadeira essência, o movimento. Ao 
fazer isto, propõe uma forma diferente de 
temporalidade, a qual não se apóia apenas 
no movimento e combina o isso foi e talvez 
ainda seja fotográfico com o isto é ou será 
cinemático. A fotografia-como-cinema 
abrange todos os tempos ao mesmo 
tempo, uma imagem que reivindica isso 
foi, é e será ao mesmo tempo. 

Esta liberação da imagem de uma 
rígida estrutura sintática modal e sua 

conseqüente imersão  numa nova forma de 
tempo “holístico” espelha claramente a narrativa 
de La Jetée, em que a viagem mental através do 
tempo quebra a cronologia linear e torna difusa 
a separação entre passado, presente e futuro e 
seu alinhamento num continuum (inevitavelmente 
imaginado numa dimensão espacial).

Uma vez a cronologia tenha sido explodida (ou 
implodida, neste caso), os estilhaços do tempo se 
acendem como as muitas facetas de um cristal. De 
fato, Gilles Deleuze chama a imagem cinemática, a 
qual representa diretamente o tempo e não apenas 
uma medida de movimento, ou seja linearidade, 
de  imagem-cristal.10 Mesmo que Deleuze nunca 
tenha mencionado La Jetée em seus livros sobre 
cinema, este parece ser um exemplo emblemático 
da imagem-cristal. La Jetée retrata tanto a rebelião 
do protagonista contra a tirania do presente e o 
tempo unidirecional, quanto a batalha da imagem 
por liberar o tempo de sua subordinação ao 
movimento. A imagem, não mais apoiada num 
movimento interno para representar o tempo, 
passa a produzir tempo através de suas relações 
com outras imagens. Em La Jetée a transição 
da imagem-movimento para a imagem-tempo se 
torna literalmente visível: através de uma contínua 
captura do movimento cinemático, o observador 
é mantido em contemplação, em estado de 
“pura” exploração espacial da imagem, a qual é 
transformada em “puramente” temporal, uma vez 
que é ligada a outras imagens. Ver La Jetée pode 
ser comparado a tomar parte numa expedição 
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arqueológica, na qual, ao se cavar através do 
espaço, escava-se uma dimensão temporal, que 
não depende de movimento ou ação, mas está, ao 
invés disso, incorporada aos circuitos labirínticos 
da memória.11 A fotografia-como-filme de La Jetée 
incorpora tanto o fluxo do tempo como um presente 
que sempre passa (cinema), quanto um passado 
que está sendo preservado (fotografia).

Como imagens-tempo que se referem ao 
presente e ao passado, e como imagens que 
não podem ser atribuídas exclusivamente nem à 
fotografia nem ao filme,  as imagens de La Jetée 
são, sobretudo, dialéticas. Walter Benjamim 
descreveu as imagens dialéticas da seguinte 
forma: “Não é que o passado lance sua luz sobre 
o presente e o presente sobre o passado, mas a 
imagem é aquela em que o passado coincide com 
o agora e num flash torna-se uma constelação. Em 
outras palavras: a imagem é dialética em estado 
de paralisação”.12 La Jetée não propõe uma síntese 
da dialética da fotografia e cinema, mas após 
apresentar o mecanismo ontológico e binário  desta 
mesma dialética, desfaz esta oposição e imobiliza 
a dialética em sua trajetória, mostrando o tempo 
na imagem, independentemente de seu meio. 
Se formos, portanto, alavancar estas reflexões 
sobre o estatuto das imagens em La Jetée, longe 
das questões de meio, gênero ou estrutura, em 
direção a uma noção de operação pictórica, isso 
é imagem-dialética, a noção de imobilidade pode 
ser mais uma vez reconsiderada. A captura das 
imagens em La Jetée representa poder interromper 
o fluxo da narrativa (tão caro ao cinema), para 
inserir uma hesitação entre a imagem e o seu 
significado, e entre uma única imagem e o todo do 
filme. Não é apenas uma pausa no tempo, mas, ao 
contrário, uma suspensão ativa, que trabalha sobre 
a imagem. A imagem parada é transportada para 
fora do tempo e adquire assim o poder de expor o 
tempo, um poder fundamentalmente redentor.

Tendo ganhado autonomia não só do movimento 
mas também do tempo, a imagem-em-suspensão, 
ou cinema-como-série-de-fotografias, não 
reivindica todavia qualquer tipo de autoridade 
auto-suficiente. Pelo contrário,  mostra mais 
enfaticamente como temporalidade, ou mesmo 
qualquer significado, é produzido não na imagem, 
mas entre uma e outra, ou seja, através da 
montagem. Na mesma medida, entretanto, La Jetée 
alerta para uma noção simplista de montagem 
como mera colocação de imagens lado a lado, 
numa ordenação conforme uma cronologia ou uma 
acronologia. Além da organização ou justaposição 
do visível, o mais poderoso aspecto da montagem 
é o intervalo, cuja força reside no invisível e seu 
potencial de transcender a imagem. A lacuna ou 
intervalo entre (o significado, ou o tempo de) uma 
imagem e outra não é apenas um princípio fundador 

do cinema narrativo (e da literatura), mas 
também o modo de produzir um salto 
qualitativo ou mudança, ou seja, de 
inserir um tipo de energia revolucionária 
no filme. Ainda que haja uma tendência 
no mainstream do cinema para ocultar 
a assemblage de diferentes imagens, 
La Jetée transforma de dentro para fora 
a montagem e mostra as costuras que 
unem umas imagens às outras. Através 
dos fades longos, o filme expõe o intervalo 
negro presente entre toda imagem 
cinemática e foca nossa atenção para a 
constituição, para o modo operacional e 
potencial redentor do espaço intervalar 
assim como da imagem. O jogo dialético 
entre imagem e intervalo é, claramente, 
análogo a uma certa concepção de 
memória, que nos presenteia tanto 
com imagens (do passado) quanto com 
lacunas. E, de fato, o palco desse jogo é 
também onde o protagonista de La Jetée 
luta pela liberdade a partir da restrição e 
da opressão do regime “errado”, linear e 
irreversível do tempo, a fim de satisfazer 
seu amor por uma mulher, uma vez 
vislumbrado no passado. Tematizando 
a noção de redenção e crucial nessa 
busca de um amor perdido acha-se o 
momento de maior intimidade no meio do 
filme, quando ele a vê dormindo, virando 
a cabeça numa eterna e acelerada 
substituição e superposição de imagens 
e, finalmente, abrindo os olhos,  numa 
imagem famosa por ser a única imagem 
em movimento de todo o filme. No entanto, 
contrariamente ao princípio de que “este 
clímax do olho” coincide com a conquista 
do “verdadeiramente” cinemático através 
da reanimação do êxtase da fotografia, 
esta breve imagem em movimento, após 
a rápida sucessão de frames still, cria, ao 
contrario,  uma espécie de repouso ou 
interrupção. Portanto, não representa a 
vitória do cinema sobre a fotografia, mas 
revela a imagem dialética em standstill, 
uma imagem definida pela fotografia e 
pelo cinema, paradoxalmente  autônoma 
de ambos, uma imagem redentora.

NOTAS:

1 Há uma série de estudos que lidam com 
este problema, um dos mais detalhados 
sendo ‘Le film de fiction menacé par la 
photographie et sauvé par la bande-
son’ de Roger Odin, in Cinémas de 
la Modérnité, ed. Dominique Chateau 
et al. (Paris: Klinksieck, 1981) que foi 
aprofundado por Réda Bensamaïa em 
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    mente, criar uma multiplicação de presen-
tes que, por sua vez, suprimem o presen-
te. Ver a tradução de Owens e Macafee 
neste volume, 84-7.

9 Movimento real é indivisível, que o 
distingue do espaço coberto, cf. Henri 
Bergson, The Creative Mind (Westport, 
Connecticut, Greenwood Press, 1968).

10 Ver Gilles Deleuze, Cinema 2: The 
Time-Image (London, Athlone, 1992). Ver 
também D.N. Rodowick, Gilles Deleuze’s 
Time Machine (Durham, North Carolina: 
Duke University Press, 1997).

11 Esta metáfora foi emprestada de Laura 
Marks, ‘A Deleuzian Politics of Hybrid 
Cinema’, Screen, vol. 35, no. 5 (London, 
1994).

12 Walter Benjamin, The Arcades Project, 
N3.1, in: Collected Writings (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1982) 578 (tradução do 
autor).

‘From the Photogram to the Pictogram’, in Camera 
Obscura, não. 24 (Setembro de 1990).

2  Chris Marker, La Jetée, 1962. A Zone Books 
publicou um livro com comentários off-screen de 
La Jetée e uma seleção de imagens (New York, 
1996).

3 Isto também diz respeito ao léxico temporal da 
imagem: de uma maneira uma fotografia só dura 
enquanto estamos olhando para ela.

4 “O instantâneo, como a morte, é uma abdução 
instantânea do objeto fora do mundo para dentro 
de um outro mundo, para dentro de outro tipo de 
tempo - ao contrário do cinema, que substitui o 
objeto, após o ato de apropriação, em um tempo 
semelhante ao desenrolar da vida.” Christian 
Metz, ‘Photography and Fetish’, in: October , no. 
34 (Outono 1985) 83; ensaio reproduzido neste 
volume, 124-33.

5 Ver Roland Barthes, Camera Lucida (New York: 
Hill & Wang, 1981).

6 Ver André Bazin, ‘The Ontology of the Photographic 
Image’, in:  What is Cinema? 1 (Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 1967).

7 André Bazin, ‘Mort tous les après-midi’, in: Qu’est-
-ce que le cinéma, vol. 1 (Paris: Cerf, 1958) 68 (pu-
blicado pela primeira vez no Cahiers du cinéma, 
1951). “Um espetáculo intolerável, não tanto devido 
à objetividade de seu horror, mas sim devido à sua 
obscenidade ontológica. A profanação de cadáve-
res e a violação de cemitérios eram conhecidos an-
tes do cinema. Mas graças ao filme, a única coisa 
temporalmente inalienável que temos pode hoje 
ser exposto à vontade. Mortes sem requiem, re-
-morte eterna do cinema! “(70; tradução minha). A 
noção de morte como especificidade cinematográ-
fica foi talvez pela primeira vez expresso no famoso 
dito de Cocteau: “Cinema é a morte 24 vezes por 
segundo”.

8 Pier Paolo Pasolini, ‘Observations on the Long 
Shot (1967)’, in: Heretical Empiricism, trad. Ben 
Lawton e Louise K. Barnett (Bloomington e India-
napolis: Indiana University Press, 1988). 237. “Mor-
rer é absolutamente necessário, porque, enquanto 
estamos vivos, não temos significado, e os lingua-
gem da nossa vida [...] é intraduzível: um caos de 
possibilidades, a busca de conexões e significados 
sem uma continuidade resolvida. Morte realiza 
uma montagem relâmpago de nossa vida: escolhe 
desta os momentos mais significativos (que não 
podem mais ser modificados por outros momentos 
possíveis, contraditórios ou incoerentes) e coloca 
um ao lado do outro[...]. ‘236. No mesmo ensaio, 
anteriormente, Pasolini mostra como, se o cinema 
mostra sempre o presente, ele deve, consequente-
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