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Se nas ciências do homem sujeito e objeto necessariamente se identificam, 
então a ideia de uma ciência sem objeto não é um paradoxo jocoso, mas 
talvez a tarefa mais séria que, em nosso tempo, continua confiada ao 
pensamento. 

Giorgio Agamben 

 

É melhor ser um idiota que está na moda do que ser apenas um idiota. 

Immanuel Kant   
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RESUMO 
 

A fotografia, nosso objeto de partida, quando tomada enquanto fonte de informação, 

como rastro da realidade, é uma imagem a serviço de importantes instituições de 

controle. Nessa incursão, buscaremos entender como o controle exercido no universo da 

representação se faz consubstancial ao controle exercido no nível dos corpos: uma 

imagem obrigada à realidade é imprescindível para a produção de corpos dóceis. 

Admitimos, no entanto, que o realismo fotográfico, essa maneira de imputar à fotografia 

as qualidades de “uma pseudopresença quanto [de] uma prova de ausência” (SONTAG, 

2004, p. 26), é apenas uma das maneiras de encontrar a imagem fotográfica, uma entre 

muitas articulações possíveis. Postulamos que o que determina a potência de uma 

imagem é a qualidade das afecções que empreende, e não, um juízo anterior ao seu 

próprio agenciamento, anterior aos encontros que pode realizar com outros discursos, 

imagens e corpos.  A imagem, portanto, para nossa pesquisa, não tem uma natureza ou 

uma verdade. Problematizaremos a imagem fotográfica enquanto dispositivo, enquanto 

articulação entre dois planos não isomorfos, não correspondentes, onde dançam certo 

estatuto representacional da imagem clássica e certa constituição do indivíduo moderno: 

esquadrinhado e autorremissivo; o sujeito narcísico. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Fotografia – Teoria da imagem – Poder disciplinar – Narcisismo  
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ABSTRACT 

 
Photography, our point of departure, when taken as a vital source of information, trace of 

reality, it´s an image at the service of formidable institutions of control. On this journey, we 

shall understand how the control exercised within the universe of representation it´s 

consubstancial to the control exercised on the corporal level: an image obliged to reality is 

essentially linked to the production of docile bodies. Let us admit then that photographic 

realism, this way of attributing to photography the qualities of “a pseudo presence as much as a 

proof of absence” (SONTAG, 2004, p. 26) is merely one way of finding the photographic 

image, one of many possible articulations. What determines the potency of an image is the 

quality of its affections, and not a judgment prior to its own “ensemblages”, prior to the 

encounters which may be realized with other discourses, images and bodies. So the image, in 

terms of this investigation, liberates itself from a nature or a truth. We take the photographic 

image as a “dispositif”, as an articulation between two non-isomorphic, non correspondent, 

planes where certain representational statute of classical image and a certain constitution of the 

modern individual are at play: thoroughly examined and self-referencing; the narcissistic 

subject. 

 

KEY WORDS: Photography – Theory of the image – Disciplinary power  – Narcissism  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

6 
 

 

 

SUMÁRIO  
 
 LISTA DE IMAGENS ..................................................................................... 07   
 

INTRODUÇÃO ............................................................................................... 10   
 

Parte Primeira – A imagem-corpo 
  

1.  Preciso inventar um lagarto a partir de uma pedra (ou a pequena 
insurreição verde Veronese da fotografia) .................................................. 14  
 
1.1  Quando alguém põe um vaso na paisagem faz dele um centro aberto 

às garras das heras, ramos, cílios... ......................................................... 17 
1.2  No mais, mesmo, da mesmice, sempre vem a novidade ................... 20 
1.3  Como o ser vivo que é um verso pode brotar de germes mortos ..... 24  
1.4  A fotografia como mau romance ........................................................... 31 
1.5  O príncipe sombrio da lingüística ......................................................... 41 
1.6  Da imagem que deseja ............................................................................ 44 
1.7  Bacon e Cézanne ...................................................................................... 48 

 
Parte Segunda – O corpo-imagem  

 
1. Acreditas que a fonte vai conversar contigo ............................................... 60  

 
2. O que é mais comum, mais vulgar, mais à mão e mais fácil sou Eu ....... 68 

 
2.1 Precarité ....................................................................................................... 72   
2.2 Kosmetike ................................................................................................... 103  
       

3. Cada coisa está em outra de sua própria maneira e de maneira distinta de 
como está em si mesma: Jeudy e a ironia da representação .............. 120  
 
3.1 - O que surpreende é, acima de tudo, o corpo... ................................. 121 

 
4. CONCLUSÃO ............................................................................................... 129 

 
5.  REFERÊNCIAS ............................................................................................. 132 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

7 
 

 
 
LISTA DE IMAGENS  
 
 
 

1) KLEE, Paul. Lenda do Nilo, 1937. Pastel sobre tela de algodão. 69 x 61 cm, 
Kustmuseum Bern, Berna.   
 

2) KANDINSKY, W. Composição VIII, 1923. Óleo sobre tela, 140 x 201 cm. 
Guggenheim Museum, Nova Iorque.  
     

3) MAGRITTE, René. Decalcomania, 1966. Óleo sobre tela, 81 x 100 cm, coleção 
particular.  
 

4) MAGRITTE, René. A traição das imagens, 1928-29. Óleo sobre tela, 60 x 81. 
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles.  
 

5) VAN GOGH, V. Campo de trigo com ceifeiro ao nascer do sol, 1889. Óleo 
sobre tela, 73 x 92, Van Gogh Museum, Amsterdam. 
 

6) VAN GOGH, V. O mar em Les Saintes-Mairies-de-la-Mer, 1888. Óleo sobre 
tela, 51 x 64 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam.  
 

7) CÉZANNE, Paul. O lago Annecy, 1896. Óleo sobre tela, 64,2 x 79,1 cm, 
Courtauld Institute Galleries, Londres. 
 

8)  CÉZANNE, Paul. Natureza morta com maçãs, 1890. Óleo sobre tela, 35,2 x 
46,2 cm, O Hermitage, São Petersburgo.  
 

9) BAYARD, Hippolyte. O afogado, 1840.  
 

10) VIEIRA, Valério. Os 30 Valérios, 1901.  
 

11) BACON, Francis. Retrato de George Dyer falando, 1966. Óleo sobre tela, 198 x 
147,5 cm, coleção particular, Nova Iorque.   
 

12)  BACON, Francis. Dois homens trabalhando num campo, 1971. Óleo sobre tela, 
198 x 147,5 cm, coleção particular, Tóquio.  
 

13) BACON, Francis. Tríptico, 1973. Óleo sobre tela, cada painel 198 x 147,5 cm, 
Coleção Saul Sternberg, Nova Iorque.  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

8 
 

 
14) BELLOC, Auguste. Nu reclinado em chaise-longue, 1855.  

 
15) NADAR, Félix. Hermafrodita, 1960. 

 
16) CARAVAGGIO, M. Narciso, 1598-99. Óleo sobre tela, 110 x 92 cm, Galleria 

Nazionale d’Arte Antica, Roma.  
 

17) ANTONIONI, M. Blow-Up, 1966.  
 

18) ANTONIONI, M. Blow-Up, 1966.  
 

19) WALL, Jeff.  Jell-O, 1985.    
 

20) DICORCIA, Philip-Lorca. Mike Miller, 1990-92.  
 

21) PARR, Martin. Common Sense, 1995-99.  
 

22) TELLER, Juergen. Kristin Mc Menamy e o coração Versace, 1996.  
 

23) RICHARDSON, Terry. Presidiárias, Rio Cidade Maravilhosa, 2007.  
 

24)  RICHARDSON, Terry. Paulinho Vilhena, Rio Cidade Maravilhosa, 2007. 
 

25) CALLE, Sophie. Os que dormem, 1979. 
 

26) RICHARDSON, Terry. Go Go Boys de Copacabana, Rio Cidade Maravilhosa, 
2007.  

 
27) RICHARDSON, Terry. Dercy Gonçalves, Rio Cidade Maravilhosa, 2007.  

 
28) WEBER, Bruce. Luiza Brunet em sessão de fotos no Copacabana Palace, 1986, 

O Rio de Bruce Weber, 1986. 
 

29) RICHARDSON, Terry. Luiza e Yasmin Brunet, Rio Cidade Maravilhosa, 2007.  
 

30) RICHARDSON, Terry. Dercy Gonçalves e Terry Richardson, Rio Cidade 
Maravilhosa, 2007.  
 

31) RICHARDSON, Terry. Mulheres no Piscinão de Ramos, Rio Cidade 
Maravilhosa, 2007.  

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

9 
 

32) RICHARDSON, Terry. Adriane Galisteu e Danielle Winits, Rio Cidade 
Maravilhosa, 2007.  
 

33) RICHARDSON, Terry. O Maracanã, Rio Cidade Maravilhosa, 2007.  
 

34) Washingtonian. Obama, abril de 2009.  
 

35) RICHARDSON, Terry. Richardson e Obama, 2008.  
 

36) ABRAMOVIĆ, Marina, Balcan Barroco, 1999. 
  

37)  ABRAMOVIĆ, Marina, Imponderabilia, 1999.  
 

38) LUX, Loretta. Study for a boy 3, 2002.  
 

39) LUX, Loretta, Study for a girl 2, 2002.  
 

40) RICHARDSON, Terry. Thaila Ayala, Rio Cidade Maravilhosa, 2007.  
 

41) RICHARDSON, Terry. Stripper, Rio Cidade Maravilhosa, 2007.  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

10 
 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
Vê-se um varal de roupas velhas posto à altura do Pão de Açúcar. Pertence ao 

quintal de um barraco. Numa camisa desbotada, de cabeça para baixo, a certificação 

do nome: Brasil. A fotografia é a primeira de 150 imagens do catálogo “Rio Cidade 

Maravilhosa”(2007), de Terry Richardson. 

Da memória vem-me a obra Varal (2003), do pernambucano Lourival 

Cuquinha: um cordão de roupas estendido de uma margem à outra do rio Capibaribe. 

Já não vejo a mesma imagem.  

  

A imagem do livro de fotografias não estava sozinha. Outras imagens lhe 

habitavam, insinuavam-lhe: era um compósito.  Perguntava-me: como poder falar de 

uma imagem se nela habitam outros discursos, outras formas, outras expressões, e se 

esses objetos estranhos não a deixam de cruzá-la, recompô-la, contrair novas funções 

segundo forças que não conheço?       

Preocupava-me um primeiro problema novelinho: discutir afetos simulados 

pelos corpos (notadamente o narcisismo) capturados por fotografias1. Mas antes eu teria 

que encontrar um método que de partida não delegasse um fim representativo para a 

imagem. Disse: este trabalho não é uma investigação sobre fotografia, mas sobre o 

corpo na fotografia. Minha atenção, lançada para a realidade intensiva desse corpo2, ao 

                                                            
1 Entendemos que o corpo, numa transferência contínua de significados, estabelece uma relação de co-
determinação com o seu meio. Tal como postula Christine Greiner evocando os filósofos Mark Johnson e 
George Lakoff (GREINER, 2005, p. 44), entendemos também que, antes de ser um depósito ou um local 
onde informações são processadas, o corpo é uma plataforma semântica de negociação entre o interior e 
seu ambiente, constituindo-se enquanto corporeidade especificamente na atividade de escolha e tradução 
das formas do mundo.  Tendo como ponto de partida o corpo, objeto que entendemos fragmentado e 
produto das efetivações do desejo, nossa pesquisa insere-se no domínio da micropolítica, ou seja, dos 
“processos de subjetivação em sua relação com o social e o cultural, através dos quais se configuram os 
contornos da realidade” (ROLNIK, 2006, p. 11). 
 
2 Para Suely Rolnik, o corpo é uma tradução de experiências: o desejo produz corpo para dar conta de 
seus muitos afetos (“eróticos, sentimentais, estéticos...”). Em outras palavras, o sujeito necessita “formas 
de expressão” ou “operadores de intensidade” (ROLNIK, 2006, p. 35) porque, para se efetivar, o desejo 
afirma-se como um ato contínuo de forjar territórios, máscaras para as intensidades desterritorializadas. 
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simples conteúdo das imagens, cegava-me. Via o corpo como uma dobra, e via, no 

entanto, a imagem enquanto um índice. Era necessário que perguntando sobre os 

afetos3, sua simulação pelo corpo, que a investigação também procurasse, na 

materialidade da fotografia, um dispositivo saussureano, ou mais, hjelmsleviano, uma 

composição agenciada, não conforme, que me permitisse dizer que o mesmo 

movimento de desejo que implicava a produção do corpo, não se elidia necessariamente 

na análise imagética4. A fotografia, admiti, “como todas as coisas que exprimem”, era 

também um agenciamento, um diagrama, um corpo sem órgãos.     

A questão não é o que estava na imagem (onde pensei encontrar um objeto 

encontrei um convite para escalar, em todas as direções, uma realidade sempre 

articulada, uma lagosta, um estrato), mas o que tornava possível vê-lo, enunciá-lo, tratá-

lo como um problema, e de que forma essa condição (foi o mais divertido do jogo) não 

passava senão por uma função real da obra, por sua “materialidade” elementar, pelo que 

não era necessariamente discursivo, mas arquitetural, químico, pictórico ou mesmo não 

analógico, mas digital, binário. Meu desafio era encontrar o narcisismo a partir de uma 

metodologia não narcísica, não representativa, ilustrativa ou narrativa. De uma 

metodologia, enfim, que se pretendesse não platônica.    

Descobri que o pensamento ou a obra não narcísica jogaria sempre com essa 

ignorância, com esse sem-chão, de forma alguma dissimulado (não fingir não saber o 

que já se sabe – como faz a superinterpretação crítica), mas uma ignorância abismática, 

que calava e gelava, ao mesmo tempo em que provocava um estremecimento, um grito 

estilhaçador, destruindo uma ossatura imagética já entediada pela ressonância do juízo. 

Lançado numa terceira margem, inabitável senão por força desse movimento, encontrei 

os funtivos, as articulações invisíveis, mas reais como uma imagem de Van Gogh 

atingindo às bordoadas toda a natureza exterior.  

Era necessário sentir que tudo estava dentro e fora da imagem, ao mesmo tempo 

em que ela não parava de habitar o cerne da realidade, imprimido-se sobre todas as 
                                                                                                                                                                              
Nessa perspectiva, como afirma Suely Rolnik, “o pleno funcionamento do desejo é uma verdadeira 
fabricação de mundo” (id., ib., p. 43), fabricação de corpo.  
3 Nossa pesquisa se baseia no método espinosista, ou como afirma Deleuze: “procuramos adquirir um 
conhecimento das potências do corpo para descobrir paralelamente as potências do espírito que escapam à 
consciência, e poder compará-los” (DELEUZE, 2002, p. 24). 
 
4 Para Rolnik (2006, p. 46), “a produção do desejo, produção de realidade, é ao mesmo tempo (e 
indissociavelmente) material, semiótica e social.” 
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coisas, desequilibrando-as, produzindo uma nova visibilidade, uma nova gravitação dos 

discursos, dos corpos, de tudo que lhe rodeava.  

Assim, procurei afirmar: uma imagem como a que descrevi há pouco, banal, 

íntima, documental, não simplesmente “representa” o narcisismo. Seria necessário, em 

melhor análise, antever como por ela passa, como nela se estabelece essa sensibilidade 

especular, uma dobra sem a qual não se poderia falar de simulação. Era-me fundamental 

determinar o quadro que torna possível, ou mais que isso, necessário, o autoexame 

mediado pela fotografia. Interessava-me o apetite pelo autoescrutínio e a imagem era 

aquilo que saciava e aumenta essa fome, que nos levava, enfim, de volta a Baudelaire: o 

índice era o espelho onde buscávamos sobre si um saber (profundo demais, secreto, 

nunca aí) mais ajustado à nossa intimidade, oferecendo às disciplinas novos campos, 

novos pontos (e, sobretudo, saberes deles extirpados espontaneamente por nós mesmos) 

para o exercício desse controle.   

A busca da imagem-dispositivo, não narcísica ou representativa, não indicial ou 

narrativa que empreendemos só é possível, pois, se se compreende que o estatuto 

representacional que essa imagem desejante pretende reverter se agencia à injunção ao 

si mesmo, ao próprio corpo, à intimidade, que caracteriza a sensibilidade narcísica. Em 

outras palavras, ainda que não o seja, o narcisismo pressupõe representação. 

Antes, uma articulação, um dispositivo: essa é a imagem que procuramos (uma 

imagem que não seja um mero substituto para a realidade, mas uma função entre 

outras); e esse é o nosso método: encontrar a materialidade da imagem, sua dimensão a-

significante, sua arquitetura, mas ao mesmo tempo desenhar os discursos que a 

pressupõe, que a ela está agenciada - como não estão menos agenciados, na investigação 

de Michel Foucault, a arquitetura da cadeia (sua forma do conteúdo) e os discursos do 

direito penal (sua forma de expressão). De maneira que a palavra fotografia, que aqui é 

o nosso objeto, não seja tomada apenas como uma coisa no mundo real a que esse signo 

fará referência, e por extensão dessa cegueira tão comum, se poderia falar de meros 

“conteúdos” das obras. Conteúdos sobre os quais se pudessem traçar descrições, 

elucubrar, discutir posicionamentos estéticos, afetivos, e mesmo políticos, como quem 

fala de um espírito desencarnado, ou, o que não é menos grave nem mal posto, de uma 

carne sem espírito.  
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Portanto, temos como objetivo examinar a hipótese de pressuposição recíproca 

entre dois planos não isomorfos, não correspondentes, onde dançam certo estatuto 

representacional da imagem clássica e certa constituição do indivíduo moderno: 

esquadrinhado e autorremissivo; o sujeito narcísico. O seguinte trabalho articula-se em 

duas partes. Na primeira, através de exemplos retirados da pintura moderna, empreendo 

um retorno à teoria hjelmsleviana a fim de vislumbrar possibilidades metodológicas 

para a análise da imagem fotográfica que se deseje não figurativa ou referencial, que se 

deseje não narcisista. Na última delas, demonstramos a hipótese da articulação: o 

narcisismo não está representado nos elementos icônicos, formais ou materiais da 

imagem, antes, é através dessa “imagem justa”, ao mesmo tempo indicial e narrativa 

(dispositivo fundamental para o autoescrutínio e para a exibição do corpo) que ele 

passa, que pode, enfim, fazer-se realidade.  Melhor seria dizer que esse trabalho não foi 

pensado como um percurso, um “plano de voo”. Antes, ele foi concebido, em sua 

própria forma, como um dispositivo. Seus planos, sua partes, não correspondem um ao 

outro. Seus funtivos são heterogêneos, possuem dicções diferentes, revelam a não 

conformidade de um pensamento dobrado. Mas antes de gravitarem isoladamente, esses 

planos do conteúdo e da expressão reproduzem a necessidade recíproca que subsiste a 

todo agenciamento: na diferença expressiva dos planos reside a potência da articulação. 

Talvez, por isso, insistirei na importância de Hjelmslev para minha metodologia: 

desprezá-lo é simplesmente não entender as implicações nem sempre explícitas de sua 

grade para o pensamento de Foucault e Deleuze. 

 

O varal não é, pois, esse fio posto no quintal, ou nas contravarandas dos 

edifícios, feito para fazer escapar ao vento a nossa intimidade, ao mesmo tempo em que 

essa intimidade não pode ser melhor exibida senão pelo recurso indicial de uma 

fotografia igualmente precária e privada, caseira, como é a de Richardson? 
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Parte Primeira – A imagem-corpo 
 

 

1. Preciso inventar um lagarto a partir de uma pedra (ou a pequena 

insurreição verde Veronese da fotografia)  

 
“Não há intriga nos romances. Nos romances maus contamos 

histórias; os romances bons mostram-nos a nós mesmos.”  

António Lobo Antunes  

 

 

A condenação à imagem fotográfica é explicitamente uma condenação platônica: 

com a fotografia vivemos em meio às aparências; em meio a fantasmas de um mundo 

ideal (um mundo “real”) cuja experiência temos que abrir mão em função da imagem, 

esta substituta imperfeita de todo referente. Nas palavras de Susan Sontag: “o limite do 

conhecimento fotográfico do mundo é que, conquanto possa incitar a consciência, 

jamais conseguirá ser um conhecimento ético ou político. O conhecimento adquirido 

por meio de fotos será sempre um sentimentalismo” (SONTAG, 2004, p. 34). 

Certamente, uma fotografia, como adverte Sontag, porque tida como objeto 

fonte de informação, é uma imagem “a serviço de importantes instituições de controle” 

(a família e a polícia, por exemplo) (id., ib., p. 32). Nossa incursão não versará sobre 

outro tema: o controle exercido no universo da representação é consubstancial ao 

controle exercido no nível dos corpos. Mas, antes, precisamos admitir que esse realismo 

fotográfico, essa maneira de imputar à fotografia as qualidades de “uma pseudopresença 

quanto [de] uma prova de ausência” (id., ib., p. 26), é apenas uma das maneiras de olhá-

la, ou melhor, “funcioná-la”: o realismo é apenas uma das relações possíveis contraída 

por esse funtivo que é a imagem fotográfica.     

Como um “bom romance”, uma boa fotografia não tem essência ou natureza. O 

que determina sua potência é a qualidade das afecções que empreende, e não, um juízo 

anterior ao seu próprio agenciamento, aos encontros que pode efetivamente realizar com 

outros corpos. Dizer que uma fotografia é um funtivo em um dispositivo, é antes admitir 
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que nenhum termo da relação (forma do conteúdo ou forma da expressão) pode ser 

julgado fora da dança que desempenha. Buscamos uma boa fotografia como se busca 

uma “paixão alegre” ou se foge das “paixões tristes”. Como um bom romance, a boa 

fotografia é da ordem do bom e não da ordem do bem: não estimo uma imagem a partir 

de um princípio transcendente, pelo contrário, para descobrir suas potências, para saber 

de seu desejo ou do seu poder, de sua abertura ou fechamento, de sua capacidade de ser 

afetada ou de funcionar apenas como um espelho de Narciso, necessito ir à imanência 

de seus encontros, de seu funcionamento.  

Nosso objetivo é acenar para essa dimensão ética subjacente à crítica da 

representação. É imprescindível posicionar-se (ou mesmo jogar com a indecisão e a 

falta de lugar, como fez Walter Benjamin) em um diagrama cujas práticas são 

crescentemente totalitárias. Na democracia, esse quadro de onde partimos e sobre o qual 

falamos, note, a opressão é invisível e a repressão cai sobre o detalhe. O poder é 

fotográfico?  

Sim, a má fotografia relaciona-se com a “a visão ‘realista’ do mundo compatível 

com a burocracia” (id., ib., p. 32).  Mas o que há de verdadeiramente platônico na 

condenação indicial realizada por Sontag, veremos à diante, é reduzir a aceitação tácita 

de que a fotografia nos oferece um conhecimento preciso do mundo à impossibilidade 

de tomá-la fora da representação, ou seja, à incapacidade de aceitá-la enquanto 

simulacro.  Critica-se o realismo com o objetivo de preservar a semelhança da imagem, 

sua fundamentação em relação ao real, e não sua dissimilitude desviante, sua capacidade 

de dobrar-se, articular-se.  O que está em jogo no platonismo é a pressuposição de que o 

“mundo tal ele aparenta ser” está dois ou, o que é mesmo insuportável, três degraus a 

baixo de sua compreensão ideal, a baixo do que é “essencialmente importante”. Dizer 

que uma imagem fotográfica é um mero rastro da realidade é querer-lhe enquanto cópia 

detentora de semelhança, portadora de uma fundamentação bem estabelecida porque 

medida por sua identidade essencial com esse mundo inacessível que é a “realidade 

real”. Chegamos à tautologia de que é preciso se desvencilhar: uma fotografia é 

obrigada à realidade por que está a serviço do controle e da burocracia, ou a burocracia 

e o controle é que são frutos desse afã de dominação pela representação?   
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A boa imagem é aquela que deseja. E o que é o desejo além da vontade de sair e 

aumentar territórios, de majorar nossa potência, de destruir e construir, continuamente, 

novas reflexões, metáforas, novos mundos?  Ao encontrar a má fotografia (a imagem 

narcisista) poderemos dizer o que há de mau nas relações que ela criou com discursos, 

com práticas, com outras imagens, com corpos..., mas serei incapaz de dizer a priori 

qual serão as boas e más relações que contrairá (ou seja, qual seria seu “bem”), caso 

consiga quebrar o dispositivo narcísico. Eis o caráter imanente do nosso exercício 

teórico: mirar funções, conexões, agenciamentos, dispositivos, afecções, mas jamais 

funtivos em si mesmos. 

Em Platão, a condenação da mimesis (remetemos aos livros II, III e X de “A 

república”) acontece quando o filósofo grego apoia “sua acusação [contra a poesia e 

todo o circo do artista] em uma teoria do conhecimento” (FERRAZ, 1999, p.73). No 

pensamento platônico, à poesia, como à pintura, caberiam o mero papel de enganar e 

imitar a realidade. Suas imagens não passariam de simulacros, cópias sem qualquer 

utilidade, ou seja, cópias sem essências, desatadas do mundo transcendente 

“efetivamente real” (id., ib., p. 73), o mundo das ideias.   Para Platão, o conhecimento 

vindo de uma imagem (seja poética ou pictórica) é um conhecimento sem 

reconhecimento, tal como o advindo dessa imagem obrigada à realidade que é a 

fotografia indicial: “a humanidade permanece, de forma impenitente, na caverna de 

Platão, ainda se regozijando, segundo seu costume ancestral, com meras imagens da 

verdade” (SONTAG, ib., p. 13). Eis o movimento que observaremos adiante: condena-

se a fotografia à falta de seu referente, aleija-lhe qualquer existência autônoma.  O que 

resta é o pensamento e sua busca por outro mundo, busca pela imagem de si mesmo. O 

que resta é o narcisismo.   

Uma fotografia, para seus críticos, uma simples impressão luminosa, é 

“insuficiente em relação ao real” já que não lhe opera transformações. Como a pintura 

para a filosofia platônica, trata-se de uma “kosmetike enganadora”: “capaz de produzir 

ilusão, de seduzir e encantar pela cintilação de suas cores” (id., ib., p. 75). A fotografia é 

um artifício para fingir a verdade, exatamente como o são técnicas de maquiagem, de 

tintura, de pintura, ou seja, “o conjunto das artes do ornamento, tanto aquelas 

relacionadas ao corpo como as vinculadas ao discurso [a intenção de Platão é 
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estabelecer a equivalência entre a pintura e a sofística] à imagem” (id., ib., p. 75). Trata-

se, portanto, de uma arte cosmética, e toda sedução é insuportável para o platonismo: é 

preciso que o índice venha para estabelecer a ligação necessária entre a imagem e seu 

referente.  

Reivindicamos para a fotografia o mesmo estatuto antiplatônico que Jacqueline 

Lichtenstein encontrou na arte pictórica. A pintura, “em um gesto radicalmente 

antiplatônico, apresentaria exatamente a ilusão de uma aparência cuja ‘essência’ seria 

cosmética” (id., ib., p. 76). Em um quadro ou afresco (em um negativo?) realizar-se-ia, 

assim, com seu enganar de mundos, “a própria ‘essência’ do ornamento, que consiste 

precisamente em ser privado de qualquer essência, em ser irredutível, em suma, a tal 

dicotomia estabelecida por Platão” (id., ib., p. 76). O que buscamos provar com esse 

trabalho é que o discurso indicial insere-se em uma lógica regida pelo princípio de 

identidade imprescindível para proteger a “metafísica dualista erigida por Platão” (id., 

ib., p. 76).    

   
1.1.   Quando alguém põe um vaso na paisagem faz dele um centro aberto 

às garras das heras, ramos, cílios  
 

“(...)/ Naquele tempo de dantes não havia limites/ para ser./ Se a gente 
encostava em ser ave ganhava o/ poder de alçar./ Se a gente falasse a 
partir de um córrego/ a gente pegava murmúrios./ Não havia 
comportamento de estar./ Urubus conversavam sobre auroras./ 
Pessoas viravam árvore./ Pedras viravam rouxinois./ Depois veio a 
ordem das coisas e as pedras/ têm que rolar seu destino de pedra para 
o resto/ dos tempos.”   Manoel de Barros  

 

Segundo definição de Gilles Deleuze e Félix Guattari, um rizoma é um sistema 

cuja forma de escrita expressa-se pela subtração do único à multiplicidade5, por capturas 

de códigos e pelo singrar das linhas de fuga. Fazer rizoma é operar por cartografias e a 

                                                            
5 Princípio condensado na fórmula (n-1). “Na verdade não basta dizer Viva o múltiplo, grito de resto difícil de emitir. 
Nenhuma habilidade tipográfica, lexical ou mesmo sintática será suficiente para fezê-lo ouvir. É preciso fazer o 
múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário, da maneira mais simples, com força 
de sobriedade, no nível das dimensões de que se dispõe, sempre n-1 ( é somente assim que o uno faz parte do 
múltiplo, estando sempre subtraído dele)” (DELEUZE; GUTARRI, 1995, p. 14-15).   A fórmula elucida com 
precisão a dificuldade de apreender os enunciados foucaultianos, por exemplo, como sabido, estruturados por 
negações continuas de postulados: “(...) ele (Foucault) trabalha com um método totalmente diferente do método de 
‘teses’. Ele se contenta em sugerir o abandono de um certo número de postulados que marcaram a posição tradicional 
da esquerda”, comenta Deleuze sobre “Vigiar e Punir” (DELEUZE, 2006, p. 34).   
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natureza desejante desse princípio cartográfico é a própria edificação de uma realidade 

de puros devires, “ao mesmo tempo (e indissociavelmente) material, semiótica e 

social” (ROLNIK, 2006, p. 46). O namoro da orquídea e da vespa... A Pantera Cor-de-

rosa fazendo rosa seu território... Imagens de um devir animal. Devir coisa. Devir 

mundo. São imagens para um rizoma. Mas o que é uma imagem fotográfica? O que ela 

nos quer dizer? Que lugar quer ocupar?  

Às perguntas, dever-se-ia responder: uma imagem fotográfica nada quer dizer se 

não considerada como um agenciamento ligado a outros agenciamentos. Dever-se-ia 

também afirmar: uma fotografia é um corpo sem órgãos onde não cabem o significante 

nem o significado, onde não se procurará compreender alguma coisa. Como afirmam 

Deleuze e Guattari, trata-se antes de saber como uma imagem funciona, como ela 

conecta a sua multiplicidade a diferentes multiplicidades, ou, ainda, com que corpos 

sem órgãos uma imagem faz convergir o seu próprio corpo sem órgãos (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 12). 

 

Digressão 1  

Um devir é uma afecção, um encontro de corpos sem significados, juízos, 

hierarquias ou atribuições. Devir é seduzir. Fala-se de capturas de códigos, de 

performances, de roubos operados pelo desejo.  A orquídea e a vespa namoram, uma se 

reterritorializando sobre a desterritorialização da outra, uma capturando uma diferente 

multiplicidade e deixando, ao mesmo tempo, que sua realidade seja capturada. A 

orquídea se contagia pela vespa, adotando seu território, suas velocidades, suas cores. A 

vespa, por sua vez, devém orquídea, transforma-se num parceiro sexual que irá, mais à 

frente, ampliar a reterritorialização da flor. Nesta imagem, não há, portanto, uma 

imitação ou falseamento. O que há é um agenciamento orquídea-vespa, um “devir-

vespa” da orquídea e um “devir-orquídea” da vespa, que “empurra a desterritorialização 

cada vez mais longe” (id., ib., p.19). É, pois, nessa direção, que “a orquídea não 

reproduz o decalque da vespa”, mas “compõe um mapa com a vespa no seio de um 

rizoma” (id., ib., p.22). 
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Digressão 2 

O mesmo acontece com a Pantera Cor-de-rosa, personagem de Blake Edwards. 

A Pantera pinta os muros de rosa para que passe desapercebida. Ela faz seu mundo 

devir-rosa para não se deixar capturar, para criar linhas de fuga, para devir-

imperceptível.  Fazer como a Pantera Cor-de-rosa, fazer como o camaleão.  

Acrescentam Deleuze e Guattari: a relação de devir não acontece apenas segundo um 

modelo arborescente direto, mas também segundo um modelo “a-paralelo”, através de 

“comunicações transversais entre linhas diferenciadas” (id., ib., p. 20), como é o caso 

dos vírus e das transferências genéticas entre as espécies não alinhadas. A orquídea e a 

vespa efetuam uma evolução a-paralela, antes de um mimetismo direto que reduziria 

lógicas rizomáticas a relações entre semelhanças platônicas. A Pantera Cor-de-rosa 

atualiza a sabedoria das plantas: “escrever, fazer rizoma, aumentar seu território por 

desterritorialização, estender a linha de fuga até o ponto em que ela cubra todo o plano 

de consistência em uma máquina abstrata” (id., ib., p. 20). Em outras palavras, a Pantera 

faz do mundo um mundo comunicante, eliminando o que a impede de ser afetada e o 

que impede que os afetos a façam crescer, fugir ao desmobilizar o verbo ser. Errante, 

nômade, ela é livre porque seu devir-mundo assegura: não há nada a ser escondido.  

 

Eis porque se afirma que nessas relações acima não há decalques (não se trata de 

relação especular, narcísica, representativa ou narrativa), mas mapas. A lógica do 

decalque consiste em reproduzir algo já dado, sobrecodificar códigos seguindo uma 

hierarquia pré-existente: lógica da árvore. (Lógica da fotografia? Certamente não.) 

“Tanto na linguística, quanto na Psicanálise”, o tal modelo arbóreo, “tem como objeto 

um inconsciente ele mesmo representante, cristalizado em complexos codificados” (id., 

ib., p. 21). Já o mapa ancora sua experimentação em um plano de imanência, no real, no 

devir, operando, portanto, como rizoma: aberto às linhas de fuga, conectável, 

performático, reversível, móvel. “Um mapa é uma questão de performance, enquanto o 

decalque remete sempre a uma presumida ‘habilidade’” (id., ib., p. 22). Mas há também 

a ressaca cartográfica, afinal não é possível também que um mapa seja imitado, que as 

linhas de fuga tornem-se redundantes e re-atualizem o que buscavam desestruturar, que 

o rizoma se estratifique, que a mobilização significante sobrecodifique o mapa? “Vejam 
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só a Psicanálise e a Linguística”, apontam Deleuze e Guattari, que só tiraram decalques 

do inconsciente e da linguagem, “com todas as traições que isso supõe” (id., ib., p. 23). 

O decalque atrai o objeto de imitação, o traduz em redundâncias a partir de seus 

“impasse e bloqueios”. “Sigam o eixo, estágio genético ou destino estrutural e seu 

rizoma será quebrado” (id., ib., p. 23), sentenciam. Eis o fim do rizoma: vive-se e fala-

se, mas sem saídas, sem fugas, sem desterritorialização, sem desejo.   É por isso, pois, 

necessário que essa “fotografia gerativa”, esse domínio do significante sobre as relações 

seja, numa tréplica, projetado novamente sobre o mapa para que essa tarefa faça emergir 

os impasses, os retomando, retrilhando-os sobre novas linhas de fuga. A potência de 

desterritorialização pode mesmo ser uma potência subsistente ao próprio domínio 

significante, aos destinos arbóreos: as linhas operaram em todos os lugares, recriando 

rizomas nos subterrâneos da estratificação, da mesma maneira que, como no rizoma, um 

princípio fascista está sempre pronto a se manifestar.  

Na filosofia dos devires, a imagem fotográfica torna-se simulacro, 

agenciamento, dispositivo. A imagem torna-se não narcísica. Isso implica afirmar que 

ela deixa de ser um referente de um mundo qualquer, um espelho para a mirada 

narcísica, algo a ser interpretado ou traduzido, o que transforma a famosa síntese 

lacaniana - “apesar de os animais serem capazes de apresentar como verdadeiro o que é 

falso, somente os homens (entidades que habitam o espaço simbólico) são capazes de 

apresentar como falso o que é verdade” (ŽIŽEK, 2003, p. 34) - em: o mundo se dá para 

todos, e só se dá, como agenciamentos, como imagens em relações de similitude. Nas 

palavras de Michel Foucault, “consiste em não mais tratar os discursos”, (na nossa 

investigação, dir-se-ia “as fotografias”), “como conjuntos de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam6” (FOUCAULT, 1997, p. 56).   

 

 

 

 

                                                            
6 Grifo nosso. 
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1.2.  No mais, mesmo, da mesmice, sempre vem a novidade  

 
“(...)Sinais valem palavras,/ palavras valem coisas,/ coisas não valem 
nada./ Entender é um rapto,/ é o mesmo que desentender./ 
(...)Entender me seqüestra de palavra e de coisa, arremessa-me ao 
coração da poesia(...)/ Não construí as pirâmides. Sou Deus.”  Adélia 
Prado 

 

Susan Sontag (2004, p. 53), sobre o trabalho da fotógrafa nova-iorquina Diane 

Arbus preconiza: são imagens que banalizam o grotesco. Segundo a ensaísta, os temas 

excêntricos e disformes das fotografias de Arbus nos levariam a uma gradual 

assimilação do repugnante e do bizarro. Sontag lamenta em seu engajamento platônico7: 

“a familiaridade com o horrível reforça a alienação, tornando a pessoa menos apta a 

reagir na vida real8” (id., ib., p. 53).  

No discurso de Sontag, o pensamento de Platão: arte é mimesis, imitação. A 

condenação não hesita: no platonismo a “arte é aparência de uma aparência” (HAAR, 

2007, p. 15), situando-a, portanto, “no terceiro nível de distanciamento em relação à 

verdade” (id., ib., p.15). Como reflete Michel Haar, Platão destina à arte a função de um 

decalque, no qual nem a competência mimética é levada em consideração. “Basta, para 

‘produzir’ deste modo, pegar um espelho e ‘passeá-lo em todos os sentidos’”, e eis 

surgidas as aparências de um objeto qualquer (id., ib., p.17). “O artista é definido como 

um pseudoprodutor, como um produtor cego de puras e simples aparências” (id., ib., 

p.17). Haar utiliza o exemplo da cama, presente no “Livro X” de “A República”: se um 

pintor obtém uma cama, um marceneiro é capaz de produzir verdadeiramente uma 

cama, mesmo que não seja capaz de fazê-la coincidir com a Forma ou a Ideia da cama. 

                                                            
7 O julgamento de Sontag nos remete à crítica dialética que nega às imagens um estatuto estabelecido para 
além do “verdadeiro” ou do “falso”. Como afirma Gilbert Durand, Sontag ignora que “a imagem pode se 
desenovelar dentro de uma descrição infinita e uma contemplação inesgotável. Incapaz de permanecer 
bloqueada no enunciado claro de um silogismo, a imagem propõe uma ‘realidade velada’ enquanto a 
lógica aristotélica exige ‘claridade e diferença’”. (DURAND, 2000, p. 10)  
8 Grifo nosso. Sontag admite que o objeto fotografado subverte – cria uma nova moral - porque ganha a 
condição de imagem - "a realidade é usurpada pela imagem", “a imagem banaliza...”. A mobilização 
platônica toma sempre a imagem como uma ação a posteriori (associada à ação de fotografar, de 
reproduzir, comercializar... ) e não como o ponto de partida, ou polo essencial na nossa relação com o 
mundo, tal como a ensaísta chega a reconhecer: “a realidade sempre foi interpretada por meio das 
informações fornecidas pelas imagens” (SONTAG, 2004, p. 169). 
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Por isso se afirma que o circo do artista é o mais baixo e distante de todos, é um 

simulacro.  

Segundo Platão, a Ideia da cama, sua natureza (eidos), é presidida por três 

agentes: o deus (aquele que guarda a identidade das coisas e “deixa aparecer sua 

natureza”); o artesão (aquele que produz, a partir dessa Ideia originária, um objeto 

contingente, mas de uso legítimo) e o pintor (subprodutor de objetos sem utilidade e 

limitados pela cor, pelo suporte e pelo ângulo da representação). “O ‘imitador’ é aquele 

que preside a este terceiro grau de afastamento em relação à verdade. Ele merece o 

nome de ‘operário da imagem’, pois não propõe-se a representar uma cama tal qual é, 

mas tal qual parece” (id., ib., p. 19), sintetiza Haar.  

  Para Gilles Deleuze, assim como para Nietzsche, a linha de fuga manifesta-se 

pela reversão do platonismo. Não se trata, porém, de recusar o mundo das aparências e 

das essências, mas de reverter a motivação platônica, deixando-a manifesta, 

“encurralando-a.” (DELEUZE, 2007b, p. 259) Mundo inteligível e mundo sensível,  

ideia e imagem, modelo e simulacro. Segundo Deleuze, esses dualismos não guardam a 

mesma significação nem revelam o verdadeiro projeto da filosofia platônica: “assegurar 

o triunfo das cópias sobre os simulacros, de recalcar os simulacros, de mantê-los 

encadeados no fundo, de impedi-los de subir à superfície” (id., ib., p. 262). As cópias, 

são, portanto, detentoras de uma semelhança, de uma fundamentação bem estabelecida, 

enquanto os simulacros, distando em terceira posição da natureza, são “falsos 

pretendentes, construídos a partir de uma dissimilitude” (id., ib., p. 262) perversa e 

essencialmente desviante.   

Cópias-ícones, Simulacros-fantasmas, são duas espécies de imagens com 

estatutos diferentes. Cópias inserem-se na ordem da semelhança, sendo boas imagens, 

medidas por sua identidade essencial com a Ideia: “a identidade superior da Ideia que 

funda a boa pretensão das cópias e funda-a sobre uma semelhança interna ou derivada” 

(id., ib., p. 262). Já os simulacros pretendem-no “graças a uma agressão, de uma 

insinuação, de uma subversão, ‘contra o pai’ e sem passar pela Ideia”. Simulacro, devir, 

mobilização desejantes e sedução são palavras congênitas, de “pretensão não fundada, 

que recobre uma dessemelhança assim como um desequilíbrio” (id., ib., p. 263). Não se 

fala de uma diferença de grau de semelhanças (uma cama pintada não é mais ou menos 
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semelhante à cama produzida pelo marceneiro), mas uma diferença de natureza: “a 

cópia é imagem dotada de semelhança, o simulacro, uma imagem sem semelhança” (id., 

ib., p. 263). Deleuze recorre ao catecismo para esclarecer a noção de simulacro. Pelo 

catecismo aprendemos: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança... pelo pecado 

perdemos a semelhança, mas preservou-se a imagem. “Tornamo-nos simulacros, 

perdemos a existência moral para entrarmos na existência estética” (id., ib., p. 263). O 

simulacro constroi-se sobre uma diferença não relacionada à Ideia, ao modelo do 

Mesmo, como é o caso das cópias. A existência do simulacro é demoníaca, a-paralela, 

rizomática porque interioriza uma dissimilitude, não recorrendo ao modelo do Mesmo, 

mas, ao contrário, a um modelo do Outro, que apesar da preservação de um “efeito” de 

semelhança exterior, potencializa uma “dessemelhança interiorizada” (id., ib., p. 263) 

Conforme aponta Platão, a cópia é uma imitação “melhor” porque reproduz o 

modelo “em função das relações e proporções constitutivas da essência” (id., ib., p. 

263). A boa cópia guarda uma “opinião justa”, um saber, é produtiva, portanto. 

Improdutivo é o simulacro, incapaz da “opinião justa” ou de um saber, por implicar 

“grandes dimensões, profundidades e distâncias que o observador não pode dominar” 

(id., ib., p. 264). Para Deleuze, o observador é implicado no simulacro, faz parte dele, 

transformando-o segundo seu ponto de vista.    

 

Há no simulacro um devir-louco, um devir ilimitado como o do Filebo em que 
“o mais e o menos vão sempre à frente”, um devir sempre outro, um devir 
subversivo das profundidades, hábil a esquivar o igual, o limite, o Mesmo ou o 
Semelhante: sempre mais e menos ao mesmo tempo, mas nunca igual 
(DELEUZE, 2007b, p. 264)  

 

O platonismo quer estratificar, impor limites ao devir do simulacro em função do 

ícone fundado sobre a semelhança essencialista. Como afirma Deleuze, estabelece-se 

uma filosofia dominada pelas cópias-ícones e determinada pela “relação intrínseca” do 

objeto com o “modelo ou fundamento”, em detrimento das relações extrínsecas a ele. 

Portanto, “a cópia platônica é o Semelhante”, marca a exclusão do diferente, do 

excêntrico, em privilégio de uma realidade transcendente, de uma finalidade superior, 

de um referente hierárquico (id., ib., p. 265). O projeto de “reverter o platonismo” leva 

em consideração o poder subversivo dos simulacros ao “afirmar seus direitos entre os 
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ícones ou as cópias” (id., ib.,  p. 265). “O simulacro não é uma cópia degradada, ele 

encerra uma potência positiva que nega tanto o original, como a cópia, tanto o modelo 

como a reprodução” (id., ib., p. 267). Potência do Diferente, o mesmo e o semelhante 

sendo simulados quando essa “simulação é o próprio fantasma, isto é, o efeito do 

funcionamento do simulacro enquanto maquinaria, máquina dionisíaca” (id., ib., p. 

268). O simulacro preserva semelhanças e identidades, não por um efeito de exterior, 

mas por se estabelecer “sobre as séries divergentes” (id., ib., p. 268) a complicá-las no 

caos de um eterno retorno.  O simulacro efetua a “incompossibilidade” de Leibniz9, na 

medida em que não busca a convergência nem a continuidade de séries diferentes. Linha 

de fuga a-centrada: “trata-se de histórias diferentes e divergentes, como se uma 

paisagem absolutamente distinta correspondesse a cada ponto de vista” (id., ib., p. 266). 

Na simulação, Mesmo e Semelhante sucumbem em nome do “mundo das distribuições 

nômades e das anarquias coroadas”, um mundo de máscaras numa sobreposição infinita 

(id., ib., p. 268).  

 

1.3.   Como o ser vivo que é o verso pode brotar de germes mortos  

 
“Há um cio vegetal na voz do artista./ Ele vai ter que envesgar seu 
idioma ao ponto/ de alcançar o murmúrio das águas nas folhas/ das 
árvores./ Não terá mais o condão de refletir sobre as/ coisas./ Mas terá 
o condão de sê-las.” - Manoel de Barros  

 

Em seu pequeno ensaio “Isto não é um cachimbo”, Michel Foucault reafirma a 

importância do simulacro na reversão do platonismo. Segundo o filósofo, dois 

princípios prevaleceram, na pintura, entre o século XV e o século XX. O primeiro 

                                                            
9 Sobre a questão, Gabriel Tarde afirma que é preciso vislumbrar “mônadas abertas, interpenetrando-se, 
em vez de serem exteriores umas às outras”(...)“Os progressos da ciência, não só contemporânea mas 
moderna, favorecem a eclosão de uma monadologia renovada”, ou seja, “quando o fora se faz imanente a 
todo processo de individuação, quando o interior se apropria do que lhe é exterior para se constituir, 
torna-se efetivamente mais seguro pensar a criação do novo” (TARDE, 2003, p. 13)   
Sobre a mesma questão afirma Gilles Deleuze: “Com efeito uma noção tão rica como a de 
compossibilidade, de Leibniz, significa que, sendo as mônadas assimiladas a pontos singulares, cada série 
que converge em torno de um desses pontos se prolonga em outras séries convergindo em torno de outros 
pontos; um outro mundo começa na vizinhança dos pontos que fariam divergir as séries obtidas. Vemos 
pois como Leibniz exclui a divergência distribuindo-a em “incompossíveis” e conservando o máximo de 
convergência ou de continuidade como critério do melhor mundo possível, isto é, o mundo Real.” 
(DELEUZE, 2007, p. 265) 
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estabeleceria a distinção entre a representação plástica e a referência linguística, 

condicionando sempre uma relação de subordinação entre um sistema e outro: ou o 

texto serviria à imagem ou, ao contrário, a imagem ao texto.  Haveria, portanto, uma 

hierarquia condicionando relações, ainda que diversas, entre formas e discursos. Esta 

primeira hierarquia, segundo Foucault, foi questionada por Paul Klee “ao colocar em 

destaque, num espaço incerto, reversível, flutuante(...)”, a justaposição dos dois 

sistemas. “Barcos, casas, gente são ao mesmo tempo formas reconhecíveis e elementos 

de escrita”, porque, “avançam por canais que são também linhas para serem lidas” 

(FOUCAULT, 1989, p. 40) (fig. 1). Outro princípio abolido pela pintura moderna unia à 

semelhança (qualidade atribuída à representação plástica) a “afirmação de um laço 

representativo”. Em outras palavras, em toda representação, antes de tal ruptura, 

subsistiria a afirmação silenciosa: “o que vocês estão vendo, é isto” (id., ib.,  p. 42). 

Para Foucault é Kandinsky quem rompe com tal princípio “pela afirmação cada vez 

mais insistente” de linhas e de cores “das quais dizia que eram ‘coisas’” (id., ib., p. 42) 

(fig. 2). 

 

               

   Fig.1 - Paul Klee, 1937                                 Fig.2 ‐ Kandinsky, 1923  

 

Na reflexão foucaultiana, nenhum outro pintor parece se distanciar mais de Klee 

e Kandinsky do que René Magritte. Aparentemente ligada à semelhança, a pintura de 

Magritte a multiplica e a confirma: “Não é suficiente que o desenho de um cachimbo 

pareça com um cachimbo; é preciso que ele pareça com outro cachimbo desenhado, 

que, ele próprio, pareça com um cachimbo” (id., ib., 43).  Em Magritte, também, a 

separação entre a representação plástica e a linguística, sendo a última a negação da 
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primeira (no caso, a inscrição “Isto não é um cachimbo”, negando os dois elementos 

gráficos, os dois cachimbos desenhados, que a sobrepõem) parece distanciar seu projeto 

de Klee e Kandinsky. Mas, como confirmará Foucault, trata-se de um jogo positivo que 

pressupõe uma complementaridade entre as proposições enunciativas dos três pintores.  

Enquanto Kandinsky dispensa, “a velha equivalência entre semelhança e 

afirmação” (id., ib., p. 59), e à “pergunta ‘o que é’”, em seus quadros, “só se pode 

responder se referindo ao gesto que a formou” (id., ib.,  p. 42), Magritte opera uma 

dissociação entre semelhança da similitude, privilegiando a última em detrimento da 

primeira: “pintura do ‘Mesmo’ liberada do ‘como se’” (id., ib., p. 59). Trata-se da 

reabilitação do simulacro, da impossibilidade da coincidência ideativa, da ordenação 

transcendente do representante. O que está em jogo na obra de Magritte é o devir-louco, 

é a desestabilização da semelhança operada pelos signos linguísticos e pela cópia 

indefinida e inaccessível do elemento plástico. Como comenta Foucault, “o similar se 

desenvolve em séries que não têm nem começo nem fim” (id., ib., p. 60), sem 

hierarquias, disseminando-se por diferenças. Ou seja, enquanto a semelhança “se ordena 

segundo o modelo que está encarregada de acompanhar e fazer conhecer; a similitude 

faz circular o simulacro como relação indefinida e reversível do similar ao similar” (id., 

ib., p. 61). Um exemplo dessa relação está na obra “Decalcomania” (fig. 3), de 1966, em 

que uma cortina vermelha e um homem dividem, lado a lado, a tela. O homem, de 

costas, mira o mar e um ceu com nuvens, a cortina cobre parte da paisagem porque é 

vazada pela silhueta exata do homem ao lado. Segundo Foucault, não se poderá nunca 

afirmar em que condição foi feito o decalque. Quem decalcou quem, se foi o homem, 

por deslocamento, deixando o espaço vazio que ocupava na cortina; se foi a vista 

encoberta do homem sobreposta à cortina e dada, por boa vontade do artista, ao 

observador, ou, ainda, se o decalque foi dado pelo deslocamento “espontâneo” de um 

domínio agora sombreado pelo homem... “A similitude faz reconhecer aquilo que os 

objetos reconhecíveis, as silhuetas familiares escondem, impedem de ver, tornam 

invisíveis” (id., ib., p. 63). A decalcomania de Magritte faz um mapa porque cria saídas, 

deslocando a afirmação única da semelhança - “Corpo=cortina” (id., ib., p. 63) - , em 

um rizoma de conexões múltiplas, de afirmações incertas e inseparáveis, mas sempre 

abertas à diferença e ao devir.  
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          Fig.3 – Magritte, 1966                                 Fig.4 – Magritte, 1928‐29 

 

A crítica de Foucault é uma crítica ao pensamento, já que a semelhança não seria 

um atributo das coisas, mas como traduz Magritte: “só ao pensamento é dado ser 

semelhante; ele assemelha sendo o que vê, ouve ou conhece; torna-se o que o mundo lhe 

oferece” (id., ib., p. 64).  Todos os cachimbos da série “A traição das imagens” (fig. 4) 

repetem, portanto, uma negação da semelhança, realizando um corte definitivo entre 

“um pensamento que está sob o modo da semelhança e das coisas que estão nas relações 

de similitude” (id., ib., p. 65). Negação, sim, da semelhança, mas que é a afirmação do 

simulacro, de sua rede de reversibilidade (Foucault identifica sete discursos em um 

único enunciado que é a obra “A traição das imagens” apresenta!) e de agenciamentos.  

Mas o que significa afirmar que uma imagem fotográfica ou um discurso é um 

dispositivo? Trata-se de assegurar que a fotografia é um corpo sem órgãos, inscreve-se 

num plano de consistência, ou no próprio plano de imanência do desejo. Significa 

também afirmar que o simulacro funda metamorfoses: “é a planta, cujas folhas levantam 

voo e se tornam pássaros” (id., ib., p. 68); e por fim, significa inferir que a imagem 

fotográfica está implicada em um agenciamento, em uma articulação que atua conectada 

a outras articulações, móveis, intercambiáveis, imersas e agenciadas em uma máquina 

abstrata. Se é verdade que disjunção entre signos linguísticos e elementos plásticos e 

que a equivalência entre a semelhança e a afirmação consistiam nos dois polos de tensão 

da pintura clássica, poderíamos também perguntar: não existe – e a crítica de Sontag a 

Arbus não nos despistaria – também um olhar fotográfico clássico ainda devedor das 

relações identificadas por Foucault na pintura pré-moderna? Como assegurar a 
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desterritorialização do olhar, como não construir um organismo estruturante da 

formação imagética e como potencializar o devir são perguntas que devem nortear a 

investigação que tenha como objeto a fotografia.   

Antonin Artaud, em “Van Gogh: o suicidado da sociedade”, incita-nos a pensar 

na direção de uma imagem que transgride na imanência, que se institui como uma nova 

ordem, ou melhor, um corpo sem ordenação, de puro devir-esquizo. Segundo Artaud a 

pintura de Van Gogh não ataca um certo conformismo de costumes, mas o conformismo 

das próprias instituições: “mesmo a natureza exterior, com seus climas, suas marés e 

suas tempestades de equinócio, não pode mais, depois da passagem de Van Gogh pela 

terra, manter a mesma gravitação” (ARTAUD, 2004, p. 258 ). 

  

                   

                 Fig. 5 – Van Gogh, 1889                           Fig., 6 – Van Gogh, 1888 

 

Uma exposição do pintor, dirá Artaud, será sempre uma data na “história 

histórica”. Por não pintar “linhas ou formas”, mas coisas da natureza em convulsões, é 

que as imagens de Van Gogh atingem “às bordoadas todas as formas da natureza e os 

objetos”, que as “paisagens mostram sua carne hostil” e estripada, quando “não se sabe 

qual força estranha, por outro lado, está metamorfoseando” (id., ib., p. 263) (fig. 5 e 6).  

 

Não há fome, epidemia, explosão de vulcão (...) que mude (...) o destino 
neurótico das coisas, como uma pintura de Van Gogh – que sai para a luz do 
dia, recompondo imediatamente a visão, a audição, o tato, o aroma nas paredes 
de uma exposição – enfim lançada como nova na atualidade corrente, 
reintroduzida em circulação (ARTAUD, 2004, p. 263). 
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 Van Gogh, pensa Artaud, conseguiu como nenhum outro pintor “apaixonar a 

natureza e os objetos” (id., ib., p. 265), lançando mão apenas dos instrumentos e 

limitações  de seu métier: pinceis, tintas, um enquadramento do tema, um drama. Eis 

que “sem ir além do que se fala a pintura”, Van Gogh fez falar uma multiplicidade, fez 

emergir a diferença na similitude, “fez girar tantos sois ébrios sobre tantos montões de 

feno rebeldes” (id., ib.,. 265). Dizer, portanto, que Van Gogh “apaixona a natureza”, é 

dizer que ele a seduz, ou melhor, que sua pintura e o seu mundo, que sua esquizofrenia e 

seu trabalho, estão agenciados como na relação orquídea/vespa, evoluindo a-

paralelamente, formando corpo, simulando afetos. É dessa outra sintaxe de mundo da 

qual fala Foucault em “As palavras e as coisas”: seres diferentes se ajustam uns aos 

outros, plantas se comunicam com animais, a terra com o mar, o homem com tudo a sua 

volta... “Por esta relação de emulação, as coisas podem se imitar de uma extremidade à 

outra do universo”. Fala-se aqui de uma antisintaxe documental, onde não mais caberia 

a pergunta: “Desses reflexos que percorrem o espaço, quais são os primeiros? Onde a 

realidade, onde a imagem projetada” (FOUCAULT, 1999, p. 27)? 

 Não é, afinal, dessa desindentificação, dessa desterritorialização pela similitude 

em circulação da qual fala também Magritte?  Não é por fazer-se um corpo sem órgãos 

que em “Isto não é um cachimbo”, a expressão linguística e plástica se “emaranham”, 

deixando que os simulacros se multipliquem ao “nascer de seu próprio vapor”, 

elevando-se “sem fim, num éter onde só se reenviam a si próprios, e a nada mais”? 

(FOUCAULT, 1989, p. 76)  

 Para Deleuze e Guattari, a imagem produzida pela arte estabelece-se numa 

relação de independência do sujeito que a frui.  Trata-se de um “bloco de sensações” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 231), que se autoimpõe, reunindo afectos e 

perceptos. Um percepto, portanto, não é uma percepção assim como um afecto não são 

afecções ou sentimentos de um sujeito da experiência. “As sensações, perceptos e 

afectos, são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido” (id., ib., p. 

213). A imagem, nesse sentido, é um ser que existe por si e existe para além do homem, 

sendo este igualmente um agenciamento em um mingau10, composto também de afectos 

e perceptos. Enquanto bloco de sensações, afectos e perceptos, devem sustentar seu 
                                                            
10 Para Gilles Deleuze, sobre “Vigiar e Punir”, de Foucault,  “todo dispositivo é um mingau que junta 
numa só figura discursos e arquiteturas, programas e mecanismos” (DELEUZE, 2006: 48).  
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desejo, devem “manter-se de pé” (id., ib., 214) sozinhos. Trata-se, mais uma vez, de 

reabilitar o devir-louco do simulacro, já que a elaboração artística de uma imagem 

remeterá às sensações sem que estas sejam referências a um objeto: semelhança 

realizada por seus próprios meios: “se a semelhança pode impregnar uma obra de arte, é 

porque a sensação só remete a seu material”: pincel, tintas, telas de Van Gogh capazes 

de dar bordoadas no mundo. E mesmo sendo o material de uma obra incapaz de durar 

no tempo, os afectos e os perceptos permaneceriam colocando a obra de pé “na 

eternidade que coexiste com esta curta duração” (id., ib., p. 216) do material. O 

material também entra em devir com as sensações, os dois copulam, interpõe-se, 

embebedam-se um do outro, afim que “toda matéria se torne expressiva” (id., ib., p. 

217) ela mesma. Ou como afirma Cézanne, “a sensação não é colorida, é colorante” (id., 

ib., p. 217):   

Quem só é pintor é também mais que pintor, porque “faz vir diante de nós, na 
frente da tela fixa”, não a semelhança, mas a pura sensação “da flor torturada, 
da paisagem cortada, sulcada e comprida, devolvendo “a água da pintura à 
natureza”. (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 217) 

  

Tirar perceptos de percepções, afectos de afecções. Fazer emergir um “puro 

bloco de sensações”: eis o objetivo da arte segundo Deleuze e Guattari. E tal bloco de 

sensações não se atinge sem que dessa relação se destitua o papel do interpretante, do 

vivido ou, sem que se abandone definitivamente, o monopólio daquele que experimenta.  

“O percepto é a paisagem anterior ao homem, na ausência do homem” (id., ib., p. 219). 

Ele é capaz, por si só, de preservar a hora de um dia, o calor de um momento, ou, nas 

palavras de Cézanne (figs. 7 e 8), o mistério: “o homem ausente, mas inteiro na 

paisagem”, o homem que não percebe, mas está agenciado numa paisagem, articulado 

ao composto de sensações. “‘Há um minuto que passa’, não o conservaremos sem ‘nos 

transformamos nele’”, traduz Cézanne. Nesse sentido o artista é aquele que ultrapassa as 

percepções e os sentimentos do vivido. “Ele torna-se”, fazendo surgir uma imagem de 

puras sensações, de afectos e perceptos no plano de uma simultaneidade imanente.  Por 

serem os afectos “devires não humanos do homem”, assim como os perceptos, “as 

paisagens não humanas da natureza”, é que a imagem é desejante e não devedora de 

uma realidade outra, melhor, da “realidade real”, que reivindica Sontag e tantos outros 

para quem a indicialidade constitui-se como determinante 
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                  Fig. 7 – Cézanne, 1896                                 Fig. 8 – Cézanne, 1890   

   

Não se deve, pois, dispensar também à imagem fotográfica o papel de uma 

mossa no plano do pôr-se de pé, a função de uma falta que subsiste ao modelo. Toda 

imagem é dispositivo de uma máquina abstrata, é formação articulada de formas e 

substâncias de expressão, de formas e substâncias de um conteúdo próprios, implicados 

a outras formas e substâncias de expressão e conteúdo. Uma imagem fotográfica, para 

nossa investigação, é “uma zona de indeterminação, de indiscernibilidade, como se 

coisas, animais e pessoas tivessem atingido, em cada caso, este ponto” (id., ib.,  p. 225). 

Um dispositivo, um agenciamento, pressupõe, portanto, uma articulação que rompe a 

dualidade linguística do significante e do significado, ampliando-a, observando tanto 

forma e substância de um conteúdo, como a forma e a substância de uma expressão. 

Mas, antes de inscrever-se como um horizonte limitado onde essa ossatura institui-se, a 

imagem também é redobrada como um corpo sem órgãos, abre-se ao mundo, apaixona-

o, faz rizoma com ele, construindo mapas como na relação entre a vespa e a orquídea, 

ou da Pantera Cor-de-rosa e seu devir imperceptível.  Talvez ainda seja demandado da 

imagem, sobretudo da fotográfica, demasiada interpretação, o que torna irremediável 

seu rebaixamento à comédia estética, à História da Arte, cuja prática não cessa de querer 

instituir-lhe significados ou barragens para a potência nunca aí do simulacro.  

 

1.4.  A fotografia como mau romance 

 

Sabemos do noema barthesiano: “O Referente da Fotografia não é a coisa 

facultativamente real a que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa 
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necessariamente real que foi colocada diante da objetiva. (...) O nome do noema da 

Fotografia será então: ‘Isso-foi’” (BARTHES, 1984, p. 114-115). A fenomenologia 

chamou de noema o objeto da percepção, aquilo que importa ao ato de perceber 

(Noesis), ou utilizando as palavras de sua redução: as coisas em si tomadas enquanto 

fenômenos da consciência. Daí a acepção comum de noema enquanto ideia, concepção, 

pensamento, esquema... Da retórica, porém, chega-nos uma definição anterior: noema é 

uma figura de ocultamento.  

Encontramos o noema por toda parte, ainda que ultimamente acompanhado de 

desdém impreciso: questiona-se principalmente sua pertinência para as imagens digitais. 

Para outros, o noema nunca definiu assim tão bem uma imagem fotográfica: parece 

óbvio, que aqui ou ali o “Isso- foi” deixava escapar a ironia teatral de um Bayard (fig. 

9), a criatividade tupiniquim de um Valério Vieira (multiplicado em 30 semelhantes 

Valérios em fotomontagem de 1901) (fig.10), ou o gênio por trás das fotografias do 

Kremlin, por exemplo.  Rios de tinta correram na tentativa de definir alguma essência 

do fotográfico, e não deixa de ser frustrante que esses rios tenham se juntado quase 

todos numa forte e velha correnteza: Barthes, Sontag, Bazin, Dubois, Aumont... Todos 

aportaram no mesmo cais, e somos incapazes de dizer quantos são os que chegaram em 

sua companhia, nem quantos haverão de chegar. O “Isso-foi” permanece como 

emanação do referente, sim, mas também como noema da retórica: quer dizer, poucos 

percebem que o porto convergente funciona sob a bandeira do platonismo. “Isso-foi” 

sugere mais que indicialidade, provoca outro efeito: seu desejo profundo é depreciar o 

estatuto da imagem, atribuir-lhe significado, aprisionar o devir nunca aí do simulacro. 

              

                  Fig. 09 – Bayard, 1840                            Fig. 10 – Valério Vieira, 1901  
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O despertar para a veia platônica do essencialismo fotográfico (FLORES, 2005, 

p.286) dar-se-á com a revelação do caráter teatral de algumas fotografias, da pose, da 

construção da cena enunciativa. Veremos que esse caminho desvia-se parcialmente da 

problemática indicial para desvelar a episteme moderna subjacente à “máquina” 

documental (FLUSSER, 2002, p. 28) de exatidão, verdade e naturalidade que 

chamamos câmera. Afinal, a imagem fotográfica não só parece sugerir a realidade, mas 

é a sua presentificação, sob um mecanismo automático, que prescinde da “interferência 

do homem”.  Como definiu Talbot a fotografia seria “o lápis da natureza” (FLORES, 

2005, p. 142), ou um “documento”, como chamou pela primeira vez Atget.   Busca-se 

na fotografia uma certificação por rastros, vontade de objetividade muitas vezes 

resultante em artifícios de hiperrealidade. “Todas e as mesmas características do 

fotografado são transferidas à imagem fotográfica, que se entende como ‘real’ e faz 

desnecessária qualquer possível interpretação” (id., ib., p. 145). O documentarismo 

deseja ser entendido, argumenta Flores, como algo a-ideológico: a “mensagem sem 

código” (como Barthes define a fotografia) impossibilita qualquer discussão crítica. A 

força das imagens fotográficas consiste no predomínio do documental–impessoal sobre 

a representação: “o problema não reside em uma maior menor capacidade de 

representação, senão em exorcizar a presença de um criador” (id., ib., p. 146). 

Obviamente trata-se de “pura retórica”, mas não uma retórica inocente, nem muito 

menos fraca: localizar a mão, o ponto de vista do operator não diminui a pujança do 

noema, pelo contrário, apenas o fortalece: não há artifício humano capaz de reformular 

o programa contido na câmera, por mais consciente que seja seu “papel criativo” (id., 

ib., p. 146).   

Por serem “exatas, verdadeiras e naturais”, as fotos seriam capazes de fazer 

qualquer mentira parecer verdade (id., ib., p. 147). Quer dizer, mesmo que artificiais e 

construídas estabelecer-se-iam como naturais dada a “necessidade social que precisa de 

meios documentais” (id., ib., p. 148). “É o que se passa com as fotografias pós-

modernas ou com a fotografia digital manipulada, que intencionalmente utilizam o 

código fotográfico para aparentar veracidade” (id., ib., p. 147).  No entanto, a escritora 

reconhece: ao alinhar sua argumentação com as teorias fundadas na referencialidade, 
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não pode ela mesma deixar de ver seu fundo “neo-platônico”: “buscamos exorcizar o 

veu das meras aparências para encontrar um vínculo que nos permita aceder à verdade” 

(id., ib., p. 148). Eis o porto que falávamos, onde Barthes se viu fracassado ao encontrar 

sua “mensagem sem código” (apresentada pelas primeiras vezes em “A mensagem 

fotográfica”, de 1961 e na “Retórica da imagem”, de 1966) reduzida à sua experiência 

afetiva com a mãe. Mas era tarde. A “Câmara clara” (1980) foi certamente um diário 

(com 48 capítulos escritos em 48 dias), e Barthes não o reescreveu. Contudo, 

permanecemos à volta do “Isso-foi”, desejando a essência, a verdadeira definição da 

fotografia porque como apontou Susan Sontag, o noema nos assegura que o propósito 

documental seja a finalidade do meio fotográfico. “Ambos, Barthes e Sontag, intentam 

definir o meio a partir de uma essência, uma qualidade, algo contido em si que o 

distinga de outros” (id., ib., p. 149), ou seja, a indicialidade ou a referencialidade do 

signo fotográfico.  

O teórico Max Kozloff questiona as propriedades da fotografia enquanto índice 

quando afirma que “mais que um meio autográfico”, a foto seria “um código ideológico 

de referência obrigada à realidade” (id., ib., p. 150). A fotografia, para Kozloff, é um 

“clichê visual” predeterminado socialmente, assegurado pelo apagamento da 

codificação e crescimento da aparência de realidade: “a foto só pode funcionar como 

exata, verdadeira e natural quando torna transparente sua sintaxe: então, seu caráter 

midiático se torna inconsciente” (id., ib., p. 150).  

A questão que colocamos não trata de negar as propriedades documentais da 

fotografia (algumas fotografias nunca passarão mesmo de documentos - Deleuze diria, 

um cavalo de carroça não deve ser tratado como um cavalo de corrida), mas de 

encurralar o desejo oculto do “Isso-foi”. Não surpreende, porém, que Flores conclua: 

“‘Fascinar-se’ com a foto é aceitar seus atributos aparentes de exatidão, verdade e 

naturalidade, renunciar a crítica e a imaginação verdadeira” (id., ib., p. 153). Flores 

realiza um retorno mais profundo ao platonismo porque é impossível não sucumbir-lhe 

ao igualar os termos imagem e representação, quer dizer, é apenas admitindo que a 

fotografia possui uma sintaxe – não sendo uma “mensagem sem código”, uma 

continuidade da realidade, mas a sua representação sígnica  - que é possível se 

desvencilhar da ficção documental e vislumbrar alguma amplitude poética. Flores 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

35 
 

reconhece os limites da fotografia enquanto rastro da realidade, localiza seus 

pressupostos na constelação de diversos valores modernos, mas ainda assim não 

consegue conter seu desejo por verdade. Flusser, Crary, Kozloff, entre outros, 

informaram sobre o mecanismo do diagrama, mas dar-se-á voltas em torno de um falso 

problema caso se insista na pergunta: “o que nos diz uma fotografia, o que uma imagem 

representa?”.   

“Este cadáver que veem vocês é do senhor Bayard, inventor do procedimento 

que vocês acabam de presenciar, ou cujos maravilhosos resultados logo presenciarão...” 

(id., ib., p. 163). O texto foi escrito no verso de “O afogado” (1840), fotografia célebre 

de Hippolyte Bayard, inventor de uma das muitas técnicas fotográficas surgidas no 

século XIX. Trata-se, pois, de uma encenação: a imagem de Bayard, recostado, cabeça e 

mãos escuras (“podem observar, o rosto e as mãos do cavalheiro começam a se 

decompor...”) (id., ib., p. 163), anunciava a todos a sua morte: “O governo que muito 

deu ao senhor Daguerre, declarou que nada poderia fazer pelo senhor Bayard e o 

desgraçado decidiu afogar-se...” (id., ib., p. 163).  A encenação confunde o romântico: 

“mediante este gesto irônico, Bayard transforma um ressentimento patético em uma 

lúcida constatação da possibilidade de criação fotográfica (...)” (id., ib., p. 164). Para 

Flores, o jogo irônico transforma o “Isso-foi” em um noema próprio de Bayard: “Isso 

foi porque eu o inventei” (id., ib., p. 164). A criação fotográfica,  portanto, minaria o 

programa da fotografia através da “relativização da linguagem fotográfica” e da 

“alteração (imperceptível) do fotografado” (id., ib., p. 164). A exatidão, a precisão, a 

objetividade, a cientificidade inerentes a qualidade indicial da fotografia ver-se-iam 

enfraquecidas pela criatividade falseadora de Bayard: “[Hippolyte] comprova, tão cedo 

como 1841, que as fotos não só se tomam, como também se fazem” (id., ib., p.168). 

Ora, eis aqui um grande equívoco: a encenação não liberta a imagem de seu julgo 

platônico, pelo contrário, reforça-o porque potencializa seu poder de representação, “faz 

com que ela esteja em situação de mediação entre o espectador e a realidade” 

(AUMONT, 1995, p. 78).  

Considere-se, pois, a tricotomia de valores da imagem formulada por Rudolf 

Arnheim. Em primeiro lugar, teríamos o valor de representação capaz de substituir 

coisas concretas. Em segundo, um valor de símbolo, capaz de representar coisas 
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abstratas. Em terceiro, um valor de signo: “quando a imagem representa um conteúdo 

cujos caracteres não são visualmente refletidos por ela” (id., ib., p.79). Obviamente, 

como reconhece Aumont, a maioria das imagens encarnam, em graus diversos, essas 

três funções simultaneamente, mas nos três valores subsiste a ideia de representação. A 

imagem alternará, pois, polos diferentes de representação seja ele simbólico (como é o 

caso das imagens religiosas), seja ele epistêmico (trazendo informações sobre o mundo, 

como é caso das pinturas de gênero documental tais as paisagens e os retratos), seja ele 

estético (quando destinada a oferecer sensações específicas a seu espectador).  “A ilusão 

não é a finalidade da imagem, mas esta a tem de certo modo como horizonte virtual, 

senão forçosamente desejável” (id., ib., p. 103). Esse é, pois, um dos problemas centrais 

da representação: saber em que medida esta deseja ser confundida com o que representa. 

É certo que entre a representação teatral, a representação política, ou a representação 

pictórica e fotográfica subsistem grandes “diferenças de status e de intenção” (id., ib., p. 

103). Mas em todos esses modelos “a representação é um processo pelo qual se institui 

um representante que, em certo contexto limitado tomará o lugar do que representa” 

(id., ib., p. 103).  Como aponta Aumont, as representações são arbitrárias, estando 

condicionadas ao contexto cultural a que pertencem, aos valores convencionados, aos 

objetivos de ilusão, instrução e poéticos a que se destinam. Assim, “a representação de 

uma paisagem não é mais ou menos convencional em uma pintura chinesa tradicional, 

em um desenho egípcio da época faraônica, em um quadro holandês do século XVII, em 

uma fotografia de Ansel Adams...” (id., ib., p. 104). Contudo, alguns teóricos defendem 

a tese que algumas representações são mais naturais que outras. Caso de Gombrich, para 

quem a perspectiva artificialis, apesar de ser uma convenção, substitui muitas 

características da perspectiva natural, tratando-se assim de uma representação mais 

justificada em sua utilização, uma convenção mais fácil de ser apreendida, ou mesmo de 

uma convenção que não requer aprendizado.  Para Aumont, é necessário que não se 

confunda as noções de ilusão, de representação e de realismo. Se por um lado, acontece, 

em um nível psicoperceptivo, uma equivalência universal entre as leituras da imagem, 

dada a aceitação ou latência das noções de “semelhança”, “dupla realidade das 

imagens” e “contornos visuais” (id., ib., p. 105), por outro, em um plano sócio-histórico 

temos sociedades que atribuem diferentes valores aos critérios de semelhança, estes 

mesmos sujeitos a variações de larga amplitude. Como aponta Aumont, “para um 
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apreciador europeu de pintura do século XIX, a pintura de uma cabana polinésia mais 

parecia um borrão, sem valor artístico” (id., ib., p. 105), enquanto para os primeiros 

papuas da Nova Guiné as fotografias eram “imagens estranhas, difíceis de compreender 

e esteticamente sem graça – porque muito pouco esquematizadas” (id., ib., p. 105). 

Dessa maneira, poderíamos tomar a representação como um fenômeno amplo que dá ao 

espectador a possibilidade de “ver uma realidade ausente ‘por delegação’” (id., ib., p. 

105), ou seja, através de algo que a substitui. A ilusão, por sua vez, seria um fenômeno 

perceptivo e psicológico que pode ou não ser detonado por uma representação, mas 

quando o faz, é despertado dentro de um contexto sócio-histórico limitado. Já o 

realismo seria “um conjunto de regras sociais, vistas a gerir a relação entre a 

representação e o real de modo satisfatório para a sociedade que formula essas regras” 

(id., ib., p. 105), não se devendo, portanto, implicar automática e mutuamente realismo 

e ilusão. Note, por exemplo, o jogo entre os conceitos “efeito de realidade” e “efeito do 

real”, sugeridas por Jean-Pierre Oudart. Enquanto o “efeito de realidade” dá conta da 

reação psicológica atrelada à percepção do conjunto dos índices de analogia de uma 

imagem (“ideia de que existe um catálogo de regras representativas que permitem 

evocar, ao imitá-la, a percepção natural”) (id., ib., p. 111), o “efeito do real” define o 

“julgamento de existência” atrelado ao efeito de realidade, sendo esse julgamento uma 

atribuição de um referente real para a imagem percebida. O espectador da imagem não 

acredita que vê o real, mas que a imagem se refere a algo que foi, é, ou pode vir a ser 

real, que pode existir no real.  “O efeito do real é, aliás, característico da representação 

ocidental pós-renascentista, que sempre quis submeter a representação analógica a uma 

intenção realista” (id., ib., p. 111).  

Não poderíamos, pois, esperar outra postura de Aumont em relação à imagem 

fotográfica: “A fotografia começa quando esse traço [da ação da luz] é fixado mais ou 

menos em definitivo” (id., ib., p. 164).  Antes de se estabelecer como reprodução da 

realidade (uma das finalidades para qual é socialmente evocada), a fotografia seria um 

registro luminoso de um momento. “Qualquer espectador (eu diria: qualquer espectador 

legítimo) da fotografia sabe disso” (id., ib., p. 164), escreve. Assim, a corrente 

daguerriana produtora de retratos e paisagens “reforçou e depois substituiu a pintura em 

sua função representativa” (id., ib., p. 164). 
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    Observemos o problema da analogia (noção de semelhança entre realidade e 

representação) para Aumont. Nosso hábito de ver imagens “fortemente analógicas” (id., 

ib., p. 198), afirma o teórico, faz com que relacionemos o fenômeno com um ideal de 

semelhança entre a imagem e seu modelo. Assim faz qualquer observador que identifica 

em absoluto a imagem com a “realidade documentária”, qualquer fotógrafo que 

considera o produto de seu trabalho como um “fragmento do real”. Mesmo 

modificações artísticas promovidas há um século continuam a provocar estranhamentos 

nessa visão territorializada da analogia: o cubismo, por exemplo, “continua a ser 

concebido como modo de representação deformante, que se afasta da norma analógica, 

sempre mais ou menos fotográfica” (id., ib., p. 198). Aumont defende a relativização 

dessa noção arraigada de analogia sem, contudo, abandonar de todo à própria noção de 

analogia. Recorre mais uma vez a Ernst Gombrich e a dupla tese de “Arte e Ilusão”, a 

saber: a) representação é convenção, e mesmo a fotografia com sua fortíssima analogia 

lança mão de recursos ópticos para promover diferentes efeitos, para produzir diferentes 

significados; b) há, porém, “convenções mais naturais que outras” que atuam “sobre as 

propriedades do sistema visual” (id., ib., p. 199), sendo a perspectiva a principal delas. 

A analogia icônica portaria, assim, uma dupla característica: de espelho (mimética), ao 

“redobrar a realidade visual” (id., ib., p. 199) (é possível, aponta Aumont, que a arte 

figurativa tenha nascido de fenômenos especulares naturais como a reflexão na água ou 

em metais polidos); e de mapa (referencial), portando “esquemas múltiplos”: “esquemas 

mentais vinculados a universais, que visam tornar a representação mais clara ao 

simplificá-la; esquemas artísticos oriundos da tradição e cristalizados por ela etc.” (id., 

ib., p. 199). Para Gombrich, no espelho, desde que não seja natural, sempre haverá 

mapa porque a imitação humana da natureza é movida por desejos concomitantes de 

criação e representação, “e essa imitação passa sempre por um vocabulário da pintura 

(mais tarde da foto e do cinema) que é relativamente autônomo” (id., ib., p. 199). A tese 

explica a ideia “que o mundo jamais se assemelha, de forma alguma, a um quadro, ao 

passo que um quadro pode assumir a aparência do mundo” (id., ib., p. 199-200), ou seja, 

a aparência de mundo reivindicada pelo quadro recorre a esquemas que “ensinam a 

ver”, que simplificam a compreensão. A analogia pode ser tomada como sinônimo da 

mimese aristotélica, desenvolvida no contexto representacional. Isto é, o conceito de 

mimese é utilizado em algumas teorias para definir o ideal de semelhança absoluta e o 
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forte efeito de crença induzidos pela imagem analógica, uma imagem diegética por 

natureza. Caso da argumentação de André Bazin em seu artigo “Ontologia da imagem 

fotográfica”: Para Bazin, “a história da arte é um conflito entre a necessidade de ilusão 

(de reduplicação do mundo), sobrevivência da mentalidade mágica, e a necessidade de 

expressão” (id., ib., p. 200). Os dois polos estavam harmonizados até que a pintura 

renascentista, com a introdução da perspectiva, gerou uma arte mais atraída pela ilusão. 

A fotografia surge, pois, como uma invenção libertadora para a arte pictórica porque 

satisfaz o desejo de ilusão, sendo ontologicamente objetiva, “logo mais crível do que a 

pintura” (id., ib., p. 201). “Se a imagem fotográfica é crível, é porque é perfeitamente 

objetiva, mas só podemos julgá-la como tal em virtude de uma ideologia da arte que 

atribui a esta a função de representar (e eventualmente exprimir) o real” (id., ib., p. 

201). Para Bazin, subsiste um mapa no espelho, mas um mapa neutro, que não revela a 

sintaxe do meio, tornando-a transparente, como afirma L. G. Flores. Note que para 

Bazin, se a apenas ao real convém representar é porque este trás consigo um sentido 

divino (“só Deus pode dar um sentido ao real”), portanto um sentido oculto. “O 

importante é portanto exprimir a significação do real; a ilusão, atingível, é um objetivo 

menor” (id., ib., p. 201). A imagem fotográfica teria, desse modo, uma essência, que é 

revelar o real. “É pois a encarnação de uma semelhança ideal, apta a satisfazer a 

necessidade de ilusão mágica que está no fundo de todo desejo de analogia” (id., ib., p. 

201).  

Contudo, para outros teóricos, a analogia perfeita não passa de uma modalidade, 

entre outras não menos importantes, de referência. Caso de Nelson Goodman, que 

buscou fundamentar uma teoria geral dos símbolos e dos sistemas de símbolos 

(linguagens), entendendo-se como símbolos “todos os artefatos da comunicação 

humana, letras, palavras, textos, imagens, diagramas, mapas, modelos etc” (id., ib., p. 

201). A questão da imitação, para Goodman, não faz muito sentido porque “não se pode 

copiar o mundo ‘tal como ele é’ simplesmente porque não se sabe como ele é” (id., ib., 

p. 202). Ou seja, não se pode “copiar um aspecto do mundo tão normal quanto possível, 

visto por um olho inocente” (id., ib., p. 202) já que não se pode admitir a existência de 

um olhar inocente, não interpretativo, ou da normalidade absoluta. A referência, em 

Goodman define-se pelos termos denotação e exemplificação em um primeiro nível, e 

representação e expressão em um segundo nível associado à denotação. “A denotação 
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distingue-se da exemplificação pelo fato de a segunda realizar-se na presença do 

referente e a primeira, na sua ausência” (id., ib., p. 202), em outras palavras, a 

denotação define-se para Goodman como symbolizing without having. A representação 

se diferencia da expressão pela natureza do representante: concreto na representação, 

abstrato na expressão. Dessa maneira, “representam-se objetos concretos, exprimem-se 

valores (dos objetos) abstratos” (id., ib., p. 202). Teoricamente, para Goodman, a 

analogia poderia estar presente em qualquer tipo de referência e, apenas por acaso, 

historicamente associou-se a representação. A semelhança, assim, não seria necessária 

nem suficiente à representação, termos que não estão logicamente implicados.  Como 

afirma Aumont, apesar de contraditórias, as argumentações de Bazin e Goodman 

poderiam assim ser sintetizadas: a) a analogia porta realidade empírica; pode ser 

constatada perceptivamente, donde surgiu o desejo de reproduzi-la; b) na história, 

produziu-se artificialmente a analogia através de diferentes meios, alguns possibilitando 

uma semelhança perfeita; c) a analogia foi produzida sempre com fins simbólicos, isso 

é, com fins atrelados à  linguagem. “As imagens analógicas, portanto, foram sempre 

construções que misturavam em proporções variáveis imitação da semelhança natural e 

produção de signos comunicáveis socialmente” (id., ib., p. 203). A analogia, em maior 

ou menor grau, está sempre presente na imagem representativa.   

Certamente as contribuições de Christian Metz, Roland Barthes, Umberto Eco, 

entre outros, ajudaram a encontrar outros horizontes de análise subjacentes e talvez mais 

importantes que a questão analógica em si. Mas quando Aumont afirma, em 

consonância com Metz, seu mestre, que “a imagem decerto contém ‘analogia’, mas que, 

além disso, a analogia só serve, na maioria das vezes, para veicular uma mensagem que 

nada tem de analógico nem mesmo de visual” (id., ib., p.204), ou quando o teórico 

reencontra Barthes das Massas Panzani na afirmação que “não há imagem puramente 

denotada que se contente em representar desinteressadamente uma realidade 

desinteressada”(id., ib., p. 204) deparamo-nos novamente com Flores em sua cilada da 

representação, na cilada da linguagem como representação: “toda imagem [para Metz], 

por mais ‘perfeitamente’ analógica que seja, é utilizada e compreendida em virtude de 

convenções sociais que se baseiam, em última instância, na existência da linguagem” 

(id., ib., p. 206). Como vimos, Barthes não encontra Metz em seu “absolutismo códico”, 

admitindo que a imagem fotográfica é uma “mensagem sem código”. Tal aponta 
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Aumont, Barthes, o mais influente pensador da fotografia, tomou-a em seu sentido 

indicial, de traço de realidade, reforçando certo desejo de “objetividade” e 

“mecanicidade” presentes no programa da câmera.  Note que as noções de realismo e 

analogia foram confundidas ou equiparadas ao longo dos séculos, e que, ainda hoje, 

aceita-se linguageiramente que uma “imagem realista é a imagem que representa 

analogicamente a realidade” segundo um ideal relativo de analogia.  A imagem realista, 

no entanto, não é aquela que detona necessariamente uma ilusão de realidade, mas a 

“imagem que fornece, sobre a realidade, o máximo de informação” (id., ib., p. 207). Na 

analogia, enquanto espelho, associa-se o visual à realidade visível; no realismo, 

enquanto mapa, associa-se a informação à intelecção. No entanto, a informação 

fornecida pela imagem realista não é qualquer uma, mas a mais “pertinente”, isto é, uma 

informação facilmente acessível, sendo essa acessibilidade relativa e dependente do 

“grau de estereotipia” das convenções dominantes. Não há, portanto, um absoluto, e 

para os teóricos que vimos até então a imagem fotográfica é analógica e mais ou menos 

realista.   

 

1.5.  O príncipe sombrio da linguística 

 

 Antes de retomarmos a crítica ao essencialismo fotográfico, passemos 

brevemente em leitura e façamos algumas considerações sobre a teoria hjelmsleviana. 

Em primeiro lugar, atente-se para o fato de ser uma abordagem imanentista da própria 

linguagem, tendo se oposto às abordagens anteriores que buscavam entrever na 

linguagem “o psiquismo de um autor, o gênio de um povo”, assim como “apreender o 

sistema conceitual do homem”, “as relações sociais” ou “as relações entre povos e 

nações” (FIORIN, 2003, p. 2)... Ao que Hjelmslev escreveu: “O desenvolvimento da 

linguagem está tão inextricavelmente ligado ao da personalidade de cada indivíduo, da 

terra natal, da nação, da humanidade, da própria vida, que é possível indagar-se se ela 

não passa de um simples reflexo ou se ela não é tudo isso” (HJELMSLEV, 2006, p. 1-

2). Dessa forma, Hjelmslev propõe a compreensão da linguagem como fim em si 

mesmo, procurando a constância entre as diversas manifestações da língua e da fala. 

Trata-se de um projeto anti-humanista, porque seu formalismo subordina os fenômenos 
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de flutuação ao sistema, empreendendo uma interpretação das invariâncias de seu 

objeto, a linguagem. “O objetivo da teoria da linguagem é verificar a tese da existência 

de um sistema subjacente ao processo, e a tese de uma constância que subentende as 

flutuações, e aplicar esse sistema a um objeto que parece prestar-se a isso de modo 

particular” (id., ib., p. 9). Hjelmslev propõe um método dedutivo partindo do texto 

como “classe analisável em componentes”, e dos componentes como classes analisáveis 

em componentes etc. A teoria, segundo Hjelmslev, deve ser preditiva, isto é, “mostrar 

como é possível reconhecer qualquer outro texto da mesma natureza suposta, 

fornecendo-nos instrumentos para tais textos” (id., ib., p.19-20),  como também, a teoria 

deve operar com princípios de adequação (quando se testa empiricamente suas 

premissas) e arbitrariedade (quando se formulam cálculos das possibilidades do 

sistema). Importante para nossa investigação é o fato de Hjelmslev não estar interessado 

nos objetos, mas nas relações entre eles. “A análise não vai revelar objetos, mas a 

dependência entre eles ou, em termos mais precisos, o princípio de análise é que o 

objeto examinado e suas partes só existem em função de relacionamentos ou 

dependências” (FIORIN, ib., p. 6). Dessa maneira o que tem relevância é a forma, os 

relacionamentos internos e externos, e não uma improvável substância da língua. Em 

sua crítica ao realismo ingênuo, Hjelmslev afirma: “Postular objetos como sendo outra 

coisa que não termos de relacionamentos é introduzir um axioma supérfluo e uma 

hipótese metafísica do qual a linguística terá que se libertar” (HJELMSLEV, ib., p. 28).  

Para Hjelmslev, inicialmente, deve-se decompor o processo em cadeias, e as 

cadeias em novas cadeias até que se chegue a classes não decomponíveis. Ao que se 

pode questionar: que fator particular caracteriza a dependência entre a totalidade e as 

partes que a torna diferente de uma dependência entre a totalidade e outras totalidades? 

Ou, em outras palavras: o que faz com que as partes possam ser consideradas como 

interiores e não exteriores à totalidade, ou seja, ao texto (HJELMSLEV, 2006, p. 33)? 

Hjelmslev atribui a dependência entre partes e a totalidade à homogeneidade dessa 

dependência. “Todas as partes coordenadas resultam apenas de análise de uma 

totalidade que depende dessa totalidade de um modo homogêneo” (id., ib., p. 33).  

Hjelmslev não se estende muito sobre a natureza da homogeneidade, o que dá abertura 

para questionar justamente o que consistiria o limite do texto.  
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Às dependências que preenchem as condições de análise, Hjelmslev dá o nome 

de função. O objeto que tem função com outro objeto, Hjelmslev chamará de funtivo. 

Sabemos que a tradição definiu o signo como a expressão de um conteúdo exterior ao 

próprio signo. Nessa concepção, o signo unia o nome a uma coisa, era, portanto, o signo 

de alguma coisa. A essa coisa “do mundo” deu-se o nome de referente. A teoria de 

Saussure se opôs a essa definição, propondo um signo formado pela união de um 

conceito e de uma imagem acústica, de um significante e de um significado. Deslocando 

o signo da ideia de referente, Saussure propôs, portanto, que a linguagem não era 

homóloga à ordem do mundo, não era um mero decalque ou reflexo da realidade. 

Hjelmslev adota os termos expressão e conteúdo para os funtivos que contraem a função 

semiótica. Nessa relação, existe solidariedade entre a função e funtivos, assim como os 

funtivos expressão e conteúdo se pressupõem. Note que a ausência de sentido não é a 

mesma coisa de ausência de conteúdo. “O conteúdo de uma expressão pode 

perfeitamente ser caracterizado como desprovido de sentido de um ponto de vista 

qualquer (por exemplo, o da lógica normativa ou do fisicalismo) sem com isso deixar de 

ser um conteúdo” (HJELMSLEV, ib., p. 54). Para Hjelmslev, ao contrário de Saussure, 

a “substância do conteúdo” (pensamento) ou “substância da expressão” (cadeia fônica) 

não precedem à língua. Propõe, por seu turno, que a substância depende 

necessariamente da forma, não se podendo, pois, atribuir-lhe uma existência precedente: 

a função semiótica institui uma forma do conteúdo que é arbitrária do ponto de vista do 

sentido e explicável somente pela função semiótica de que é solidária: a forma do 

conteúdo produz a substância do conteúdo que são os conceitos (id., ib., p. 59). O 

mesmo valerá para o segundo funtivo da função semiótica, a expressão. Em resumo, a 

substância da expressão e a substância do conteúdo (sons e conceitos) existem em 

função da forma da substância e da forma do conteúdo (em sua constituições 

paradigmáticas ou diferenciações sintagmáticas).   

Hjelmslev não descartou a existência de uma esfera pré-semiótica do mundo. Ele 

também admitiu, como Saussure, a existência de uma “massa de pensamento amorfa”, 

definida pelo termo matéria. A esfera da matéria é “não formada”, “inacessível ao 

conhecimento” lingüístico. 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

44 
 

1.6.   Da imagem que deseja   

 

Retornemos com mais propriedade à nossa tese presente nos subcapítulos 1.2 e 

1.3. Neles sugeríamos que uma imagem funciona como um agenciamento entre um 

plano da expressão e um plano do conteúdo; afirmávamos que sendo verdade que a 

disjunção entre signos linguísticos e elementos plásticos e que a equivalência entre a 

semelhança e a afirmação consistiam nos dois polos de tensão da pintura clássica, 

poderíamos também inferir que existiria – e a crítica de Sontag a Arbus não nos 

despistava em absoluto – também um olhar fotográfico clássico ainda devedor das 

relações identificadas por Foucault na pintura pré-moderna; por fim, víamos a imagem 

enquanto um Corpo sem Órgãos, capaz de devires ilimitados.  Dadas essas premissas, 

vislumbrávamos a possibilidade de uma sintaxe antidocumental,ou melhor dizendo, 

uma antisintaxe não documental do sistema icônico-fotográfico. Eis, a seguir, como 

Gilles Deleuze e Félix Guattari nos levaram a Hjelmslev e à conjuração da imagem 

enquanto representação, enquanto espelho.  

Sabemos tratar-se de uma geofilosofia de estilo muito particular aos dois 

pensadores franceses. Mas notem como Deleuze e Guattari incorporam e ampliam com 

virtuosismo os pressupostos de Hjelmslev à sua própria filosofia antiplatônica, ou como 

afirmam, à sua filosofia sem imagem. Segundo concepção geológica dos pensadores 

franceses, a Terra seria um corpo sem órgãos “atravessado por matérias instáveis não 

formadas, fluxos em todos os sentidos, intensidades livres ou singularidades nômades, 

partículas loucas ou transitórias” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 53) – diríamos: a 

Terra de Deleuze e Guattari corresponde à matéria do linguista dinamarquês. E, ao 

mesmo tempo em que existiria esse continuum amorfo, produzir-se-ia “na terra um 

fenômeno muito importante, inevitável, benéfico sob certos aspectos, lamentável sob 

muitos outros: a estratificação” (id., ib., p. 54) – diríamos: os estratos correspondem à 

relação entre os funtivos da expressão e do conteúdo para Hjelmslev. Os estratos 

funcionariam como camadas, como cintas. Formariam matérias, aprisionariam 

intensidades e singularidades “em sistemas de ressonância e redundância” (id., ib., p. 

54), constituiriam moléculas de tamanhos variados e incluiriam tais moléculas em 

conjuntos molares. Os estratos procederiam “simultaneamente por código e 
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territorialidade”, seriam “juízos de Deus”. A terra, ou o corpo sem órgãos, no entanto, 

não pararia de “se esquivar ao juízo, de fugir e se desestratificar” (id., ib., p. 54), de 

operar descodificações e desterritorializações. Encontramos, assim, o signo 

hjelmsleviano em sua complexa articulação matéria-substância-forma-forma-

substância-matéria na bela formulação dos “Mil Platôs”:  

 

“Uma superfície de estratificação é um plano de consistência mais compacto 
entre duas camadas”. As camadas eram os próprios estratos. Grupavam-se, no 
mínimo, aos pares, uma servindo de subestrato à outra. A superfície de 
estratificação era um agenciamento maquínico que não se confundia com os 
estratos. O agenciamento ficava entre duas camadas, entre dois estratos, tendo 
portanto uma face voltada para os estratos (nesse sentido era um interestrato), 
mas também uma face voltada para outro lugar, para o corpo sem órgãos ou 
plano de consistência (era um metaestrato). Na verdade, o próprio corpo sem 
órgãos formava o plano de consistência, que se tornava compacto ou mais 
espesso no nível dos estratos. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p 54)    

 

Entende-se, dessa maneira, a conhecida afirmação dos pensadores franceses, “Deus é 

uma Lagosta”. Quer dizer, é uma dupla pinça porque cada estrato em si é duplo e possui 

várias camadas. Para Deleuze e Guattari, isso não quer dizer que os estratos falem ou 

sejam linguagem (a dupla articulação e a grade de Hjelmslev seriam características 

gerais do estrato e não especificidades da linguagem ) (id., ib., p.57). Assim, 

percorrendo os Prolegômenos, os “Mil Platôs” formulam que a primeira dessas 

articulações, a do plano do conteúdo, “escolheria ou colheria, nos fluxos-partículas 

instáveis, unidades moleculares ou quase moleculares metaestáveis (substâncias) às 

quais imporia uma ordem estatística de ligações e sucessões (formas)” (id., ib., p. 54). A 

segunda articulação, a do plano da expressão, da mesma maneira, produziria estruturas 

“estáveis, compactas e funcionais (formas) e constituiria os compostos molares onde 

essas estruturas se atualizam ao mesmo tempo (substância)” (id., ib., p. 55). Segundo 

Deleuze e Guattari, enquanto as formas revelariam modos de codificação e 

descodificação, as substâncias (matérias formadas) implicariam graus de 

territorialização e desterritorialização. Os “strata” de Hjelmslev comportariam sempre 

uma dimensão da expressão “como condição de invariância relativa”, tal como não se 

poderia conceber sequências nucleicas e certa expressão invariante na determinação dos 
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compostos, órgãos e funções do organismo (id., ib., p. 58). Nesse sentido, os pensadores 

franceses afirmam que “não são apenas as plantas os animais, as orquídeas e as vespas 

que cantam ou exprimem, são também os rochedos e até os rios, todas as coisas 

estratificadas da terra” (id., ib., p. 58). Deve-se atentar que ainda que a distinção entre 

os dois funtivos seja real, não se pode afirmar que eles preexistam à articulação, ou, 

como observou Hjelmslev sobre a arbitrariedade dos termos plano da expressão e plano 

do conteúdo: “através de sua definição funcional é impossível sustentar que seja 

legítimo chamar uma dessas grandezas de expressão e a outra de conteúdo, e não o 

contrário. Elas só se definem como solidárias uma em relação à outra...” 

(HJELMSLEV, ib., p. 64)  

 Vejamos brevemente esse exemplo deleuziano contido em sua análise 

denominada “Foucault”.  Nela, Gilles Deleuze afirma o passo significativo dado pelo 

livro “Vigiar e Punir” ao considerar efetivamente formas não discursivas como funtivos 

da dupla articulação. Segundo Deleuze, “A Arqueologia do Saber” já tinha apresentado 

um avanço significativo – “uma dobra reagindo sobre os livros anteriores” (DELEUZE, 

2006, p. 40) ao realizar a distinção entre duas espécies de formações políticas: as 

discursivas e as não discursivas. A medicina clínica do século XVIII certamente é uma 

formação discursiva, no entanto, “ela o é em relação às massas e às populações que 

dependem de outro tipo de formação, e implicam meios não discursivos, ‘instituições, 

acontecimentos políticos, práticas e processos econômicos’” (id., ib., p. 40-41). Isso 

significa afirmar que os meios produzem igualmente enunciados que são solidários às 

formações discursivas, mas como reconhece Foucault em afirmação hjelmsleviana: “não 

há correspondência nem isomorfismo, não há causalidade direta nem simbolização” (id., 

ib., p. 41). Assim, a “Arqueologia do saber” propunha uma distinção clara entre duas 

formas que contraíam uma função, mas, preocupada em desvelar a formação dos 

enunciados, apenas identificava o outro funtivo como “não discursivo”. Eis o passo que 

significou “Vigiar e Punir” para a reflexão de Foucault: “Considere-se uma ‘coisa’ 

como a prisão: é uma formação de meio (o meio ‘carcerário’), é uma forma do conteúdo 

(o conteúdo é o prisioneiro). Mas essa coisa ou essa forma não remetem a uma ‘palavra’ 

que a designaria” (id., ib., p. 41), ou a um significante de que seria um significado. Pelo 

contrário, a coisa prisão remete a palavras e conceitos diferentes do significante 

“prisão”, tais como a “delinquência ou o delinquente, que exprimem uma nova maneira 
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de enunciar as infrações, as penas e seus sujeitos” (id., ib., p. 41). A essa formação de 

enunciado poder-se-ia chamar, segundo Deleuze, de forma da expressão. “As duas 

formas, apesar de terem emergido ao mesmo tempo, no século XVIII, não deixam de ser 

heterogêneas” (id., ib., p. 41). Enquanto o direito penal passa a enunciar os crimes em 

função da defesa da sociedade e não mais, como antes, uma vingança do soberano, a 

prisão representa uma nova maneira de agir sobre os corpos que não coincide 

necessariamente com as perspectivas do enunciado penal. O direito penal é “um regime 

de linguagem que classifica e traduz as infrações, que calcula as penas” (id., ib., p. 41) 

enquanto a prisão remete ao visível: “ela não apenas pretende mostrar o crime e o 

criminoso, mas ela própria constitui uma visibilidade, é um regime de luz antes de ser 

uma figura de pedra, define-se pelo ‘Panoptismo’...” (id., ib., p. 42). Assim, seguindo os 

“Prolegômenos”, poderíamos inferir: a) que um “regime de luz e um regime de 

linguagem não são a mesma forma, e não têm a mesma formação” (id., ib., p. 42) ; b) a 

prisão enquanto forma do conteúdo é duplamente articulada, possuindo seus próprios 

enunciados e regulamentos enquanto o direito penal, igualmente, possui seus próprios 

conteúdos. “As duas formas não param de entrar em contato, insinuando-se uma dentro 

da outra, cada uma arrancando um seguimento da outra: o direito penal não para de 

remeter à prisão, de fornecer presos, enquanto a prisão não para de reproduzir a 

delinquência” (id., ib., p. 42) isto é, não para de fazer da delinquência um objeto que o 

direito penal concebia de outra forma. Não há conformidade, nem correspondência, mas 

há pressuposição recíproca entre as duas formas. Assim, pode-se dizer que a função 

contraída entre a forma do conteúdo prisão e a forma da expressão direito penal é punir.  

 Não se pode dimensionar a implicação da teoria hjelmsleviana para a análise da 

imagem que se deseje não representativa e não pertencente a um sistema de signos 

como a linguagem - tal como buscou Roland Barthes. Vejamos com brevidade os casos 

dos pintores Francis Bacon e Paul Cézanne segundo as observações de Gilles Deleuze. 

(Os casos de imagens que operam uma transgressão imanente da representação, como 

acontece em Renné Magritte e Van Gogh). 
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1.7.  Bacon e Cézanne  

 

Segundo Deleuze, nas telas de Bacon, uma área redonda ou um paralelepípedo 

determinam o lugar onde se senta o personagem, a Figura (figs. 7 e 8).  Tratam-se de 

procedimentos “quase rudimentares” que buscam isolar a Figura. O importante é que 

essas áreas de isolamento não imobilizem a Figura, mas, ao contrário, “tornem sensível 

uma espécie de itinerário, de exploração da Figura no lugar, ou em si mesma” 

(DELEUZE, 2007a, p. 12). A relação entre a Figura e seu lugar definem um fato (“o 

fato é... o que acontece...”) (id., ib., p. 12), enquanto a Figura isolada torna-se Imagem, 

um Ícone. Assim, não apenas o quadro constitui uma unidade isolada, ou um fato, mas a 

própria Figura dentro do quadro também. “Por quê? Bacon diz com frequência: para 

conjurar o caráter figurativo, ilustrativo, narrativo que a Figura necessariamente teria se 

não estivesse isolada. A pintura não tem nem modelo a representar, nem história a 

contar” (id., ib., p. 12). Bacon possui duas linhas de fuga para livrar-se do figurativo: 

recorrer à abstração em busca de uma “forma pura” ou procurar “um puro figural” 

através do isolamento. O pintor segue a última linha para “opor o ‘figural’ ao 

figurativo” (id., ib., p. 12), o “figural” à representação. “O figurativo implica, com 

efeito, a relação entre uma imagem e um objeto que ela deve ilustrar” (id., ib., p. 12), 

assim como implica a relação entre uma imagem e outras imagens em um conjunto de 

composição. “A narrativa é o correlato da ilustração”, porque entre duas figuras há 

sempre uma história insinuada que busca “animar o conjunto ilustrado” (id., ib., p. 12). 

“Isolar é, então, o modo mais simples, necessário, embora não suficiente, de romper 

com a representação, interromper a narração, impedir a ilustração, liberar a Figura: para 

ater-se ao fato” (id., ib., p. 12).  
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      Fig. 11 ‐  Bacon, 1966                             Fig. 12 – Bacon, 1971 

 

Ao que se poderia perguntar: não haveria relações entre Figuras que não fossem 

necessariamente narrativas, que não implicassem nenhuma figuração, e que levassem 

essas Figuras diversas a um mesmo fato único, “em vez de contar uma história e remeter 

a objetos diferentes em um conjunto de figuração?” (id., ib., p. 13)  Seria possível 

propor que entre Figuras existissem relações não narrativas, e entre a Figura e o fato 

uma relação não ilustrativa? Para Deleuze, Bacon “não parou de fazer figuras acopladas 

que não contam história alguma” e os seus trípticos relacionam-se intensamente entre si 

sem que essa relação constitua uma narrativa.  Para Bacon, ainda que muitas das obras-

primas tenham sido elaboradas com um certo número de figuras numa mesma tela, “a 

história contada de uma figura a outra anula antes de mais nada as possibilidades que a 

pintura tem de agir sobre si mesma” (BACON in DELEUZE, 2007a, p. 13).  Segundo 

Bacon, leitor de Malraux, dois dados, conhecidos dessa incursão, fazem com que a 

pintura clássica não possua a mesma relação com a figuração ou a ilustração que a 

pintura moderna possui. Em primeiro lugar “a fotografia assumiu a função ilustrativa e 

documental, de modo que a pintura moderna tão tem mais que preencher essa função” 

(DELEUZE, ib., p. 17). Depois, “a pintura antiga estava condicionada por determinadas 

‘possibilidades religiosas’ que davam um sentido pictórico à figuração, enquanto a 

pintura moderna é um jogo ateu” (id., ib., p. 17). Deleuze aponta para a inadequação das 

duas ideias, dado que as atividades são concorrentes e uma não se contentaria em 

desempenhar o papel que a outra deixou para trás: “A fotografia, mesmo a instantânea, 
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tem uma pretensão bem diferente daquela de representar, ilustrar ou narrar. E quando 

Bacon fala da fotografia, e das relações fotografia-pintura, ele diz coisas muito mais 

profundas” (id., ib., p. 17). Quanto ao segundo argumento, a ligação entre o elemento 

pictórico e o sentimento religioso  “parece mal definido pela hipótese de uma função 

figurativa que seria simplesmente santificada pela fé” (id., ib., p.17). Atemo-nos, pois, 

ao primeiro problema. Deleuze não nos levará facilmente adiante no passo que 

queremos dar. Pelo contrário, a fotografia para o pensador francês é um objeto em 

concordância com as definições que vimos no primeiro tópico: é antes de mais, um 

modelo epistemológico, um programa de visibilidade moderno (“não é uma figuração 

do que se vê, ela é o que o homem moderno vê”) (id., ib., p. 19). Por isso, não é mais 

fácil para a pintura moderna renunciar à figuração: “pelo contrário, ela está invadida, 

cercada pelas fotografias e pelos clichês que se instalam na tela antes mesmo que o 

pintor comece a trabalhar” (id., ib., p. 19). Assim, Deleuze nos surpreende com uma 

sequência de postulações platônicas sobre a fotografia: uma imagem não seria 

simplesmente “perigosa por ser figurativa, mas porque pretende reinar sobre a visão, 

portanto sobre a pintura” (id., ib., p. 19). O pensador francês esquece-se, pois, de alguns 

postulados hjelmslevianos, quer dizer, ainda que a função mais célebre contraída pelo 

“signo fotográfico” tenha sido a de representar um certo mapa de valores modernos, a 

fotografia, ou os elementos icônicos presentes na imagem fotográfica podem contrair 

outras funções e constituir agenciamentos ilimitados. O diagrama-noema, ou a máquina 

abstrata do clichê, é apenas um dos diagramas possíveis. Não se dá conta, igualmente 

que algumas considerações que realiza são pertinentes ao um amplo plano de 

consistência (das imagens, se é que se pode afirmar que imagens constituem e se 

formam sobre um plano particular e não que constroem composições mais ou menos 

heterogêneas), de que a fotografia ou a pintura são apenas matérias formadas.  

Retornemos, por hora, às observações sobre Bacon. Note que o corpo “é o 

material da Figura” (id., ib., p. 28) e que sendo corpo, a Figura não é rosto nem o 

possui. “Tem uma cabeça, porque a cabeça é parte integrante do corpo”, o que leva 

Deleuze a afirmar que o retratista Bacon é “um pintor de cabeças” (id., ib.,  p. 28). Isso 

é, enquanto o rosto é uma “organização espacial estruturada que recobre a cabeça”, a 

cabeça é uma parte do corpo, mesmo que parte extrema desse corpo. “Não que lhe falte 

espírito, mas é um espírito que é corpo, sopro corporal e vital, o espírito animal do 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

51 
 

homem: espírito-porco, espírito-búfalo, espírito-cachorro, espírito-morcego...” (id., ib., 

p. 28). Eis o projeto de Bacon: “desfazer o rosto, encontrar ou fazer surgir a cabeça sob 

o rosto” (id., ib.,  p. 28). As deformações por que passa o corpo são por seu turno 

“traços animais da cabeça” (id., ib., p.28), o que não significa em absoluto afirmar que 

formas animais e formas de rostos são correspondentes ou conformes. Para revelar-se, a 

cabeça perde o rosto por inúmeros artifícios de desorganização. Os traços de 

animalidade que a tomam não são formas de animais, “mas espíritos que habitam as 

partes limpas, que alongam a cabeça, individualizam e qualificam a cabeça sem rosto” 

(id., ib.,  p. 28-29). A cabeça da Figura pode ser substituída por uma cabeça de animal, 

não uma cabeça com forma de animal, mas como traço: “um traço trêmulo de pássaros” 

(id., ib., p. 29), por exemplo. 

Pode acontecer também que um animal seja tratado como sombra da Figura (um 

cachorro como sombra de seu dono), ou que a sombra da Figura adquira existência 

animal. “A sombra escapa do corpo como um animal que abrigávamos. Em vez de 

correspondências formais, a pintura de Bacon constitui uma zona de indiscernibilidade, 

de indecibilidade entre o homem e o animal” (id., ib., p. 29) (fig. 11). Assim, o homem 

tornar-se animal, mas, por sua vez, o animal torna-se espírito físico do homem. “Não se 

trata de combinação de formas, mas de um fato comum: o fato comum do homem e do 

animal” (id., ib., p. 29). Eis a ensemblage a que nos leva Bacon, um agenciamento entre 

dois planos, um devir: “a Figura mais isolada de Bacon já é uma figura acoplada, o 

homem acoplado a seu animal numa tourada latente” (id., ib., p. 29).  

          

                                                               Fig. 13 – Bacon, 1973 
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Para Deleuze, Bacon é um pintor da vianda. Não da carne morta, mas da carne 

que “conservou todos os sofrimentos e assumiu todas as cores da carne viva” (id., ib., p. 

31): toda dor convulsiva, mas também “cor e acrobacia”. Todo homem que sofre, para 

Bacon, é vianda, uma zona de indiscernibilidade entre homem e bicho. Como o 

personagem de K.P. Moritz diante do suplício e esquartejamento de quatro homens, 

cujos pedaços são jogados sobre a balaustrada, somos atingidos pela “certeza de que 

somos todos essa vianda jogada” (id., ib., p. 32), assim como pela “ideia viva de que os 

animais são homens, e de que nós somos criminosos ou rebanho”: o personagem perdia-

se, por vezes, em contemplações prolongadas de animais no sacrifício que chegava a 

acreditar “realmente ter sentido, por um instante, o tipo de existência de tal ser... em 

suma, saber se, entre homens, ele era um cachorro ou um outro animal que havia 

ocupado seus pensamentos desde a infância” (id., ib., p. 32). Como aponta Deleuze, não 

se trata de uma semelhança ou identificação sentimental, mas de uma identidade 

profunda: “o bicho que sofre é um homem. É a realidade do devir” (id., ib., p. 32.) A 

cabeça-vianda é um devir-animal do homem (id., ib., p. 35). 

 Como vimos, há duas maneiras de superar a figuração: recorrer à abstração ou ir 

em direção à Figura. À Figura Cézanne deu o nome de sensação. “A Figura é a forma 

sensível referida à sensação; ela age imediatamente sobre o sistema nervoso, que é 

carne” (id., ib., p.  42). A sensação também é uma dupla articulação, um agenciamento: 

tem uma face tornada para o sujeito e a outra voltada para o objeto (no seu vocabulário 

Naturalista Cézanne diria: um lado voltado para o “sistema nervoso, o movimento vital, 

o ‘instinto’, o ‘temperamento’” e outro voltado para “’o fato’, o lugar, o acontecimento” 

(id., ib., p. 42). Mas enquanto agenciamento, as faces da sensação não podem ser 

tomadas separadamente: “ela é as duas coisas indissoluvelmente, é ser-no-mundo, como 

dizem os fenomenólogos: ao mesmo tempo eu me torno na sensação e alguma coisa 

acontece pela sensação, um pelo outro, um no outro” (id., ib., p.  42). O corpo dá e 

recebe a sensação enquanto o espectador só experimenta a sensação se entra no quadro e 

tem acesso “à unidade daquele que sente e do que é sentido” (id., ib., p. 42). Assim a 

sensação está no corpo, como a cor: “o que está pintado no quadro é o corpo, não 

enquanto representado como objeto, mas enquanto vivido como experimentando 

determinada sensação (o que Lawrence, falando de Cézanne, chamava de ‘o ser 

maçãnesco da maçã’)” (id., ib., p. 43). A forma da sensação (a Figura) é diferente da 
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forma que se refere a um objeto que representa (figuração): a sensação se transmite 

diretamente (como as linhas de força que definem um animal se transmitem para a 

cabeça-vianda de Bacon), não se tratando, portanto, de “uma história a ser contada” (id., 

ib., p. 43). A figuração é antes de qualquer coisa tediosa porque opera apenas em um 

domínio, o cerebral, não passando ao nível do “sistema nervoso”. As figurações podem 

“operar transformações da forma, mas não atingem as deformações do corpo” (id., ib., 

p. 44).  

 Trata-se de fazer da Figura um corpo sem órgãos. “O corpo é o corpo Ele está 

sozinho E não precisa de órgãos O corpo nunca é um organismo Os organismos são os 

inimigos do corpo” (ARTAUD in DELEUZE, ib., p.51). Fala-se aqui de um corpo 

intensivo, percorrido por uma onda que lhe traça “níveis ou limiares segundo as 

variações de sua amplitude” (DELEUZE, ib., p. 51). O corpo não tem organismos, mas 

níveis, o que significa dizer que a sensação “possui apenas uma realidade intensiva que 

nela não determina mais dados representativos, mas variações alotrópicas” (id., ib., p. 

51). Assim, por exemplo, o ovo é um corpo sem órgãos porque não possui 

representação orgânica, apenas “eixos e vetores, gradientes, zonas, movimentos 

cinemáticos e tendências dinâmicas em relação aos quais as formas são contingentes ou 

acessórias” (id., ib., p. 52). O organismo não é vida, pelo contrário, o organismo 

aprisiona a vida. Por esse motivo a sensação é excessiva e espasmódica ao atingir o 

corpo através do organismo. “O corpo sem órgãos é carne e nervo; uma onda o percorre 

delineando níveis; a sensação é como o encontro da onda com Forças que agem sobre o 

corpo... quando é assim referida ao corpo, a sensação deixa de ser representativa e se 

torna real” (id., ib., p. 52).  

O pintor não está diante de uma superfície em branco como supõe certa crença 

na figuração. Certamente se se tratasse de uma superfície em branco seria possível sobre 

ela reproduzir um objeto “do mundo” que lhe servisse como modelo. No entanto tudo o 

que o pintor tem na cabeça e à sua volta já está na tela: seu trabalho é “esvaziá-la, 

desobstruí-la, limpá-la”. Eis o movimento que buscamos nessa incursão, o movimento 

que se denominou como “reversão do platonismo”: o pintor não figurativo como Bacon 

ou Cézanne, como Magritte ou Van Gogh, não busca “reproduzir na tela um objeto que 

funciona como modelo; ele pinta sobre imagens que já estão lá, para produzir uma tela 
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cujo funcionamento subverta as relações do modelo com a cópia” (id., ib., p. 91). Como 

vimos anteriormente, necessidade de libertar o simulacro de sua relação com a cópia. 

Cézanne viveu o drama de superar o clichê, a cópia figurativa, da forma mais intensa: 

“seu desenho seria ótimo segundo as normas clássicas... mas ele parecia a Cézanne 

extremamente ruim. Era um clichê. Então Cézanne se atirava em cima dele, extirpava-

lhe a forma e o conteúdo, e depois de ter se tornado ruim de tanto ser maltratado” (D.H. 

LAWRENCE in DELEUZE, ib., p. 92), Cézanne o abandonava porque não era bem 

aquilo que procurava.   

A figuração existe, é um fato. Dir-se-ia, é o fato essencial da fotografia. É um 

clichê importante mesmo para o pintor. Deleuze não atribui à Figura uma “autonomia 

icônica” que ele reconhece, deseja e abraça. Mas o que nos impede de afirmar que a 

fotografia possui realmente uma Figura (ou Figuras), que seus elementos contraiam 

funções diversas, isso é, que seu desejo faça realidade? Para Deleuze, a Figura depende 

de um ato criativo do pintor, exclusivamente de um pintor - ou músico ou cineasta etc... 

que pintem a “situação ótica pura” (DELEUZE, 2005, p. 10), ou que subtraiam o caráter 

semiológico da relação analogia-narração e adicionem a imagem um movimento literal: 

“É o que Bergson mostrou já no primeiro capítulo de Matéria e memória: se se extrair o 

movimento do móvel, não há mais nenhuma distinção entre a imagem e o objeto, pois a 

distinção só vale devido a imobilização do objeto” (id., ib., p. 40) -  e não pode ser uma 

realidade alcançada espontaneamente pela imagem e seus elementos formantes, assim 

como são realidades espontâneas as pedras, os rios, a orquídea e a vespa, e eventuais 

rizomas que venham a produzir em um plano de consistência.  

“Ele queria uma representação fiel. Ele queria que ela fosse simplesmente mais 

fiel. Pois, quando a fotografamos, é muito difícil obter a representação mais fiel que 

Cézanne queria...” (D.H. LAWRENCE in DELEUZE, 2007a, p. 93). A fotografia, 

portanto, continua parecendo um clichê incapaz de pôr-se de pé sozinho (como o deve 

fazer uma “verdadeira obra de arte”) ou incapaz de liberar-se ao “movimento de seu 

próprio vapor”: “Quantas pessoas não tomam uma foto por uma obra de arte, um plágio 

por uma audácia, uma paródia por um riso, ou, pior ainda, um mísero achado por uma 

criação” (DELEUZE, ib., p. 94). Bacon um artista profundamente atraído pelas 

fotografias não lhe confere valor estético algum, porque segundo Deleuze “o maior 
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interesse da fotografia é nos impor a ‘verdade’ de inverossímeis imagens falsificadas” 

(id., ib., p. 94). Deleuze insiste na ideia de que é o pintor que cria ele mesmo o diagrama 

(reduzidos à geometria e a cor), que forma as sensações com “marcas livres” acidentais 

não representativas e que “só dizem respeito à mão do pintor” (id., ib., p. 98): “do 

princípio ao fim, o acidente, o acaso nesse segundo sentido, terá sido ato, escolha, um 

determinado tipo de ato e de escolha” (id., ib., p. 98) representada pelos “atos manuais 

livres” ... Revela-nos, pois, sua hesitação em admitir que a arte há muito já ultrapassou 

o horizonte Estético, ou nas palavras de Baudrillard: “o fato de a própria Arte, ela 

mesma feita massa, ultrapassar o limiar da massa crítica, para além do qual já não diz 

qualquer respeito ao princípio da Estética”11 (BAUDRILLARD, 1998, p. 127). Eis 

como Deleuze sintetiza o métier de Bacon:  

 

É como o nascimento de outro mundo. Pois essas marcas, esses traços, são 
irracionais, involuntários, acidentais, livres e ao acaso. Eles são não representativos, 
não ilustrativos, não narrativos. Mas nem por isso são significativos ou significantes: 
são traços assignificantes. São traços de sensações confusas (as sensações confusas 
que se traz ao mundo ao nascer, dizia Cézanne). E são sobretudo traços manuais. É 
nesse momento que o pintor opera com um pano, vassoura, escova ou esponja; é 
quando joga a tinta com a mão. É como se a mão ganhasse independência e passasse a 
serviço de outras forças, traçando marcas que não dependem mais da nossa vontade. 
(DELEUZE, 2007a, p. 103) 

 

Chegamos assim ao ponto mais importante dessa incursão que nos coloca diante 

da relação existente entre a analogia e a linguagem, assim como, da relação existente 

entre a linguagem e a arte. Deleuze nos leva, mais uma vez, por um caminho inspirador 

mas que não devemos tomar de todo. Como vimos, Cézanne, para Deleuze, foi aquele 

que fez, como poucos, intensamente a experiência do caos de catástrofe (“desabamento 

de todos os dados figurativos”) (DELEUZE, 2007a, p. 113), mas tentando limitá-la e 

controlá-la. Desse caos surge certa geometria, uma “geometria obstinada”, que deve 

                                                            
11 Em conversa com Philippe Petit, Baudrillard é indagado: “Gosta de Bacon?” ao que responde: “Sim, 
mas lamento toda essa agitação hoje à volta do seu nome. Nas suas entrevistas, Bacon falava de 
sensações, de técnica, de experiência, mas não comentava seus quadros.” Segue-se a pergunta:  “O que 
pensa do comentário de Deleuze sobre ele?”, ao que responde: “É Deleuze. O próprio Bacon disse que 
não se reconhecia nele. Eu prefiro a singularidade de Bacon, prefiro continuar a considerá-lo como um 
acontecimento puro. Toda essa adulação e agitação cultural em seu redor, como no caso de Van Gogh, 
funciona como uma forma de controlo e de interdição; experimentamos fisicamente o mesmo nas 
exposições onde o impacto cultural da massa proíbe o olhar. Não apenas a massa do público – fenômeno 
já de si patético -, mas o fato de a própria Arte, ela mesma feita massa, ultrapassar o limiar da massa 
crítica...” (BAUDRILLARD, 1998, p. 127).  
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passar também por uma outra catástrofe afim que “as cores subam, para que a terra suba 

em direção ao sol” (id., ib., p. 113).  O diagrama no contexto estético é, assim, a união 

indissolúvel, o entrelaçamento, de um esqueleto, “um arcabouço” geométrico e da cor, a 

“sensação colorante”.  O esqueleto servirá para limitar a sensação, dá-lhe duração e 

claridade já que sem o “arcabouço” a cor é “efêmera e confusa”, enquanto que a cor fará 

do arcabouço abstrato algo concreto ou sentido já que o esqueleto é abstrato (id., ib., p. 

113). O diagrama Cézanne chama de “motivo”.  

Pergunta-se Deleuze: o que torna possível que a relação constitua um diagrama e 

como se dá essa relação quando do diagrama dado? Considere-se, então, que há usos 

picturais da geometria, usos “digitais”, referentes às unidades base de um código. Essas 

unidades são estéticas e não matemáticas porque “interiorizam completamente o 

movimento manual que as produz” (id., ib., p. 115), ainda que assim produzam um 

código, o código da pintura: “elas formam um código da pintura e fazem da pintura um 

código”. Sentido em que se toma a afirmação de Sérusier: “A síntese consiste em fazer 

todas as formas entrarem em um pequeno número de formas que somos capazes de 

pensar, linhas retas, alguns ângulos, arcos de círculos e de elipse” (id., ib., p. 114). Essa 

afirmação nos conduz aos pressupostos da arte abstrata. No entanto, ao invés de tomá-la 

como benção, consideremos como Cézanne propõe um uso completamente diferente da 

geometria ao propor o tratamento da natureza “pelo cilindro, pela esfera, pelo cone, tudo 

posto em perspectiva” (id., ib., p. 114). Em Cézanne, geometria não pode ser vista como 

um código da pintura porque o pintor lhe faz um uso analógico ao invés de digital: “O 

cilindro é uma chaminé de uma estufa (surgido das mãos do funileiro) ou o homem 

(cujos braços não contam)” (id., ib., p. 114-115). O motivo é, assim, analógico e não 

digital. “A linguagem analógica seria uma linguagem de relações, que comporta os 

movimentos expressivos, os signos paralinguísticos, os sopros e os gritos etc.” (id., ib., 

p. 115). Como afirma Deleuze, pode-se até questionar se se trata propriamente de uma 

linguagem, ainda que não há dúvidas que Artaud tenha elevado gritos a “estado de 

linguagem”. A pintura elevaria, por sua vez, as cores e linhas a estado de linguagem 

analógica.   “Quando se fala de uma linguagem analógica nos animais, não se levam em 

conta seus cantos eventuais, que são de outro domínio, mas se guardam essencialmente 

seus gritos, as cores variáveis e as linhas (atitudes, posturas)” (id., ib., p. 115). Segundo 

Deleuze, não se deve definir o digital pelo convencional e o analógico pela similitude 
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ou semelhança, porque assim como uma palavra não se assemelha ao objeto que 

representa, um grito não se assemelha ao que ele assiná-la. Como vimos anteriormente 

com Aumont, os dois sistemas requerem aprendizado e como demonstra Deleuze, uma 

linguagem digital, que opera por código, possibilita três combinações e em duas delas 

não exclui a analogia: a) uma combinação intrínseca de elementos abstratos; b) uma 

combinação a fim de produzir uma “narrativa” através de uma “isomorfia com um 

conjunto de referência”; c) uma combinação que codifica os elementos extrínsecos a fim 

de reproduzir automaticamente segundo os elementos intrínsecos ao código (Dir-se-ia: 

uma fotografia digital, por exemplo). De maneira que em pelo menos dois casos a 

linguagem digital opera também por analogia, seja por isomorfismo, seja por 

semelhança produzida. A analogia, no entanto, pode ser classificada em mais duas 

categorias que independem da linguagem digital: de semelhança produtora e produzida. 

Quando as relações de um elemento de um objeto se dão diretamente sobre elementos 

de outro se dirá que a semelhança é produtora (Deleuze exemplifica: “uma foto, que 

capta relações de luz”) (id., ib., p. 116). Trata-se de uma analogia figurativa: “A foto 

não pode escapar desse limite, apesar de todas as suas ambições” (id., ib., p. 117). Dir-

se-á, ao contrário, quando a semelhança “aparece bruscamente como o resultado de 

todas as outras relações cuja reprodução não depende dela” (id., ib., p. 117), produto 

brutal de “meios não semelhantes”, tratar-se de uma semelhança produzida. “Nesse 

último tipo de analogia, a semelhança é produzida em vez de simbolicamente pelo 

desvio do código” (id., ib., p. 117), como na fotografia digital, pela sensação, isso é, 

sensualmente.  “É para esse último tipo eminente, quando não há semelhança primária 

nem código prévio, que é preciso reservar o nome de Analogia estética” (id., ib., p. 

117).   

Para Deleuze, ainda que não figurativa, certa semelhança profunda ou 

secundária define o horizonte da pintura. A analogia não é abandonada pela obra de 

Cézanne e Bacon, pelo contrário, ela consiste numa prisão em que se pode debater-se, 

em que se deve debater-se certo “gênio artístico” a fim de encontrar involuntariamente o 

diagrama: “O diagrama, agente da linguagem analógica, não age como um código mas 

como um modulador. O diagrama e sua ordem manual involuntária serviriam para 

abolir todas as coordenadas figurativas” (id., ib., p. 121) e só assim linhas e cores 

estariam “aptas a construir a Figura ou o Fato, quer dizer, a produzir a nova semelhança 
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no conjunto visual em que o diagrama deve operar, se realizar” (id., ib., p. 122). A 

“teoria das modulações” nos dá duas vias: ou se permanece no interior de um certo 

quadro de forças, e sensações, que possuem certa liberdade de movimentação segundo a 

ação limitada de um métier (pinceis, tintas, uma tela, um drama etc.), como faz Deleuze 

de “Lógica da Sensação”  ou se estende a todas as imagens um estatuto desejante 

autônomo, a possibilidade de encontrar espontaneamente a semelhança secundária: 

imagens capazes de por si mesmas formarem relações com um conjunto heterogêneo de 

formas, de contrair funções, de expandir o texto de Hjelmslev (esse todo amalgamado 

por uma qualidade homogênea), até chegar-se a um realidade fragmentada do plano, 

com  elementos sempre estrangeiros, porque indecidíveis ou indiscerníveis segundo 

contraiam funções, segundo definam-se enquanto formas de expressão ou conteúdo 

dentro de um plano de consistência particular mas imanente e ele mesmo agenciado a 

essa ossatura de agenciamentos.  Tal como moléculas de água “dentro” de uma onda, 

determinadas pela forma da onda ao mesmo tempo em que determinantes de sua forma, 

isso é, em um movimento contínuo de transformações cujos planos agenciados não 

sejam conformes, isomorfos, mas que suas formas pressuponham uma à outra. 

Entendemos mesmo a dificuldade de Deleuze em conjurar a analogia do noema, não 

porque aderiu a “analogia maçãnesca” da pintura (um caminho que uma fotografia não 

pode tomar para exorcizar seu caráter narrativo), mas porque a associou ao seu caráter 

“automático” e inumano, seu caráter documental. Entre uma analogia produzida e uma 

analogia produtora há certamente mais do que uma diferença de grau, mas nos dois 

casos há sempre uma certa potência figurativa à espreita. Se não fosse assim seria difícil 

imitar Cézanne, o que pelo contrário é muito fácil se não se considera a busca 

ontológica que empreendeu. Trata-se de outro problema, isso é, de considerar a imagem 

ela mesma uma realidade, ela mesma capaz de formar seus próprios rizomas. De forma 

que se diria possível que entre uma pintura ou fotografia não exista uma relação de 

analogia com a realidade: não é possível que uma imagem imite a realidade porque é 

mesmo impossível que uma imagem imite a si própria. Isso é, a cada afecção, a cada 

composição, a cada função que contrai, a imagem se reconfigura, cria uma nova 

realidade em um ponto que não é possível mais retornar ao anterior. Por isso que uma 

vez no mundo a imagem opera transformações irremediáveis, que tornam impossível o 

seu retorno duplicado enquanto suposto modelo primeiro de uma Ideia, tanto quanto 
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impossível o retorno a um mundo sem imagens onde se poderia produzir 

indefinidamente analogias produtoras a partir de uma realidade intocada e não já 

povoada de imagens e seus agenciamentos, de imagens e suas mutações ilimitadas. Esse 

é a verdadeira potência demoníaca do simulacro. Não se trata absolutamente de uma 

metáfora quando Artaud afirma que “mesmo a natureza exterior, com seus climas, suas 

marés e suas tempestades de equinócio, não pode mais, depois da passagem de Van 

Gogh pela terra, manter a mesma gravitação” (ARTAUD, 2004, p. 258). Também todas 

as imagens que vieram depois de Van Gogh não encontraram a mesma natureza que o 

pintor atingiu “às bordoadas” em todas as suas formas e objetos. Trata-se, pois, de 

atribuir à imagem fotográfica um estatuto desejante, não narcisista, que seja ela um 

corpo sem órgãos avesso aos próprios agenciamentos que se formam a partir de si, que 

abandone de vez tanto seu aspecto indicial, quanto seu aspecto narrativo 

representacional, ambos variações de um mesmo tema platônico avesso ao devir 

imprevisível do simulacro. Talvez a identificação da arte enquanto linguagem analógica, 

como define Deleuze, destitua a autonomia expressiva de certos planos de consistência 

ao que poderíamos questionar se o diagrama rebaixa ou invés de elevar12 certas 

realidades intensivas (o grito, “devires não humanos do homem”,“as paisagens não 

humanas da natureza”...) ao estado de linguagem. Como escreve Barthes obtuso, a 

realidade da imagem é antes intensiva porque “toda imagem irradia”, isso é, “conhece, 

apenas, bifurcações; ... diverge, perpetuamente, ao sabor de intermédios” (BARTHES, 

1990, p. 206) impregnados de desejo.  

                                                            
12 Sobre a função da cor enquanto elemento de desnarrativização, afirma Jacqueline Lichtenstein, que  “a 
cor corresponde ao próprio sensível na e da pintura, tratando-se de um componente irredutível da 
representação que também se furtaria, necessariamente, à hegemonia da linguagem, na condição de pura   
expressividade de um visível silencioso que constituiria a imagem quanto tal” (FERRAZ, 1999, p. 77). 
Segundo Ferraz, “Jacqueline sublinha a impotência das palavras para dizer a cor e as emoções que ela 
suscita, provocando uma sensação de total desamparo ante uma realidade sensível que não se submete aos 
procedimentos habituais da linguagem... a cor passaria a corresponder, então, a uma ‘pequena 
insurreição’, suficiente para desestabilizar os discursos da verdade, de que fala por exemplo, Antonin 
Artaud, ao comentar um quadro de Van Gogh: ‘a pequena insurreição verde Veronese’” (id., ib., p. 77). 
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Parte Segunda – O corpo-imagem 
 

 
1.  Acreditas que a fonte vai conversar contigo   

 
      “A humanidade permanece, de forma 
impenitente, na caverna de Platão ainda se 
regozijando, segundo seu costume ancestral, com 
meras imagens da verdade” - Susan Sontag 

 

“Decidi ‘tirar’ toda a Fotografia (sua ‘natureza’) da única foto que com 

segurança existiu para mim” (BATHES, 1984, p. 110). Não inquieta que o livro mais 

célebre, e certamente o mais bonito, escrito sobre fotografia, “A câmara clara”, de 

Roland Barthes, seja uma narrativa em primeira pessoa, íntima, às voltas com uma 

fotografia (entre outras “menos verdadeiras”) caseira, familiar, descrita em tom 

confessional: a mãe do autor (morta quando da fala) em um jardim de inverno.  

Ainda que não seja um trabalho sobre elas, essa também será uma reflexão 

despertada por fotografias caseiras e confessionais como a do Jardim de Inverno. 

Imagens do narcisismo. Mas o que aqui se procura não é a fotografia mais verdadeira. 

Nem a mais falsa. Procura-se a imagem sem verdade, sem juízo, a fotografia-simulacro, 

a fotografia que não documenta, nem representa.       

Permita-se uma afirmação banal: fotografar é, antes de qualquer movimento, 

fotografar o corpo. Dê uma câmera fotográfica a uma criança e ela não apontará para a 

árvore do quintal: buscará o irmãozinho, ou mesmo você, a traiçoeira, mas melhor, e 

mais feliz, apontará o dispositivo para o espelho ou diretamente para si. A fotografia 

nasceu desejosa da intimidade: desejo de olhar, de explorar o detalhe e, certamente, o 

desejo de exibir-se. Não mentem sobre esse desejo o enorme sucesso alcançado pelos 

postais parisienses de Auguste Belloc (fig. 14) ou a curiosa série de fotografias de 

Nadar, tirada por volta de 1860: um hermafrodita com vestimentas de mulher (fig. 15).  

Em todo retrato subsistirá a fascinação do seduzido em sua relação especular, 

isso é, narcísica, com o sedutor: o que me diz sobre mim o olhar do outro? Ou, o que ele 
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vê em mim que eu não vejo? Predição: “Nossa esquálida sociedade”, afirmou 

Baudelaire já no século XIX, “precipitou-se, cada homem transformado em um Narciso, 

para olhar sua própria imagem trivial numa lasca de metal” (BAUDELAIRE in 

SONTAG, 2004, p. 206).               

 

                              

                           Fig.14 – Belloc, 1855                                       Fig. 15 ‐ Nadar, 1860 

 

O índice fotográfico é o traço puro, a mossa que incompleta, o rastro do outro, a 

impressão manifesta de uma falta “essencial”. Isso-foi. “Il manque quelque chose” que 

meu olhar ou o olhar do outro deve restabelecer, ainda que isso seja impossível. Isso-foi 

é o vazio que me resta, e é o que eu busco preencher narcisicamente.   

Tomemos o caso da pintura, do momento fundador da representação, quando a 

ligação do índice e do narcisismo, “foi colocada e trabalhada ativamente” (DUBOIS, 

1993, p. 112). Segundo Philippe Dubois, a “pintura, como dispositivo teórico, era 

inteiramente trabalhada pela questão do índice” (id., ib., p. 115). Para o teórico, a 

contiguidade, a “pregnância irredutível da dimensão pragmática da obra de arte” (id., 

ib., p. 115), nos passos primitivos da pintura, teria prevalecido sobre a questão da 

semelhança. Note: a distinção peirceana é de extrema importância para Dubois porque, 

seguido de muito perto pelo fantasma da mimese, platonicamente, o teórico tentará 

exorcizá-lo pela exaltação do índice: “a mimese não tem qualquer papel aqui” (id., ib., 

p. 117); ou ainda, quando relaciona o desejo e o índice, “a mimese vem após a 

contiguidade, o desejo passa em primeiro lugar pela metonímia, e a pintura nasce 

índice porque se baseia no desejo” (id., ib., p. 122).  
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Tentativa duas vezes frustrada: em primeiro lugar, porque, na arte pré-fotografia, 

o índice não se opôs à questão da semelhança – era, pelo contrário, uma maneira de 

obtê-la; e em segundo lugar, porque, mesmo tendo, na modernidade, se desligado da 

necessidade de parecer - inclusive quando o objeto era o corpo - remetemos aos 

trabalhos realizados, em diferentes períodos, por Franco Fontana, Kishin Shinoyama e 

de Imogen Cunningham -, o índice apenas sustentará mais firmemente a acepção 

comum da imagem enquanto representação. Isto é, o índice é tido como uma 

representação mais forte (e Barthes dirá: a própria “emanação do referente”), uma 

prova, no sentido atribuído por Dubois a esse litígio ícone-índice, justamente porque 

nele a ideia de falta (quer dizer, de excesso de referente) é evidente, é simplesmente 

inegável, e, sem dúvida, melhor porque mais próximo do modelo que lhe serve de base, 

a saber, a desejada e nunca atingida “realidade real”.  

Afirma Dubois: “a fotografia é um dispositivo teórico que se vincula, como 

prática indiciária, com o dispositivo teórico da pintura captada em seu momento 

‘originário’” (id., ib., p.  115). Como se verá, a exposição desse momento fundante 

(momento em suas elaborações histórica, fabulosa e mítica) nos oferecerá pela 

semelhança dos dispositivos expostos (baseados na sombra e no espelho) uma dupla 

certificação: 1) o indicialismo fotográfico se apoia explicitamente na crítica platônica ao 

circo do artista, ou seja, na sua depreciação da obra enquanto simulacro; 2) o índice e o 

narcisismo são duas formas agenciadas, são funtivos de uma mesma relação, ou, na 

redução especular-fotográfica de Dubois, “o narcisismo é o índice” (id., ib., p. 146). 

(Não está já aqui a fórmula que Rosalind Krauss  traduz como “juízo por ‘é’”?).  Note 

como Dubois não consegue ir além dessa correspondência: sua linguagem não é capaz 

de enunciar mais que isso porque está sujeita aos limites da representação sígnica 

tradicional (KRAUSS, 2002, p. 220).  

Em estudo sobre Lascaux, Bataille discorre sobre funcionamento de uma das 

técnicas associadas à “origem da pintura”, isso é, da representação do corpo surgida da 

impressão ou decalque: “introduzir um pó colorido num tubo oco e soprar. É assim que 

se procedeu para obter as mãos em padrão” (BATAILLE in DUBOIS, 1993, p.116). 

Segundo Dubois, “a imagem obtida é literalmente um traço, uma transposição, o vestígio 

de uma mão desaparecida que estava ali” (DUBOIS, ib., p. 116). A mão é o padrão, é o 
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modelo. Nosso corpo está em Lascaux, entre outros que não estão; nosso olhar, 

capturado pela insistência de uma falta: nada poderá significar uma mão além dessa 

ausência. A significação, pois, funda-se por esses jogos de substituição, jogos 

necessários que não pressupõe, para não dizer simplesmente, não permitem, a 

desterritorialização do código. Ressonância e redundância. “O resultado, imagem de um 

contorno por contato, aparece assim como uma sombra conduzida, mas uma sombra em 

negativo, figura em branco, em oco, esvaziada, pintura não pintada (‘soprava-se em 

torno’) obtida por subtração” (id., ib., p. 116). Essa subtração do referente seria 

essencialmente fotográfica - ou seja, explicitaria “a ontologia de qualquer fotografia” 

(id., ib., p. 116) -, e não se distinguiria muito do dispositivo presente nas “Rayografias”, 

de Man Ray, e dos “Fotogramas”, de Moholy-Nagy.   

 Passemos à fábula. Narra Plínio, autor da história em questão: a cena decorre em 

um quarto, iluminado por uma vela e ocupado por dois amantes. A moça, apaixonada, 

decalca, na parede, a sombra do amado prestes a partir para longa viagem. “No instante 

derradeiro e flamejante, e para matar o tempo, fixar a sombra daquele que ainda está ali, 

mas logo estará ausente” (id., ib., p. 118). Trata-se, aqui, afirma Dubois, de um 

mecanismo parecido com o da fotografia: a sombra nasce instantaneamente, não 

dependendo do sopro como em Lascaux. “A indicialidade opera pelo preto e branco, no 

modo da instantaneidade da tomada, sem que o homem nele intervenha como emissor e 

sobretudo dá-se literalmente como escrita pela luz (foto-grafia)” (id., ib., p. 118). A 

sombra é, assim, “natural”: índice puro porque devedor absoluto – no tempo e no 

espaço - do seu referente. O decalque, na leitura de Dubois, será a subtração da 

contiguidade temporal dessa relação e constituirá um índice maculado – ou ícone - pela 

distância condensada na constatação: “isso esteve ali”, ou, simplesmente, em sua 

formulação mais poética e mais célebre: Isso-foi.  Pelo revelador e pelo fixador, ou pela 

mão que contorna a sombra com um pedaço de carvão, a imagem “perde parte do que 

constituía sua pureza indicial” (id., ib., p. 121), para abri-se à representação e à morte – 

a mumificação - que supõe.  

 Defesa do índice puro: negação da imagem indesejada porque distante da 

verdade (a três níveis, formularia Platão). Somos induzidos a pensar que a mumificação 

do referente, a vontade de “estatuificá-lo para sempre como signo e remetê-lo a uma 
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ausência inexorável, ao esquecimento, à carência, à morte” (id., ib., p. 120), já não está 

pressuposta, para não dizer imposta, pela escala de valor do neo-platonismo: a 

realidade, enquanto verdade petrificante, enquanto conhecimento inatingível, necessita 

de meios de expressão, de substituição, que estabeleçam uma relação pura, necessária, 

modelar, consigo. Eis a mumificação original: uma imagem dirá o que ela assemelha. 

Entretanto, dizer o que se assemelha não é dizer simplesmente o quanto 

qualitativamente se assemelha, mas dizer o quanto temporal e espacialmente se 

distancia do que se assemelha. Só assim compreendemos porque afirmação e 

semelhança são, entre diferentes cortes, descontinuidades, intenções e desejos, da 

representação Antiga à Clássica – o que está por trás da Visão Objetiva13 -, dois polos 

que se pressupõe e se confundem. Polos que operam a depreciação absoluta do estatuto 

da imagem enquanto simulacro. Sem esforço, a evidência: a caverna está toda lá, na sala 

iluminada pela vela, na realidade prestes a se fazer ausente, na indiscutível relação 

travada entre o desejo – o decalque nasce da circunstância amorosa - e o índice, 

agenciados todos em função da ausência, da falta, do recalque, do “testemunho da 

presença real do corpo referencial” (id., ib., p. 122).   

Vasari apresentará uma variante da história de Plínio duas vezes importante para 

esse incurso. Primeiro introduzindo a referência ao Deus criador que “modelando o 

homem, revelou a primeira forma de escultura e pintura na admirável invenção de 

todas as coisas” (id., ib., p. 123); depois, transformando o texto original de Plínio, como 

vimos, uma história da representação do outro, em uma narrativa da autorrepresentação, 

do autorretrato. “Segundo Plínio, a arte de pintar foi introduzida no Egito por Giges, o 

lídio que, estando junto a uma fogueira e olhando a própria sombra que se projetava na 

parede, desenhou de repente (subito) seu próprio contorno com um pedaço de carvão” 

(id., ib., p. 123). Puro catecismo. Como reconhece Dubois, se tomar a criação divina 

como modelo da representação, remete a origem da pintura à imemorialidade mítica (in 

illo tempore), não estende, contudo, ao homem, a função de deus criador original 

(creator ex nihilo), mas de “um sujeito que já foi criado e que só faz imitar, copiar, 

reproduzir (imperfeitamente) a obra e o gesto do Grande Genitor” (id., ib., p. 123).  A 

                                                            
13 Conceito utilizado por Laura González Flores (2005) para definir a sobreposição entre a afirmação e a 
semelhança característica de um longo período da produção artística (cerca de 25 séculos) solapado pelas 
vanguardas artísticas do século XX.   
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importância do índice para o platonismo é irrefutável quando seguimos a arguição de 

Dubois: “destinada a ser apenas repetição de origem, re-produção mais do que criação, 

retomada de um modelo inacessível e sempre já ali, é a própria atividade de 

representação que se encontra inscrita dessa maneira em uma lógica de tipo indiciário” 

(id., ib., p. 123). Com Vasari, a origem da pintura inscreve-se “no narcisismo” divino 

(um contracenso, porque todo narcisismo pressupõe incompletude), como também 

humano. O narcisismo pressupõe uma ordem transcendente, pressupõe o juízo de Deus.   

Mãos impossíveis de M.C. Escher (“Desenhando-se”, litografia de 1948): uma 

folha de papel presa com quatro tachas; a mão direita desenha a manga de uma camisa; 

a mão esquerda, já pormenorizadamente desenhada ganha vida, levanta-se da superfície, 

sai da manga, e desenha a outra manga donde sai a mão direita).  Representar a própria 

sombra, como narra Vasari, nos coloca o mesmo paradoxo: o enunciado deve 

compreender a enunciação, o objeto a ser a pintado e o sujeito que pinta são o mesmo. 

Na fábula, Giges se depara com impossibilidade igual: por ser um puro índice, a sombra 

se modifica enquanto o desenho toma corpo: quem se desenha se move para fazê-lo. 

Sempre a frustração: a criança tenta alcançar a própria sombra, pisá-la, dominá-la... 

Entretanto, como consegui-lo?  “Toda a história da representação só se constituiu para 

preencher, disfarçar essa ausência e esse defeito original, desviá-los, alterá-los e 

ludibriá-los, encontrar substitutos para eles” (id., ib., p. 126). Só há, pois, uma maneira 

de obtê-lo: decalcar a sombra de uma só vez, de súbito. “A sombra deve ser fulminada” 

e, isso, claro só se consegue com o advento da fotografia – ótica e haleto de prata: “o 

narcisismo indiciário do autorretrato só pode se realizar teoricamente na petrificação 

fotográfica” (id., ib., p. 128). 

Por fim, o mito de Narciso. Tome-se o famoso quadro de Caravaggio (fig. 16): 

Narciso “amarrado por inteiro”, vítima e algoz dessa “especularidade desejante” (id., 

ib., p. 142). No mito, mais que “essência” da pintura, certamente, mas também sua 

“origem”, como chega a afirmar Leone-Battista Alberti: Narciso “teria sido o inventor 

da pintura”, afinal, “dirás que pintar seja algo além de abraçar desse modo, com arte, 

essa superfície, aqui, da fonte” (ALBERTI in DUBOIS, ib., p. 140)? Filóstrato dá um 

passo mais largo. Estenderá a relação narcísica para todos os envolvidos no dispositivo: 

“essa fonte pinta os traços de Narciso como a pintura pinta a fonte, o próprio Narciso e 
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toda a sua história” (FILÓSTRATO in DUBOIS, ib., p. 143). Ou seja, Narciso busca na 

fonte o mesmo que o espectador busca no quadro. A pintura será, na leitura sugerida por 

Dubois, um reflexo daquele olhar, porque já não existiria uma diferença de natureza 

entre a superfície especular da fonte e uma pintura. O pintado e o refletido funcionam da 

mesma maneira: “sou sempre eu que me vejo no quadro que olho”, sou Narciso, 

portanto, porque onde creio ver o outro, vejo apenas a mim. “Qualquer olhar para um 

quadro”, é, pois, “narcísico” (id., ib., p. 143).   

 

 

Fig. 16 – Caravaggio, 1598‐1599 

 

No quadro, antevê-se dois níveis de representação. O primeiro nível decorre na 

figuração, no interior do quadro, da cena. Narciso mira-se, está amarrado, abraçado ao 

seu reflexo. A relação indiciária, aí, está toda inscrita no enunciado, na representação. 

Estamos fora, excluídos, distantes (do universo icônico, afirma Dubois) dessa conexão 

tão próxima que o espelho estabelece: índice puro. No segundo nível, extradiegético, 

estaria o espectador que olha o quadro, fora do universo da representação, mas, no 

entanto, “realmente implicado” nele: “o face a face com o quadro posiciona-nos como 

protagonistas por inteiro”. Filóstrato sobrepõe, portanto, o enunciado e enunciação. 

Donde antes se vivia o paradoxo da representação da sombra, agora se impõe o jogo 

igualmente aporético do espelho. Como afirma Dubois, “o narcisismo é o índice” (id., 
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ib., p. 146), aderência do sujeito a si mesmo: Ovídio perguntando ao Narciso da pintura: 

“Acreditas que a fonte vai conversar contigo” (id., ib., p. 144)? Linguagem familiar com 

o personagem da representação, “em que o sujeito só pode se perder, naufragar – exceto 

se justamente sair do índice, exceto se cortar essa relação circular e especular de co-

presença a si mesmo como outro, exceto se renunciar ao dêiticos para entrar no 

narrativo” (id., ib., p. 146). A linguagem nasce, pois, dessa relação dêitica necessária: 

“só é possível porque cada locutor se coloca como sujeito remetendo a si mesmo” 

(BENVENISTE in DUBOIS, ib., p. 146).     
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2.  O que é mais comum, mais vulgar, mais à mão e mais fácil sou Eu  

 

Vê-se na imagem da esquerda o Museu de Arte Contemporânea de Niteroi. 

Fotografia aérea. O mar ao fundo é quase negro, e a rampa sinuosa, pintada de 

vermelho, sai da nave branca: Niemeyer.  

Na página direita, está Richardson, sobre o centro espelhado de uma sala de 

estar. Richardson está nu, deitado com as costas sobre o vidro, apoiado sobre os 

cotovelos, punho cerrado, rosto sorridente e cigarro na boca. As pernas muito abertas 

e levantadas.  Na sala de cor avermelhada, o flash deixa as nádegas de Richardson 

iluminadas demais. É uma foto caseira, tirada dentro de uma sala de estar. Vem à 

minha cabeça uma declaração do fotógrafo: “Então finalmente, há três anos, eu 

comecei a tirar minha roupa. As pessoas da moda diziam: ‘se eu vir mais uma foto de 

uma mulher com pernas abertas... ele é um misógino, é um pornógrafo’. Então decidi 

que iria abrir minhas pernas também. Serei o objeto. Pensar em pessoas se 

masturbando para mim ou para as fotografias que eu tiro é ótimo” (RICHARDSON, 

2004).     

O narcisismo deseja o corpo, a intimidade. Deseja o que existe necessariamente 

em sua fantasia e que foi seu - como foi/é da fotografia “a coisa necessariamente real” 

(BARTHES, 1984, p. 115) que passeou frente à objetiva. O narcisismo pressupõe a 

sensibilidade terapêutica, confessional, autoescrutinada de um sujeito que se toma como 

“o ponto de partida e chegada do cuidado de si” (COSTA, 2005, p. 185). Fala-se aqui 

do indivíduo cuja preocupação consigo assume sozinha o papel de afirmar “o que se é” 

e “o que se pretende ser”. Também fala-se aqui de uma sintomatologia e de uma 

sensibilidade  indolente (identificada, com algumas variações, por Christopher Lasch, 

Richard Sennett e Jurandir Freire Costa) tomada como uma “vertente do individualismo 

contemporâneo” (id., ib., p. 185), indiferente aos compromissos coletivos.  

Vejamos, uma vez mais, o caso de “Blow-Up” (“Depois daquele beijo”) (1966) 

(figs. 17 e 18). Tome-se, primeiramente, o fato essencial da narrativa: o fotógrafo (não 

por acaso “de moda”) vê na revelação mais do que vê no momento do disparo da 

máquina. Não é isso que a análise indicial-narcisista não se cansa de repetir: a fotografia 

é capaz de ver mais, de ir ao mais íntimo da realidade e dali retirar o que precisa, de 
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fazer falar o crime que o olhar ligeiro não é capaz de tomar?  Só assim, apoiada nessa 

certeza do rastro, a imagem fotográfica pode ser para nós, ainda, o melhor espelho, 

aquele a que confiamos a tarefa de nos dizer o que simplesmente não vemos.  

 

                  

                                         Figs. 17 e 18 – Antonioni, 1966 

 

Ora, não se pode ver e dizer tudo. Não se pode ver e dizer tudo de qualquer 

maneira. E, sobretudo, não se pode ver e dizer tudo de qualquer maneira sempre. Todos 

os elementos da imagem lidam diretamente com condições de possibilidade, que são ao 

mesmo tempo condições de visibilidade e condições discursivas. Certa vez, Milton 

Guran afirmou em análise de uma de suas fotografias: “Olhem essa indiazinha, olhem 

sua composição com a arquitetura da oca. Há vinte anos atrás, eu não vi como essa foto 

era tão boa”. A indiazinha do Xingu estava lá, no momento de sua fala, criminalmente. 

O que Guran não percebe é que talvez a indiazinha sequer estivesse lá “na hora da 

fotografia”, nem na primeira revelação, assim como pode vir a não estar, daqui há 20 

anos. Ele a viu, simplesmente, porque ela se colocou lá. Porque, de alguma maneira, por 

alguma reconfiguração de todo diagrama, isso foi possível. Quer dizer, a obra de 

Antonioni, tantas vezes citada para atestar o índice (a necessidade familiar do referente), 

não para justamente de negar a relação especular: a questão é saber que a imagem, 

mesmo a fotográfica, não cessa de reproduzir-se em falsas provas, não para de revelar-

se em novas formas, novos agenciamentos. Tudo passa por uma imagem a fim de 

modificá-la, e ela mesma modifica a gravitação de outras imagens, de outros discursos, 

de tudo que lhe rodeia. Dizer que se viu algo (como uma simples indiazinha) é dizer 
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antes que se foi permitido vê-lo, de alguma maneira, em algum tempo. Como afirma 

Mauricius Farina, trata-se aqui da busca de uma imagem (e, sobretudo, maneiras de 

interpelar essa imagem) “pós-representativa”, imanente, duplamente articulada. Uma 

imagem não narcísica, para a qual não bastaria ser tratada como “sombras chinesas”, 

mas como uma imagem “capaz de automovimento” (DELEUZE, 1992, p. 152). Não 

uma imagem justa, mas justo uma imagem (id., ib., p.53). 

Postulamos, nesse sentido, que o realismo fotográfico de artistas ao exemplo de 

Carlos Casteleira, Augusto Alves da Silva, Jeff Wall (fig. 19), Andreas Gursky, Gregory 

Crewdson, Philip-Lorca diCorcia (fig. 20), Sarah Dobai e Sarah Jones, também ao 

exemplo de Nam Goldim, Martin Parr (fig. 21) e Larry Clark, ou ainda, no sistema de moda, 

de Terry Richardson e Jurgen Teller (fig. 22) revelariam a sedimentação estilística de um 

“realismo do cotidiano que transcende as aparências da sua própria banalidade”14.  

 

           

      Fig. 19 – Jeff Wall, 1985              Fig. 20 ‐ Philip‐Lorca diCorcia, 1990‐92 

 

Transpassa-se o imediato, fazendo da fotografia uma imagem desnarrativizada 

pelas forças que a compõem. Não deixa de ser surpreendente que o caminho escolhido 

para desconstruir o índice leve ao realismo e que desse realismo nos cheguem imagens 

narcisistas, íntimas e banais.  Estamos às voltas com fotografias que demonstram como 

uma imagem habita o paradoxo para encurralá-lo, para mostrar seus limites, sua 

debilidade, para aceder ou imergir completamente na condição de simulacro.   

                                                            
14  FARINA, Mauricius. Da imanência de algumas figuras, disponível em: 
<http://www.studium.iar.unicamp.br/seis/7.htm>, acesso em: 25 de julho de 2009. 
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                  Fig. 21 – Parr, 1995‐99                           Fig. 22, Teller, 1996  

 

Ainda em “Blow-Up”, “Antonioni leva um fotógrafo de moda a rondar 

compulsivamente em torno do corpo de Verushka, com a câmera a clicar” (SONTAG, 

2004, p. 23). O narcisismo do ato fotográfico revela-se através do corpo e sua 

intimidade (o interesse pelo corpo é a forma do conteúdo do narcisismo, enquanto o 

índice é sua forma de expressão? O índice é a forma do conteúdo enquanto o discurso 

narcisista é sua forma de expressão?). O desejo narcisista não fere e não penetra, não 

inter-fere. Diz-se, “fotografar é, em essência, um ato de não intervenção” (id., ib., p. 

22), um ato mal, porque um ato indiferente. “Sempre pensei na fotografia como uma 

maldade” (ARBUS in SONTAG, ib., p. 23), afirmou Diane Arbus, ainda que suicida, 

uma fotógrafa indiferente segundo condenação da ensaísta americana. Como vimos, o 

índice suporta a depreciação platônica da fotografia, “uma técnica que não modifica o 

mundo”. Tudo corre diante da objetiva: o fotógrafo deve escolher entre salvar uma vida 

ou registrar a morte, e não se pode optar pela primeira opção sem abandonar a segunda. 

“A câmera não estupra, nem mesmo possui, embora possa atrever-se, intrometer-se, 

atravessar, distorcer, explorar e, no extremo da metáfora, assassinar” (id., ib., p. 23). A 

indiferença da fotografia referencial é exatamente a mesma indiferença que se atribui ao 

indivíduo narcisista: “a liberdade de escolher significa na prática uma abstenção de 

escolha” (BAUMAN, 2008, p. 189).                  
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2.1.   Precarité  

 

Vejo cinco presidiárias vestidas com camisetas brancas à frente de uma grade 

azul. Uma delas, à esquerda, está grávida. Ao seu lado, uma negra de cabelos loiros, 

levanta-lhe a camisa exibindo a barriga. Todas as cinco presidiárias vestem calças 

jeans Diesel. 

Em outra imagem, à frente de uma parede branca está Richardson. Exibe com 

cuidado o caderno de cultura “Ilustrada”, da Folha de São Paulo. Richardson está nu, 

calças no joelho. Como sempre, sorri.  Na capa da “Ilustrada”, o título: “Terry, o 

terrível”. 

         

O diagrama narcisista, que torna possível o olhar especular sobre as imagens e, 

em última análise que torna possível a emergência da imagem narcisista por excelência, 

a fotografia, é um diagrama precário. Reafirmamos: o desejo documentarista, indicial, 

narrativo da fotografia é ao mesmo tempo estímulo e resposta, causa e efeito, desse 

quadro social marcado por uma sensibilidade individualista, esquadrinhada, 

autorremissiva e autoescrutinada.   

 

          

        Figs. 23 e 24 – Richardson, 2007 
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Nesse sentido, em alguma medida, Nathan Zuckerman, alter-ego de Philip 

Roth15 em “Fantasma sai de cena” (2008), personifica a precariedade de um mundo 

minimalista, autocentrado e socialmente indiferente.  Zuckerman, que apenas deseja “ter 

o controle da própria bexiga” (ROTH, 2008, p. 25) isola-se e, às voltas com o próprio 

corpo decadente, lamenta: “não vou a jantares, não vou ao cinema, não vejo televisão, 

não tenho telefone celular, nem videocassete, nem DVD, nem computador (...). Não me 

dou mais o trabalho de votar” (id., ib., p.11). Zuckerman é inadequado. Sente-se como 

quem cometeu um crime cuja culpa partilha com todos, o crime de não encontrar mais 

sentido para sua vida.  E seria o caso de perguntar: o delito informulável que comete 

Zuckerman não é o mesmo que lançou Joseph K. na contradição que subsiste a toda 

sociedade burocratizada: suas “instituições ‘para solucionar problemas’ são 

transformadas em ‘instituições para causar problemas’” (BECKER in BAUMAN, 2008, 

p. 12)?  

Segundo Zygmunt Bauman, trata-se aqui de um indivíduo abandonado “a uma 

luta solitária para qual a maioria de nós não conta com os recursos necessários para 

executá-la sozinho” (BAUMAN, ib., p.13). Dessa forma, aspectos tais,   

 

a apatia política e a colonização do espaço público com as intimidades da vida 
privada, a “queda do homem público”, mencionada por Richard Sennett, o 
rápido desaparecimento da velha arte de atar os laços sociais e fazê-los durar, o 
medo/desejo esquizofrênico de separação e de se ser deixado sozinho (...), as 
paixões ardentes que acompanham a busca desesperada por comunidades e a 
fissiparidade daquelas que são encontradas; a imortal demanda por regimes 
punitivos novos e melhorados com os quais se possa atormentar os corpos dos 
bodes expiatórios, unida paradoxalmente com o culto do corpo como “a última 
linha de trincheiras” a ser defendida com unhas e dentes, e fonte de uma série 
infinita de sensações cada vez mais prazerosas para absorver e processar os 
estímulos em oferta; a sempre crescente popularidade de drogas produzidas 
química, eletrônica ou socialmente, que se espera que, em diferentes momentos, 
agucem as sensações da vida e as harmonizem ou silenciem (id., ib., p.13) 

 

constroem o quadro sintomático (discursos, gestos, técnicas, hábitos) do diagrama de 

emergência do índice fotográfico.  

                                                            
15  Nathan Zuckerman é personagem de outros oito romances de Roth, romancista notadamente da 
sensibilidade narcisista, indiferente, capturado pelas armadilhas de sua intimidade.   
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Banalidades. Não podendo, ou achando que não pode realizar “o importante” – 

seja lá o que isso signifique em termos políticos – o sujeito narcisista voltar-se-á, como 

o personagem de Roth, para coisas que limitam-se à sua esfera de ação, sendo o corpo, 

entre eles,  o dileto.  “Ao colocar sua atenção e energia em coisas assim, você pode até 

fazer com que elas importem, ao menos por um tempo...” (id., ib., p. 190). O consumo 

de “passatempos substitutos”, a compra compulsiva sendo o mais democrático deles, 

revela, pois, a energia que o narcisista dedica a atividades ordinárias. “As idas aos 

shoppings são expedições a um outro mundo, de todo diferente do resto da vida diária, 

para aquele ‘outro lugar’, onde podemos viver brevemente aquela autoconfiança e 

‘autenticidade’ que buscamos em vão” (id., ib., p. 191). A autoconfiança que uma calça 

Diesel invariavelmente pode me oferecer. Note que, não por acaso, o protagonista de 

“Blow-Up” (e também o personagem de partida dessa incursão) é um fotógrafo de 

moda. Isto é, um fotógrafo de coisas banais: a imagem produzida no sistema de moda 

serve ao consumo e à liberdade de parecer, assim como a modelo encarna os dois polos, 

sendo ao mesmo tempo um objeto cafetinado e intercambiável. 

O narcisista esforça-se igualmente com outro “passatempo substituto”, ainda 

mais íntimo, também mais angustiante, a saber: desconstruir, reconstruir, reparar, 

remodelar, continuamente, sua autoidentidade. Essa identidade, queremos demonstrar 

nessa incursão, é buscada através do corpo, da atenção que cada um dedica à sua 

intimidade, da energia direcionada ao autoescrutínio, e da maneira com que cada um faz 

passar por si, meticulosamente, formas de controle cada vez mais bem ajustadas - como 

não poderia ser melhor ajustado o terno feminino de Coco Chanel, como não poderia ser 

melhor ajustada a relação contígua do índice e da imagem fotográfica. O jogo não 

permite em absoluto que a questão da identidade seja abandonada, pelo contrário, a 

identidade é uma parte essencial do funcionamento da máquina de ressonância. 

O narcisismo é a forma de sobrevivência psíquica na precariedade16. O que torna 

difícil  - quando “os alvos das ações são precários e seus efeitos incertos” (id., ib., p. 19) 

-  não se deixar levar pela constatação capciosa de que somos uma comunidade de 

degredados de si mesmos. A identidade sempre demanda o pertencimento a um “grupo 

de referência” (LASCH, 1986, p. 23), assim como o grupo sugere a necessidade da 
                                                            
16  Precarité é um conceito utilizado por Pierre Bourdieu para qualificar a sociedade contemporânea 
marcada pela crise da tradição.  
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identidade. Sobre a vacuidade dos termos, comenta Eric Hobsbawn: “Nunca a palavra 

‘comunidade’ foi usada de forma mais indiscriminada e vazia do que nas décadas em 

que as comunidades no sentido sociológico ficaram difíceis de serem encontradas na 

vida real” (HOBSBOWN in BAUMAN, 2008, p. 192). A identidade expressa, pois, 

esse desejo de pertencimento e de segurança num mundo instável: oferece um falso 

horizonte onde as angústias individuais e vividas solitariamente, podem ser exorcizadas, 

por algum tempo, pelo sentimento de partilha desse vazio. Não é preciso muito para 

chegar à conclusão de que, na comunidade, o que se partilha é a vergonha de se ter 

tornado um escravo de si mesmo, de estar comprometido até o último fio de cabelo (e a 

contracultura levou a expressão à literalidade) com a própria intimidade. Pode-se objetar 

que a comunidade é o “modo de escapar da solidão gregária própria da organização 

racional e mecânica da vida social moderna” (MAFFESOLI, 2004, p.70). Mas de 

nenhum modo essa “comunidade de degredados de si mesmo” abala o princípio de 

individualização que lhe serve de fundo: o individualismo é a própria tomada de 

consciência da individualidade. Na comunidade subsiste ainda a fixação sobre o Eu, 

como afirma o filósofo Peter Sloterdijk (1999, p. 9), já que o individualismo apoia-se 

sobre essa necessidade da autodescrição e da reivindicação daquilo que é a escrita da 

sua própria história e opinião. Observável desde o século XVIII, quando o burguês 

tomou para si o lugar do heroi romanesco das autobiografias, esta mobilização gerou 

durante o século XX, uma nova reivindicação de caráter individualista, desta vez 

traduzida pelo design, ou seja, uma tomada de posição ativa na elaboração da 

autoimagem, da aparência (id., ib., 10). 

Filosoficamente isso implica observar que as deserções da moda, os movimentos 

estéticos criativos, a necessidade de ser original são indissociáveis daquilo que a 

filosofia kantiana intuiu: o sujeito seria aquele para quem o fundamento de todas as 

representações reside em seu próprio pensamento ativo. Ou, em outras palavras, como 

aponta Sloterdijk, observa-se, nesse universo de renovação constante, a sobreposição 

semântica dos verbos ser e produzir. A concepção divina transcendente (ideia de que 

uma inteligência divina, universal e impessoal atuaria, através dos indivíduos, 

conferindo-lhes sentido), por sua vez, seria abandonada em nome da privatização da 

inteligência, espécie da capitalização individual dos sistemas de valor. Da esfera divina 
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absoluta à dimensão atômica do “eu mesmo”, eis a simplificação do empreendimento 

moderno. 

 A identidade se tornou “um prisma, através do qual outros aspectos tópicos da 

vida contemporânea são localizados, agarrados e examinados” (BAUMAN, 2008, p. 

178). Uns mais que outros, somos todos pequenos Faustos: aventuramo-nos na busca da 

autodeterminação compulsória.  Transformando sólidos em poeira, em líquido. Em 

outros sólidos? Melhor. “Ébrias das fórmulas externas, dos meros processos da razão e 

da ciência, as gerações, que nos precederam, aluíram todos os fundamentos” (PESSOA, 

2006, p. 190). A natureza humana, na modernidade, “tornou-se uma tarefa que todos 

tinham de enfrentar e executar da melhor forma que pudessem” (BAUMAN, 2008, p. 

181). Da predestinação ao projeto de vida, do destino à vocação, da “natureza humana” 

à “identidade”: “podemos nos tornar o que desejamos” (id., ib., p.181), dirá o 

renascentista Pico della Mirandola; “A autotransformação é a única ‘essência humana’” 

(id., ib., p. 182), dirá o iluminista Rousseau; “As sensações da espécie humana em 

peso,/ quero-as eu dentro de mim; seus bens, seus males/ mais atrozes, mais íntimos, se 

estranhem/ aqui onde à vontade a mente minha/ os abrace, os tateie; assim me torno/ eu 

próprio a humanidade”, escreve Goethe, no Fausto17 (GOETHE in BERMAN, 2006, p. 

53). Sim, “derreter os sólidos” como escreveram Marx e Engels. Mas derretê-los para 

conformá-los em novos sólidos: mais adaptados, melhor acomodados ao novo projeto 

lógico-racional que se estabelecia. Immanuel Kant será, pois, o insuperável 

representante filosófico dessa nova composição que se impunha: “somos todos dotados 

com a faculdade da razão, essa poderosa ferramenta que nos permite comparar as 

opções em oferta e fazer nossas escolhas individuais” (BAUMAN, ib., p. 182). A 

faculdade da razão, desde que bem utilizada, implicaria a universalidade das escolhas: 

com ela seria possível obter o consenso e se estabelecer um “código de coabitação”, 

uma moral estendível a todos os homens.  

“A ‘individualização’ consiste em transformar a ‘identidade humana’ de uma 

coisa ‘dada’ em ‘tarefa’ – e encarregar os atores com a responsabilidade de 

desempenhar essa tarefa e de arcar com as consequências de seu desempenho” 
                                                            
17 Afirma Marshall Berman: “O que esse Fausto deseja para si mesmo é um processo dinâmico que inclua 
toda sorte de experiências humanas, alegria e desgraça juntas, assimilando-as todas ao seu interminável 
crescimento interior; até mesmo a destruição do próprio eu seria parte integrante do seu 
desenvolvimento” (BERMAN, 2006, p.53).     
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(BAUMAN, 2008, p. 183). A vida moderna prescreveu: é necessário que você se torne 

o que é. Não existe, portanto, individualização que não seja moderna. Note, no entanto, 

que a identidade não é uma questão privada. E isso não implica apenas afirmar que a 

individualidade é fruto de intersecções sociais, como poderemos observar na explanação 

de Nobert Elias, mas também inferir o movimento inverso: a maneira como 

respondemos a essa “individualização” também incide diretamente sobre as formas de 

sociabilidade.  

Segundo Elias, o indivíduo vive uma grande padronização da autoimagem que o 

leva a sentir e pensar: “Estou aqui, inteiramente só; todos os outros estão lá, fora de 

mim; e cada um deles segue seu caminho, tal como eu, com um eu interior que é seu eu 

verdadeiro, seu puro ‘eu’, e uma roupagem externa, suas relações com outras pessoas” 

(ELIAS, 1994a, p. 32). Trata-se de uma atitude “natural e óbvia” para quem a toma para 

si.  

Entretanto, nem natural, nem óbvia, essa atitude expressa “uma singular 

conformação histórica do indivíduo pela rede de relações, por uma forma de convívio 

dotada de uma estrutura específica” (id., ib., p. 32) Isso é, para Elias, o que revela essas 

relações dotadas de pretensa naturalidade é a autoconsciência de pessoas obrigadas a 

“adotar um grau elevadíssimo de refreamento, controle afetivo, renúncia e 

transformação dos instintos”, de pessoas “acostumadas a relegar grande número de 

funções, expressões instintivas e desejos a enclaves privativos” (id., ib., p. 32), sejam 

eles pertencentes a uma esfera afastada do olhar externo sejam eles afastados da 

consciência do próprio sujeito por recalques inconscientes. Autoconsciência construída 

a partir de longo processo civilizador matizado por um estado contínuo de tensão e 

diferenciação entre proibições sociais (tomadas como autodomínio) e desejos não 

controlados e recalcados pelo sujeito. “É essa ‘privatização’ ou exclusão de certas 

esferas da vida da interação social, e a associação delas com o medo socialmente 

instilado sob forma de vergonha e embaraço, por exemplo, que levam o indivíduo a 

achar que de ‘dentro’ de si” (id., ib., p. 32) é algo que não existe em relação com os 

outros e só posteriormente exercita tal contato exterior e “não autêntico”. Note-se que 

esse abismo psíquico é projetado para a sociedade em forma de outro abismo: não se 

consegue mais estabelecer satisfatoriamente a ligação entre o sujeito e sociedade.  
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O narcisismo não é, pois, o refluxo do processo civilizador? Ou ainda, numa 

melhor imagem: não é a expressão máxima da hiperpsicologização que esse processo 

supõe? A força centrípeta que empurrou (a custo de muita energia de sujeitamento 

disciplinar) tudo para debaixo do tapete é agora uma força centrífuga que não nos 

permite enxergar senão sob esse símbolo privativo, íntimo, autorreferente. 

 

  Richardson está abraçado à modelo Yasmin Brunet. Sem camisa, o fotógrafo 

exibe suas tatuagens. Ao sorriso habitual, insincero, irônico, faz acompanhar o gesto 

positivo: polegar da mão direita levantado. Ao seu lado, a jovem modelo, muito magra 

e apenas de calcinha, seios tocando o peito do fotógrafo, espelha-lhe o gesto com a 

mão. Seu sorriso é espontâneo, ainda que constrangido. 

Em imagem anterior, que toma duas páginas do livro, vejo um catador de lixo. 

Sem camisa, agachado, no depósito, separa o que ainda guarda valor de comércio. Um 

crucifixo dourado pende-lhe do pescoço.    

 

Vem-me à memória uma instalação de Jair de Souza. Nela o interator é 

convidado a entrar em uma cabine onde se deixa fotografar. Em seguida deve criar seu 

próprio autorretrato com a ajuda do programa “Photocomposer Plus”. As duas 

imagens são impressas e expostas: “WANTED!”.   

 

Para o teórico americano Christopher Lasch, o narcisismo traduz a fase 

decadente de um sistema cujo funcionamento se baseou na cultura do individualismo 

competitivo. A forma de vida narcisista é paroxística, precária, impetrada pelo 

individualismo extremo, pela guerra de todos contra todos, marcada pelo abandono da 

busca da felicidade em nome do fim estéril da preocupação autorremissiva. (LASCH, 

1991, p. XV). O narcisismo é uma forma de terapêutica da sobrevivência produzida 

diretamente pela crise de confiança no capitalismo. O mínimo-eu, segundo Lasch, faz 

frente à decepção engendrada principalmente por guerras desastrosas como a do Vietnã; 

pela estagnação econômica; pela iminente exaustão dos recursos naturais; pela onda de 

terrorismo; pelo revival de movimentos fascistas e pelo fatídico declínio da tradição.   
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Dessa maneira, Nathan Zuckerman, personagem de Roth, que não espera nada 

da política - como afirma Lasch, “a apatia do eleitor pode representar um ceticismo 

saudável em relação a um sistema em que a mentira pública se tornou endêmica e 

rotineira” (id., ib., p. XV) - , retirou-se de Nova York depois do 11 de setembro, já não 

se preocupa “com sua felicidade”. O narcisista é aquele que vive para o presente porque 

perdeu ou está perdendo “o senso de pertencimento à sucessão de gerações originadas 

no passado e que se prolongam no futuro” (id., ib., p. 5). Por isso, a moda será a melhor 

expressão de como se impetrou a derrisão contínua da tradição, levada a cabo pela velha 

máxima do “viva para você mesmo” e não para os que lhe precederam ou virão 

depois18.  

O fato é que ao indivíduo exilado da política e de seu passado não resta muito 

mais que a preocupação consigo: “o clima contemporâneo é terapêutico, não é religioso. 

As pessoas desejam não a salvação pessoal, mas o sentimento, a ilusão momentânea de 

bem estar, saúde e segurança psíquica”  (LASCH, 1991, p. 7). Como dito, a 

sensibilidade narcisista é terapêutica: motivações políticas ou religiosas, sob sua 

coloração individualista não revelam mais que um “egoísmo materialista” às voltas com 

o bem-estar físico e a segurança psíquica. O radicalismo19, pois, vem preencher vidas 

vazias, provendo-as de significado e propósito. Por exemplo, Lasch afirma que 

atmosfera onde floresceu o movimento de esquerda americano Weathermen, não muito 

diferente da atmosfera criada por Richardson em seus instantâneos caseiros e “pobres” – 

de violência, perigo, drogas, promiscuidade sexual, caos físico e moral – deriva não 

                                                            
18 Como aponta o filósofo francês Gilles Lipovetsky (1989), a Alta Costura caracteriza o momento em 
que a criação de vestuário é concebida pelo costureiro de ponta a ponta, em função do gosto e inspiração 
desse profissional. Um salto de artesão reprodutor à artista soberano. Essa transformação do costureiro 
em legislador demiurgo da elegância deu-se no século XIX, quando a atividade da costura é alçada ao 
patamar de belas artes e o nome do costureiro recebe um tratamento digno de poeta ou pintor. Roupas 
assinadas e, por vezes, criações autorreferentes, com status e direitos concebidos a uma tela ou escultura, 
comprovam a radicalidade dessa transformação. Ainda segundo Lipovetsky, no sistema de moda o culto à 
frivolidade e coisas tidas como vulgares, não acontece sem a derrisão do heroísmo elevado proclamado 
pela nobreza e pelo crescente desprezo à insípida moral cristã. O individualismo acede como expressão 
última dessa subjetividade moderna ávida pela renovação, pelas novas sensações e pelo prazer conhecido 
através do consumo.  
 
19  Lasch se refere ao radicalismo Susan Stern, seguidora do movimento comunista-revolucionário 
Weatherman (ou Wheathermen), principal representante da militância antiguerra dos anos 60 e 70.  Stern 
descreve, com linguagem mais próxima da psiquiatria que da medicina, seu encontro com os dissidentes 
da “Students for a Democratic Society”: “I felt good. I could feel my body supple and strong and slim, 
and ready to run miles, and my legs moving sure and swift under me. I felt real” (LASCH, 1991, p. 7). 
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tanto de uma velha tradição revolucionária, como da tormenta narcísica por que passava 

a América dos anos 70 (id., ib., p. 8). Segundo Lasch, a preocupação de um de seus 

seguidores mais célebres, a ativista política americana Susan Stern, não expressava mais 

que uma espécie de sobrevivencialismo “idiota” de mobilização privatista: “sua 

preocupação com sua saúde física, associada com sua dependência dos outros para a 

definição de sua identidade, distinguiria Susan Stern do religioso que se volta para a 

política para encontrar uma salvação secular” (id., ib., p. 8). O que está em jogo no caso 

Stern, alerta Lasch, é a necessidade de estabelecer uma identidade, e não de submergir 

sua identidade numa causa mais ampla.  A terapêutica recai diretamente sobre o corpo, 

imprimindo-lhe as formas de cuidado e saber, cada vez mais minuciosas e bem 

ajustadas, da dietética à estética, da plástica à promoção da “qualidade de vida”.  

 Lasch confirma o fracasso de nossos dias para estabelecer qualquer tipo de vida 

comum embora alerte para um processo simultâneo em que o próprio “isolamento” do 

indivíduo é minado pelas “tendências integradoras da moderna sociedade industrial” 

(id., ib., p. 9). Trata-se, pois, do estabelecimento da burocracia cuja lógica de 

funcionamento é subtrativa: aleija do sujeito suas habilidades para prover necessidades 

materiais, enquanto as desvia para a produção especializada. A atrofia da tradição de 

“autoajuda”20 erodiu até mesmo a competência diária para cuidar da prole. Estendendo 

sua lógica domínio a domínio, fez do indivíduo dependente do estado, da empresa, e de 

outras formas de burocracia.  

O narcisismo não é mais que a dimensão psíquica dessa dependência e não por 

acaso a fotografia documental é a forma de expressão deste “vínculo necessário” para 

composição de dispositivos burocráticos como atestam as fotos de identificação de 

passaporte, fichas criminais, registros diversos arrolados ao exercício do poder 

disciplinar21. Não seria exagero dizer que também na esfera da arte, e não apenas 

                                                            
20 “Self-help”, no original (LASCH, 1991, p. 10). 

21  Como afirma Nina Velasco, “a fotografia surge exatamente no período em que o diagrama disciplinar 
se consolida e se aparelha.” Ainda segundo a autora, “Walter Benjamin, ao teorizar sobre o processo de 
modernização da sociedade, já ressaltava as relações entre a fotografia e o poder policial”, importando 
para Benjamim, “o momento em que a esfera privada se torna cada vez mais pública, em que ‘uma 
múltipla estrutura de registros’ faz com que o ser humano desapareça nas massas da cidade grande” 
(VELASCO, 2008, p. 123)”. Na rolagem burocrática, Benjamin, aponta Velasco, destaca igualmente o 
importante papel da fotografia “no registro das partidas e das chegadas de carruagens em praças públicas; 
a contagem das cartas pelo correio; e a numeração das casas nos bairros populares” (id., ib., p. 123). 
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referido-se a sedimentação estilística do realismo fotográfico, certo apetite de escrutínio 

inspirado nas estratégias burocráticas encontram largo eco em algumas proposições, ao 

exemplo da instalação “Auto-retrato falado”, de Jair de Souza. Nessa instalação, as 

imagens fotografadas e produzidas pelo software ajudaram a criar um banco de dados 

de códigos faciais. Reunidos e separados por grupos, esses códigos “tornaram o 

programa muito mais eficiente em reproduzir faces com características específicas da 

população nacional” (VELASCO, 2008, p. 123-133). Não surpreende o fato de, 

posteriormente, o banco de dados ter sido doado à polícia carioca.   

 

O e-mail que pôs fim ao relacionamento da artista é o mote da obra. Ouço a 

leitura e comentários diversos (alguns realizados por figuras eminentes em suas áreas) 

sobre a fatídica e desimportante mensagem pessoal. Trata-se de uma carta privada, 

banal. E trata-se de uma obra narcisista. Calle produz o trabalho mais comentado da 

Bienal de Veneza de 2007.  

Vêm-me à memória outra ação da artista: “Os que dormem”, de 1979. Sophie 

Calle fotografa estranhos, escolhidos ao acaso, dormindo em sua própria cama. A 

artista afirma: “a arte para mim tem uma função terapêutica” (fig. 25). 

 

Malgrado sua ilusão de onipotência, o narcisista depende do outro para “validar 

sua autoestima” (LASCH, ib., p. 10). “Ele não pode viver sem uma audiência 

admirada”, (id., ib., p. 10). Sua aparente independência das amarras familiares ou dos 

constrangimentos de outras instituições que despreza não concede nem “liberdade de 

solidão”; nem seu alvedrio para “regozijar-se de sua própria individualidade” (id., ib.,, 

p.10). Aliás, exatamente isso alimenta sua insegurança que só conseguirá superar 

“vendo seu ‘grandioso self’ refletido na atenção do outro ou estando ligado aos que 

irradiam celebridade, poder e carisma” (id., ib., p.10).  

Segundo Lasch, o mundo do narcisista é um espelho, ao passo que seu olhar 

rude o vê como um deserto vazio a ser moldado ao seu próprio modo. Os americanos 

foram abatidos, pois, não pelo senso das possibilidades ilimitadas (no século XIX, como 

sabido, o oeste foi vítima da onda violenta contra índios e contra a natureza, que na 
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prática não significou a instauração de um regime anômico, mas imposição de uma nova 

ordem elaborada para manter o impulso selvagem sob controle, ainda que liberada as 

rédeas da sede de aquisição), mas pela “banalidade da ordem social que eles erigiram” 

contra esse senso (id., ib., p. 11). A internalização dos impedimentos sociais, 

empreendida para manter o deserto de múltiplas possibilidades sob limites civilizados (a 

matança cruel do velho-oeste acontecia ao mesmo tempo em que se antevia o resultado: 

uma comunidade pacífica, respeitável, beata e segura para as mulheres e crianças), 

resultou no sentimento de tédio do narcisista. Na expressão de Lasch: o narcisista se 

sente como um animal cujos instintos tivessem definhados em cativeiro (id., ib., p. 11). 

Desse definhamento, desse tédio, desse “processo civilizador” americano, advém a 

necessidade de uma vida instintivamente mais vigorosa que dê cabo da queixa frequente 

nos nossos dias de que “perdemos a sensibilidade ou a habilidade para sentir”: cultiva-

se experiências mais vívidas como forma de se desembaraçar da moleza civilizada. O 

narcisista condena o superego, a tradição, os valores compactuados a fim de reencontrar 

apetites exaustos (id., ib., p.  11). Como afirmou Elias, erigiu-se barreiras psicológicas 

tão grandes contra emoções fortes, expressões do id, que não se sabe mais o que é ser 

inundado pelo desejo. Aparentando desinteresse, submissão e sociabilidade, o narcisista 

se debate com uma raiva interna para que uma sociedade burocrática, densa e 

superpovoada, pôde gerar poucos escapes legitimados (id., ib., p. 11). A erosão das 

figuras de autoridade – pais, padres e mestres – não lança o indivíduo narcisista na 

condição de liberdade irrefreada, pelo contrário, “encoraja o desenvolvimento de um 

superego duro, punitivo, que deriva muito da energia psíquica, na ausência da 

autoridade das proibições sociais, dos impulsos destrutivos e agressivos do id”’ (id., ib., 

p. 12). Ou seja, como afirma Lasch, o esforço para manter o equilíbrio numa sociedade 

que demanda a “submissão às regras do trato social”, ao mesmo tempo que recusa 

fundamentar essas regras num código de conduta moral, encoraja a forma de 

autoabsorção infantil, vazia, narcísica que caracteriza esse sujeito da precariedade.  

Assim, o narcisista não passa de um sujeito atormentado pela ansiedade, pela depressão, 

pela sensação de vazio interior de quem não busca nem o autodesenvolvimento, nem a 

transcendência espiritual, mas “peace of mind”, sob condições que notadamente, em um 

movimento crescente, milita contra isso (id., ib., p. 13).  
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Fig. 25 – Calle, 1979 

 

O terapeuta, grande aliado do narcisista na busca dessa tranquilidade impossível, 

não convence pelo método de cura racional-científico de que lança mão, senão pela falta 

de esperança no futuro (“modern society ‘has no future’”) que forma a sensibilidade 

presenteísta incapaz de lançar qualquer olhar além da satisfação imediata de uma 

necessidade (id., ib., p. 13). Lasch afirma que, no discurso do terapeuta, mesmo as 

palavras “amor” e “sentido” são definidos apenas em termos de preenchimento das 

necessidades emocionais do paciente. A afirmação de que o amor ou o sentido podem 

ser formas de autossacrifício ou submissão é tomada pela sensibilidade terapêutica 

“como uma opressão, ofensa intolerável ao senso comum, injuriosa contra a saúde e 

bem estar pessoal” (id., ib., p. 13). Ainda segundo Lasch, liberar a humanidade desse 

tipo de ideias transcendentes de amor e responsabilidades “se tornou a missão das 

terapias pós-freudianas e, particularmente de sua conversão e popularização, para 

aqueles para quem saúde mental significa a superação das inibições e a gratificação 

imediata de todo impulso” (id., ib., p. 13).           

 

“Quando você está sóbrio, quando para de beber ou tomar drogas, você precisa 

encontrar novos meios para se excitar. Ficar nu e correr por aí, ou transar na frente de 

muitas pessoas é uma maneira de fazê-lo. Eu nunca pediria para que uma pessoa 

fizesse algo que eu mesmo não pudesse fazer” (RICHARDSON, 2004). 
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Em uma casa noturna carioca, Richardson está nu entre 10 go-go boys também 

sem roupa. Todos são negros e um deles envolve Richardson com um abraço carinhoso.         

 

Em “O declínio do homem público”, Sennett nos oferece uma leitura liberal da 

sintomatologia narcísica, não obstante próxima da desenvolvida por Lasch. Sennett 

parte do desequilíbrio de relações travadas entre a esfera pública e a privada, na 

modernidade, para chegar à constatação de que o comportamento impessoal não 

desperta, nessa sociedade, muita paixão. Como na trajetória de Calle, ou de Richardson, 

tudo é subsumido pelo si mesmo, pelo autoescrutínio, pelo transbordamento das 

questões pessoais.  

Dessa forma, se o “romano privadamente buscava um outro princípio para 

contrapor  ao público, um princípio baseado na transcendência religiosa do mundo”, na 

sociedade narcisista, “privadamente não buscamos não tanto um princípio” (isso é, 

também não se fala aqui de um sentimento religioso), “mas uma reflexão, a saber, o que 

são nossas psiques, ou que é autêntico em nossos sentimentos” (SENNETT, 1989, 

p.16). Segundo Sennett, “temos tentado tornar o fato de estarmos em privacidade, a sós 

ou com família e amigos íntimos, um fim em si mesmo” (id., ib., p.16). Novamente um 

paradoxo atormenta o narcisista: admitimos sem dificuldade que nossa vida psíquica é 

trabalhada por fatores externos, ao mesmo tempo em que dotamos essa vida psíquica de 

vida própria: “considera-se essa vida psíquica tão preciosa que fenecerá se for exposta 

às duras realidades do mundo social e que só poderá florescer na medida em que for 

protegida e isolada” (id., ib., p.16). Para Sennett, o mundo dos sentimentos íntimos não 

sofre mais nenhum refreamento, nenhum esforço quanto ao investimento balanceado de 

si mesmo, fazendo deslizar para fora, nessa esfera pública, questões entranhas e 

deformadoras para o trato impessoal e para as relações íntimas. “O eu de cada pessoa 

tornou-se o seu próprio fardo; conhecer-se a si mesmo tornou-se antes uma finalidade 

do que um meio através do qual se conhece o mundo” (id., ib., p.16). Essa autoabsorção 

hipertrofiada justamente nos impede de encontrar e dar uma explicação para nós mesmo 

do que será afinal “a nossa personalidade” (id., ib., p.16). A intimidade está por toda 

parte, é a medida de qualquer relação, se espraia por onde passamos ao ponto de não se 

saber mais se lidamos ou podemos lidar realmente com um mundo exterior ao nosso 
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psiquismo. “Quanto mais privatizada é a psique, menos estimulada ela será e tanto mais 

nos será difícil sentir ou exprimir sentimentos” (id., ib., p. 16), constata Sennett.  

 

            

Figs. 26 e 27 – Richardson, 2009 

 

A vídeoinstalação “Especular” (1978), de Letícia Parente, apresenta exatamente 

esse paradoxo: “duas pessoas, sentadas uma defronte da outra, travam uma conversa 

absurda com uma espécie de estetoscópio duplo”22. A conversa repete em desenrolar de 

espelhos paralelos durante seis minutos: “eu quero ouvir o que você está ouvindo de 

mim dentro de você”, “eu quero ouvir o que eu estou ouvindo de você que você está 

ouvindo de mim dentro de você”, etc. O diálogo é absurdo, como se refere a artista, mas 

também impossível: nessa conversa de “interiores”, não se pode mais estabelecer o que 

é o “mim” e o que é o “você”. Os dois interlocutores do vídeo estão presos no jogo 

especular da intimidade, e a falta de sentido crescente revela a dificuldade para se 

exprimir sentimentos numa relação narcísica, a dificuldade de saber os limites da 

interioridade.   

Nesse diagrama, um problema, um comportamento ou uma solução, antes 

concernentes à vida pública, suscita interesse apenas quando falsamente são tratados 

como pertencente a questões de personalidade, através de uma transformação 

problemática tanto para uma esfera quanto para outra: “Um líder político que busca o 

poder obtém ‘credibilidade’ ou ‘legitimidade’ pelo tipo de homem que é, não pelas 

ações ou programas que defende” (SENNETT, 1989, p.17). A visão terapêutica, essa 

                                                            
22  PARENTE, Letícia. “Especular”. Enciclopédia Itaú Cultural Arte e Tecnologia. Disponível em:  
<www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php?page=Especular>, acesso em: 28 de julho de 2009.  
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obsessão pelas pessoas e não pelo relacionamento impessoal que podemos travar com 

elas, faz-nos acreditar que “a comunidade é um ato de autodesvendamento mútuo e a 

subestimar as relações comunitárias de estrangeiros” (id., ib., p. 17). A mesma 

mobilização terapêutica e psicologizante inibiria, segundo Sennett, “o desenvolvimento 

de forças básicas da personalidade, tais como o respeito pela privacidade dos outros” 

(id., ib., p.17); assim como o entendimento que, uma vez sabendo que cada indivíduo é 

“uma câmara de horrores” repleta de segredos desagradáveis “do desejo, da cobiça ou 

inveja”, a relação civilizada entre as pessoas só poderia advir caso essa câmara se 

mantivesse muito bem fechada no universo privado (id., ib., p.17).     

A sensibilidade terapêutica prescreveu a necessidade do autoescrutínio. “O 

advento da psicologia moderna, em especial da psicanálise, baseava-se na crença de 

que, ao entender os procedimentos internos desse eu sui generis, desprovido de ideias 

transcendentes de mal ou de pecado” (id., ib., p. 17) poderíamos nos desvencilhar dos 

horrores do nosso circo interno e construir relações mais verdadeiras sem os 

empecilhos, sem as restrições morais criadas pela tradição. Eis a armadilha de que 

falava Lasch: como Sophie Calle, “multidões de pessoas estão agora preocupadas, mas 

do que nunca, apenas com suas histórias de suas próprias vidas e com suas emoções 

particulares” (id., ib., p.17).  A intimidade é, assim, a palavra que condensa essa busca 

por “calor, confiança, expressão aberta dos sentimentos” (id., ib., p.17) que não 

encontra vazão em um mundo impessoal pautado pelo entendimento (que nos oferece 

boa parte da significação).  O narcisismo não se expressa apenas pela valorização da 

experiência individual, ou pela expressão de um “individualismo inflexível” (forma de 

medir toda a vida social a partir do sentimento): “aos invés disso, é a ansiedade a 

respeito do sentimento individual” (id., ib., p.18) que põe as cartas. Sennett argumenta 

que o alcance dessa ansiedade, fundada nas mudanças profundas do capitalismo e da 

crença religiosa, se espraia muito além da fronteira americana. Trata-se, pois, da 

vulgarização do apetite autobiográfico (a “busca de autorrealização romântica”) vista 

como resposta às “condições da vida cotidiana” precária.   

Segundo Sennett a sociedade narcisista vive às voltas com um duplo problema 

público. Por um lado o comportamento e as soluções impessoais não despertam paixão. 

Por outro, as pessoas começam a tratar esses problemas e soluções, falseadamente, 
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como se fossem questões de personalidade. Assim, como a esfera pública, a privada 

também sofre: “o mundo dos sentimentos íntimos perde sua fronteira” (id., ib., p.19). 

Para Sennett, “não ocorreu nenhum exemplo mais vívido de tal deformação do que na 

mais íntima das experiências pessoais: o amor físico” (id., ib., p. 19).  

Edward e Florence, personagens de Ian McEwan, em “Na praia” (2007), são 

nesse sentido, como costuma julgar o senso comum, “as últimas vítimas” da moral 

vitoriana. McEwan simplesmente nos sufoca com o que foi a celebração das núpcias de 

um casal de virgens reprimidos, pudicos, desajeitados: “o namoro deles foi uma pavana, 

um desdobramento solene, demarcado por protocolos nunca acordados ou ditos, apesar 

de geralmente cumpridos. Nada jamais era discutido – tampouco sentiam a falta de 

conversas íntimas” (MCEWAN, ib., p. 21). Eles são um casal (talvez o último) para 

quem não valesse a sensibilidade terapêutica e sua vontade de intimidade já que “a 

linguagem e a prática da terapia, a moeda corrente dos sentimentos diligentemente 

compartilhados, mutuamente analisados, em geral ainda não tinham entrado em 

circulação” (id., ib., p. 21). Isso é, continua McEwan no mesmo parágrafo, “embora 

fosse possível ouvir falar de gente rica fazendo psicanálise, ainda não era comum ver-se 

em termos diários como um enigma, um exercício de história narrativa ou um problema 

a espera de solução” (id., ib., p.21). A vergonha que Edward e Florence sentem, em 

1962, logo seria abandonada pela exploração minuciosa e pública dos signos do sexo, 

numa antecipação limítrofe do “ato final”: o sexo a partir da revolução sexual estará por 

toda parte e assumirá a função de dizer a nós mesmos o aquilo que somos.    

Como argumenta Sennett, o erotismo, acompanhado de perto pelo sentimento de 

violação, fundava-se, no século XIX, na repressão e no medo (SENNETT, ib., p.19). A 

inversão desse cenário de coerção veio, durante o século XX, desmontar os interditos 

em nome de uma liberação total do amor físico, fustigando todas as “regras, limites e 

idealizações” que conferiam significado ao sexo. Não se pode falar mais de um 

“erotismo” (que supõe relações sociais – escolhas, repressão, interações), mas apenas da 

sexualidade (que supõe a “identidade pessoal” – um estado “no qual o ato físico do 

amor decorre quase como uma consequência passiva, como resultado natural do 

sentimento de intimidade entre duas pessoas” (id., ib., p.19-20). O medo de Edward e 

Florence, expressão do erotismo da era vitoriana, revela o sentimento de violação que 
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acompanhava todo ato sexual: “violação do corpo da mulher pelo homem, violação do 

código social pelos dois amantes, violação de um código social mais profundo pelos 

homossexuais”) (id., ib., p.20).  O casal virgem de McEwan expressa, pois, essa 

sensibilidade erótica dividida entre “o asco e o prazer” (MCEWAN, ib., p. 23), tal como 

descreve o momento em que a namorada Florence pousa as mãos entre as pernas do 

futuro marido: “Ele não podia imaginar o tanto que custou pôr a mão – as costas da mão 

– em tal lugar. Ela o amava, queria agradá-lo, mas tinha que superar uma aversão 

considerável ” (id., ib., p.22). Pesa sobre Florence um “sentimento de dever doloroso e 

forte” (id., ib., p.30), e não se pode dizer que não tenha sido positivo que sobre nossa 

época esse sentimento não se firme mais com tanta energia. Contudo, como escreve 

Sennett, “tem havido reação contra a ideia de que o amor físico é uma ação onde as 

pessoas se engajam, e que como qualquer outra ação social, deveria ter regras, limites e 

idealizações necessárias para conferir um significado específico” (SENNETT, ib., p.20). 

Se Florence era “refém de um jogo cujas regras não podia questionar” (MCEWAN, ib., 

p. 31), hoje o sexo assume a função de “revelar o eu”, traduzindo numa nova forma de 

escravidão pela busca do sujeito nos órgãos sexuais. Não se fala mais em “aprender com 

a vida sexual” (SENNETT, ib., p. 20) ou no ato expressivo da sexualidade, pelo 

contrário, a “sexualidade é”: “nós a desvendamos, a descobrimos, chegamos a um 

acordo com ela, mas não a dominamos” (id., ib., p. 20).    

  Já não é possível, afirma Jurandir Freire Costa, o cultivo dos sentimentos como 

forma de usar “as sensações privadas como meio de refinar a satisfação que podemos ter 

com a memória das interações emocionais vividas com o outro” (COSTA, 2005, p. 

193). Essa seria, pois, a grande diferença entre o amor romântico e o amor dos tempos 

precários. O romantismo amoroso vivia o gozo das sensações como um degrau para o 

fortalecimento dos sentimentos de “apego, ternura, preocupação, devoção ou deleite 

com a posse ou monopólio do desejo erótico do parceiro” (id., ib., p.193). No entanto, a 

equação se inverteu, as sensações deixaram de ser um veiculo que abreviava a relação e 

cujo objetivo era a fruição do sentimento, para se transformar em um fim em si mesmas. 

“Para muitos indivíduos, o desejável é o que pode ser sensorialmente experimentado 

como agradável, prazeroso ou extático” (id., ib., p.194) . 
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Montadas sobre uma balsa no rio Capibaribe, donde antes avistei um varal, 

agora estão 11 mil fotografias. As imagens formam um corpo de mulher que posso ver 

da margem do rio, de um barco, ou de uma tirolesa. Esse grande quebra-cabeça de 

microfotografias, concebido enquanto uma “intervenção fluvial”, é em diversos 

sentidos narcisista. Por força de expressão pode-se falar de um mosaico, mas o que 

vejo são fotografias microscópicas (em sua acepção mais representativa, documental) 

do corpo nu de uma mulher exposta no cartão postal mais célebre do centro da cidade. 

Também de Lourival Cuquinha, “Mapa do Ácaro”(2004) lança-me de volta na obra de 

Antonioni.  

 

Reencontramos o fotógrafo de “Blow-Up”, no catálogo “Rio, Cidade 

Maravilhosa” (2008). O índice fotográfico, nessa série de imagens, vem atestar mais 

uma vez, sua consanguinidade, seu atrelamento necessário à sensibilidade narcisista. 

Nesse trabalho, inspirado pelo catálogo do também americano Bruce Weber – “O Rio 

de Janeiro” (1986) (fig.28), o Brasil continua sendo o solo sagrado das perversões do 

Ocidente (note, Luiza Brunet - figs., 28 e 29 -  posou para os dois catálogos, sendo no 

de Richardson espelhando o gesto de sua filha,  Yasmin).  

               

                    Fig. 28 – Weber, 1986                            Fig. 29 – Richardson, 2007 

 

Postulamos, contudo, que a publicação de “Rio, Cidade Maravilhosa” não foi 

mais uma ereção do imaginário falocrata ocidental. Isso porque, embalados pela 

reflexão de Sennett, podemos sugerir que mesmo sendo o Brasil a maravilhosa 
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prostituta mítica, de lascívia disponível e negociável, da qual todos falam e desejam, na 

geopolítica desse imaginário erótico, ressoa um leitmotiv que não funde 

neocolonialismo e representação. Antes mesmo de ser o destino libidinal do mundo 

civilizado, o Brasil é o modelo da nação narcisista, onde o comportamento impessoal 

não desperta paixão, os sentimentos íntimos não são refreados e a sexualidade emerge 

de maneira deformada. O país ecoa sempre no imaginário ocidental, como lugar do 

prazer, do culto ao corpo, de um hedonismo ambiente.  

Seguindo a arguição de Sennett, como negar que o Brasil é o modelo mais bem 

acabado dessa sociedade precária, de instituições desacreditadas, dominada pela tirania 

da intimidade? Uma pátria de “superexcitados sexuais” (FREYRE, 1966, p. 28), nos 

termos de Gilberto Freyre, exercendo “uma atividade genésica acima do comum” (id., 

ib., p. 28) e cuja ascendência colonial remete aos “expatriados por excessos na sua vida 

sexual: por abraçar e beijar, por usar da feitiçaria para querer o bem ou mal, por 

bestialidade, molície, alcovitice” (id., ib., p. 28).    

O sentido geral do narcisismo (a sexualidade carente de metáfora além da 

realidade do corpo, a nudez gratuita, a promiscuidade, o investimento exagerado nas 

emoções e nos símbolos da aparência física) figuram nas imagens de “Rio Cidade 

Maravilhosa” para atestar nossa tese: onde houver fotografia, haverá um corpo 

esquadrinhado pelo olhar melindroso da câmera. Note que em Richardson, o narcisismo 

se expressa de maneira particular não apenas porque nele o sentido de revelação 

provocado pela estética amadora - a estética indicial também utilizada com êxito pelo 

cinema de ficção, como comprova o sucesso alcançado pelos filmes “Bruxa de Blair” 

(1999), “[Rec]”(2007) e “Cloverfield” (2008) - é determinante (as cenas revelam 

sempre o privado como confissões ou declarações íntimas), mas também porque o 

fotógrafo como “documentarista” ou objeto de suas fotografias é o personagem central. 

Como espécie de Gay Talese analfabeto é ele que “estava lá” para fotografar ou ser 

fotografado. Mas o trabalho teria uma importância menor se fosse apenas um registro 

bizarro da intimidade, o que no Brasil significaria dizer, de nossa imagem pública. 

Enquanto objeto do fotógrafo, “o país” é apenas um instrumento com o qual exerce sua 

comédia particular da arte, da estética e da cultura, motivo pelo qual não se deveria 

tratar seu trabalho como reforço da representação eurocêntrica. Isso porque, a 
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retroatividade crítica (ou exaltiva, no caso de Freyre) esclarece as raízes desse ethos, 

mas não o localiza na ampla promiscuidade de todos os valores, cuja cópula e 

equivalência geral é a verdadeira pornografia da cultura e da arte contemporânea. 

 

              

Figs. 30 e 31 – Richardson, 2007 

 

Por ser a fotografia de Richardson um simulacro (e não um documento da 

realidade), caberia, em melhor análise, trabalhar a hipótese de que “somos” o epítome 

de representações (particulares) do fotógrafo em questão, e não seu objeto de 

compreensão. A única maneira de se escapar ao reducionismo da interpretação é 

oferecendo, para muito além da idiotia da arte, das intenções cegas e inconsequências 

celebradas, liberdade de diferenciação total para obra. Quer dizer, no caso de um 

artista ambíguo como Richardson, um livro de fotografias “do” Brasil não trataria de 

fazer passar a mentira como verdade (portanto não legitima uma falsa representação da 

brasilidade). Pelo contrário, transfuncionaliza signos do “mainstream” que cafetinam 

essa representação, tratando como ficção aquilo que é verdade.  No mais, somos 

realmente o tal paraíso grotesco que queremos negar, cheio de celebridades 

insignificantes (fig. 32), gente bizarra (fig. 31) e uma inigualável aptidão para vulgarizar 

os símbolos de nosso exotismo tropical (fig. 33).    
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                                         Figs. 32 e 33 – Richardson, 2007 

 

Sophie Calle está no Brasil. Em um evento literário, discute com o autor da 

mensagem de rompimento, Grégorie Boullier: “prenez soins de vous”. No evento 

também está Catherine Millet. “A vida sexual de Catherine M.”(2001), colocara a 

crítica e curadora (reduzida à qualidade de “exploradora desse pequeno território que 

sou eu mesma”)  no espaço banalizado da exibição do próprio sexo.    

Lembro-me da passagem de Foucault sobre o “dispositivo de sexualidade”: 

“Escondido, o sexo? Escamoteado por novos pudores, mantido sob o alqueire pelas 

mornas exigências da sociedade burguesa? Incandescente, ao contrário. Foi colocado, 

já há várias centenas de anos, no centro de uma formidável petição de saber. Dupla 

petição, pois somos forçados a saber a quantas anda o sexo, enquanto que ele é 

suspeito de saber a quantas andamos nós” (FOUCAULT, 1988, p. 76).      

 

A queixa narcísica quanto à “dificuldade de sentir” é também decorrência das 

transformações implementadas pela racionalidade instrumental, isto é, pela lógica de 

eficiência burocrática que lhe caracteriza. A frieza (fala-se de uma sintomatologia 

semelhante a do fenômeno que Georg Simmel conceituou com “blasé”) e o desejo pela 

intimidade são mobilizações psíquicas opostas que se supõe em um diagrama precário. 

Nesse sentido, a popularização do conceito muito popular de “parede permeável”, na 

arquitetura (muitos escritórios se caracterizarão pela falta de paredes e divisórias em 

andares inteiros), é importante para entender essa dialética, fruto de um regime de 

visibilidade fundado na vigilância mútua. “Quando as pessoas se encontram durante 

todo o dia expostas visualmente umas às outras, é menos provável que haja lugar para 
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conversinhas e mexericos e mais provável tenham uma atitude reservada” (SENNETT, 

ib., p. 29). A sociabilidade é paradoxalmente afetada em um regime de controle visual 

mútuo. Quanto menos paredes, mais isolamento, recato. “As pessoas são tanto mais 

sociáveis quanto mais tiverem entre elas barreiras tangíveis, assim como necessitam de 

locais específicos, em público, cujo propósito único seja reuni-las” (id., ib., p.29).  A 

sociabilidade depende, pois, dessa distância do olhar, o que atesta a lógica burocrática: 

“aumentem o contato íntimo e diminuirão a sociabilidade” (id., ib., p. 29). Esse 

território congelado hiperinvestido por sanções de “refreamento, controle afetivo, 

renúncia e transformação dos instintos” (ELIAS, ib., p. 32). estimulará a busca, na 

intimidade, daquilo que não se pode usufruir sob o olhar inquisidor do outro. Como 

duas faces da mesma moeda, “o isolamento em meio à visibilidade pública e a 

exagerada ênfase nas transações psicológicas se completam” (SENNETT, ib., p. 29). Há 

um movimento compensatório: eu me mostro ostensivamente para aqueles com quem 

quero me “relacionar” já que me fecho a sete chaves no trato impessoal. Como argui 

Sennett, abandona-se todas as formas de máscaras e boas maneiras exigidas no contato 

com o outro. A vida pessoal hipertrofiada e vida pública vazia são características, 

portanto do diagrama social pós-Segunda Guerra que assistiu o indivíduo “voltar para 

dentro de si ao se libertar das repressões sexuais” (id., ib., p. 30). A tese defendida por 

Sennett é que esses sinais resultam de uma transformação iniciada com a queda do 

Antigo Regime e “com a formação de uma nova cultura urbana, secular e capitalista” 

(id., ib., p. 30).  

“Nestes telefones vocês podem fazer ligações gratuitas. Porém sua informação é 

cedida a um robô que criamos e ele alterará essa informação de várias maneiras... Em 

tempo real sua informação privada estará sendo transmitida para o público na sala de 

cima23.” “Ouvidoria”, instalação de Lourival Cuquinha e Hrönir oferece obviamente 

mais do que uma “metáfora entre globalização e torre de babel”.  O que está em jogo 

não é a simples barganha (“Você me daria sua informação em troca de não pagar para 

transmiti-la?”), senão a expressão da armadilha narcisista: é o desejo desmesurado pelo 

escrutínio e exibição da intimidade que sustém a proposição. Esse apetite em cavar mais 

                                                            
23 Texto transcrito da apresentação em vídeo “Ouvidoria”. Disponível em: 
<http://www.nacaocultural.com.br/video-do-ouvidoria-a-torre-de-babel-globalizada>, obra apresentada 
ao 47° Salão de Artes Plásticas de Pernambuco, 2009.  
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fundo o universo privado pressupõe uma vontade de fazer interferir sobre ele 

programações (ressalve-se que o binarismo não é menos fundado na lógica 

representativa, muito pelo contrário) hiperburocratizadas que pontencializam e 

escamoteiam seu poder de controle da representação. Assim, “assumindo uma 

concepção de arte para além do campo visual”24 a fim de “relativizar a ideia de 

representação” (sugere-se que meios digitais, ou convergência de meios digitais e 

analógicos, estão “essencialmente” à frente na corrida pela “desnarrativização”), não 

obstante, cai-se na melindrosa cilada do narcisismo e dos campos de “ressonância e 

redundância” de que sua expressão não pode abrir mão.  A partir do um princípio 

semelhante opera a instalação (também exposta no 47° Salão de Artes Plásticas de 

Pernambuco – 2009),  “Your life, our movie”, de Fernando Velázquez. O artista “toma a 

base de dados de “tags” e imagens do “www.flickr.com” para compor vídeos a partir 

dos tags sugeridos pelo público”25. O que o programa põe na tela é “a sua vida”, são 

imagens pessoais vindas de perfis pessoais. É, enfim, o fascínio que exercem os 

elementos da escritura “autobiográfica” potencializada pelo uso de ferramentas digitais. 

“Your life, our movie” mobiliza a satisfação de manipular um arquivo de intimidades, 

sem relevância, sem propósito, ao mesmo tempo em que arroga para si a função de 

“problematizar o papel da autoria” e da “aleatoriedade como processo construtivo”26. A 

obra poderia apanhar qualquer outra base de dados, mas não por acaso opta por um 

arquivo de “fotografias pessoais”. Da mesma maneira, a aleatoriedade (na verdade, não 

sabemos seu verdadeiro alcance) poderia incidir sobre outro elemento (o tamanho, a 

localização geográfica do registro...) que não fossem os “tags”, mas recai exatamente 

sobre as palavras que, na maioria das vezes, apenas definem essas imagens: “O que 

você está vendo é isso”, “o que quero ver é isso”... A amarração binária revela que a 

virtualização não pressupõe simulação. 

 

                                                            
24 Texto da curadoria disponível em: Disponível em: 
 <www.nacaocultural.com.br/salvar.php?c=5636&f=1>,  acesso em: 28 de julho de 2009. 
 
25 “Your life, our movie”. Disponível em: <http://www.nacaocultural.com.br/your-life-our-movie-fotos-
da-exposicao-na-malakoff>, acesso em: 28 de julho de 2009.   
 
26 Id., ib.  
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Numa praia está um casal. A fotografia está manchada pelo excesso de luz.  Sou 

remetido ao tempo passado, tempo do casal vitoriano de McEwan. Casal infeliz? “São 

cenas domésticas e banais, em que quase não há traços de cumplicidade e apego, mas, 

ao contrário, indícios de frustração e raiva”27, escreve Moacir dos Anjos. Reencontro o 

narcisismo no conteúdo e na arquitetura das imagens de Jonathas de Andrade.   

 

Uma imagem jornalística é recorrente entre chefes de estado: fotografia em que 

são flagrados em momentos íntimos trajando pouca roupa. Caso da fotografia em que 

Barack Obama aparece sem camisa e apenas com bermudas, (publicada originalmente 

na capa da revista “Washingtonian”, em abril de 2009) (fig. 34) tomada por muitos 

como celebração do presidente americano. Contudo, para alguns, como uma afronta ao 

presidente: Obama, como observou um email enviado à redação da revista, na 

fotografia, não passava de uma “pin-up”. A imagem da “Washingtonian” atesta como o 

discurso político foi igualmente assaltado pela vontade de privatização: “na vida 

moderna, seria suicídio para um líder insistir em dizer: esqueçam a minha vida privada; 

tudo o que precisam saber é que sou bom legislador ou bom executivo e qual ação eu 

pretendo desenvolver no cargo” (SENNETT, ib., p. 41). O que nos comove, ao invés 

disso, é saber que na vida pessoal o político é bem sucedido, “aberto”, preocupado com 

o corpo, simpático. O que importa na política é saber, pois, que tipo de pessoa está 

falando, qual a sua personalidade. A credibilidade está diretamente atrelada à simpatia 

que o político desperta na audiência: “uma figura pública apresenta aos outros o que 

sente, e é essa representação de seu sentimento que suscita a crença”(id., ib., p. 42). A 

luta ideológica, na sociedade narcisista, é completamente esvaziada.  Escusado dizer 

que essas qualidades foram amplamente testadas na eleição de Barack Obama, e a 

reação a sua foto sem camisa revela a “superposição do imaginário privado sobre o 

imaginário público” (id. ib., p. 42).  

                                                            
27  DOS ANJOS, M. in “Abertura das exposições do Trajetórias 2007”. Disponível em: 
<http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=
16&pageCode=1364&textCode=8715&date=currentDate>, acesso em: 03 agosto de 2009.   
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     Fig.34 ‐  Washingtonian, 2009                    Fig. 34 – Richardson, 2008 

  

Obama também está em uma fotografia menos comentada, mas igualmente 

sintomática: na foto de abertura do site oficial de Terry Richardson, então em campanha 

para presidência, aparece ao lado do fotógrafo (fig. 35). O sorriso de Richardson é 

desconcertante. Somos assaltados pela ambiguidade do fotógrafo, por seus jogos de 

derrisão. Impossível localizá-lo ainda que sua intenção tenha sido clara: apoiar o 

candidato “boa gente” que o abraça.  Obama é enxovalhado pela aprovação de 

Richardson, em uma fração de segundo o futuro presidente é arrastado para baixo, 

igualado à bizarria do universo do fotógrafo, maculado, enfim, pela simulação grotesca 

sem a qual o trabalho de Richardson não seria tão interessante. O próprio narcisismo - 

veiculado por essa espécie de confissão indicial que é a fotografia, como também nessa 

vontade de “perder-se no público” (id., ib., p. 39) que expressa a concessão de Obama - 

vacila. A imagem de Richardson, às voltas com a desvalorização das figuras de 

autoridade, tão imersa na precariedade, tem a qualidade silenciosa do simulacro 

(encontrá-la é perdê-la), parece, assim, possuir o poder de negar a si própria, 

continuamente. Aliás, esse é o paradoxo com que se debate nossa incursão e que Sennett 

não leva em conta: ao mesmo tempo em que a secularização dos valores (ou seja, a 

possibilidade de negá-los) leva a crer na importância de todas as coisas, logo desacredita 

qualquer exercício de discriminação transcendente, por sua vez, não é possível 

encontrar uma linha de fuga que não seja justamente pela vivência limítrofe da 

experiência de dessubjetivação (no caso do sujeito) ou da quebra da significação que 

supõe o simulacro (quando se fala da imagem). Como aponta Dos Anjos, a fotografia de 
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Jonathas de Andrade, artista influenciado pelo realismo fotográfico de Richardson, é 

particularmente interessante nesse sentido, fazendo-nos recordar que “as imagens não 

mais representam uma realidade a elas previamente existente. Ao contrário, é a 

circulação excessiva de imagens (informativas, ficcionais ou publicitárias) que constroi 

a realidade, estruturando e condicionando sua percepção partilhada”. 28 

A diferença de conteúdo entre a fotografia do presidente sem camisa e do 

candidato ao lado do fotógrafo é mínima. Nas duas fotografias revela-se o caráter 

hiperpsicologizado da política, mas apenas na segunda se poderia dizer que a imagem 

deixa seu aspecto indicial (deixa de ser “a fotografia” e se transforma propriamente em 

uma imagem não narcisista) para abrir-se a toda sorte de especulações que só o 

simulacro é capaz.  

 

Trata-se de uma autobiografia real e imaginária de uma artista.  

Uma agulha passeia muito próxima do olho aberto.   Risco. 

 Em outro momento, à frente do fundo branco, a artista veste-se de preto. 

Aproxima-se da câmera e levantando a camisa exibe o ventre branco. Mostra a navalha 

para a câmera e inicia o autoflagelo. Desejo pelo Real. Um pentagrama aparece-lhe 

sangrando na barriga. O vídeo não é mais que um documento: Abramović (fig. 36). 

 

Dissemos anteriormente que o apetite autobiográfico é notadamente uma 

vontade que remonta à legitimação da burguesia no século XIX, desejo propriamente 

romântico de autoafirmação. Segundo Peter Gay, até o surgimento da psicanálise será a 

autobiografia o principal instrumento de “sondagem da vida introspectiva de que 

dispunham os vitorianos” (GAY, 1999, p. 119). Ainda que fosse um exercício antigo de 

autodefinição (cujos exemplos vão das “Confissões” de Santo Agostinho, às 

investigações minuciosas dos clérigos medievais de seus estados de alma, de Montaigne  

à Descartes, dos puritanos do século XVII aos pietistas do XVIII), apenas no século 

XIX, a autobiografia conhecerá sua popularização definitiva. Já no século XIX, “muitos 
                                                            
28   DOS ANJOS, M. in “Abertura das exposições do Trajetórias 2007”. Disponível em: 
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=1
6&pageCode=1364&textCode=8715&date=currentDate, acesso em: 03 agosto de 2009.   
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vitorianos diagnosticavam ansiosamente essa introspecção conspícua como um sintoma 

e não como uma realização” (id., ib., p. 119). A autobiografia era asperamente criticada 

por alguns observadores ao exemplo de Mathew Arnold e definida como um “diálogo 

da mente consigo mesma”, um movimento deplorável porque “ameaçador e mórbido” 

(id., ib., p. 119). Mas se se tratasse de uma exaltação ou de uma crítica “os 

contemporâneos não duvidavam de que sua época era notável do ponto de vista das 

confissões e das reminiscências do ‘eu’ privado revelados ao público” (id., ib., p. 119). 

Segundo Gay, escritores, políticos, artistas e militares registravam suas vidas a fim do 

reconhecimento de um público leitor de apetite insaciável por temas confessionais.  A 

autorrevelação despertava um “interesse excepcional” confirmando a tese que pesa 

sobre toda introspecção: como uma força normal, um refluxo do universo intimista 

espraia-se na esfera pública com a mesma intensidade que o movimento de 

autoescrutínio se dá. Ou seja, quanto mais esse sujeito se voltava para si, mais era difícil 

não manifestar publicamente as coordenadas dessa interioridade. O fato é que mesmo 

“aqueles que não escreviam autobiografias pelo menos as liam” (id., ib., p. 120). O 

prazer narcisista mobilizado pela autobiografia (condensada na declaração do poeta 

inglês James Hogg, “Gosto de escrever sobre minha pessoa; na verdade, poucas coisas 

me são mais agradáveis” (HOGG in GAY, ib., p. 120), nascia em companhia do 

individualismo, dessa “atomização do ‘eu’” (BAUDELAIRE in GAY, ib., p. 120) a que 

se refere Baudelaire nas notas de “Mon coeur mis à nu” (GAY, ib., p. 120). O século 

XIX foi inundado pelas “revelações a cerca de si sem nenhuma importância” (id., ib., p. 

125), de pessoas comuns que não ambicionavam a fama, mas falavam de si, de suas 

infâncias, de suas relações familiares como se narrassem grandes acontecimentos. 

Como afirma Gay, a autobiografia foi apenas uma das formas de autorretrato da 

burguesia cuja principal função foi estimular e franquear um conhecimento meticuloso 

de si, das próprias emoções, do próprio corpo. O narcisismo foi uma sensibilidade 

necessária para o estabelecimento do poder disciplinar: todo o conhecimento produzido 

pelo autoescrutínio retornou sobre os sujeitos como formas de controle, 

esquadrinhamento, ordenação. A fotografia indicial, como dito anteriormente, 

desempenhou a função de assegurar esse controle no plano da representação imagética. 

O índice talvez não seja o narcisismo, como afirmou Dubois, mas por ele passam 
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estratégias sortílegas de assujeitamento que limitam a preocupação do que se é e do que 

se pretende ser à esfera da preocupação consigo (COSTA, ib, p. 185).   

A autorrealização está na ordem do discurso narcisista. Por todos os lados, por 

uma infinidade de discursos (do publicitário ao médico, do artístico ao político) somos 

levados a acreditar que “a felicidade é sinônima de satisfação sensorial” (id., ib., p. 

186). Vimos como essa sensibilidade é resultado da decomposição da tradição, do 

achincalhamento das instituições. Entretanto, como afirma Jurandir Freire Costa, pode-

se pensar que as instituições não deixaram de existir, mas foram simplesmente 

“privatizadas”. Ou seja, as instituições não mais atuam impessoalmente porque 

passaram a agir caso a caso, num ajuste crescente, enquanto a ciência assumiu o vácuo 

deixado pela transcendência dos discursos de autoridade. Nessa cultura somática, “o 

bom ou Bem também são definidos pela distância ou proximidade da ‘qualidade de 

vida’, que tem como referentes privilegiados o corpo e a espécie” (id., ib., p. 190)   

Como defende Freire Costa, o cuidado de si não mais se dirigirá ao desenvolvimento 

dos sentimentos, da moral, mas apenas buscará a saúde, a beleza e a boa forma. 

“Inventou-se um novo modelo de identidade, a bioidentidade, e uma nova forma de 

preocupação consigo, a bioacese, no qual o fitness é a suprema virtude” (id., ib., p.  

190). Falar de uma cultura narcisista é necessariamente dizer o quanto, sob o rigor da 

aprovação científica, a jovialidade, a longevidade e a boa forma física assumiram o 

papel de dizer aquilo que devemos ser e somos. 

 A “qualidade de vida” é um conceito canônico capaz de deformar crenças 

religiosas (a boa religião será aquela que exalta e produz boa saúde) e discursos 

políticos (o cuidado com o meio ambiente nunca foi tão decisivo na construção da 

imagem de políticos e empresas). Diz-se: “o justo é o saudável”. O ecologismo, 

sabemos, é uma das falácias mais bem construídas de nossos tempos, uma mentira posta 

tijolo a tijolo numa eficácia assustadora, manipulando dados científicos, gerando um 

nível de preocupação com o “planeta”, que não quer dizer uma palavra a menos nem a 

mais do que “preocupe-se profundamente consigo”, “salve-se”, e para isso seja 

disciplinado, preste atenção a cada movimento do seu consumo, a cada movimento do 

seu corpo.  Não consuma menos, mas consuma melhor, novos produtos, mais bem 

adequados a essa epidemia de respeito ambiental. Seja saudável e todo planeta o será. 
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Esse “planeta natural”, no fundo, inexiste, mas não como o reino do conto de Borges 

invisível porque subposto à representação: “a Terra” do Greenpeace é a caverna de 

Lascaux escondendo sua própria irrealidade. O discurso ecologista é dissimulado 

porque supõe, para além e melhor que todos os discursos de transcendência que o 

precederam, que há um bem maior ao qual cada milímetro do globo está 

“cientificamente” ligado e deve se orientar para a majoração dessa “qualidade de vida”, 

infundada tanto em termos humanos quanto em termos propriamente ecológicos. Não é 

difícil, nem leviano, prever que esse “ecologismo” funcionará, como já funciona, como 

mecanismo de justificativa para mobilizações cujos verdadeiros interesses políticos 

permanecerão escamoteados. No fundo, o que há de mais intrigante, é como o simulacro 

se faz o lugar do paradoxo. É preciso habitá-lo, para produzir diferença (como faz a 

desnarrativização subjétil do realismo fotográfico), para descortinar seu sortilégio, essa 

ilusão que obscurece a face fundamental do narcisismo, a saber: que o “significado da 

vida” é um bem como outro qualquer, comercializável, substituível, descartável, e é 

uma tarefa que o sujeito desassossegado não tem meios para realizar sozinho, daí sua 

angústia e prostração rothiana, kafkiana, musiliana... diante da máquina burocrática que 

dá vida a esses significados. O mundo já está em uma cruzada cega pelo “bem estar” do 

um planeta que mesmo em termos científicos conhece pouco, e se poderia dizer sem 

muita originalidade, um planeta que sequer existe.     

 O corpo para a ideologia cientificista deixou de ser “um meio de agir sobre o 

mundo ou de enobrecer sentimentos para voltar-se para as finalidades de sua própria 

autoconservação e reprodução” (id., ib., p. 192). Isso significa dizer que a realidade 

corporal é cultivada com propósitos morais. Um corpo belo e saudável, submetido a 

dispositivos de disciplina e controle, é um corpo admirado moralmente. Fala-se aqui de 

um adestramento e de uma adesão ao “significado de vida” capitalizado nesse diagrama: 

o corpo dócil do romântico (que abria mão ou postergava as sensações para o 

fortalecimento dos vínculos sentimentais com o parceiro) é substituído pelo corpo dócil 

fechado sobre si mesmo do narcisista.  Como argumenta com sobriedade Freire Costa, 

“o truque da moral das sensações é fazer crer à maioria que a obediência à nova 

disciplina do corpo sempre traz vantagens e jamais atribulações” (id., ib., p. 194). Mas 

como veremos, a produção dos “desviantes” não para de afirmar o contrário.  
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 Se no século XVIII e XIX o que estremeciam o funcionamento do diagrama e 

demandavam formas de controle mais eficientes foram respectivamente os loucos (a 

falta de razão) e os perversos (a falta de controle dos instintos), o século XX fez nascer 

uma nova figura de desvio, o que Freire Costa denomina estultícia (id., ib., p. 195). Os 

normais são os que dão demonstrações de vontade, enquanto os estultos são justamente 

os ineptos, os fracos. “Estultícia é a inépcia, a incompetência para exercer a vontade no 

domínio do corpo e da mente, segundo os preceitos da qualidade de vida” (id., ib., p. 

195).  Como aponta Freire Costa, o que é repugnante no estulto é o mau exemplo 

contido em sua fraqueza de vontade. O corpo é assim o campo onde se define o caráter e 

a identidade. Donde a patologia da razão e do instinto, agora patologia da vontade.  

Nathan Zuckerman, personagem de Roth, não é um desviante justamente por essa 

espécie de indecibilidade, de preguiça social?  

 

             

           Fig. 36 – Abramović, 1999                      Fig. 37 – Abramović, 1977 

 

“Em oposição à personalidade neurótica de Karen Hornay ou à personalidade 

narcísica de Lasch, a personalidade somática tem na imagem social do corpo o suporte, 

por excelência, do caráter” (id., ib., p.195). O fato é que, ainda que não completamente 

oposta à sintomatologia desenhada por Lasch e, em certa medida, sendo seu efeito, o 

hiperinvestimento na imagem do corpo não para de produzir condições para o desvio da 

injunção saúde-beleza-qualidade de vida: dependentes ou adictos, desregulados físicos 
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(inapetentes) e mentais (portadores de fobias diversas), inibidos (acometidos pela 

acédia), estressados, deformados (obesos, sedentários, tabagistas, “não siliconados”...) 

(id., ib., p. 195-196) são exemplos de figuras desviantes, ineptas, estultas.  

A bioidentidade é traiçoeira porque depende de jogos de culpabilização 

paradoxais: “os sujeitos são, ao mesmo tempo, instados a se reprovar emocionalmente 

pelo desvio da estultícia e a se isentar moralmente pelos insucessos do autocontrole, 

que são sempre imputados a causas físicas” (id., ib., p. 196). Caso obtenha sucesso no 

autocontrole, o sujeito deve atribuí-lo à sua própria vontade. Caso não obtenha, deve-se 

considerar doente, uma vítima de uma enfermidade física ou mental incontornável. Nos 

dois casos o sujeito é incapaz de problematizar “o valor e o sentido dos ideais corporais 

dominantes” (id., ib., p. 195).        

Como afirma Freire Costa, uma segunda contradição também é alimentada pela 

cultura somática. O indivíduo que atribui um valor exagerado às sensações e às formas 

corpóreas é o mesmo indivíduo que desvaloriza as relações sentimentais com o outro 

próximo (ainda que dele dependa para legitimar seu superinvestimento na forma física). 

Assim, “aqueles que, de fato, têm responsabilidade para conosco não conseguem se 

sobrepor aos modelos impessoais das celebridades ou das figuras de outdoors 

veiculados pela publicidade” (id., ib., p. 197). Os que estão próximos são 

menosprezados, enquanto aqueles que não tem qualquer preocupação emocional 

conosco são idealizados e investidos do poder de dizer, em última instância, o que 

realmente somos.  

 Na cultura somática, o corpo foi investido por uma petição de saber total que 

deve revelar tudo o que pode sobre seu funcionamento, seus hábitos e seus desejos, 

estendendo as qualidades morais daí dedutíveis à competência e boa vontade do 

indivíduo (no caso de bem sucedido) - ou à sua inépcia e moleza de vontade (no caso de 

mal sucedido). Trata-se de “explorar o hábito das confissões públicas de segredos 

sexuais e emocionais, com vistas à venda de bens e serviços”, e não apenas. Com vistas 

ao domínio muito ajustado de “sofisticadas técnicas políticas”, de esquadrinhamento e 

normalização, a fim de gerar “corpos dóceis” imprescindíveis para o funcionamento e 

preservação do diagrama no status quo.   
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“O corpo se tornou a vitrine compulsória de nossos vícios e virtudes, 

permanentemente devassada pelo olhar do outro anônimo” (id., ib., p. 198). Afirmamos 

nessa trajetória: permanentemente devassada pelo olhar inquiridor da fotografia realista, 

indicial.    

   

2.2. Kosmetike  

 

Perguntou Frank Lloyd Wright durante visita à “Glass House”, de Philip 

Johnson: “Estou dentro de casa ou continuo no jardim?”. A casa de aço e vidro está 

nos arredores de Nova York. Como numa cela de Bentham, meu olhar pode atravessá-

la de ponta à ponta. 

 

O hiperrealismo das fotografias de Loretta Lux lança-me no seu universo idílico 

de ceu azul e crianças plastificadas. Alguém pergunta à fotógrafa: “É verdade que a 

senhora insere digitalmente os seus olhos no lugar dos olhos das crianças?”. A 

“nostalgia do real” é idílica, enquanto o narcisismo é o simulacro. Sortilégios (figs. 38 

e 39).    

 

Giorgio Agamben: “os dispositivos devem sempre implicar um processo de 

subjetivação, isto é, devem produzir seu sujeito” (AGAMBEN, 2009, p.38). Nesse 

sentido, afirmamos: a imagem é um dispositivo29 porque opera como uma articulação 

capaz de produzir uma subjetividade particular. Sim, o sujeito está na imagem. Mas, 

antes, por ela (no seu fazer, nos seus elementos icônicos e na sua arquitetura, na sua 

reprodução e banalização) é que esse sujeito o é, propriamente, individualiza-se: toda 

sua vontade, seus desejos e todo seu repertório de gestos, de formas, de símbolos só se 

tornam realidade pela simulação (daí a indistinção entre o que são imagens e o que são 

corpos quando a insubstancialidade da imagem especular não é o ponto de partida para 
                                                            

29  Em Foucault, o dispositivo é um “conceito operativo de caráter geral” (AGAMBEN., 2009, p. 
33) que se define através de 3 pontos: a) “conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que inclui 
virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis...” (id., ib., p. 29); b) 
inscreve-se sempre numa relação de poder; c) é fruto das relações pressupostas entre poder e saber.  O 
dispositivo é, portanto, “um conjunto de práxis, de saberes, de medidas, de instituições cujo objetivo é 
gerir, governar, controlar e orientar, num sentido que supõe útil, os gestos e os pensamentos dos homens” 
(id., ib., 39). O que está em jogo é a capacidade de “capturar, orientar, determinar, modelar, controlar e 
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (id., ib., p. 40). 
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entender a imagem). Não se pode pensar o sujeito contemporâneo senão dessa maneira: 

excluir-lhe a fotografia, ou excluir-lhe da fotografia, não lhe torna incompleto, 

simplesmente, mais grave, cria-lhe a impossibilidade da sua enunciação. Aquele que 

vive na “Casa de Vidro” (ou aquele que vejo na fotografia) é um sujeito que foi 

concebido em casas de vidro (ou fotografias) e seria improvável que pudesse descrevê-

lo sem encontrá-lo nessa casa vazada de uma extremidade à outra.  

 

                   

                 Fig. 38 – Loretta Lux, 2002                  Fig., 39 – Loretta Lux, 2002 

 

Não são apenas dispositivos as cadeias e hospícios, as escolas e as fábricas, mas 

qualquer coisa que possa esquadrinhar o ser vivente, o sujeito (“a caneta, a escritura, a 

literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os 

telefones celulares...”) (id., ib., p. 41). Aqui, chamamos de “sujeito o que resulta da 

relação, e por assim dizer, do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos” (id., ib., 

p. 41).  

 

É madrugada em Paris. Spencer Tunick está de frente para Louvre. Pretende 

fotografar um modelo negro completamente sem roupa. Antes que comece a fotografar, 

um segurança se aproxima com um cachorro e pede para que o fotógrafo e sua equipe 

se retirem: “abaixem a câmera!”. Tunick sentencia: “os franceses não estão à vontade 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

105 
 

com seus próprios corpos ... Aqui em Paris eles querem atacar o corpo nu”. Tunick 

encena toda a ingenuidade do dispositivo de sexualidade.  

O russo Oleg Kulik está no Centro de Arte Contemporânea Färgfabriken, em 

Estocolmo. Apresenta a performance “O cão russo”. Kulik é um cão perigoso e 

acorrentado. De repente, o artista começa a morder as pessoas presentes. A polícia 

intervém: a arte é um campo de reprodução da estereotipia e não admite que algo saia 

do enquadramento simbólico do “bom gosto”.  

A polícia desempenha o mesmo papel nos dois casos: conservar o status quo. 

Mas os artistas desempenham papeis opostos.   

 

Observa Fernando Pessoa sobre as gerações modernas (“ébrias de uma coisa 

incerta, a que chamaram ‘positividade’”): “essas gerações criticaram toda a moral, 

esquadrinharam todas as regras de viver, e de tal choque de doutrinas, só ficou a certeza 

nenhuma, e a dor de não haver essa certeza” (PESSOA, 2006, p. 190). Disciplina e 

biopoder. Burocratização. O domínio dos dispositivos é o domínio da precariedade. 

Contudo, alerta Agamben: ainda que a sociedade que produziu as disciplinas seja 

necessariamente aquela “indisciplinada nos seus fundamentos culturais” (id., ib., p. 

190), como define Pessoa, não se deve tomar, os dispositivos como “um acidente em 

que os homens caíram por acaso”: os dispositivos são algo que “têm a sua raiz no 

mesmo processo de ‘hominização’ que tornou ‘humanos’ os animais” (AGAMBEN., 

ib., 43), os Homo sapiens. 

Quando Foucault propõe debater o “dispositivo de sexualidade”, interessa-se por 

uma subjetividade precária, cujo domínio do próprio corpo foi visto equivocamente 

como um desarme, um vacilo do poder. Chega-lhe uma questão: por que, afinal, o 

sujeito passou a se buscar nos próprios órgãos sexuais? O que permitiu que o sexo 

emergisse como um grande segredo, e que a injunção de observar-se, “já há várias 

centenas de anos”, colocasse o sexo “no centro de uma formidável petição de saber”, 

cumprindo a tarefa de dizer (ou resguardando certa suspeição em relação à questão de) a 

“quantas andamos nós” (FOUCAULT, 1988, p. 76)?      
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“O problema é o seguinte: como explicar que, em uma sociedade como a nossa, 

a sexualidade não seja simplesmente aquilo que permita a reprodução da espécie, da 

família, dos indivíduos? Não seja simplesmente alguma coisa que dê prazer e gozo?” 

(FOUCAULT, 2003, p. 229). Na sexualidade, nossa “verdade profunda” é buscada, pelo 

olhar e pelo discurso do outro e de si mesmo (a fotografia não é a síntese técnica desses 

olhares e discursos?): “o essencial é que a partir do cristianismo”, afirma Foucault, “o 

ocidente não parou de dizer ‘Para saber quem és, conheças teu sexo” (Id., ib., p. 229). 

Pergunto se a fotografia de Richardson, nosso ponto de partida, não se estabelece 

justamente sobre essa injunção. Há algo que se pretende revelar, há o sentimento de 

partilha da intimidade e descoberta do si mesmo.  A fotografia caseira, amadora, 

privada, é uma maneira (como foi a confissão, o exame de consciência, a importância 

dada ao “segredo da carne” para o cristianismo) de colocar a sexualidade “no centro da 

existência” (id., ib., p.230): seu impulso de revelar-se não se esquiva desse dispositivo 

herdado das sociedades cristãs para fazer do sexo aquilo que era preciso “examinar, 

vigiar, confessar, transformar em discurso” (id., ib., p. 230). A fotografia foi e continua 

sendo, na nossa modernidade, a última palavra sobre o corpo (e ainda que eu me 

relacione sexualmente com alguém pela “web camera” uma pergunta não se elide: 

“você tem alguma fotografia para me enviar?”).   

A sexualidade não é um tabu, apesar de ter sido e continuar sendo vendida como 

tal. Ela está na ordem do discurso (das instituições e das práticas), e não parou de ser 

escrutinada e confessada mesmo quando se lhe pensou excluída ou recalcada. A questão 

não é enfatizar os interditos, mas apreender os conjuntos de dispositivos pelo qual certa 

vontade de saber não parou de ser produzida e estimulada. Afirma Foucault: não se trata 

de “fazer uma sociologia histórica de uma proibição”, mas, antes, de realizar a “história 

política da produção de ‘verdade’” (id., ib., p. 230).   A sexualidade, enquanto lugar da 

verdade do sujeito, é um dispositivo, entre outros, que atesta a importância fundamental 

assumida pelo corpo (que deveria ser necessariamente dócil, normalizado) no quadro 

moderno.   

 Nobert Elias (1994b) nos demonstrou como desde a Idade Média nosso corpo 

serviu como expressão de um interior, da personalidade, e como essa interpretação da 

aparência nos obrigou a um estado de autocontrole permanente da nossa apresentação. 
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Somos em todos os lugares rodeados por espelhos, instrumentos indiciais para correção 

de posturas e imperfeições: quem lhe passa diante, através de um olhar muito preciso, 

rápido, eficiente muda a postura ou faz um movimento para ajeitar o penteado ou a 

roupa. A função especular é uma função panóptica: o que se busca, através das 

pequenas deformações ou desvios, é identificar, esquadrinhar, controlar uma 

subjetividade inepta em relação ao funcionamento do diagrama. “Coloque um espelho 

na parede ao lado sua mesa no trabalho para ver como sua coluna se curva. Sente-se de 

forma ereta e mantenha os ombros para trás. Você cuidará mais da postura”30, lê-se 

numa revista voltada para praticantes do atletismo. Interessante observar como em 

alguns lugares ou situações (salões de beleza, lojas de roupa ou óticas) o espelho é 

substituído pela fotografia: uma imagem mais real, mais precisa, verdadeira. A 

publicidade, o cinema ou a televisão, pois, nos oferecem os modelos que buscamos 

atingir com esse trato minucioso, com esse olhar de escrutínio a que nada escapa. A 

deformação (obesidade, mau trato da pele, dos cabelos, o desalinho que não está na 

moda...) indica um déficit moral ou mental: não desejamos parecer o gangster 

deformado, ou o vilão monstruoso, senão apenas compartilhar nossa existência em um 

mundo de mocinhos retardados (cuidando bem da aparência – ainda que o cuidado 

implique desalinho -, da saúde, do sexo – o não uso do preservativo nas relações 

sexuais, note, assumiu, há muito, uma conotação moral -, do meio ambiente... enfim, 

trabalhando por um mundo “mais humano”).   

Como bem preconizou Descartes, na modernidade, o corpo humano é uma 

máquina, e como tal possui qualidade de objeto: posso melhorar seu funcionamento, 

assim como posso corrigi-lo. Posso trabalhá-lo, transformá-lo, ainda que seja apenas 

para “aumentar seu valor de câmbio no campo da competição erótica” (HEIDT in 

PÉREZ, 2004, p. 55) (como acontece em relação aos exercícios de hipertrofia nas 

academias onde a construção dos músculos possui apenas um valor distintivo: o corpo 

tido como um capital físico ou cultural). Dizer que o corpo é uma máquina é supô-lo 

plástico: capaz de ser moldado eficientemente por exercícios, por cirurgias plásticas 

(não chega a ser surpreendente que cirurgia plástica tenha sido desenvolvida primeiro 

nos Estados Unidos – a nação narcisista por excelência -, e não na Europa, que sofreu 

                                                            
30  “As dicas da turma”. Runner´s World, São Paulo, n. 11,  p. 46, set. 2009. 
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mais com as mutilações de duas grandes guerras), por técnicas que retardem o 

envelhecimento.  

O poder disciplinar agiu capilarmente sobre os corpos a fim de lhes dar um uso 

eficiente, bem ajustado à máquina de produção. Esse exercício de poder sobre e através 

dos corpos foi tão abrangente a ponto de não existir nenhuma parte do corpo que seja 

isenta de proibição e de critérios. Das unhas (cortamos, mudamos o formato, pintamos, 

usamos unhas artificiais...), aos pelos do corpo, do rosto (cílios - o “curvex”, quem 

nunca se deu conta?, mais parece um aparelho de tortura medieval - , sobrancelhas...) e 

da cabeça  (o corte, o penteado, a coloração, as perucas, o aplique e o “megahair”), 

passando pela pele (hidratação, limpeza, bronzeamento, batons, maquiagens, 

lixamentos), pelo cheiro do corpo (sabonete, xampu, pasta de dentes, perfumes, 

desodorantes...), pelas deformações corrigidas (aparelho dentário, plásticas no nariz, 

para as rugas, aumento de seios, diminuição de seios, transplante de pelos), passando 

também pelas dietas, pelo fisiculturismo, pela maneira de moldar a postura (modo de 

sentar e andar), todo o corpo se oferece em termos de melhor e do pior, de mais 

desejado e menos desejado. Postulamos: a visibilidade desse corpo é necessariamente 

indicial, é fotográfica. A fotografia é um dispositivo em uma máquina, máquina-corpo, 

máquina-verdade. Ela é detonada e detonadora: sobre si o desejo da “realidade real”, e 

sob si uma realidade material minuciosamente moldada.        

O sujeito moderno é o sujeito do autoescrutínio, é o sujeito narcísico. Não há, 

pois, uma diferença de natureza entre o observar os sentimentos e observar o corpo: o 

regime visual é o mesmo, o interesse é o mesmo, a função é a mesma. Mudam-se as 

estratégias para conservar a gravitação do diagrama. Postulamos, portanto, que as novas 

tecnologias não criam em absoluto uma nova maneira de problematizar a questão 

privada: são apenas nuances. Há algo de fotográfico na “nova subjetividade” suposta 

pela web 2.0 (em que a participação do internauta na produção do conteúdo consumido 

pelos demais partícipes é determinante), como há algo da arquitetura de Bentham em 

toda fotografia: dizer que “as máquinas são sociais antes de serem técnicas” 

(DELEUZE, 2006, p.49) é dizer que os dispositivos encontram prolongamentos um 

através dos outros, e é nessa correlação de forças que o poder se exerce. O quarto do 

escritor (Virginia Woolf defendia que a diferença substancial entre a produção literária 
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masculina e feminina consistia no fato das mulheres não possuírem um quarto próprio – 

dispositivo essencial para a introspecção romântica) não é substituído por nenhuma 

outra forma de relação. O fato é: tudo é o quarto de escritor. Eis o narcisismo total que a 

fotografia preconizava.    

    

Vejo dois célebres fotogramas de Walker Evans. As duas imagens são iguais. 

Sob um deles o nome de Evans. Sob o outro o nome da artista Sherrie Levine. 

  

Em 1986, 2007 e 2009, Bruce Weber, Terry Richardson e Mario Testino 

fotografam o “Rio de Janeiro” (dos belos corpos, da praia e do sexo). A cidade é a 

mesma, o tema é o mesmo: a arte é um campo privilegiado empenhado na reprodução 

da estereotipia.    

 

Esse domínio minucioso sobre o próprio corpo (a presente incursão não versa 

sobre outro tema além de formas de domínios – no plano da representação e no plano 

corporal - umas necessárias às outras) só pode ser conseguido “pelo efeito do 

investimento do corpo pelo poder”. Assim “a ginástica, os exercícios, o 

desenvolvimento muscular, a nudez...” conduzem o sujeito ao “desejo do próprio corpo 

através de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso” (FOUCAULT, 1979, p. 146). 

A fotografia de Richardson, como dissemos anteriormente, é marcada pelo sentimento 

de desvelamento. Estou a todo momento descobrindo um novo segredo sobre o sexo e 

sobre o corpo. Mas há muita ingenuidade onde se pensa ver transgressão: todo o 

controle e preocupação sobre o sexo só serviu para aumentar e estimular o nosso 

interesse e desejo sobre nosso próprio corpo. O poder é positivo: “a ideia básica de 

Foucault é mostrar que as relações de poder não se passam fundamentalmente no nível 

do direito, nem da violência; não são basicamente contratuais nem unicamente 

repressivas” (MACHADO in FOUCAULT, ib., p. XV). Acontece que o corpo sexual 

revolta-se contra a investida do poder repressivo. Mas o poder jamais vacila, e responde 

com uma nova estratégia: a estimulação. “Através da exploração econômica da 

erotização. Desde os produtos para bronzear até os filmes pornográficos” (FOUCAULT,  

ib, p. 147). Pensar em um poder apenas negativo, fundado sobre a censura, a exclusão, 

no impedimento, no recalcamento seria pensar em um poder frágil demais: o poder está 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

110 
 

sempre criando novas formas, descobrindo novos campos e nada é mais material e 

corporal que seu exercício. O poder rígido e constante das escolas, da prisão, do 

exército, hospitais e família, descobriu-se nos anos 60, não é tão indispensável como se 

pensava.   

Ao contrário do que lamenta Spencer Tunik (o fotógrafo americano comprova 

que papel do artista não é circundar o senso comum, a imbecilidade coletiva, e não se 

deixar subsumir pela normalização: a arte é o lugar privilegiado da reprodução da 

estereotipia) a nudez, o sexo e o corpo não são tabus no ocidente. Creditar-lhes o 

resguardo da “nossa verdade” é trabalhar intensamente para a conservação do poder, da 

normalização, do sexo enquanto dispositivo.   

  Disciplina: fala-se aqui de um poder que não atua de fora. Seu método é tomar 

os corpos dos homens e trabalhá-los, manipulá-los, produzir-lhes um certo 

comportamento que majorará o funcionamento de uma dada sociedade. Não se fala de 

uma conservação do status quo, apenas. Mas da construção de estratégias, 

aperfeiçoamento de tecnologias de sujeição do homem, a fim de fazer-lhe útil, dócil, e a 

fim de aperfeiçoar progressivamente, meticulosamente, a gravitação dos elementos do 

quadro. A função da disciplina é impor uma determinada ordem a uma multiplicidade 

qualquer. É necessário, para tanto, estabelecer no espírito de cada sujeito um carcereiro 

interno (quantas muitas fotografias são da autoria do nosso carcereiro e quantas não 

são?) capaz de induzir um “estado permanente de visibilidade e assegurar o 

funcionamento automático do poder além de desindividualizá-lo” (FOUCAULT, 1987, 

p.166).  A fotografia será, pois, um dispositivo (como o panóptico), desindividualizado, 

capaz de produzir, a partir de diferentes desejos, “efeitos homogêneos de poder” (id., 

ib., p. 166). Na fotografia condensa-se a ideia de não interessar mais quem observa: o 

clique me afirma a continuidade total desse exercício do poder, sua visibilidade sem 

restrição. O olhar fotográfico (um olhar dentro da máquina) funciona por uma 

economia. A habilidade que lhe está implicada é favorecida pelos demais dispositivos, 

nos quais se prolonga e se desinstitucionaliza (lembremos que na família, o “aprender a 

fotografar” era um rito de passagem importante na vida das crianças e pré-adolescentes 

e lidavam com o desenvolvimento de habilidades complementares como o 

desenvolvimento de álbuns).  
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 Autumn Sonnichsen, fotógrafa: “Existiu (existe) uma fase onde muita Arte-

pornô foi feita, Terry Richardson, por exemplo, estilo documental com uma câmera 

ligada e tudo muito imediato. Eu pessoalmente acho este tipo de trabalho um pouco 

cansativo, mas não necessariamente sem méritos, eu busco o tipo de pessoas que 

aproxima a pornografia de algum tipo de estética mais bem definida”. 

 

Saló, ou os 120 dias de Sodoma: “Um momento, senhora Vaccari, você não 

deve omitir nenhum detalhe, senão suas histórias não no excitarão suficientemente, e é 

o que esperamos delas”.  

 

O detalhe é fundamental para o dispositivo de sexualidade, a excitação vem da 

minúcia, do excesso de detalhe de que unicamente a fotografia é capaz. O desejo pelo 

Real é o desejo pela violência do neutro, pela violência do grau zero.  

 

Desejo pelo Real. A pornografia não passa do poder exercido no âmbito da 

representação imagética: não é mais que a equivalência geral do valor, a cópula 

indistinta entre os símbolos. Deleuze afirmará: o poder é o reverso da sedução, do 

desejo. No mesmo sentido Jean Baudrillard não hesitará em sua condenação da 

pornografia, espaço onde a “polivalência erótica... ramificações, difrações, intensidades 

libidinais, todas se conjugam por trás da efervescência do paradigma sexual, 

direcionado para a indiferenciação da estrutura e sua potencial neutralização” 

(BAUDRILLARD, 1991, p.11). O poder é a negação do simulacro enquanto sedução.  

O universo do simulacro é contingente. Sua volatilidade, sua esquiva, sua sedução 

representa “o domínio do universo simbólico, ao passo que o poder representa apenas o 

domínio do universo real” (id., ib., p.13). Nossa incursão não quis se distanciar em 

nenhum momento dessa dimensão política do simulacro, ou seja, do fato que é mais 

importante dominar a estratégia da aparência em oposição ao “poder do ser e do real” 

(id., ib., p. 15). Não nos interessa “jogar ser contra ser, verdade contra verdade” (id., ib., 

p. 15), como fez o feminismo,  para encontrar (e Foucault não chegou a admitir 

explicitamente), na subversão dos fundamentos falocratas (ou da negação do poder de 

sedução feminina) apenas uma indistinção entre as duas estruturas.  
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O caminho do simulacro é libertador porque através de “uma ligeira 

manipulação das aparências”, produz a “indistinção entre a superfície e a profundidade, 

indiferenciação entre o autêntico e o artificial” (id., ib., p. 16).   O simulacro implica 

sedução porque nele não podemos distinguir entre o real e os modelos: “não há outro 

real além do secretado pelos modelos de simulação, como não há outra feminilidade que 

não a das aparências” (id., ib., p.16). Por sua vez, a sedução implica a superação do 

simulacro. O único lugar que se há para habitar é o paradoxo, ou seja, eu não posso 

saber da inexistência do real que o discurso do simulacro oculta (do seu sortilégio) sem 

com isso já está implicado em seu jogo. Ser lançado na poesia do ser (em que o ser 

seduz o mundo, devém mundo) é ser lançado em sua contingência, na constatação de 

que encontrar metáforas é desconstruí-las, e não se desconstroi metáforas sem criar 

novas gravitações, uma nova mobilização para esse “exército de metáforas”.  O corpo 

justo, o corpo do índice fotográfico, o corpo normalizado é o corpo óbvio do falo: seu 

desejo é localizável, seu gozo fácil, sua existência frágil demais, sua poesia não há. O 

dispositvo de sexualidade funciona melhor em um estado de hiperrealidade estéril da 

representação.  

  Não é isso que os travestis amam? Um jogo de indistinção entre os sexos em 

que não lhes interessa ser nem homossexuais, nem transexuais. “O fascínio que exercem 

também sobre si mesmos advém da vacilação sexual e não, como é de costume, da 

atração de um sexo por outro” (id., ib., p. 17). Travestis não estão à procura de 

homens/homens ou mulheres/mulheres. O que buscam é uma certa vacilação que é 

irresistível e sedutora inclusive para si: “para que haja sexo, é preciso que os signos 

redupliquem o ser biológico. Aqui, os signos se separam dele, portanto já não há sexo 

propriamente dito, e aquilo pelo que se apaixonam os travestis é o jogo dos signos, o 

que os apaixona é seduzir os próprios signos” (id., ib., p. 17).    Kosmetike: a fotografia 

não indicial lida com um certo teatro, com uma certa maquiagem próprias do mundo da 

sedução. O que pode uma mulher verdadeira senão apenas justificar-se pelo sexo? E o 

que pode uma “fotografia verdadeira” senão apenas restaurar o frágil poder do real? 

Como afirma Baudrillard, uma mulher/não mulher movendo entre signos é muito “mais 

capaz de chegar ao extremo da sedução” (id., ib., p.19) do que essa mulher encerrada 

pela obrigação do gozo (as revistas femininas são, nesse sentido, os verdadeiros 

manuais da anti-sedução).  Por extensão afirmamos: uma fotografia/não fotográfica é 
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muito mais capaz de apaixonar o mundo do que aquela que me remete necessariamente 

ao fato, ao real. A mulher não é nada (o que é a “feminidade autêntica”? O que é a fala 

feminina?), as fotografias não são nada, eis todo poder da indecibilidade de seus jogos. 

 

                       

Figs. 40 e 41 – Richardson, 2007 

 

“O feminino nunca foi dominado, sempre foi dominante. O feminino não 

precisamente como sexo, mas como forma transversal de qualquer sexo e de qualquer 

poder, como forma secreta e virulenta de insexualidade” (id., ib., p. 21). A fragilidade 

do masculino está em sua obviedade: ele vive em função do gozo, e se esgota na 

produção do gozo. O masculino é uma estrutura secundária que é “preciso defender à 

força de supressões, de instituições e de artifícios” (id., ib., p. 21), é um fortaleza cujas 

muralhas são a “sexualidade manifesta” (id., ib., p. 23).  

“A feminidade está do mesmo lado da loucura. É por predominar em segredo 

que a loucura deve ser normalizada. É por permanecer em segredo que a feminidade 

deve ser reciclada e normalizada (particularmente na liberação sexual)” (id., ib., p. 23). 

Uma das principais reivindicações do feminismo foi o do direito ao gozo. Ou melhor, 

obrigação ao gozo. A liberação sexual impôs às mulheres o seguinte imperativo: é 

imoral não gozar, é imoral não ter prazer! Estabeleceu-se um “rali sexual” que buscou a 
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todo custo reverter a espoliação histórica do gozo feminino. Nesse sentido, pergunta-se 

Baudrillard: “quem sabe as mulheres, longe de serem espoliadas, não usufruíram 

durante muito tempo o direito de reserva sexual, isto é, lançaram um desafio do fundo 

do seu não gozo, ou melhor, desafiam o gozo dos homens a ser apenas o que é?” (id., 

ib., p. 24). Dispositivo: a liberdade sexual é a liberdade de ser marcado pela suposta 

verdade profunda encerrada no sexo. Em “Saló, ou os 120 dias”, de Pasolini, assistimos 

à força esterilizante do masculino: no filme tudo é masculino e morto, tudo é frio e sem 

afeto, e nos damos conta que “o gozo é bem o usufruto industrial dos corpos, oposto a 

qualquer produção” (id., ib., p. 27). Não há desejo. O que há é uma maquinação, uma 

perpetração onde o gozo é “um produto de extração, produto tecnológico de uma 

maquinaria de corpos, de uma logística dos prazeres que vai diretamente ao fim e só 

encontra seu objeto morto” (id., ib., p. 27).        

  O feminino desafia o masculino a ser o que é, a encerrar-se no gozo, a “ir até o 

fim de sua hegemonia e exercê-la até a morte” (id., ib., p. 28). Sedução: “eu me esquivo, 

tu não me farás gozar, sou eu quem te fará jogar e quem te roubará o gozo” (id., ib., 28). 

Não se trata apenas uma estratégia sexual: a sedução é um jogo móvel que implica 

desvio da verdade do sexo, deslocamento do gozo. Ser seduzido é desafiar o outro a 

também sê-lo (quando eu amo, desafio outro a me amar de volta).  

Sutilezas: quando se acusa uma mulher de ser incapaz de ser seduzida, na 

verdade lhe afirmam a incapacidade de seduzir.  “Não há vencedores e vencidos na 

sedução, porque o jogo implica reversibilidade: não há outro limite para esse desafio ao 

outro de ser ainda mais seduzido ou de amar mais que eu amo senão a morte” (id., ib., p. 

29). A perversão consistirá em parecer ser seduzido enquanto não se é. Não há como 

seduzir sem sê-lo, e não há como sê-lo sem seduzir: do contrário, é a perversão. A 

sedução implica a saída do território, a reversibilidade, a indecibilidade, enquanto o 

sexual tem um fim óbvio, marcado demais: o gozo.      

A liberação sexual franqueou à mulher toda banalidade do gozo masculino, ao 

passo que lhe tomou como modelo dessa sexualidade: a mulher está sempre disponível. 

Questiona-se Baudrillard: “se até aqui se ensinara às mulheres a nada desejar, não se 

lhes ensina hoje a tudo exigir para nada desejar?” (id., ib., p. 31). É de uma demanda 

total (visibilidade, escrutínio, detalhe) que padece também a fotografia: o desejo é 
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preterido em função desse gozo “voyeur”. A fotografia realista é feminina porque é 

disponível, contínua, porque é igual a si mesma, e porque traduz uma abertura utópica: 

nossa sociedade não tolera a escassez dos bens sexuais, visuais ou materiais. Por isso a 

mulher é o modelo de uma sexualidade sempre “disponível, à mercê, nunca retrátil, 

nunca aleatória” (id., ib., p. 34)  - enquanto que a ereção masculina  “é frágil demais” 

(id., ib., p. 33).  

“O pornô acrescenta uma dimensão ao espaço do sexo; ele o faz mais real que o 

real – é o que causa a ausência de sedução” (id., ib., p. 36)  O que é verdadeiro demais 

para ser verdade é tomado como fantasia. O hiperreal é a irrealidade que a irrupção 

violenta do Real provoca. Falar que uma fotografia pode ser irreal é dizer que o 

imaginário se retirou, em nome “da mais-referência, da mais-verdade, da mais-

exatidão” (id., ib., p. 41):  tudo se insere em uma evidência absoluta. Assim também 

acontece com o sexo: o que foi ocultado e proibido passará a uma ordem de exibição 

total, de evidência, de exatidão que tornam impossível a sedução. O dispositivo de 

sexualidade lida diretamente com a produção, sua estratégia é estimular e não reprimir: 

“tens um sexo e deves encontrar seu bom uso”, “tens um inconsciente, e é preciso que 

isso fale”, “tens um corpo e é preciso usufruí-lo”, “tens libido e é preciso gastá-la” (id., 

ib., p. 46).  

A Nouvelle Vague, em alguma medida, com sua crítica ao “filme de estúdio”, 

não atenderia a essa expectativa por mais realidade? Godard, contra o pseudorrealismo 

do cinema de estúdio, afirmava: “seus movimentos de aparelho são feios, porque vocês 

escolhem maus temas, seus atores representam mal, porque seus diálogos são nulos, em 

uma palavra vocês não sabem fazer cinema, porque não sabem mais o que é cinema” 

(GODARD apud BAECQUE in COURTINE; CORBAIN; VIGARELLO, 2008, p. 

500). Isso porque Godard deseja ver, nas telas, “moças assim como as amamos, moços 

com que cruzamos todos os dias, pais como os desprezamos ou os admiramos, crianças 

como nos deixam espantadas ou indiferentes, numa palavra, os corpos assim como são” 

(id., ib., p. 500); isso porque Godard deseja o real.  

E quem representará essa beleza sublime, essa beleza real arrebatadora de 

“gestos desenvoltos”, senão Brigitte Bardot? “Em ‘Deus criou a mulher’ um corpo real 

é mostrado, escapando aos estúdios, às suas iluminações e às suas convenções plásticas”  
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(BAECQUE in COURTINE; CORBAIN; VIGARELLO, id., p. 498). Bardot inaugura 

um modelo de exibição do corpo onde o que vale é “a erotização, a presença de uma 

beleza mais provocante, um porte liberado atingindo como nunca reservas e 

convenções” (VIGARELLO in COURTINE; CORBAIN; VIGARELLO, ib., p. 171). 

Para dar conta do desejo de realidade um novo arsenal de metáforas é invocado para 

descrever Bardot: “as alusões felinas, acrescentando aos índices do aspecto ‘exterior’ os 

de uma natureza mais primitiva, até mesmo instintiva” (id. ib., p. 171) Bardot será o 

“belo animal da selva, amuada, despenteada”, manifestando “criancice e animalidade” 

(id., ib., 172). A “garçonne” de cabelos curtos à Chanel, do início do século, nada se 

identificaria com a mulher que Brigitte Bardot encarnou, e em alguma medida “criou”, 

uma mulher para quem a “confissão sempre mais profunda de seu próprio desejo” é 

imprescindível.   Não por acaso, a partir do magnetismo de Bardot, a beleza feminina 

consistirá em “tornar si própria”, e não por acaso essa personificação da liberdade será 

tomada como modelo pelo feminismo: “B.B.não tenta escandalizar. Ela nada exige. Ela 

não é mais consciente de seus direitos do que seus deveres. Ela segue suas inclinações.” 

(BEAUVOIR apud VIGARELLO in COURTINE; CORBAIN; VIGARELLO, ib., p. 

172) O “brigidismo” será, pois, a estetização da desculpabilização do sexo e da 

reivindicação do prazer pela mulher. A simplicidade do aspecto de Bardot, uma mulher 

selvagem, de beleza violenta, indomável, consagra definitivamente à “mulher fatal” um 

modo de vida marcado demais, óbvio demais, porque real demais. Hiperreal. 

     

O dispositivo é composto por duas salas idênticas. Uma está lacrada. Na que 

posso entrar vejo um monitor. Na tela, outro monitor com minha imagem. As salas 

estão sendo filmadas e o circuito fechado está trocado: a imagem da sala trancada é 

enviada ao monitor da minha sala, enquanto que a imagem da sala onde estou é 

enviada para o monitor da sala lacrada. Trata-se da obra de “Vídeo para Vigilância 

(Sala Pública, Sala Privada)”, da autoria de Bruce Nauman.  

 

Devo percorrer um estreito corredor de 10 metros por 50 centímetros. No final 

estão dois monitores: em um deles está uma imagem gravada do corredor vazio. E no 

outro estou eu, filmado por uma câmera de segurança posta no início do corredor. 

Também de Nauman é “Corredor de Vídeo Gravado ao Vivo”.  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DE PERNAMBUCO 
SOBRE FOTOGRAFIA, NARCISISMO E DESEJO 

 

117 
 

  

Quando, à força militar da República, sucumbiu a cidade de Canudos, seu líder, 

Antônio Conselheiro, foi encontrado morto, em um casebre, sob um “lençol imundo”, 

com flores entre as mãos. Naquele momento, nos relata Euclides da Cunha algo se fez 

necessário: “importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto 

aquele terribilíssimo antagonista” (CUNHA in SONTAG, 2004, p. 211). Então para que 

não pairassem dúvidas sobre a morte do “famigerado e bárbaro agitador”, quase desfeito 

nas mãos dos conquistadores de Canudos, fotografaram-no.       

 Poderíamos analisar, em paralelo, a necessidade documental da República recém 

declarada e o ato irônico de Hippolyte Bayard: na arte o privilégio é uma expressão de 

falta de poder enquanto que no âmbito científico-técnico o poder é uma expressão de 

sua renúncia ao privilégio (TAGG, 2005, p. 90). Mas não é para essa falsidade 

elementar da imagem que chamamos atenção (note que a liberdade da fotografia na arte 

é consubstancial à ideia de prova em outros âmbitos: não negociamos, ou a imagem é 

um corpo sem órgãos ou não é nada). O que está em jogo, aqui, é a função 

indispensável assumida pela fotografia no exercício da burocracia, do controle, da 

vigilância e da disciplina. A fotografia de Canudos não é apenas um documento 

inquestionável em relação a um fato (e o texto de Euclides é a vitória da sensibilidade 

sobre a rigidez dessa fotografia). É, também, algo que se imprimiu sobre o corpo de 

Conselheiro para impedir-lhe a deformação, sua desarticulação.  Assim, o ato de 

Canudos demonstra qualidades sem as quais o poder não poderia encontrar na fotografia 

uma aliada, uma extensão para seu exercício: a fotografia é uma “prova”, um “rastro”, 

um “indício” ou um “vestígio”, inquestionáveis, inequívocos.     

 Como nos demosntra Jonh Tagg, o serviço policial e a fotografia nascem em um 

mesmo período: meados do século XIX. Para Tagg, entender o funcionamento, os 

procedimentos das instituições legais (hospitais, polícia, organismos científicos, 

técnicos, políticos...), como também o funcionamento de instituições ligadas ao poder 

privado como a publicidade e a família, é imprescindível para entender a sedimentação 

desses valores de verdade a que se ligará a fotografia já no século XIX.  

 A fotografia policial de identificação, uma imagem normalizada (frontal e 

lateral, de rosto inteiro, cabeça descoberta), é mais do que uma imagem de um 
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delinquente: “é o retrato do produto do método disciplinar: o corpo feito objeto, 

dividido e estudado; encerrado em uma estrutura celular de espaço cuja arquitetura é o 

índice de arquivo; domesticado e obrigado a entregar sua verdade; separado e 

individualizado” (id., ib., p. 101).  A fotografia estabelece uma nova imagem e um novo 

funcionamento para todo o corpo social que dependia de seu valor de verdade.   

Reafirmamamos: o que a fotografia propõe, o que mobiliza, é a “verdade” de seu 

objeto, como seriam questões de verdade, para o sujeito moderno, a sexualidade ou a 

delinquência, a loucura ou a não produtividade do operário. “O valor da câmera é 

exaltado porque se considerava que os processos óticos e químicos da fotografia viriam 

designar um mecanismo cientificamente explorado pelo ‘natural’ para produzir imagens 

‘naturais’ cuja verdade estava garantida” (id., ib., p. 104).  Porque um rastro do real, a 

fotografia imprime sobre os corpos uma essência que desde sempre lhes pertenceria.  

    Relata-nos John Tagg, que em 1856, o doutor Hugh Welch Diamond, fundador 

da “Royal Photographic Society” e diretor do departamento de mulheres do manicômio 

“Surrey Country Lunatic Asylum”, defendia em artigo intitulado “Sobre a aplicação da 

fotografia aos fenômenos fisionômicos e mentais da loucura”, que a fotografia 

desempenhava três importantes funções para o tratamento da loucura. A primeira delas 

era auxiliar no próprio tratamento, já que as fotografias “atuavam sobre os pacientes” de 

maneira eficiente e espontânea; a segunda função era fornecer uma documentação 

permanente, e não sujeita à imprecisão da linguagem verbal, para a orientação médica e 

para análise da fisionomia;  a terceira função era de funcionar como meio de 

identificação rápida em caso de fuga ou reinternamento (a fisionomia fornecia dados 

importantes sobre o quadro clínico).  

Assim como para medicina e para polícia (não apenas para fotografar 

condenados ou suspeitos, mas obter ou conservar provas da cena do crime, infrações, 

observar condutas e movimentos de trânsito ou de multidões, provar adultério...), a 

fotografia também desempenhará um papel importante nas escolas (identificação e 

acompanhamento da evolução dos alunos, na facilitação do reconhecimento de crianças 

envolvidas em delitos). No reformatório inglês “Home for Destitue Lads”, um dos 

pioneiros na catalogação fotográfica dos internos (onde havia um departamento 

fotográfico especializado na operação), narra Tagg, os álbuns, produzidos nos anos 
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1870, poderiam ser mostrados aos visitantes, para os padres e a para polícia, muitas 

vezes dispostas em formas de “antes e depois”: “antes era um pequeno vagabundo, 

agora um pequeno trabalhador” (id., ib., p. 112). 

 A fotografia a serviço da disciplina nas instituições possui um padrão: “o corpo 

isolado; o espaço reduzido; a submissão a um olhar sem resposta possível; o escrutínio 

de gestos, rostos e traços; a claridade da iluminação e a nitidez de enfoque; os nomes e 

as placas com números” (id., ib., p. 112).  Assim como possui uma função: moldar o 

corpo, olhá-lo com minúcia, vigiá-lo, estabelecer comportamentos desejáveis ao 

funcionamento da máquina.       
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3. Cada coisa está em outra de sua própria maneira e de maneira distinta de 

como está em si mesma: Jeudy e a ironia da representação  

 

O corpo é o lugar, o primeiro lugar, de indistinção entre imagem e realidade. 

Diríamos: todo corpo é imagem de si mesmo, assim como toda imagem do corpo já o é, 

propriamente. Lidamos com um modelo de análise em que não é mais possível 

distinguir o que são imagens e o que são coisas. Antes, seria o caso de afirmar: “existem 

imagens, as coisas mesmas são imagens, porque as imagens não estão na cabeça, no 

cérebro. Ao contrário, o cérebro é que é uma imagem entre outras” (DELEUZE, 1992, 

p. 57). Corpo-imagem. 

Nossa incursão reafirma a ideia de que “as imagens não cessam de agir e reagir 

entre si, de produzir e de consumir” (id., ib., p. 57). E, como vimos, essa movimentação 

é determinada por condições de possibilidade de um diagrama, de uma máquina abstrata 

cujas linhas de forças também são modificadas, imanentes que são, pela movimentação 

dos compósitos superficiais. Ou seja, uma imagem encontra outra, compõe 

agenciamentos, algumas vezes novos, muitas vezes monótonos ou redundantes, e é 

sempre mais potente quando capaz de afetos, quando capaz de criar uma defasagem em 

ralação a outras imagens, quando é capaz de armazená-las e senti-las por dentro. 

Deleuze aponta frequentemente: “nós nem sabemos de que é capaz um corpo” 

(ESPINOSA in DELEUZE, 2002, p. 24). Em sua companhia, somos levados a pensar 

em uma realidade expressiva do corpo não remetida à representação ou como indica em 

sua análise sobre Francis Bacon: deparamo-nos com um corpo capaz de devires, capaz 

de constituir-se como uma “zona de indiscernibilidade, de indecibilidade” (DELEUZE, 

2007a, p. 29). Corpo-devir, corpo-agenciamento.  

Contudo, seria necessário perguntar: por que o afã antiespecular da “aventura do 

corpo exibido” (levada a cabo notadamente pela performance e pelo body art) muitas 

vezes é incapaz, não de se colocar fora do espelho, mas de jogar com os simulacros 

implicados nesse movimento, incapaz de tomar a imagem como um plano expressivo 

imanente à expressão corporal? Se, por um lado, parece simples aceitar que o corpo 

performático negue a representação, não parece claro que a imagem dele depreendida 
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possa desejar, possa fabricar realidade e simular afetos, sejam estas imagens produzidas 

por pinceis e tintas, como no caso de Bacon, sejam através da captura do vídeo e da 

fotografia.  Imagem-corpo.  Ora, trata-se de tomar a imagem (e no nosso caso, a 

imagem do corpo) como um funtivo que a cada afecção, a cada composição, criará uma 

nova realidade. Uma imagem eficaz, portanto, porque inaugura um mundo onde 

simplesmente não faz mais sentido falar de “raiva ao espelho”.  

 

3.1.  O que surpreende é, acima de tudo, o corpo... 

 

 Sabe-se que entre os anos 60 e 70 o corpo esteve especialmente em voga nas 

práticas artísticas. “O corpo, como poder, ativo das afecções, é exaltado, pois ele não é 

mais tomado por suporte necessário de nossas representações” (JEUDY, 2002, p. 109). 

A imediatidade da performance, apoiada pela crença na afecção, viria atestar e reforçar 

seu poder de conjurar a representação. Como afirma Henry-Pierre Jeudy, “a expressão 

imediata do corpo” baseou-se “na crença no poder da afecção” que surgia “mais 

rapidamente que a ideia” (id., ib., p. 109). Antes da interpretação, antes da representação 

ou do pensamento, o afeto. O princípio comum da performance e do body art 

condensou-se na ideia de que a submissão à representação (à sobrecodificação) limitaria 

as possibilidades do corpo. “Toda a ideologia de uma ‘liberação do corpo’, dos anos 

1960-1970, é significativa dessa revolta contra a autoridade das representações e das 

referências morais daí dedutíveis” (id., ib., p.  110).  

 O corpo exibido, ainda que não conseguisse fugir à representação, manifestaria 

permanentemente uma certa “raiva do espelho”, da qual não se consegue escapar jamais 

se se toma a imagem enquanto substituto natural de uma experiência (não importando 

sua natureza mais ou menos sobrecodificada). Não deixa de ser paradoxal que a aporia 

especular, no fundo, não signifique mais do que a sobrevivência de um núcleo de 

platonismo ali onde ele deveria ser sufocado, enterrado, encurralado. A imagem 

enquanto representação vem sempre reafirmar o platonismo, mais forte porque 

aparentemente insuperável, seja sob o ponto de vista do corpo performático, seja sob o 

ponto de vista de teorizações extradiegéticas e a abertamente platônicas. Diz-se: “O 

corpo, como poder infinito dos possíveis, não tem necessidade de se submeter à regra 
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do especular” (id., ib., p. 110), enquanto que o body art ou a performance, não cessam 

de pedir à imagem (documental) um atestado de sua existência, de seu acontecimento. 

Qual o trabalho da imagem, qual energia lhe é solicitada e qual energia é por ela 

desprendida quando ela serve à performance apenas como impressão, marca indicial a 

ser espalhada como dispositivos que não surpreendentemente tentam, por fora, criar 

ambientes estranhamente incongruentes com as limitações do regime visual clássico de 

que dependem? Naturalmente, “a raiva do espelho” é crescente, assim como são 

crescentes as conexões estabelecidas entre a afirmação e a semelhança nesses 

dispositivos. O que vocês estão vendo é isso. Isso realmente aconteceu, vejam! “Exibir-

se torna o contrário de representar”, mas como alerta Jeudy, não há como exibir-se sem 

representar se a imagem é, de partida, o polo essencial da representação, e se a própria 

reflexão intelectual que subsiste à experiência reconstitui a superespecularidade que 

tenta negar. Ironicamente, a raiva do espelho não é mais do que a restituição da imagem 

através da “interpretação conceitual que permite explicar a aventura” baseando-se “na 

experiência das expressões imediatas do corpo” (id., ib., p. 110).    

O que a raiva do espelho promove é, em certa medida, o apagamento das 

fronteiras entre arte e vida, franqueando (impondo) toda sorte de extravagâncias que 

visam, não raras vezes, ingenuamente, fazer frente aos tabus ou interdições. “Essa 

estética comum pôde passar por uma reapropriação popular da arte, com fins pessoais 

ou por uma manifestação dos sinais de pertencimento a grupos” (id., ib., p. 111).  

O exemplo do punk, trazido por Jeudy, é simples, ao mesmo tempo que 

esclarecedor: um punk manifesta, pela energia que depreende e atenção que dedica  aos 

signos de sua aparência, o pertencimento a um grupo identitário. Contudo, em uma 

exposição de arte contemporânea, poderia “passar por um objeto vivo”. Como afirma 

Jeudy, se em outro momento, uma modelo em visita a uma exposição poderia ser 

reconhecida como a pessoa pintada no quadro (sua “réplica viva”), no punk subsistiria 

uma nova forma de modelação que se “realiza por difusão” sem depender das 

comparações entre realidade e representação.  

Ora, pura ingenuidade: “trata-se, provavelmente, da ilusão de ultrapassar a 

dimensão do especular que dá vida à exibição, mas, pelo princípio de sua excessividade, 

esta só faz consagrar a generalização do espetáculo à própria vida quotidiana” (id., ib., 
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p. 111). Ou seja, oferecer o próprio corpo como espetáculo não violenta em absoluto a 

lógica representativa, pelo contrário, estende-a capilarmente a todas as frestas, fazendo 

avançar os limites da representação, transformando a representação em estereótipo. 

 Ora, não há desterritorialização que não suponha reterritorialização. Isso é, 

quando uma representação se estabelece, já não tem poder de expressão. O estereótipo 

é, pois, a esterilidade do recurso expressivo. Dilema simmeliano: a forma (única 

maneira da vida se expressar) não pára de traí-la. Enquanto, nada é mais risível, 

desprezível, despertador de pena do que o indivíduo que toma para si o estereótipo, 

vendo diferença onde só existe redundância e ressonância. Nesse movimento, “a 

aventura do corpo exibido pode então terminar em uma proliferação de estereótipos que 

reforça a impressão tenaz de um déjà-vu” (id., ib., p. 111). O que foi exibido cairá na 

representação congelada. 

 Não é esse, pois, o mesmo mecanismo traiçoeiro da “liberação sexual”: quando 

se pensava estar fazendo o poder vacilar, oferecia-lhe espontaneamente a intimidade 

(exatamente tudo que podia confessar e mostrar do próprio sexo) como superfície 

disposta ao controle, à ordem. “A obrigação de ter prazer e de mostrar pela exibição o 

que é o gozo” (id., ib., p. 112). Jeudy aponta para a ironia do “uso” da “teoria dos 

afetos”: é provável que a tomada do corpo como campo “dos possíveis” nunca 

abandone esse litígio especular, fortalecendo seu poder moral a contragosto, ao mesmo 

tempo que ingenuamente buscando um além, um aquém do espelho. “A aventura do 

corpo exibido é a de uma exacerbação dos estereótipos da representação corporal, ao 

passo que ela queria ser uma mise en abyme do próprio processo de representação” (id., 

ib., p. 112).   

O excesso de interpretação (vinda das ciências sociais, da psicanálise, da 

linguística e da filosofia) transforma o corpo num objeto teoricamente fugidio, 

inesgotável. Um “arsenal de modelos de interpretação” incide sobre o corpo como uma 

massa de discurso asfixiante, pesada demais para ele: tão rápido emergem, “as imagens 

corporais logo se tornam elementos já interpretados; elas não têm mais nada de 

imprevisível, perdem seu poder de enigma” (id., ib., p. 113). Assim, a experiência 

ocorre para poder ser explicada por “interpretações reversíveis” e “referências 

intercambiáveis”. Eis o pior da estereotipia, todo tédio que desperta: “a interpretação 
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precede o ato da performance”, é um ajuste entre a imagem do corpo e a representação, 

impondo um enquadramento conceitual às imagens ainda não surgidas, estabelecendo a 

“homogeneidade total das representações”.  Não é essa a mesma armadilha (no plano da 

representação) que subsiste no imperativo narcísico de autoescrutínio? Ao mesmo 

tempo em que o indivíduo experimenta a liberdade de parecer, também experimenta a 

injunção de fazê-lo, minunciosamente fazendo penetrar no próprio corpo, por iniciativa 

própria, espontaneamente, de forma positiva, portanto, e não subtrativa ou repressiva, 

dispositivos de controle (de esquadrinhamento) cada vez mais eficientes?  

    Ironicamente, a mediação da arte é o mais profícuo campo da produção de 

redundância, da homogeneização dos discursos. A arte é, com efeito, “uma verdadeira 

máquina de produzir a estereotipia cultural” (id., ib., p. 114), um campo de 

resssonância: “tida como fonte da originalidade é doravante um viveiro a engendrar a 

equivalência e a banalidade” (id., ib., p. 114). A arte, sua comédia particular, se depara 

com o paradoxo da superinflação crítica: antes que possa fazer frente à estereotipia, tem 

que lutar, no seu próprio terreiro, contra o ralo dos discursos, redemoinho de 

conceitualizações, antecipações da originalidade que muitas vezes só arrastam a 

produção para a insignificância, a consonância, não parando de produzir pontos cegos 

onde se diz instaurar uma nova realidade, uma “realidade dos possíveis”. 

“Supersignificada, ela se torna a própria condição do nascimento e da reprodução dos 

estereótipos” (id., ib., p.  114). De modo que seu único recurso, é o que defendemos, 

não é mais que irônico. É preciso habitar o paradoxo, ser o mais falso, insignificante, 

banal, para produzir a ruptura. Onde pensar encontrar uma imagem original, antes e 

melhor, dormir com os simulacros, fecundá-los.  

Não é dessa ironia que trata o realismo fotográfico na arte, ou mesmo na moda, 

demonstrando como, em lugar de produzir a heteronomia por rupturas semânticas, a 

criação artística deve buscar “inverter o sistema de reprodução dessa homogeneidade, 

impulsionando a heteronomia com base na estereotipia” (id., ib., p. 114)?  

“Enigma originário e item da ‘feira de estereótipos” (id., ib., p. 115) que é, o 

corpo está pois, no centro da questão. Isso porque, se em um primeiro momento a arte 

encontra a singularidade pela ruptura, agora se joga com a necessidade de “multiplicar a 

velocidade da reprodução e de circulação dos signos, provocando, para o artista, a ilusão 
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de determinar estereótipo” (id., ib., p. 115). O corpo permanece como a “fonte sagrada” 

das ilusões garantindo a perpetuação do estereótipo.     

 O corpo performático erige-se contra a beleza: quer, antes, promover a irrupção 

das fantasias coletivas, “subverter todos os ditames morais que limitam as 

possibilidades de viver a exaltação erótica” (id., ib., p. 117). Note o caso particular de 

Orlan que também combate a arte. Nas suas primeiras performances Orlan utiliza três 

máscaras correspondentes ao papel que a mulher desempenhou enquanto modelo: a 

virgem, a mãe e a prostituta.  Numa dessas performances, a artista se veste com “uma 

roupa que representava seu corpo nu” (id., ib., p. 117), e sobre seu sexo, afixava-se um 

alvo. Também trazia uma paleta e um pincel nas mãos. Em dado momento da 

performance, a artista retira o alvo deixando aparecer os pelos pubianos que arranca um 

a um enquanto os coloca sobre a paleta. Orlan os recupera para “pintar no vazio”. “O 

corpo-modelo da mulher ridiculariza o ato masculino da criação pictórica... Mas o que 

se torna o corpo?” (id., ib., p. 117). Jeudy afirma: torna-se (ou seria “permanece 

como”?) o lugar cultural das fantasias de criação artística, um “lugar autoconsagrado na 

paródia” (id., ib., p. 117). Paradoxalmente, a negação da estereotipia apenas exalta a 

presença do corpo: já que dependente do que nega, subsiste, no por a perigo os 

representantes consagrados, um risco de tornar-se vão e “não atingir o objeto de sua 

crítica” (id., ib., p. 118). 

 “Meu trabalho é um trabalho de autorretrato” (ORLAN in JEUDY, ib., p. 118). 

Não deixa de ser notável para nossa incursão o sentido controverso que adquire o jogo 

especular no trabalho de Orlan. O autorretrato de Orlan é carnal, é plástico, antes de ser 

imagético. Ou melhor dizendo, seu autorretrato evidencia a impossibilidade distintiva 

dos dois termos. O corpo é uma imagem entre outras. Suas cirurgias não almejam uma 

“melhoria” ou são motivadas pelo “desejo de parecer mais jovem”, antes, procuram uma 

“mudança completa da imagem” (ORLAN in JEUDY, ib., p. 118). É um trabalho de 

luta com um grau diferente da imagem, e não com suas qualidades. O trabalho de 

decomposição pictórica da semelhança já não interessa a Orlan, é necessário modificar 

o modelo onde ele está, modificar o modelo em seu estado de imagem original: “trata-se 

de regular a imagem e não a qualidade da imagem” (id., ib., p. 118).  A artista recompõe 

à sua maneira o narcisismo: “eu não quero torna-me um estereótipo, mas um arquétipo”; 
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“ser narcisista não é tão fácil, quando não é a questão de se abismar, de se perder em sua 

imagem, mas de vê-la, colocando-se à distância a fim de criar nessa abertura” (JEUDY, 

ib., p. 118). Mas o projeto de Orlan, como bem aponta Jeudy, se inscreve no estereótipo 

psicológico que supõe possível tratar o corpo como objeto ao mesmo tempo que dele se 

separa. O que torna possível a criação, segundo Orlan, é o narcisismo, uma espécie de 

separação, distanciamento do corpo. “Essa representação – no mínimo banalizada – da 

despossessão do corpo como condição de seu tratamento como objeto de arte é 

comparável à da prostituta que se separa de seu corpo para deixá-lo ao Outro como 

objeto de satisfação de suas perversões” (JEUDY, ib., p.18). O trabalho de Orlan revela 

que não é possível, pois, distanciar-se do corpo sem submeter-se à representação, 

porque não é suficientemente capaz de lançar um outro olhar sobre todas as imagens 

que tanta negar e que habitam de partida a realidade carnal de seu objeto, o próprio 

corpo.  

 A raiva do espelho é um ressentimento. Quando dizemos é necessário buscar 

uma imagem fotográfica não narcísica, não indicial, por exemplo, queremos dizer com 

isso que não se trata de negar a representação especular (que é também a inserção na 

ordem moral e simbólica), mas acompanhar o movimento primeiro que deu origem à 

teoria dos afetos, movimento de reversão do platonismo.   Nietzsche propõe, antes de 

um corpo navalhado, escarificado, sujeito ao bisturi, um corpo que supera a si mesmo. 

Um corpo que não precede, nem sucede à vida do espírito. Espinosismo. “Admite-se 

aqui que todo organismo pensa, que todas as formações orgânicas participam do pensar, 

do sentir, do querer, e, em consequência, que o cérebro é somente um enorme aparelho 

de concentração” (NIETZSCHE in JEUDY, ib., p. 122).  Como ponto de partida, o 

corpo não deve ser “reduzido a uma máquina orgânica”, como faz a body art, 

encenando “o corpo orgânico com origem natural absoluta que se inverte em negação 

do pensamento” (JEUDY, ib., p. 122). A body art impossibilita, com evocação da 

organicidade do corpo, qualquer transcendência. É, entes de mais, um jogo de 

zombarias.  Não se trata em absoluto de um eventual retorno ao primitivo. Muito pelo 

contrário, as escarificações e tatuagens primitivas erigiam um corpo culturalizado. “A 

organicidade originária e radical não é senão um mito estereotipado de uma selvageria 

contra a qual todo destino de uma civilização é construído” (id., ib., p. 123).    
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Nesse sentido a performance do russo Oleg Kulik, apresentada por Jeudy, é 

emblemática. Em Estocolmo, durante exposição intitulada Interpol, Kulik encenava a 

vida de um “cão” (o “cão russo”), representação da vida difícil dos russos na ocasião, 

uma performance prazerosa até certo ponto.  Em um dado momento, Kulik extrapola a 

expectativa dos visitantes do Centro de Arte Contemporânea Färgfabriken e começa a 

mordê-los, como um cão poderia fazê-lo. “Quando Kulik deixou de ser um objeto de 

arte decorativo - o vizinho do leste representando a miserável vida de cão imposta aos 

russo – para agir de uma maneira que surpreendeu e chocou seus admiradores, ele não 

tardou em tornar-se o inimigo” (SALECL in JEUDY, ib., p. 124). Kulik faz uso 

portanto de um estereótipo (do “cão russo”) para negar radicalmente “toda a 

mistificação do diálogo Oeste-Leste” (JEUDY, ib., p. 124). 

Interessa-nos, contudo, desfazermo-nos da ideia da imagem enquanto 

representação, da imagem narcísica, assim como também fraturar o agenciamento 

necessário que essa imagem-estereótipo (da superinterpretação crítica) compõe com 

aquilo que Suely Rolnik denomina como corpo suporte do narcisismo “onanista e 

rançoso” (ROLNIK, 2005a, p.1); corpo masoquista “entregue ao autoflagelo culposo” 

(ROLNIK, ib., p.1).; corpo exibicionista fetichizado, reificado e oferecido como 

espetáculo. Em movimento inverso postulamos que a relação especular pode ser 

abandonada se se leva em conta o poder de afecção da própria imagem, sua capacidade 

de contrair agenciamentos diversos (a partir de seus elementos icônicos, de sua 

materialidade, de sua arquitetura, de sua criação ou difusão, etc.) com outras imagens, 

discursos, técnicas ou gestos que lhe atravessam. Lidamos com a indistinção dos 

elementos expressivos. Elementos imanentes a um plano de consistência, a uma 

máquina abstrata, de que são formas de expressão e formas de conteúdo.  

A aventura do corpo exibido não faz mais que dispor da imagem enquanto 

substituto representacional de suas ações: a estereotipia funda-se necessariamente 

nesses jogos e como apontou Jeudy é uma função interpretativa. Perguntamos: como 

uma arte narcisista e banal, ávida pela exibição do próprio corpo e por movimentos de 

autoescrutínio, poderia ter desejado uma imagem não narcísica? A enunciação de um 

problema marca e está marcado pelas condições de possibilidade que lhe dão 

visibilidade. 
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Donde pensava encontrar a realidade intensiva (“sem imagem”) do afeto, 

encontrou apenas a redundância e a ressonância da imagem (do pensamento, da 

interpretação...) porque nenhum elemento expressivo está livre das forças que lhe 

instauram: é um agenciamento. Contudo, felizmente, também nenhum diagrama pode se 

desviar da nova gravitação que o elemento expressivo lhe impõe, justamente porque é 

um dispositivo a ele agenciado: uma vez no mundo a imagem opera transformações 

irreparáveis, inclusive no trajeto das forças que lhe determinam. Eis o paradoxo: o 

narcisismo inconteste de algumas imagens (remetemos particularmente ao realismo 

fotográfico realizado nas últimas duas décadas por artistas ao exemplo de Jeff Wall e 

Philip-Lorca Di Corcia) criaram forças de desnarrativização que transcendem toda 

banalidade de seu tema, de seu interesse, toda a natureza indicial de sua arquitetura.        

Afirmamos: a imagem deseja. É capaz de produzir realidade (semiótica, política, 

afetiva...) porque capaz de simulação, porque capaz ela mesma de por-se de pé, de 

desvencilhar-se por rupturas tanto da mão que a cria quanto do olhar que a vê. A 

imagem enquanto dispositivo está implicada em movimentos, paisagens não humanas 

da natureza e afetos não humanos do homem e é por isso aberta a devires, a realizações, 

a encarnações diversas, mesmo ilimitadas.  

A imagem diagramática (a imagem dispositivo, a imagem agenciamento...) é um 

corpo sem órgãos. Ela não se recente pelo que arrasta ou deixa para trás (amarras, 

juízos, determinações transcendentes, sobrecodificações, narrativas, toda sintaxe ou 

antecipação, todo sentido), antes, é feliz do próprio passo que lhe majora.  Pensamos 

possível, seguindo Antonin Artaud, a realidade de uma imagem (e não apenas um 

“corpo”) que transgride na imanência, que se institui como uma nova ordem, ou melhor, 

um corpo sem ordenação, de puro devir-esquizo. Tal como uma imagem de Van Gogh, 

bem lida por Artaud, atingindo a natureza às bordoadas, divergindo ao sabor de seus 

próprios intermédios. 
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CONCLUSÃO 

 

Permitam-me uma breve digressão. Gilles Deleuze costumava afirmar: “a 

literatura é uma saúde” (DELEUZE, 1997, p. 9).  Queria dizer com isso que “os belos 

livros” não ofereciam apenas uma forma para o que se viveu, não eram simples 

lembranças de um autor. O que estava em questão, na verdade, era a possibilidade de 

escrever para liberar a vida, para encontrar zonas de indiscernibilidade, para, enfim, 

escapar da redundância, do vulgar. A literatura, enquanto saúde, tratar-se-ia exatamente 

disso: “um caso de devir, sempre inacabado, sempre em vias de fazer-se”, extravasando 

“qualquer matéria vivível ou vivida” (id., ib., p. 11). Como Deleuze, poderíamos 

afirmar: no métier do escritor, como no pensamento ou na vida, o difícil não seria 

conseguir o que se deseja (escrever “em lugar de algo”, encontrar um meio de 

representação dos fantasmas, identificar, imitar, mimetizar), senão, difícil seria, 

propriamente, desejar (isso é, escrever “por” algo, estabelecer sempre que necessário 

uma nova sintaxe, uma “língua estrangeira”, uma minoração da língua maior que 

pudesse revelar “a vida nas coisas”) (id., ib., p. 11)... O escritor, antes de ser um 

paciente ensimesmado, narcisista, às voltas com suas próprias neuroses, seria uma 

espécie de médico que destrava a potência de si e do mundo.  

Uma fotografia não é apenas uma impressão do real. Mas seria necessário 

insistir: uma fotografia também não se reduz a seu tema ou sua técnica, ao seu contexto 

de reprodução. A força de “des-indicialização” de uma imagem não se deve, também, 

afirmar pela história, pela narrativa que uma fotografia pode possuir (ou possui 

necessariamente). Nossa investigação mostrou-nos porque uma imagem fotográfica não 

é uma canção de ninar, um espelho ou rastro, não é substituto de algum fantasma: é algo 

que deve despertar movimento, acordar-nos do tédio, da sonolência, da pequena vida 

triste que a representação nos induz. A encenação, lembremos, é a última trincheira do 

platonismo.   

Segundo a obra de Deleuze, a filosofia, como a literatura, a música, a pintura ou 

o cinema, cumpririam um mesmo papel: é necessário encurralar o platonismo, revertê-

lo, como bem coloca Nietzsche; encontrar o devir sortílego, sedutor, encantador do 

simulacro.  Todo esforço da nossa pesquisa se voltou para a seguinte questão: como 
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produzir na imagem (da tela, do quadro, do texto ou do pensamento) uma força de 

desnarrativização, de “des-representação” (em última análise de “des-

imaginativização”), que me permitisse liberar a vida?  

No caso da literatura, essa fuga da morte (que cria zonas de indiscernibilidade), 

poderia ser empreendida através da depuração da língua (Kakfa, que escrevia num 

alemão impuro, judaico, estrangeiro, pequeno burguês, conseguiu produzir o alemão 

mais puro dentro da minoração que criou para a língua alemã maior). Por sua vez, em 

pintura, desejar e não simplesmente representar os fantasmas empreender-se-ia, 

também, por uma depuração da forma, que buscasse, no lugar da minoração da língua 

maior, estabelecer uma “semelhança secundária”.  

 Uma semelhança que nada teria de redundante, ressonante, mimética porque 

posta em lugar de algo, mas, verdadeiramente, criadora, instauradora de novas 

gravitações. Quando Antonin Artaud escreve que depois da passagem de Van Gogh 

pelo mundo toda a natureza exterior adquiriu uma nova gravitação, não falava de outra 

coisa: um sol de Van Gogh não substituía o nosso sol, era-lhe um impedimento, um 

desafio para toda a natureza exterior: como poderia brilhar o nosso sol sem ser de 

maneira convulsiva? Sem que, desde a passagem de Van Gogh pela Terra, estivesse 

agenciado (afetado) ao movimento de seus pinceis, à “sensação colorante” de seus 

quadros? 

Em relação à fotografia (uma imagem triplamente sub-julgada pela sua natureza 

indicial, pela narrativa engendrada pelos seus elementos icônicos, pela força de verdade 

documental que lhe parece indissociável) poderíamos propor o mesmo desafio 

atravessado pela pintura ou pela literatura, o mesmo desafio que se coloca um 

pensamento “sem imagem”: trata-se, pois, de procurar a imagem não representativa, de 

construir a anti-sintaxe não documental da fotografia, de fazer da imagem um corpo sem 

órgãos capaz de devires ilimitados. 

Há muito, a pintura esconjurou a representação de suas telas. Foucault bem 

definiu a tensão da pintura clássica: uma tela pré-moderna desenvolve-se a partir da 

equivalência entre a semelhança e a afirmação. Pergunto: até que ponto a fotografia será 

necessariamente tensionada e reduzida pela necessidade de afirmar algo por delegação, 

pela força da obviedade da analogia que carrega, até que ponto funcionará como um 

“mau romance”. Já se falou do poder demoníaco do simulacro, de sua volatilidade, de 
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sua dessemelhança interiorizada. Quando, afinal, encontrar-se-á o espinosismo de 

Hjelmslev aplicado aos elementos da imagem?   

 Sim, poderíamos falar da “boa fotografia”, da mesma forma que falamos das 

“paixões alegres” (tratar-se-ia de buscar o “bom” e não o “bem”...). A fotografia, pois, 

compõe-se por articulações, por afecções entre os corpos mais distintos, que se 

pressupõe reciprocamente. A boa fotografia é aquela que não pára de aumentar sua 

potência, de encontrar novos corpos, discursos, formas. Nada é, dessa maneira, interior 

ou exterior, anterior ou posterior à imagem: todos os elementos de um plano de 

consistência podem vir a contrair relações que alterem necessariamente toda a realidade 

do mapa. Fotografias mudam com o tempo: quem nunca se deu conta disso? Na 

verdade, fotografias mudam a todo tempo porque a todo tempo elementos novos fazem 

corpo, enquanto outros são descartados, rarefeitos, dissolvidos ou volatizados.   

Sugerimos a possibilidade da fotografia ser não figurativa, e que suscite a 

qualidade do puro Figural não ilustrativo, não narrativo, (que buscou a todo momento o 

pintor Francis Bacon). Chamo atenção que a questão central colocada por Deleuze em 

relação à semelhança secundária nos quadros de Bacon, não residiria no métier, apenas 

no métier, mas em todos os elementos ligados e corporificados na imagem. Qual a 

verdadeira impossibilidade de encontrarmos uma poesia autoimplicada pelos 

agenciamentos da própria imagem, pelos acidentes inconscientes e ilimitados de sua 

elaboração? Chega-nos uma duração que oferece à fotografia uma pulsação própria e 

inacabada. Isso-será.    

Encontramos, pois, essa indiscernibilidade, esse devir, também na fotografia. 

Essa é a condição: mover-se livremente no campo de consistência do desejo. Encontrar 

uma espécie de “saúde” que pulsa nos elementos icônicos da imagem, mas também em 

seu fazer, na técnica que utiliza, na sua arquitetura, nos seus discursos e na sua matéria 

não discursiva. Dizer que a fotografia abre-se a encenação (não diminui em nada seu 

aspecto indicial), apenas nos joga em um silogismo redutor que pensa ser capaz de 

reduzir a imagem à categoria de verdadeira ou falsa, enquanto que essa mesma imagem 

não para de divergir, compor novas relações (com formas, com discursos...). Não se 

trata, portanto, de discutir o assunto da imagem, mas saber como a condição de 

enunciação desse assunto só se estabelece através dessa imagem e dos agenciamentos 

diversos que compõe.     
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