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Rafael Castanheira e Susana Dobal

A paisagem nasce como um elemento secundário até sair da mera posição 
de cenário e se estabelecer como gênero na pintura, que assumiu várias configu-
rações atravessando movimentos artísticos e manifestações da cultura visual. Do 
Classicismo aos cartões postais, do Romantismo à Ecologia, do Barroco ao Insta-
gram, do Modernismo à publicidade, o espaço foi filtrado por grades cognitivas 
que permitiram ver tanto a paisagem ao redor quanto um espaço internalizado 
que procurava, fora do espectador, os ecos de uma cultura acumulada. O cinema, 
a fotografia, a videoarte, a arte contemporânea e a cultura visual dispersa em 
inúmeras manifestações não cessam de recorrer à paisagem para ressignificar o 
mundo e recriá-lo a partir da invenção de espaços imaginados e materializados 
em imagem por seus autores. Quais seriam as questões levantadas pelas apari-
ções mais recentes da paisagem, da cultura visual das redes sociais às instalações 
que recriam novas formas de falar sobre o espaço ao redor, passando também 
pelo cinema e pela fotografia? 

O limite que separa espaço e paisagem pode parecer tênue quando essa se 
encontra despojada de uma aura idealizadora para propor um olhar mais críti-
co voltado para espaços em que a proximidade do urbano e o humano revelam 
uma diversidade de vivências. Seja como cenário cinematográfico tal qual nos 
primórdios do gênero pictórico, porém com maior autonomia dramática, seja 
como tema principal encenado por diversos tipos de câmeras (fotográfica, cine-
matográfica ou de vídeo), a paisagem continua a traduzir maneiras como o es-
paço se configura como ideal, como denúncia, ou como possibilidade de engen-
dramento e pertencimento a um cenário. Estudá-la seria uma forma de refletir 
sobre nossas experiências com o espaço, traduzidas em imagens, para melhor 
ocupá-lo. Entendemos aqui espaço como o terreno neutro, se isso fosse possível, 
ou, pelo menos, ainda desprovido de uma significação que uma cultura visual, 
além de processos históricos, geográficos e econômicos, impõe. A paisagem é a 
tentativa de atribuir sentido ao espaço pela experiência. Ela não está reduzida a 
um retângulo pictórico pois o audiovisual e a arte contemporânea demonstram 
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enfeite e o corpo mesmo da imagem. Soulages argumenta que, apesar das apa-
rências e das aparições do pretendido sujeito da selfie, esta transformação ocorre 
porque a paisagem passa a fazer parte de um novo contexto, o do compartilha-
mento e da interação online, o que inclui também as mudanças ao mesmo tempo 
geopolíticas, geográficas, econômicas, tecnológicas, ecológicas e climáticas que 
nos levam a estabelecer novas relações com o território e o meio ambiente. 

Ainda no terreno do universo virtual, a pesquisadora e cineasta Denise Mo-
raes parte das concepções de “caminhante” e “práticas do espaço”, propostas 
pelo historiador Michel de Certeau, para investigar como se dá a apropriação 
da cidade pelas narrativas pessoais compartilhadas no Instagram e organizadas 
com base no deslocamento dos usuários nos espaços cotidianos. Ao reconhecer 
diferentes modos de se percorrer um lugar e ao considerar os caminhantes en-
quanto sujeitos ativos na organicidade móvel da cidade, Moraes expõe como eles, 
ao longo de seus percursos, selecionam e organizam o espaço por meio de seus 
relatos, evidenciando as narrativas nas redes como práticas que reforçam a sub-
jetividade do usuário e sua relação singular com a cidade.

Também interessada nos estudos sobre a imagem, o espaço e a paisagem, 
especialmente em suas relações com a literatura, a teatralidade e o figural, Pa-
tricia Franca-Huchet apresenta um trabalho artístico e textual sobre Antígona, 
personagem de envergadura histórica e universal que possui características que 
ressoam muito na vida psíquica das mulheres hoje em dia. Artista e pesquisado-
ra, a autora desenvolve uma longa pesquisa teórica e literária na qual inclui os 
estudos da filósofa e teórica do feminismo Judith Butler, que evoca a dimensão 
antropológica e feminina de Antígona e nos lembra que ela foi a primeira mulher 
que forjou a chance e a capacidade de produzir um conhecimento, uma arte e um 
modo de sobrevivência. Embora Antígona vivencie uma paisagem diversa, seja 
cuidando de seus irmãos frente ao mar, seja acompanhando seu pai cego em pai-
sagens diversas, sobretudo marítimas, Franca-Huchet concentra-se no momento 
em que ela se torna prisioneira para escrever e produzir uma série de fotografias 

que essa experiência é também determinada pela mobilidade do corpo e pela 
história de cada mídia que também orientam o olhar inquieto não mais estático 
em um ponto de vista privilegiado e único. 

Assim, pensar o conceito de paisagem e refletir sobre como o espaço pode 
ser observado, recriado e mesmo inventado com base em teorias e produções vi-
suais contemporâneas são os objetivos deste livro, uma coletânea editada a partir 
das palestras proferidas durante o 2º Colóquio Internacional de Fotografia e Ima-
gem de Brasília, promovido pela Universidade de Brasília/Faculdade de Comu-
nicação e realizado de maneira virtual, em razão da pandemia da Covid-19, em 
agosto de 2021. Dentro deste formato, o evento reuniu remotamente um amplo 
repertório de pesquisadores e artistas locais (da UnB, UCB, UniCEUB) e de outras 
instituições nacionais e estrangeiras (UFRJ, UNIFESP, UFMG, UFC, PUC-GO, Uni-
versité Paris 8, University of Vienna e Boston College). 

De maneira geral, a seleção dos autores e temas partiu de duas motivações. 
Primeiramente, a urgência do pensamento crítico sobre questões socioambien-
tais no mundo contemporâneo e como a cultura visual pode contribuir por meio 
de imagens para essa reflexão. Afinal, pensar a paisagem é refletir sobre o meio 
ambiente e as questões políticas e socioculturais que dele emergem – notada-
mente aquelas oriundas de ações humanas comumente marcadas por excessos 
no manejo e exploração de recursos naturais que causam desequilíbrio e destrui-
ção no planeta. Além disso, as pesquisas aqui apresentadas são também instiga-
das a pensar como o gênero paisagem, originado da pintura, se transformou no 
audiovisual, seja na fotografia, no cinema, no vídeo ou ainda na literatura e na 
arte contemporânea.

Nesse sentido, o filósofo francês François Soulages, convidado a abrir o Co-
lóquio, inicia a presente obra com o artigo “A paisagem online e a selfie” no qual 
analisa como a prática fotográfica da selfie revoluciona a fotografia e a represen-
tação não tanto quanto um retrato pretendido do sujeito, mas como um trabalho 
de representação da paisagem que o circunda, transformando-a em algo entre o 
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mutações urbanas, apontando para novas paisagens e experiências possíveis? 
Como a fotografia pode agir no mundo reconfigurando os territórios sensíveis e 
inventando novas formas de viver e habitar juntos?

Investigando igualmente as mudanças na paisagem da cidade e a reconfi-
guração dos espaços de convivência na urbe, Gabriela Freitas se debruça sobre 
algumas obras de artemídia contemporânea que se utilizam do recurso da pro-
jeção em ambiente urbano. Em seu corpus de análise, a pesquisadora aponta a 
criação de topologias imaginárias que dialogam com as imagens projetadas e as 
imagens mentais resultantes da experiência subjetiva do participador da obra — 
configurada geralmente como instalação. Freitas conclui que nessas experiên-
cias há uma reapropriação do dispositivo de projeção, inicialmente característi-
co do cinema, para criar um resultado híbrido situado no campo expandido de 
diálogo entre linguagens variadas da arte. Para além do resultado imagético ou 
artístico, chamam atenção nessas obras seus desdobramentos sociais e coletivos.

Em “A comutação da paisagem”, Tiago Quiroga fecha este grupo de artigos 
que tratam das relações entre imagem e reconfiguração da paisagem urbana. 
Para o pesquisador, as cidades modernas são pensadas como dispositivos ur-
banos, pois resultam de novas topologias eletrônicas em que a experiência da 
paisagem passa a ser dada menos pela geografia e mais pela comutação de da-
dos. Apoiando-se no ensaísta francês Paul Virilio, para quem as cidades moder-
nas têm suas paisagens radicalmente transformadas pelos chamados protocolos 
telemáticos, Quiroga percebe que, com o avanço das interfaces como novas su-
perfícies-limite, passamos a habitar a paisagem atemporal, microprogramada e 
atópica da informação. O resultado trata de um tipo de neutralização do olhar 
em que a paisagem migra do devaneio à compulsão generalizada por sensações, 
espécie de autotranscendência coletiva. 

Em um novo bloco de artigos, o leitor ou a leitora verá como as narrativas de 
caráter documental também encontram na paisagem e nas múltiplas formas de 
representá-la um rico terreno para construir discursos diversos, seja com viés na-

na quais a paisagem tem uma importância sensível e fundamental no entorno 
desse movimento artístico.

Um outro conjunto de artigos destaca como as imagens, tanto fotográficas 
quanto aquelas produzidas a partir de processos híbridos entre diferentes supor-
tes, materiais, linguagens e experiências, podem ser fortes meios de mobilização 
social e de reconfiguração da paisagem urbana. Nessa perspectiva, Susana Dobal 
parte de uma fotografia publicada em rede social como notícia do dia para pro-
por uma revisão da Land Art, movimento artístico surgido na década de 60 cujas 
obras eram realizadas em interação com o ambiente e dentro de um contexto 
de oposição ao sistema de comercialização da arte. Dobal analisa uma fotografia 
de Diego Bresani publicada no Instagram que mostra o rastro do acampamento 
indígena Terra Livre recém-ocorrido na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, 
exibindo, em princípio, apenas um círculo e um descampado. A autora observa 
que a assimilação histórica da noção de paisagem, que também inclui a Land Art, 
além do percurso anterior do fotógrafo fazem com que o rastro deixado possa 
ser enquadrado por Diego Bresani e reconhecido pelos espectadores em franco 
diálogo com a causa indígena no solo brasileiro. Diante desse contexto, a autora 
busca responder a uma pergunta: qual a reaparição possível (e antropofágica) 
para a paisagem aprendida na história da arte e eventualmente reencenada em 
solo brasileiro em 2019? 

A relação entre imagem e paisagem urbana é também um tema explorado 
por Osmar Gonçalves que, partindo de uma discussão que entrelaça estética e 
política com base nos estudos de Anne Cauquelin, Jacques Rancière e Michel Poi-
vert, analisa um conjunto de obras de diversos fotógrafos e fotógrafas brasileiras 
tais como Cláudia Jaguaribe, Cássio Vasconcelos, Madalena Schwartz e Eustáquio 
Neves. No artigo “Do monumento à vertigem: novas paisagens na fotografia ur-
bana brasileira”, Gonçalves estabelece um diálogo entre elas para responder às 
seguintes perguntas: O que pode a fotografia diante das profundas mudanças por 
que passam as metrópoles brasileiras hoje? De que modo ela pode lidar com as 



18 19A Paisagem Como Narrativa: quando a imagem inventa o espaço

Rafael Castanheira e Susana Dobal

de documentação da Amazônia e de outros estados brasileiros, a fotógrafa elabo-
ra uma narrativa sensível com imagens de temas distintos, mas que estabelecem 
simbolicamente um elo que sugere ao leitor um caminho visual em direção ao 
sublime, ao indescritível, o qual é sutilmente transmitido por fragmentos capta-
dos por uma visão mais íntima da autora sobre o mundo exterior e visível.

As fotografias de Claudia Andujar, juntamente com as de dois fotógrafos 
franceses de diferentes gerações – George Brassaï e Antoine D’Agata – são tam-
bém utilizadas por Luzo Reis para discutir como a imagem fotográfica criou, ao 
longo do século XX, paisagens e estéticas noturnas ao se defrontar com o espaço 
ao redor. Luzo explica como a noite foi valorada como algo negativo pela razão 
iluminista e pelo cientificismo moderno – lugar do descaminho, do improdutivo, 
da falta de objetividade e da perdição – e demonstra como ela é revalorizada na 
obra desses três fotógrafos enquanto espaço de novas sensibilidades e potenciali-
dades. O pesquisador conclui que a partir de imagens polissêmicas e contestado-
ras da suposta objetividade da fotografia, esses trabalhos chamam a atenção para 
a lascívia, a animalidade e a espiritualidade não enquanto aspectos desviantes, 
mas como marcas de subjetividades que reivindicam, por outros caminhos, seu 
espaço no mundo.

Já o contraste entre diversos trabalhos de documentação de Brasília, sejam 
clichês visuais que apenas consolidam o olhar comum sobre a cidade – muitas 
vezes aprisionado no conceito de cidade arquitetônica – sejam imagens que nos 
obrigam a vasculhar a consciência de seus autores para tatearmos possíveis sen-
tidos, é abordado no artigo de Lourenço Cardoso intitulado “Olhares múltiplos, 
paisagens fragmentadas e narrativas autorais: uma análise do prêmio Olhar Bra-
sília de Fotografia”. Cardoso, que é fotógrafo, professor e foi um dos jurados deste 
prêmio, realizado em 2019 e promovido pelo portal de notícias olharbrasilia.com 
sob o tema “A beleza de uma capital que se revela”, salienta que o concurso con-
tou com pouco mais de 400 imagens inscritas as quais, em conjunto, nos levam 
a um sinuoso trajeto de significados e paisagens mutáveis. A partir da leitura e 

cionalista e exploratório dos territórios, seja a partir de um olhar pessoal e poéti-
co sobre o homem, o meio ambiente e o mundo espiritual, ou, ainda, sobre o que 
seria o Distrito Federal e seus lugares. No texto “A inscrição da natureza em duas 
paisagens nacionais”, o escritor e cineasta argentino Ernesto Livon Grosman dis-
corre sobre a maneira como a paisagem da Patagônia foi associada à ideia de 
vazio que solicitava uma ocupação territorial e a necessidade de exploração eco-
nômica e científica no processo colonizador. Ele propõe a paisagem como o an-
daime no qual o estado-nação sustenta narrativas das suas origens. Para Livon 
Grosman, essa estrutura representacional usa a paisagem para contar uma histó-
ria fundadora que gira em torno da relação entre a natureza e a cultura. Com uma 
visão crítica sobre seu país de origem, e também sobre o país onde vive e trabalha 
atualmente como professor – os Estados Unidos – Grosman nota que as narrati-
vas de viagem cuidadosamente desenvolvidas ajudaram a criar o imaginário de 
uma paisagem que necessitava ser dominada para dar lugar a uma nova nação.

Entretanto, a documentação fotográfica de um território pode transcender 
a ideia de um trabalho utilitarista de produção de registros objetivos dos seus 
lugares, criando contradiscursos de conscientização socioambiental frente às 
narrativas com viés exploratório. Isso pode ser observado no artigo “As paisa-
gens interiores de Claudia Andujar”, de Rafael Castanheira, que, ao pesquisar a 
obra dessa fotógrafa e ativista suíça naturalizada brasileira, destaca como suas 
fotografias e sobretudo a narrativa por ela construída na série “Territórios Inte-
riores” revelam tanto seu olhar pessoal e engajado quanto uma edição criativa e 
poética das imagens. No texto, Castanheira aborda, primeiramente, a origem e 
constituição do conceito de paisagem a partir de revisão bibliográfica de autores 
como Anne Cauquelin e Javier Maderuelo para, em seguida, analisar parte das 
fotografias desse trabalho. Para o pesquisador, Andujar parece não se interessar 
exatamente em dar uma visão geográfica documental dos ambientes registrados 
e sim mostrar detalhes que ofereçam uma ideia do conjunto ou ritmos que levam 
a imagem a quase uma abstração. Partindo do seu acervo de trabalhos anteriores 
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da luz, esse conceito funcionou, especialmente durante o Cinema Novo, como 
uma ferramenta discursiva que adicionava potência de sentido à paisagem ser-
taneja. Os filmes Vidas Secas (Santos, 1963) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (Rocha, 
1964) são alguns dos exemplos que utilizaram essa forma de fotografia cinema-
tográfica que ofusca os olhos do espectador e entrega a ele uma experiência de 
imersão, apresentando uma prova de como seria estar diante daqueles cenários 
e dentro daquelas narrativas. Contando com esse fundo histórico, Jesus analisa 
essa abordagem visual no cinema contemporâneo, tendo como corpus os filmes 
Olhos Azuis (Joffily, 2009), Cinema, Aspirinas e Urubus (Gomes, 2005) e Sertânia 
(Sarno, 2020), que são colocados em diálogo a fim de entender como essa luz in-
tensa pode reinventar a paisagem e caracterizar os estados físicos e mentais dos 
personagens.

E o terceiro e último trabalho deste bloco é um ensaio da fotógrafa, cineas-
ta e pesquisadora Rose May que, partindo de uma análise afetuosa do filme No 
Decurso do Tempo, de Wim Wenders (1976), percorre a paisagem dos road movies 
(filmes de estrada), a exegese dos seus personagens, as suas buscas, anseios e 
inquietações e segue por um atalho em que se depara com a força e o significado 
de algumas fotografias de mulheres, das décadas de 30 a 90, encontradas em um 
álbum de família. Nesse encontro interseccional, May encara a jornada da heroí-
na e a possibilidade da escrita de uma outra história que tangencia as questões de 
gênero, o afeto como mais um vínculo interpretativo das imagens e a transversa-
lidade que envolve a narrativa dos road movies.

Por fim, este livro apresenta ainda duas pesquisas de campo nas quais as au-
toras utilizam o vídeo e a fotografia para pensar a paisagem e as questões políticas 
e socioculturais relacionadas aos ambientes e pessoas sobre as quais lançam seus 
olhares ao mesmo tempo críticos e muito pessoais, demonstrando que, além do 
texto acadêmico, a produção científica se dá também por meio do visual, da ima-
gem como uma forma de veicular ideias e pensar a contemporaneidade. Assim, 
as pesquisadoras, professoras e artistas visuais Mariana Capeletti e Karina Dias 

decodificação dos elementos escolhidos e representados pelos participantes, ele 
analisa o modo como estas distintas alegorias produzem significados múltiplos 
sobre a cidade e tecem uma rede de paisagens metafóricas sobre esse território e 
seus lugares, apontando, ao final, como as cenas da capital do Brasil foram emol-
duradas por olhares díspares, por personagens com percepções multifacetadas e 
que refletem a inconstância na tradução visual de uma localidade.

Discutindo a relação entre a paisagem, o som e o tempo em narrativas au-
diovisuais, três artigos abordam de maneira mais direta o tema central deste li-
vro a partir da perspectiva do cinema. No primeiro, intitulado “As imagens au-
diovisuais para além dos conceitos de paisagem visual e sonora”, a autora Yanet 
Aguilera ressalta que, embora o que apareça no audiovisual não seja o mundo 
e, aparentemente, estejamos fora do universo mostrado, não podemos simples-
mente colocar-nos diante de um filme como sujeitos que veem e ouvem, como se 
aquilo que é visto e ouvido não tivesse agência. Para a filósofa e historiadora de 
arte, as categorias cinematográficas ocidentais de paisagem e paisagem sonora 
parecem insuficientes para pensar o audiovisual de um ponto de vista anticolo-
nial, para além do reinado do sujeito ocidental. Assim, com o objetivo de testar 
essas categorias, ela analisa Pântano (2001), de Lucrecia Martel e Waiá Rini, e O 
poder do sonho (2001), de Divino Tserewahú. As imagens e os sons desses filmes 
explicitam que o audiovisual vai além do campo ficcional ou documental do fil-
me. Seria preciso, então, aceitar que não escutamos o som nem vemos a imagem, 
mas escutamos no som e vemos na imagem. Desse modo, Aguilera infere que 
“mundo, imagens e som não são superfícies fixas, mas fluxos nos quais existimos 
e nos movemos. Movimentos complexos que vão para além da escala humana e 
pedem um enfoque ecológico, no qual o audiovisual é um mediador de formas 
de conhecer.”

Já no segundo artigo, Ronald Jesus explora o conceito de choque lumínico 
estabelecido pelo diretor de fotografia argentino Ricardo Aronovich na ocasião 
das filmagens de Os Fuzis, de Ruy Guerra (1964). Remetendo à superexposição 
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e invisão: experimentações com vídeo e instalações”, Dias pensa a paisagem por 
meio de seus vídeos, frutos de um tempo vivido em extensas geografias. Sua obra 
em vídeos e instalações inclui caminhar, observar e filmar. Para ela, a paisagem é 
mais do que um simples ponto de vista óptico, é a própria experiência sensível do 
espaço. É ponto de vista e ponto de contato pois, como enfatiza a artista, “a pai-
sagem nos aproxima distintamente do espaço porque cria um elo singular, nos 
entrelaçando aos lugares que nos interpelam”. A paisagem deriva certamente de 
um enquadramento do olhar, alia o lado objetivo e concreto do mundo e a subje-
tividade do observador que a contempla. Assim, imersos na paisagem, sentimos 
o mundo, conclui, “sentimo-nos no mundo, desvelamos a imagem de um mundo 
vivido. Percorremos uma geografia que, a um só tempo, é vivida em sua exterio-
ridade e também é íntima”. 

O presente volume finaliza com uma entrevista, Paisagens Invistas, com Ka-
rina Dias, realizada por Susana Dobal. Karina Dias é autora do livro Entre Visão 
e Invisão: Paisagem (2010) e tem uma extensa obra de instalações, fotografias 
e vídeos que exploram o tema da paisagem. A entrevista faz parte de uma sé-
rie com fotógrafos, artistas e teóricos da imagem em que se busca compreender 
o pensamento do entrevistado por meio do diálogo e de um ensaio fotográfico 
que conversa com textos ou falas do entrevistado. Ao utilizar também a fotografia 
aliada ao texto para se aprofundar nas ideias que guiam a obra de Karina Dias, a 
entrevista fecha esse volume com uma ideia que também norteou o nosso coló-
quio: a de que, além de reunirmos pesquisadores em torno do tema da paisagem 
em narrativas do audiovisual e das artes plásticas, teríamos também, como obje-
tivo, defender a imagem como veiculadora do pensamento e da experiência, seja 
como objeto de estudo, seja como meio utilizado por muitos dos pesquisadores 
que participaram do evento. Um breve portfolio dos palestrantes que também 
trabalham com imagem pode ser visto no site do evento,1 além do fato de termos 

1. https://www.coloquiopaisagemunb.com/ Acesso: 9 jan. 2022. 

fecham esta obra promovendo poeticamente um encontro entre arte, pesquisa e 
dispositivos na criação imagética da paisagem.

Entre 1970 e 1974, ocorreu na Região Norte do Brasil a Guerrilha do Araguaia, 
um movimento que buscava combater a ditadura militar e semear a revolução a 
partir do campo. Tal movimento foi fortemente reprimido pelas Forças Armadas 
brasileiras, deixando aproximadamente 79 mortos/desaparecidos e apenas 20 so-
breviventes. Mas não foram apenas soldados militares e guerrilheiros revolucio-
nários que sofreram os efeitos desse conflito. Durante a caçada aos guerrilheiros, 
as Forças Armadas adotaram a tática de utilizar a população local para desbra-
var o território onde se encontravam os guerrilheiros, submetendo moradores 
e camponeses da região à tortura, ao trabalho forçado não remunerado, à des-
truição de suas residências, ao incêndio de suas lavouras, entre outras práticas 
humanamente abomináveis. Este, que é um dos momentos mais representativos 
do período ditatorial brasileiro, permaneceu em completa penumbra por mais 
de duas décadas, sendo acaçapado tanto pelas forças armadas quanto pelo Par-
tido Comunista. Diante desse contexto, Mariana Capeletti, sensibilizada pela im-
portância de se resgatar esse triste momento histórico do país e baseando-se em 
Walter Benjamin, para quem é preciso contar a história a partir dos oprimidos e 
perdedores, viaja pela região sudoeste do Pará para entrevistar e fotografar pes-
soas, casas, paisagens e ruínas onde ocorreram as batalhas, lugares que, segundo 
a pesquisadora, não são retratados como um cenário de guerra, mas como um lu-
gar de memória e resistência, onde essas pessoas lutaram para reconstruir suas 
vidas, profundamente afetadas pelas consequências da guerrilha. No artigo “Sob 
o Véu da Guerrilha: Vestígios da guerra na paisagem do Pará”, Capeletti apresenta 
e analisa parte das entrevistas e imagens deste trabalho, premiado no 13º Paraty 
em Foco na categoria ensaio.

Diferente da linguagem documental empregada por Mariana Capeletti no 
Pará, a artista plástica Karina Dias produz uma série de vídeos a partir de uma in-
tensa experimentação na paisagem do local filmado. E, em seu artigo “Paisagem 

https://www.coloquiopaisagemunb.com/
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Por fim, não poderíamos finalizar essa introdução sem os agradecimentos a 
uma equipe que tornou possível tanto o Colóquio como a publicação desse livro. 
Começamos pelos alunos que fizeram um excelente trabalho de divulgação do 
evento, que foi desde a produção do site à campanha de divulgação no Instagram. 
Trabalharam para isso os alunos da disciplina de verão na UnB, Extensão em Co-
municação, que fizeram a concepção e a produção do site; dentre os monitores 
que trabalharam em seguida na divulgação destacamos, especialmente, Sarah 
Dias de Farias, Maria Christine Souza dos Santos, ambas da UnB e Luiz Fernando 
Fernandes, da Universidade Católica de Brasília. À equipe técnica da Faculdade de 
Comunicação/UnB, coordenada por Guilherme Miziara, agradecemos pela pron-
ta resposta ao desafio de transmitir o Colóquio ao vivo, com tradução simultânea, 
para um público extenso que nos surpreendeu com as mais de 1800 visualizações 
no canal da FAC no período relativo ao Colóquio. Agradecemos à FAP-DF pelo 
apoio financeiro recebido, sem o qual o Colóquio não teria se realizado; às produ-
toras Adélia Alexandra Rodriguez e Márcia Franklin Rios que nos guiaram pelos 
meandros burocráticos, que não foram poucos. Agradecemos à UnB por ter ofere-
cido a equipe e a infraestrutura para a transmissão do evento, além da equipe que 
viabilizou transformar o Colóquio em um curso de extensão aberto ao público e, 
também, a toda equipe da Editora da Faculdade de Comunicação, FAC-Livros, que 
avaliou esse livro e contribuiu para que ele fosse publicado. Agradecemos à pes-
quisadora e professora Rose May, que entrou na equipe de coordenação do Coló-
quio com muitas ideias e fôlego quando tudo parecia quase perdido. E, finalmen-
te, agradecemos a todos os pesquisadores de diversas instituições acadêmicas que 
contribuíram para o Colóquio e para publicação desse volume, apresentando e 
compartilhando suas pesquisas e suas imagens sobre o tema da paisagem. Certos 
de que esse volume é o produto de um esforço coletivo, agradecemos por fim a 
todos os que, porventura, não foram mencionados aqui, mas que também contri-
buíram para que nossos olhos estejam mais abertos ao vasculharmos o espaço ao 
redor ou as paisagens representadas em diversas produções visuais.

convidado também autores que falam do próprio trabalho nos seus artigos, como 
Mariana Capeletti, Patricia Franca-Huchet e Karina Dias. Durante o Colóquio, Er-
nesto Livon Grosman também fez uma apresentação do seu filme Wolff em Com-
posição, sobre o compositor Christian Wolff, em uma produção que envolvia a 
ideia de paisagem, em projeção seguida de debate com o diretor, contando com a 
participação de quem acompanhava a transmissão do filme. Uma exposição com 
as produções dos pesquisadores participantes do colóquio estava prevista para 
ocorrer paralelamente ao evento, que seria presencial. Porém, fomos atropela-
dos pela pandemia e ficamos confinados ao formato digital, que agora permite 
que o Colóquio sobreviva e chegue ao leitor no formato de ebook. 

O 2º Colóquio de Fotografia e Imagem da UnB e o presente volume propu-
seram-se a pensar a imagem enquanto narrativa e o espaço enquanto paisagem 
recriada pela linguagem da fotografia, do audiovisual e da arte contemporânea. 
A narrativa esteve presente não apenas na sua definição mais convencional, que 
seria contar uma história. Se imaginamos a linguagem do vídeo, de instalações 
ou de um ensaio fotográfico, somos obrigados a ampliar a noção de narrativa, 
pois se não podemos contar com personagem e ação, temos o tempo ou uma se-
quência que impõem uma continuidade essencial para que se complete a ideia a 
ser passada. Essa redefinição está presente em teóricos mais recentes que tratam 
da narrativa, mas que foram menos abordados por termos privilegiado aqui o 
tema da paisagem. Ainda que de maneira não explícita, essa noção mais ampla 
de narrativa guiou algumas das pesquisas apresentadas nesse volume, de forma 
que, mesmo quando o assunto era o cinema, a noção de narrativa e paisagem 
foi ela mesma questionada, como no artigo de Yanet Aguillera. A iniciativa desse 
colóquio vem do Grupo de Pesquisa Narrativas e Experimentações Visuais, certi-
ficado junto ao CNPq e coordenado pelos organizadores desse volume e evento. O 
Grupo de Pesquisa dedica-se justamente aos limites da narrativa que vêm sendo 
explicitados em diversas realizações que utilizam o audiovisual ou instalações, 
além da fotografia. 
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1. Experienciar, codificar 
e apropriar-se da paisagem
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A fotografia e a narrativa da 
paisagem sob o risco da selfie online 

FRANÇOIS SOULAGES1

( Tradução de Susana Dobal )2

1. François Soulages é filósofo, professor universitário (Université Paris 8, Labo AIAC, Arts des 
Images & Art Contemporain, et Institut National d’Histoire de l’Art) e presidente-fundador da 
Cooperativa de Pesquisa RETiiNA.International (Recherches Esthétiques & Théorétiques sur les 
images & imaginaires Nouveaux & Anciens). Ele publicou cerca de 90 livros, pessoais ou sob sua 
direção, com diversos textos de sua autoria. É especialista em fotografia e publicou 35 livros sobre 
o assunto, incluindo Estética da Fotografia, publicado em nove línguas e também no Brasil. Seu 
tema de pesquisa é sobre o digital e a internet, fronteiras e exterioridade, imagem e sociedade, local 
e global, fotografia e literatura, interpretação e tempo, psicanálise e filosofia. Seis livros sobre suas 
pesquisas foram publicados na América e na Europa. Ele trabalha na Europa, mas principalmente na 
Ásia (do Leste) e na América (do Sul).
2. Traduzido do artigo inédito “Photographie et narration du paysage, au risque du selfie on line”, 
apresentado na conferência de abertura do 2º Colóquio de Fotografia e Imagem da Universidade de 
Brasília: a paisagem como narrativa.
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Uma paisagem qualquer é um estado da alma
Amiel

Sua alma é uma paisagem escolhida
Verlaine

Uma paisagem é como um rosto: não é uma coisa, é uma relação de 
um sujeito com um objeto, em um caso, um território, em outro, um ser 
humano. Toda paisagem é não apenas subjetiva, mas a promoção de uma 
subjetividade. Por esse motivo, ela é uma narração silenciosamente executada 
por um sujeito. E, às vezes, o sujeito faz uma paisagem-obra, seja uma obra 
fotográfica, pictórica, cinematográfica ou literária. A paisagem tem, então, 
não somente uma relação com a alma, mas potencialmente com a arte. 

Isso é paradoxalmente desenvolvido em tempos mais recentes com a 
prática da selfie, que abala a fotografia e a representação, não tanto quanto o 
retrato do suposto sujeito, mas quanto ao trabalho da representação do resto 
e, prioritariamente, da paisagem. Na verdade, a paisagem é transformada, 
entre cenário e o próprio corpo da imagem. E também o todo, na partilha e 
interação do online.  Além disso, as transformações ao mesmo tempo geo-
políticas, geográficas, econômicas, tecnológicas, ecológicas e climáticas nos 
levam a estabelecer novas relações com o território e o ambiente ao redor.

E, ainda, será que a paisagem, que começou como gênero independen-
te com a pintura holandesa do século XVII e se estabeleceu com o paisa-
gismo inglês do século XVIII, informa e transforma nossa sensibilidade e 
alarga nossa percepção em relação às transformações e mutações do mundo 
contemporâneo? O estudo da paisagem fotográfica, da selfie online e da arte 
contemporânea nos permite melhor pensar o problema. 

Vejamos o exemplo da paisagem urbana que é narração da cidade, que 
faz falar o sujeito cidade e o sujeito na cidade. Sem a fotografia, a paisagem 
urbana seria diferente. Sem a paisagem urbana, a fotografia seria diferen-
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instaura a paisagem como tal e o estado da alma que passa dela a nós, e 
pelo qual nós a abraçamos, representa apenas um único e mesmo ato psí-
quico”(SIMMEL, 1988, p. 240). A paisagem é a relação que vai do ambiente 
à sua representação por um sujeito. Para ser compreendida, a paisagem 
convoca uma filosofia do ponto de vista, da qual decorre a importância da 
selfie para nosso problema principal;

– em seguida, passagem do documento à obra, tendo em vista que a abor-
dagem supostamente objetiva da paisagem se mostra impossível, um acesso 
subjetivo, e por que não, artístico, seria possibilitado, até mesmo desejado; 
passagem da selfie-documento para a selfie-obra;

– enfim, passagem do visível e do sensível ao imaginável, na medida que não 
nos deparamos mais tanto com o urbano, mas com a imagem imaginada do 
urbano, imagem essa que engendra um imaginário podendo conduzir ao es-
tético. A paisagem urbana torna-se, então, imagem de imagens, ao infinito.

A fotografia, em particular a selfie, deve, então, poder nos ajudar a com-
preender melhor as relações essenciais existentes entre estética, paisagem 
e narrativa.

A fotografia, narrativa da paisagem urbana
A fotografia é convocada pela paisagem urbana, e essa convocação pode 

assumir três configurações.
Ela pode ser suave e tornar-se um chamado para o homem ordinário 

da fotografia, por exemplo, o homem da selfie: esse homem pega sua câmera 
e começa a fotografar a cidade na qual ele está, mora, ou mais frequente-
mente passa, e se fotografa ao mesmo tempo. Ora, por essa distância, esse 
recuo, por essa mediação fotográfica, o homem se depara com a cidade e 
com o imediato; a paisagem urbana surge e a selfie também. O ato fotográfico 
acompanhou esse surgimento do homem da câmera: a mediação convoca a 
meditação. Essa prática da fotografia, ainda que privada e doméstica, não é 

te. A paisagem urbana existe. A fotografia nos dá uma abordagem às vezes 
muito forte – emotivamente e esteticamente, quantitativamente e qualitati-
vamente – melhor, abordagens fortemente ricas. Há não apenas fotografias 
de paisagem urbana, mas uma estética fotográfica da paisagem urbana, uma 
estética de muitas faces: com o seu confronto com a paisagem urbana, a arte 
fotográfica toma uma outra dimensão. Essa estética é fundamental, pois, por 
um lado, ela dá à paisagem urbana um estilo que ela não tinha antes e que 
permanecerá inscrito nela por um longo tempo; por outro lado, essa estética 
dá à fotografia uma determinação essencial que falta no, e que assombra o 
inconsciente de quem olha, mesmo quando se está diante de uma fotografia 
de paisagem não urbana, um retrato ou uma encenação. A paisagem urbana 
fotográfica torna obsessiva a memória e o presente do homem da paisagem 
e do homem da fotografia; melhor ainda, ela faz com que se imagine e se 
desencadeie uma narração. 

De resto, toda abordagem da paisagem urbana não pode tornar-se, em 
última instância, estética3? Na verdade, mesmo a abordagem geográfica e/ou 
topográfica pode ser integrada a, ou chamada a uma revogação – uma Aufhe-
bung – estética que, por exemplo, busca a arte contemporânea ou a estética 
do documento nesses dois casos – geográfico e topográfico. Uma tripla revo-
lução “coperniciana” deve então ser posta em prática para pensar a paisagem 
urbana, revolução que se caracteriza por uma tripla passagem: 

– em primeiro lugar, passagem do objeto ao sujeito, uma vez que a pai-
sagem não é uma realidade em si, mas sempre uma realidade apreendida 
por um sujeito, melhor dizendo, constituída – certamente não a partir do 
zero – pelo olhar particular de um sujeito, esse olhar estando ligado aos 
quatro sentidos. Georges Simmel destaca com precisão que “a unidade que 

3. Ver a comunicação de Bernard Lamizet “La médiation esthétique de l’Urbanité” feita no colóquio 
Le Paysage urbain (A Paisagem urbana, Blois, maio de 1997) na qual o autor demonstra que “o 
conceito de paisagem pode se definir como uma mediação estética do espaço”. 
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habitual: não são as paisagens urbanas que o homem ordinário em geral fo-
tografa, mas os amigos, os mais próximos, os monumentos ou, quando está 
de férias, as paisagens do campo, da montanha, do mar. Fotografar paisa-
gens urbanas é já um sinal de que a fotografia não é, para quem a pratica, um 
uso ordinário: a fotografia já tem uma abordagem estética da paisagem urba-
na ou/e um projeto artístico na medida em que ela articula selfie e paisagem, 
sua paisagem e seu rosto. Na verdade, apresentar o que vemos de uma cidade 
como paisagem urbana não é nem natural, nem imediato, nem físico: essa 
posição é cultural, mediata e metafísica, razão pela qual pode ser estética e se 
abrir para o artístico. 

Ela pode ser forte e gerar uma vocação para o artista fotógrafo. A paisa-
gem urbana será um de seus objetos privilegiados, que ele explorará graças a 
seu meio [a câmera fotográfica] e a sua arte. Com a selfie, ele poderá renovar 
e transformar a problemática do autorretrato in situ.

Ela pode ser institucional e se dirigir ao fotógrafo profissional: uma ins-
tituição solicita a esse último fotografias de uma determinada paisagem ur-
bana. Esse serviço pode oscilar entre um simples trabalho de comunicação 
e uma proposta de pura criação. No primeiro caso, uma criação permanece, 
no entanto, sempre possível; no segundo, a criação é, às vezes, limitada pelo 
patrocinador, frustrado por não mais ser o sujeito central da paisagem urba-
na (SOULAGES, 1990). 

Vejamos esse terceiro caso de figura: é ele que permite melhor compre-
ender questões que nos interessam.

A DATAR
O serviço que a DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Ac-

tion Régionale/ Delegação de Planejamento do Território e de Ação Regional) 
solicitou, na França, na década de 1980, é exemplar em termos de escala, am-
bição, realização e repercussões: tornou-se, na França e no exterior, a refe-

rência por excelência para qualquer encomenda fotográfica, e em particular 
para fotografias de paisagem urbana. 

Para os responsáveis por esse projeto, “a Missão Fotográfica da DATAR 
nasceu em 1983 de uma ideia simples: criar novas representações do território 
para captar um momento único da sua evolução”4. No entanto, toda represen-
tação gera uma narração. Com efeito, face à urbanização do país, à multipli-
cação das vias de comunicação e ao desenvolvimento dos subúrbios – no final 
do século XIX, um em cada dois franceses vivia no campo, hoje um em cada 
dois franceses vive nos subúrbios –, a DATAR considerou que era necessário 
fazer um balanço do estado do território francês e das representações que 
se tinha dele, em suma, das paisagens francesas. Estes anos 1980 correspon-
deram a uma dupla crise, tanto da cidade e do território, como das suas re-
presentações e suas narrativas – sendo este segundo aspecto mais impor-
tante do que o primeiro, na medida em que o condiciona: com a paisagem 
urbana, a superestrutura influencia a infraestrutura. De qualquer forma, há 
entre as duas uma dialética que não favorece, em última instância, a reali-
dade material. “Gostamos de interpretar a cidade moderna como uma crise 
de representação”, lembra Alain Guiheux. “A catástrofe urbana teria residido 
na impossibilidade de controlar a representação da cidade (GUIHEUX, 1988, 
p. 20).” Com a cidade, a representação é talvez mais importante do que a 
realidade, o fantasma mais do que a coisa mesma, a paisagem urbana mais 
do que o território, a estética mais do que o geográfico, a arte mais do que a 
ciência, a narrativa subjetiva mais do que a objetividade.

Gilles Peissel pode, assim, escrever:

A partir de agora, mais do que vivido, (o território) se comunica 
e se apresenta como um objeto de consumo. Ele é exibido como 
um panfleto, construído em pixels e revelado em fotos nos vários 

4. Mission photographique de la DATAR, Paysages, Photographies en France, les années 80. Paris, 
Hazan, 1989, p. 13.
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Assim, a fotografia tinha de ser, ao mesmo tempo, uma observação 
e uma representação e oferecer olhares criativos, fontes de imaginação 
sobre a paisagem urbana. “Trata-se de uma encomenda pública de um 
novo tipo, que, ao invés de os dissociar, procura aliar os valores do rigor 
documental e da criação artística”, escreve Bernard Latarjet na sua apre-
sentação da Missão da DATAR. 

Para além da simples observação, a fotografia deve permitir 
responder à necessidade de criar uma imagem dos lugares e 
cenários do nosso quotidiano. (...) Recriar uma paisagem é antes 
de tudo recriar uma cultura da paisagem. (...) A paisagem talvez 
seja menos o que vemos do que a imagem que temos ou damos 
dela (Mission photographique de la DATAR, 1989).

Essa difícil, mas estimulante reconciliação de documento e criação 
está no cerne da fotografia. Ela atende à especificidade do meio fotográfi-
co: é porque a fotografia pode documentar que foi escolhida pela DATAR, 
é pela mesma razão que houve problemas para certas obras que pareciam, 
como a de Tom Drahos, muito distantes do documento, mas é também 
porque a fotografia pode gerar criações originais que ela foi escolhida. A 
contradição documento/criação, fonte de dificuldades mas, também, de 
riqueza tem por correlatas as contradições patrocinador/criador e sem-
-arte/arte. A encomenda de um serviço fotográfico questiona, portanto, a 
própria natureza da fotografia e, correlativamente, da paisagem urbana: 
esta última é objetiva, natural e material ou subjetiva, cultural e artística? 
Responder a esta questão é responder à questão da natureza do objeto a 
ser fotografado7. Uma encomenda fotográfica sempre levanta, portanto, a 
questão da natureza e do uso da fotografia. 

7. Ver Soulages, F. Esthétique de la photographie ( Paris, Nathan, 1998). [Estética da Fotografia. 
São Paulo: Editora Senac, 2010.]

concursos e missões que todos devem organizar. (...) Os estudos 
paisagísticos desenterram de bom grado postais de época que 
virão confirmar com a força da evidência que as vinhas estão 
a recuar e que há novas casas. (...) Felizmente os gauleses não 
tinham Instamatic (PEISSEL, 1988, p. 56)! 

É por isso que a DATAR afirmou desde o início que a paisagem urbana 
se referia a um “ponto de vista” – expressão que Niépce usava para designar 
as suas primeiras fotografias – e não simplesmente a uma realidade suposta-
mente objetiva existente por si e em si mesma. A paisagem pede a narração 
do sujeito e da própria selfie. Mas quem melhor do que um fotógrafo artista 
poderia produzir esses pontos de vista? Este último, de fato, articulava tanto 
a consideração da realidade do território quanto o trabalho criativo de um 
ponto de vista subjetivo, mas não arbitrário. O cinema5 foi descartado por 
ser considerado “muito narrativo e muito falador”6. Era preciso “estabelecer 
a paisagem como objeto e não como cenário, eliminando movimentos, sons 
e personagens” (Mission Photographique de la DATAR, 1989,  p. 13). 

Bernard Latarjet, um dos principais gestores da missão fotográfica DA-
TAR, encontrou três razões para a encomenda fotográfica:

A primeira está relacionada à própria vocação da DATAR. Ela 
organiza o território e tenta controlar as transformações: ela 
precisa, então, conhecer e ser capaz de representar o território. 
Era portanto natural que, para complementar as informações 
tradicionais, ela recorresse ao modo específico de representação 
do espaço que é a fotografia. A segunda razão tem a ver com a 
História. O início da década de 1980 coincidiu com um momento 
único na evolução da paisagem. (...) A terceira razão é a mais 
essencial. Além de uma simples observação, o objetivo da Missão 
Fotográfica é alimentar um movimento necessário em prol da 
paisagem (LATARJET, 1984, p. 3).  

5. Maurizia Natali demonstra com precisão como paisagem e cinema interagem em L’Image-
paysage. Iconologie et cinema. Saint-Denis, P.U.V., 1996.
6. Denet, M. Distances urbaines, distances photographiques. Saint-Denis, Université Paris VIII, 
Maîtrise Photographie et multimédia, 1997, p.104. 
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híbridas que não têm nome” (Mission photographique de la DATAR, 1989, 
p.28)  : podem ser designados aqui lugares que são efeitos tanto de guerras 
econômicas – como os subúrbios – quanto civis e militares – como Beirute 
naquela época. Por meio da imagem, da arte e do trabalho, a fotografia nos 
permitiria sair do caos e do indizível e entrar na narrativa. Graças a esta 
fase da fotografia, comparável ao estádio do espelho, a paisagem urbana 
deixaria o inimaginável para aceder ao universo das imagens detonadoras 
de discurso, de narração, de reconhecimento e de nomeação identitária 
– ainda que essa identidade remeta a um fantasma sem relação com a na-
tureza do território urbano abrangido. 

A imagem fotográfica é aqui condição de possibilidade não só da lin-
guagem, da narração e da representação, mas também do imaginário e da 
arte – realidades que permitem a um sujeito se constituir e evitar o risco 
de psicose e, no mesmo movimento, permitem uma paisagem urbana ser 
elaborada. Em virtude da sua tripla dimensão visual, psíquica e estética, a 
imagem fotográfica é auxiliar de um urbanismo que visa à cultura. A DATAR 
entendeu que a paisagem urbana “não é apenas uma realidade visual que 
registramos, mas sobretudo a representação dela que uma cultura oferece” 
(idem), executada por artistas e sujeitos que partem dessas obras de artis-
tas para recompor por si mesmos e para si mesmos sua paisagem urbana; 
essa última é, então, o resultado de uma reapropriação visual e narrativa a 
ser constantemente retomada e reaprendida. É por isso que “a DATAR, está 
escrito, precisa de criadores para desenvolver sua própria pesquisa” (idem, 
p. 29). Fotografar uma paisagem urbana tem, portanto, uma tripla função: 
social, cultural e artística; isso permite falar, porque oferece uma narração. 

A estética do “ao mesmo tempo” 
As abordagens fotográficas da paisagem urbana são muitas: dependem 

tanto da particularidade do território com que cada fotógrafo se confronta 

A Missão Fotográfica DATAR trabalhou por cerca de cinco anos (1983-
1988): das  duzentas mil fotos tiradas, os vinte e nove fotógrafos seleciona-
ram duas mil; um livro mostra parte dessas fotos e explica a abordagem dos 
atores desse serviço (HERS, 1989). Vinte e nove olhares participaram, por-
tanto, de uma recriação plural da paisagem francesa; são todos diferentes 
e reveladores de um ponto de vista não tanto subjetivo quanto criativo. Por 
exemplo, Milovanoff faz um recenseamento descritivo e frio; Baltz, um es-
tudo entomológico dos detalhes de um aterro – aqui continua a investigação 
que desenvolve há anos; Pierre de Fenöyl usa a luz e o tempo para criar ver-
dadeiras pinturas fotográficas; Ristelhueber realiza levantamentos topográ-
ficos; Fastenaekens executa uma arqueologia da paisagem e Drahos traduz o 
caos do espaço dos subúrbios em um trabalho exemplar do negativo – para 
este último, a encomenda foi primeiramente uma ocasião para fazer uma 
investigação e não a realização de uma resposta. 

Assim, os responsáveis da DATAR admitem que o trabalho fotográfico 
realizado não são “reproduções de obras concluídas, mas sim reprodu-
ções de estudos” (idem, p. 45) , narrativas subjetivas de sujeitos artistas. 
Esta é, até onde sabemos, a primeira vez que os patrocinadores reconhe-
cem os limites e, portanto, a força de seu pedido. Aos poucos, eles opta-
ram mais pela criação do que pela documentação e, por si próprios, eles 
deslizaram do sem-arte para a arte, a ponto de receberem, efetivamente, 
para representar a região de Lyon, fotos da Hungria, de Dominique Auer-
bacher, que queria, assim, indicar a globalização e a banalização das pai-
sagens urbanas. Criar é (também) desvirtuar. 

Graças à fotografia, então, os responsáveis pelo território urbano es-
peram transformar a desordem que reina na representação espontânea 
dele em uma ordem estética da paisagem urbana. Para a DATAR, antes da-
quela encomenda, a paisagem estava “em frangalhos”, era apenas um “ter-
ritório de fragmentos ou vestígios” composto por “estruturas paisagísticas 
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urbano por meio da arte. A particularidade do estilo em fotografia é que 
não se trata de um puro trabalho formal, mas trabalho de uma forma e 
de uma imagem, de um material (a matriz digital ou o negativo, depois 
a foto, depois o seu contexto) explorado fotograficamente e a partir de 
um referente visado fotograficamente – por exemplo, aqui, o território 
urbano –, do mundo fotográfico e do mundo exterior ou interior etc. A 
fotografia e o estilo na fotografia exigem que se compreenda uma estéti-
ca do “ao mesmo tempo”. Para melhor perceber uma obra fotográfica, é 
preciso captar, ao mesmo tempo, todos os seus aspectos e, em particular, 
o que é reunido graças à fotografia, o referente cujo vestígio permanece 
na fotografia e o material fotográfico, o passado apontado fotografica-
mente e o presente da obra, a particularidade de uma foto e a universali-
dade da sua abordagem etc. É por isso que a paisagem urbana encontra 
necessariamente a fotografia. Podemos, portanto, para a fotografia de 
paisagem urbana, nos inspirar no que escreve Gilbert Lascault: 

Em uma pintura de Géricault, captaremos ao mesmo tempo a 
manifestação de cavalos fascinantes, o jogo (nem mais, nem 
menos fascinante) das cores reunidas sobre uma superfície, o traço 
de certos atos do corpo, a presença de marcas tocantes do vazio, 
felizes incompletudes, muitas outras coisas. Nos textos como nas 
figuras, uma riqueza que não pode ser dominada, que não pode 
ser controlada é talvez desejável (LASCAULT, 1991, p. 643).  

Recusar a estética do “ao mesmo tempo” é perder a riqueza e a essência 
da fotografia e, consequentemente, as forças infinitas de uma obra fotográfi-
ca; é deixar passar a fotografia para restituí-la à reportagem, ou à autobiogra-
fia, ou à memória do passado, ou a uma abordagem formalista ou plástica etc. 
Sem esta estética aberta que é a do “ao mesmo tempo”, a fotografia carece de 

como da estética em ação do artista. Essa última é o resultado da combina-
ção de sua estética a priori e sua capacidade de torná-la resiliente, por um 
lado, ao contato com a especificidade desse estranho objeto que é o território 
urbano e, por outro, à história individual do fotógrafo em sua relação com a 
cidade e a paisagem em geral. De fato, essa história desempenha um papel 
decisivo, porque é a estrutura-mãe contra a qual o artista chamado a criar 
vai se debater e lutar; ela foi formada recusando, aceitando ou desejando as 
relações particulares que todo homem pode ter com esses dois objetos que 
são a cidade e a paisagem – a cidade sendo dada a um sujeito, a paisagem 
sendo elaborada em parte por esse sujeito. O homem pode abordar a cidade 
privilegiando o papel da sua mente, da sua memória, da sua narração e da 
sua imaginação e/ou do seu corpo, podendo então privilegiar um, vários ou 
todos os seus sentidos, particularmente com a selfie. Na verdade, um fotó-
grafo não precisa ser alguém que enxerga; ao contrário, ele pode se sentir 
como um deficiente visual que compensa com essa prótese que é a câmera e 
com a compulsão à repetição muitas vezes dolorosa. Assim, o fotógrafo pode 
apreender um território urbano pela contemplação, pelo deleite, pela aten-
ção, pela medição, pelo levantamento, pela análise, pela representação, pela 
marcação, pela delimitação, pela encenação, pela intervenção, pelo desvio, 
pela caminhada, pelo passeio, pelo vagar, pela fuga etc.

Em suma, não existe uma postura padronizada de um fotógrafo diante da 
paisagem urbana, ainda mais que o trabalho do artista é criar uma nova proposi-
ção frente à paisagem; existem apenas dispositivos – conscientes ou inconscien-
tes – colocados em execução para começarem a funcionar. Além disso, esses 
dispositivos funcionam em duas etapas: primeiro durante a captura da imagem 
e sua preparação; depois, ao explorar a matriz digital ou o negativo obtido.

A paisagem urbana fotográfica é sempre fruto de uma longa cadeia 
de mediações e, por vezes, de meditações. Na melhor das hipóteses, ela 
pretende ser uma interrogação sobre um possível domínio do território 
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alidade e da nostalgia do passado perdido; é, enfim, abster-se de pensar, na 
medida em que as mediações não são levadas em consideração. Na melhor 
das hipóteses, é não querer ir além do nível da sociologia e da história que, 
por sua vez, já interpretam e levam em conta as mediações. É, em todo caso, 
abster-se de analisar a fotografia como arte, mesmo quando os fatos e a te-
oria assim impõem. O território urbano, no limite, é referente, a paisagem 
urbana nunca o é. 

É preciso, portanto, pensar essas tensões e esses choques entre a 
fotografia e o referente, entre o material e o objeto a ser fotografado, entre 
as formas e o acontecimento passado: eles produzem o valor e a singu-
laridade da fotografia. Devem ser colocados em relação com outras rela-
ções e tensões que alimentam a fotografia: a arte e a técnica, a arte e o 
sem-arte, o sujeito que fotografa e o objeto a ser fotografado, o sujeito a 
ser fotografado e o objeto a ser fotografado, o sujeito que fotografa e o 
sujeito que recebe a foto, o irreversível e o inacabado, o imaginário e o 
real, o presente e o passado, a coisa e a existência. Uma foto é, portanto, 
um relato de relações ‒ estas se expressam por meio dessas tensões. A 
fotografia, em geral, é o signo dessas relações e dessas oposições. Em suas 
melhores criações, ela leva em consideração, mostra, questiona e critica 
essas interações dialéticas; envolve uma estética de «ao mesmo tempo”, 
isto é, uma estética que experimenta e compreende no mesmo movimen-
to esses correlatos às vezes contraditórios, em todo caso diferentes. Pela 
natureza dialética da fotografia e, principalmente, pela sua tensão interna 
e externa entre o sem-arte e a arte, a arte fotográfica contemporânea é 
uma das artes, e talvez mesmo a arte por excelência, que permite colocar 
mais de perto e da melhor forma possível a questão da natureza da arte e, 
correlativamente, da natureza de uma obra de arte, da criação e recepção 
artísticas. A paisagem urbana é, portanto, criada e não descoberta pela 
fotografia; ela mesma é da ordem do “ao mesmo tempo”.

sua “fotograficidade”8. É esse “ao mesmo tempo” que funda a paisagem urbana. 
A estética do “ao mesmo tempo” é baseada na própria essência da fo-

tografia: cada foto é uma foto de algo. Alguns privilegiaram esse algo - por 
exemplo o território urbano -, outros, a foto em sua materialidade; a cada 
vez, a fotografia foi abordada, mas falta a sua própria especificidade. É pre-
ciso privilegiar o “de”, ou seja, pensar as relações que existem entre o mate-
rial fotográfico e esse algo, compreender as contradições e as tensões que 
os compõem, opor-se a eles e uni-los, implementar enfim, para a fotografia, 
uma reflexão dialética e uma estética do “ao mesmo tempo”. 

Na verdade, recusar-se a considerar que a fotografia é intencional e, por-
tanto, pensá-la como um simples material, é permanecer com uma análise 
puramente formalista dessa arte; é perder sua especificidade e uma de suas 
riquezas; é, ao perder uma parte dela, perdê-la completamente e abster-se de 
pensar sobre as relações específicas que a fotografia pode manter com as ou-
tras artes. A fotografia é um material diferente dos outros, um material-ras-
tro. O artista deve, justamente, explorar e extrair essa diferença específica, 
ao invés de apagá-la, ele deve se enriquecer graças a ela, a estética não pode 
obscurecê-la. Só assim a paisagem urbana é captada na sua especificidade. 

Da mesma forma, considerar a fotografia apenas como uma ferramenta 
que nos devolveria o referente é, antes de tudo, não ter entendido que ela não 
devolve o objeto a ser fotografado, mas metamorfoseia de uma maneira es-
pecífica um fenômeno visual que depende tanto do objeto quanto do sujeito 
que fotografa e do material fotográfico; é, em seguida, reduzir a reportagem, 
a paisagem, o retrato, o autorretrato etc, a ser apenas o resultado de uma 
operação técnica que seria o meio e a prova da restituição do referente; é, 
além disso, permanecer no nível do sem-arte, da emoção produzida pela re-

8. Ver François Soulages, Estética da Fotografia – Perda e Permanência. São Paulo, Senac, 2010. 
E do mesmo autor “A fotograficidade”, in Revista Porto Alegre, v.13, nº 22. Maio, 2005. p. 17-36 
(n. da t.). 
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prossegue o trabalho inacabado da matriz digital ou do negativo e da apresenta-
ção da foto, e que se realiza a passagem do território da cidade à paisagem urba-
na, do sem-arte à arte. Há sempre algo que parece insignificante e que se con-
cretiza, quer no momento da captação da imagem, quer face ao negativo, quer 
face à foto realizada: Harbutt, William Klein e Marc Pataut são três criadores 
que se empenham em momentos diferentes da criação de uma obra fotográfica, 
mas que, na verdade, participam nesta mesma estética do insignificante. Enten-
demos agora por que esta última caracteriza particularmente bem a atividade 
fotográfica, na medida em que caracteriza o coração do trabalho fotográfico nos 
três momentos da cadeia criativa voltada para a cidade vazia de sentido.

Doisneau confirma essa posição quando afirma que: “O sensacional é mui-
tas vezes um reconhecimento da impotência para ver, como o exotismo: se al-
guém só se emociona na frente de uma palmeira, é ridículo, porque há dias 
em que os plátanos são formidáveis” (DOISNEAU, 1985, p. 11). O fotógrafo nos 
obriga a ver a parte negligenciada da cidade: “O fotógrafo puxa pelo braço o 
homem apressado com o olhar fixo e mostra-lhe o espetáculo permanente e 
gratuito da rua” 10, escreve ainda Doisneau. A fotografia nos retém duas vezes: 
a primeira vez ao nos mostrar aquele objeto ou aquela cena que não tínhamos 
visto – “a fotografia é capaz de captar o que as pessoas nem sempre veem”, diz 
Harry Callahan11, de fato, “o hábito, comenta Harry Gruyaert, mata o olhar”12; 
a segunda vez, ao nos obrigar a ficar alguns segundos, mesmo alguns minutos, 
olhando para ela. Como tinha entendido a DATAR, a fotografia de paisagem ur-
bana prevalece sobre um determinado cinema, com o qual a câmera não se de-
tém no objeto ou na cena, para não incomodar o espectador; com a fotografia, 
é o receptor por si só que se detém sobre um punctum ou viaja como lhe agrada 
pela imagem da paisagem urbana; nesse aspecto, é menos passivo do que no 

10. Citado em KEIM, 1979, p. 109. 
11. Citado em Zoom, n° 46. Paris, 1977, p. 36.
12. Photographiques, n° 97. Paris, 1983, p. 12.

A estética do insignificante  
Uma obra de arte às vezes pode ser caracterizada não apenas por seu esti-

lo, mas também por sua relação com o mundo – mundo visado pela fotografia 
e mundo fotográfico. A estética do «ao mesmo tempo» nos força a articular 
estilo e mundo. Assim, a obra fotográfica permite-nos ver melhor a paisagem 
urbana visada pela fotografia e a paisagem urbana em que nos encontramos, 
graças a esta mediação particular que é a obra de arte, verdadeiro mundo foto-
gráfico por si própria. Há um mundo de Frank, de Drahos, de Auerbacher, de 
Atget, como há um mundo de Baudelaire, de Zweig, de Zola e de Gracq, e esses 
mundos – constituindo paisagens urbanas específicas – nos enriquecem e en-
riquecem nosso mundo. “Assim como havia em Roma, além dos romanos, um 
povo de estátuas”, escreveu Goethe, “existe fora desse mundo real um mundo 
imaginário, talvez muito maior, no qual vive a maioria dos homens” (GOETHE, 
1960, p. 428). E este mundo é narração.

Ora, essa abertura ao mundo pode ser abertura ao simples, ao elementar, 
melhor, ao insignificante. Mesmo não o sendo, o subúrbio aparece à primeira 
vista como não-significante. Hegel afirmava precisamente que “a arte imprime 
um valor a objetos insignificantes em si mesmos e que, apesar de sua insignifi-
cância, ela se fixa neles, tornando-os sua meta e chamando nossa atenção para 
coisas que, sem ela, nos escapariam completamente”9. Assim como a psicanáli-
se dá sentido ao deslize e ao aparentemente insignificante, com sua realização, 
a fotografia dá sentido ou busca dar sentido ao insignificante. Por meio da foto-
grafia, a paisagem urbana adquire sentido ou, pelo menos, seu questionamento. 
Quanto mais o território é insignificante, mas a narrativa é importante. [André] 
Breton havia conectado a psicanálise, a fotografia e a literatura ao afirmar que 
a escrita automática era uma verdadeira fotografia do pensamento. É em fun-
ção dessa estética do insignificante que opera o superbanalismo de Harbutt, que 

9. Hegel, Esthétique t. 1. Paris, Aubier, 1945, p. 200. Ver as reflexões de Dominique Pian.
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a tudo o que me rodeia”. A atribuição de sentido aqui não pretende ser cientí-
fica, ela busca seja devolver um valor ao que hoje parece desprovido dele, seja 
conectar um elemento em um todo significante. Entendemos que esse fazer 
sentido pode ter dois destinos: o primeiro é o mundo das coisas e dos homens – 
por exemplo, os efeitos visuais da dor desse homem na cidade são fotografados 
e ligados ao mundo da guerra –, o segundo é o mundo da fotografia e da arte – as 
ruas fotografadas remetendo às fotos tiradas por Atget e ao quadro Nighthawks 
do Hopper (FRESNAULT-DERUELLE , 1997).  

A terceira atitude é poética: Bill Brandt fala de um feitiço que dá uma es-
pécie de beleza aos lugares mais habituais (...), (de) uma combinação de vários 
elementos graças aos quais o assunto nos parece ao mesmo tempo familiar e 
estranho16, como em um sonho para Freud. Assim, a fotografia faz sonhar e 
inquieta. Em todo caso, a imaginação do receptor está em alerta e trabalhando; 
ou melhor, a beleza surge graças à fotografia: “A fotografia é o meio de investi-
gação poética por excelência”, escreve Denis Brihat. “É um revelador do univer-
so; os assuntos mais humildes têm valor”17. O devaneio, caro a Bachelard, é pos-
sível desde o início: ele é, certamente, poético. Assim, diante do insignificante 
da cidade, a fotografia da paisagem urbana faz nascer a poesia na foto e nos 
olhares do criador e do receptor. Impõe-se, assim, o fato de que a cidade a ser 
fotografada pode, por vezes, ser apenas um pretexto para criar uma paisagem 
urbana, o que não quer dizer que essa paisagem seja inútil. Ao contrário, é 
preciso articular a estética do insignificante com a do “ao mesmo tempo”, o que 
dá um outro olhar sobre as fotografias da obra fotográfica ‒ verdadeiro mundo 
aberto a outros mundos da arte e aos mundos dos homens ‒ e sobre as cidades 
e os seres humanos: uma obra fotográfica da paisagem urbana coloca-nos a 
questão sobre a fotografia e sobre a cidade e as suas narrativas possíveis. 

16. Citado em Les grands photographes. Barcelone, Time Life, 1979, p. 196.
17. Citado em KEIM, 1979, p. 118. 

cinema. E para isso a paisagem fotográfica exige a narração.
Existem três atitudes fotográficas em relação a este insignificante: seja a 

sua constatação ou o seu registro, seja a atribuição de um significado para ele, 
seja sua colocação na poesia. Essas três atitudes não são incompatíveis; pode-
mos ver, e então atribuir um significado poeticamente. [Édouard] Boubat e [Ro-
bert] Frank são fotógrafos da observação: “Não temos nada a provar, escreve o 
primeiro (...). Podemos, por exemplo, ver o INSIGNIFICANTE que está sempre 
lá e não espera. (...) Estejamos abertos ao que está FORA DO ASSUNTO. (...). A 
fotografia é um grito silencioso”13. Estas quatro frases são coerentes: é porque 
se depara com o insignificante que ele vê que o artista o fotografa e para nisso, 
ele não produz prova nem discurso. Na fotografia, nada acontece, não há mo-
vimento: a foto fala silenciosamente, narra silenciosamente. O fotógrafo está 
aberto ao “fora do assunto”, ou seja, ao que é externo a seu propósito e a ele 
mesmo. Ele é aquele que acolhe o presente, a dádiva: estética pascalina do eu. 
Robert Frank é habitado pela mesma disponibilidade: “Gosto de olhar para as 
coisas mais banais”, escreve ele (FRANK, 1985, s.p.). Ora, não foi este fotógrafo 
que construiu uma das obras mais fortes e mais coerentes – coerência não que-
rendo dizer aqui fechamento, mas novamente abertura e acolhimento? O insig-
nificante é essencial para a ação fotográfica, pois possibilita frustrar o projeto 
técnico e realista. Ele confronta a paisagem urbana, a sua aparente ausência de 
sentido e, portanto, a questão do sentido e correlativamente a da obra de arte.  

A segunda atitude em relação ao insignificante é a instauração do sentido. 
Siskind afirma que ele fotografa “os dejetos da nossa civilização (...) ao qual (ele) 
infunde um significado”14 por sua narração; da mesma forma, Gibson busca 
“tornar significativos os detalhes intrinsecamente sem importância”15; Kertész, 
por fim, escreve: “A câmera é minha ferramenta. Por meio dela, dou uma razão 

13. Texto (s.p.) da Exposition de l’Espace Canon à Paris (13.9.1983).
14. Citado em KEIM, 1979, p. 116.
15. Citado em Camera International, n° 5 (Paris, 1985, p. 50). 
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Selfie e paisagem globalizada
Para compreender o problema da selfie e, portanto, do ego online diante 

da paisagem, podemos partir da peça As You Like It [Do jeito que você gosta] de 
Shakespeare: “O mundo é um teatro. E todos, homens e mulheres, são apenas 
atores. E durante nossas vidas desempenhamos vários papéis.” 18 De fato, nesta 
peça, o sujeito se apresenta como ele imagina que o outro vai gostar. Mas como 
e por que ele sabe, como ele saberia que assim agradará ao outro? E como pode-
mos agradar se agimos de acordo com o outro imaginado e imaginário, se nos 
damos como imaginamos que o outro quer que sejamos? Por que ter uma iden-
tidade plástica que na verdade é apenas uma imagem com geometria variável, 
entre camaleão e girassol, uma identidade alienada pelo outro, o alienus que o 
torna alienado, um simples efeito da imagem do outro imaginado, pior, da fan-
tasia de outros imaginários? Não é este o estabelecimento de uma relação sado-
masoquista na qual tomamos o lugar do masoquista nesta orgia visual: “Você 
não será feliz, mas pelo menos você existirá”, escreveu, com precisão, Sade 
(2002, p. 15). Na verdade, é disso que se trata com a selfie: vamos primeiro do eu 
para a sua imagem, depois da sua imagem em si ou para si à sua imagem para 
outrem, em seguida à sua imagem para os outros; depois às suas imagens para 
os outros, finalmente às suas imagens que queremos que outros likem. Essa é a 
declinação dos objetivos sucessivos da selfie; é o fracasso garantido – ainda que 
a imposição do outro para um eu seja, a princípio, positiva, na medida em que 
implique um aparente descentramento; pois quais imagens de si escolher ou 
fazer, e por que e como todos os outros poderiam likar essas imagens? 

Naquela Selfie em um jardim zen, as japonesas são, aparentemente, três 
frente a uma paisagem, mas elas se esquecem da paisagem – zen, desculpe a 
modéstia! Nova prática do zen? Elas são aparentemente três? Na verdade, um 
número virtualmente indefinido, porque a selfie antes de tudo não é um autor-

18. Shakespeare, Comme il vous plaira.

A selfie online, narrativa da paisagem 

Figura 1. François Soulages, Selfie em um jardim zen, Kyoto, 18 março 2017
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retrato, mas imagem de si transmitida ao mundo de potenciais likers que talvez 
irão produzir a narração e o buzz19, porque é a imagem que, se acredita, “faz o 
buzz”, obscurecendo, assim, a tecnologia da rede global e a ideologia que a faz 
funcionar globalmente. Meio século atrás, McLuhan estava certo: o meio é mais 
importante do que a mensagem para esta selfie na/da globalização. “Contraído 
pela eletricidade, nosso globo não passa de uma aldeia” (McLUHAN, 1968, p. 
23) , a selfie é mais seu meio do que sua mensagem. É preciso passar da egolo-
gia à mediologia e seguir Régis Debray, passar da aldeia à paisagem. 

A selfie é o sintoma da ilusão de individualismo no capitalismo financeiro 
global: a prova? Hong-Kong, a meca da selfie: aqui, a chinesa parece sozinha. Na 
verdade, ela está com o globo e sua paisagem já narrada e congelada pela selfie 
e pelas finanças. Ela gosta e, por meio do online, continuará gostando. Com a 
selfie, o prazer nunca é solitário, a histeria está garantida de ir além do imedia-
tismo. A frase do de Gaulle é a mesma verdade: o futuro dura muito tempo; a 
selfie é urbi et orbi, católica e catódica. 

Mas ela é também - este é o preço a pagar, pois a selfie assinala, antes de 
tudo, a lógica do comércio e da economia (não apenas libidinal) – autolimita-
ção paradoxal, multi-double blind esquizofrenizante. O online torna-se, então, 
a cadeia alienante, escravizante e sufocante que produz novos prisioneiros da 
caverna. Não há mais uma ruptura semiótica: não se pode sair da peça teatral. 
Voltamos a Versalhes e ao Salão dos Espelhos com o retorno da conversa do 
chat – uma nova narração – porque uma selfie, em primeiro lugar, aciona a fala, 
a própria e a dos outros. Tagarelando como em um galinheiro, está mais do lado 
do verbal que da imagem. Então, como nos Salões do século XVIII, no melhor 
dos casos, o brilhante substitui o profundo; a facilidade de comunicação, a he-
sitação da reflexão. A narração torna-se tagarelice e a paisagem, um rosto. Mas 

19. Anglicismos e termos em latim no texto original, em francês, não foram traduzidos. “Buzz” tem 
o sentido de burburinho, excitação. (n.da.t.).

Figura 2. François Soulages, Selfie de Hong Kong aparentemente solitária,  
Kowloon, 26 maio 2016
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mática geral na qual esses dois autores são férteis referências. 
No entanto, algo radicalmente novo surge com esse objeto: uma mudan-

ça fundamental de comportamento a ponto de essa novidade não ser relativa, 
mas radical, com uma verdadeira mudança de paradigma, uma mudança de 
episteme. Esse paradigma deve ser vinculado a outras mudanças de paradig-
ma produzidas pelas passagens da fotografia analógica à fotografia digital, da 
arte moderna à arte contemporânea, da egologia à sociologia. Portanto, uma 
passagem da ontologia – que pode ser encontrada na abordagem do retrato, da 
pintura à fotografia – para a mediologia – portanto, para o estudo dos usos da 
selfie e sua ligação obrigatória com o online. O online muda definitivamente a sel-
fie de uma problemática do ser para a do devir. Qualquer referência ao retrato, 
à fotografia analógica, à arte moderna, à egologia só pode significar que, na sua 
própria raiz, a selfie se desvia dela e produz outra coisa. Com a selfie como ego 
online, é a line que é importante, o ego sendo apenas uma ilusão. A narrativa 
substitui, então, a paisagem. 

Na verdade, a selfie é, antes de tudo, rizomática e conectada em rede. Não 
é tanto o que joga com a rede, mas o que faz uma rede. Vamos do pretenso 
self-made man à máfia – a ideologia do self-made man sendo o véu de Maya21 co-
brindo e garantindo a prática da máfia, como se desenvolveu em particular nos 
EUA. Além disso, uma imagem não da guerra fria, mas da era do neoliberalis-
mo: snapchat é o correlato do nanossegundo dos traders. 

Assim, a selfie é um belo objeto de estudo que nos envolve – quer a faça-
mos ou não. Na verdade, estamos agora no mundo da selfie, na selfiesfera, no 
seu Quattrocento que pode não durar muito nestes curtos tempos, esses nano-
tempos que nos fazem esquecer a história para substituí-la pela informação-co-

21. Na filosofia védica da Índia antiga, Maya é a ilusão de um mundo físico que a nossa consciência 
considera realidade. Diversas filosofias e doutrinas espirituais procuram transpassar o véu de Maya, 
ou o véu da ilusão, para chegar à verdade transcendental. (n. da t.)

sem os Salões, teria havido a Enciclopédia e a Revolução? Alguns banqueiros, 
disfarçados de políticos selfistas espertos, podem até escrever livros intitulados 
Revolução! E, então, entendemos por que, com Shakespeare, podemos dizer 
para esse ego online: “O mundo é um teatro. E todos, homens e mulheres, são 
apenas atores. E, ao longo de nossas vidas, desempenhamos vários papéis.” Por 
que quem não tem vários pseudônimos? Ponto de partida de toda ficção nar-
rativa ou de toda narrativa fictícia a ponto de as paisagens às vezes mergulha-
rem na ficção mais do que as narrativas, sem chegar a Borges. Mas isso, sem 
que seja declarado como teatro – este é o cerne do problema, aquele do que foi 
representado.20 É, portanto, um teatro sem seu duplo, uma paisagem cenário 
que compete com o corpo do objeto da selfie. E isso, para todos e não apenas 
para os praticantes da selfie – sintoma civilizacional e antropológico instruti-
vo: marionetes passivos mais do que atores ativos, sem mim, mas com papéis 
“emprestados”, como teria dito Pascal. A rede prevalece sobre o sujeito, o rosto 
sobre a paisagem, a aparência sobre a essência, a ponto de parecer funcionar 
como uma máfia, uma comunidade, esse corpo estranho onde o indivíduo não 
tem valor em si mesmo, mas apenas para o corpo coletivo ligado e conectado: 
perda do individualismo e retorno do religioso e do gregário – releia Nietzsche!  

Paradigmas e desafios
A selfie é uma grande oportunidade para praticantes, artistas e teóricos. É 

um objeto novo, surgido há menos de dez anos, sobre o qual cada um tem um 
lugar-comum para produzir ou dizer, além de ser fácil de fazer. 

“Novo” é tão certo se você reler Shakespeare ou Platão? Na verdade, a selfie 
pode ser, em um primeiro momento, interpretada graças a uma matriz proble-

20. Ver  F. Soulages, Esthétique de la photographie (1998) [Estética da Fotografia – Perda e 
Permanência. São Paulo, Senac, 2010.] e Alejandro Erbetta (ed.), La photographicité. Sur l’esthétique 
de la photographie de François Soulages. Paris, L’Harmattan, collection Intersémiotique des arts, 
2017, capítulos 1 a 4. 
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para a Mona Lisa, um ego que só existe online, um ego que está ligado ao online, 
que participa na sua constituição, como a pérola de um colar ligada a outras 
pérolas, e de maneira tão bem feita que, às vezes, podemos acreditar que não 
há fio para o colar, que só há egos e não o fio da tecnologia e dos poderes finan-
ceiros. A nova religião que conecta esses pseudoegos garante o império; e o 
império sobre os supostos egos. Pseud/o/nline ou morte do sujeito, do rosto e 
da paisagem? Apenas uma máscara quase pandêmica. 

E é, então, nisso que teremos que tentar pensar para entender o que pode 
ser da paisagem sem narrações autênticas, do ego nos tempos do online, o que 
pode ser do sujeito e da subjetividade nesta nova era tecnológico-financeira; 
o BNP23 deixou claro, décadas atrás, com seu slogan: “Para falar francamente, 
estou interessado no seu dinheiro”, o interesse narcísico destacado para satis-
fazer o interesse financeiro, o investimento libidinal, o investimento de capital, 
o suposto ego do banqueiro fundando em toda vulgaridade e precariedade o 
suposto ego do cliente em breve devedor: reler Nietzsche e a dívida. É essa farsa 
que a selfie em última análise garante. Marx havia antecipado isso, articulando 
ego e dinheiro, ou duas ilusões essenciais; o online é o dinheiro ou pelo menos 
sua condição: 

O que graças ao dinheiro é para mim o que posso pagar, ou seja, 
o que o dinheiro pode comprar, eu mesmo o sou, eu, o dono do 
dinheiro. Minha força é tão grande quanto a força do dinheiro 
(MARX, 1972, p. 100).  

“Ninguém pode servir a dois mestres. [...] Você não pode servir a Deus e 
ao dinheiro” (Mateus, 6. 24). Então, como a selfie pode escapar do online, do 
global, do valor de troca em proveito do valor de uso, do dinheiro, “o elo de 

23. O BNP Paribas é um dos três grandes bancos franceses e um dos maiores bancos da Europa. (n. 
da t.).

municação da midiacracia22, esquecer a paisagem questionadora pela conversa 
online, esquecer o trágico para substituí-lo pela pequena felicidade dos últimos 
homens de Nietzsche, esquecer a alegria para substituí-la pelo prazer, esquecer 
o tempo para substituí-lo pelo instante, esquecer o problema aberto sobre o 
sentido-significação a ser trabalhado para substituí-lo pela pergunta-resposta 
sobre o sentido-sensação. Imperialismo dogmático da sensação no instante, 
esse monstro mais quente do que os monstros quentes: negação da encarna-
ção, negação da humanidade? Acima de tudo, negação da inter-humanidade 
em benefício da rede e da máfia. 

Pseud/o/nline 
A dupla dialética entre o anônimo e o exibido e entre o ultracontemporâ-

neo e o eterno se anuncia no uso das duas linguagens na fórmula eg/o/nline. 
Afirmam-se aqui a rejeição do local e a escolha do global. A paisagem é apenas 
um cenário, portanto, não uma língua vernacular, mas uma mistura de duas 
línguas de impérios: do império romano ao império da Igreja até o império 
da filosofia – e é o latim do ego que Descartes tenta abandonar publicando em 
francês, em 1637, o seu Discurso do método; e do império britânico ao império 
americano até o império do neoliberalismo – e este é o globalismo do online. E 
é sobretudo a articulação conjunta desses dois impérios em uma fórmula onde 
o “o” do ego é também o do online, como se já tivesse significado esse processo 
sem sujeito nem fim, sem ego nem sentido; apenas uma ilusão do ego, difi-
cilmente uma imagem, apenas um “eg”, nem mesmo um ego, e é verdade. A 
paisagem é então negada em sua capacidade de gerar o narrativo: algo já dito se 
repete diante dela que, de fato, é negada em última instância. 

Estamos diante de um ego sem paisagem reconhecida na sua força, como 

22. O autor usou no original o termo « médiacratie » em analogia com mediocracia (médiocratie 
em francês). (n. da t.)
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“Filho da televisão, ele pretendia simplesmente diferenciar-se do comum, 
não por valores de princípio e cultura, mas de comportamento e prática” (ibi-
dem, p.76). Seu fundamento cultural é, portanto, não o da logosfera, mas o da 
mediasfera; o que implica uma ruptura na relação com o tempo, passando da 
longa duração à instantaneidade, à “telepresença instantânea” (ibidem, p.77), 
da cultura à comunicação, para a qual não há nem valor nem princípio, mas 
performatividade, fluxo, inovação e sobretudo pragmatismo. Nenhum apelo ao 
ser, mas uma valorização da aparência; nenhuma psicologia das profundezas, 
mas comportamentalismo, dispensando “assim o simbólico para se beneficiar 
do pragmatismo” (ibidem, p.77) a fim de “derrubar o antigo sistema de repre-
sentação” (ibidem, p.77). Este é, de fato, o próprio fundamento da sociedade, 
ou seja, seu sistema de representação que deveria ser transformado em sistema 
de presença. E entendemos por que o povo e a sociedade são colocados a servi-
ço do presidente, e não o contrário, nesta “época de tudo para o ego” (ibidem, 
p.77), ou melhor, para o pseudo “Deus está conosco “! 

Na verdade, o novo homem político deve ser “um empresário e diretor 
de si mesmo” (ibidem, p.77); como qualquer americano – e um presidente 
recente é uma figura exemplar disso – o homem político globalizado almeja 
“uma autocelebração permanente que assinala a exuberância do discurso e 
a brutalidade das maneiras do self-made man” (idem, p.100). A selfie é não 
apenas a ferramenta sonhada deste último, é o seu estar-no-mundo, pois 
confirma Sartre (1994, p. 12) quando ele escreve que “o ser de um existente é 
precisamente o que ele parece”, permitindo assim uma “teatrocracia do cor-
po exposto” (BUISSON, p.78), não alheio ao teatro político de Nero, “entre a 
midiacracia e a mediocracia”(ibidem, p.77) e levando à “imaturidade, indig-
nidade, infantilismo” (ibidem, p.86), o que, às vezes, é o ponto de partida da 
selfie e frequentemente seu ponto de chegada. Estão reunidas, portanto, as 
condições para que a presidência selfie aconteça, porque “o novo presidente 
que queria ser o espelho do inconsciente social acabara de confessar sua re-

todos os elos”24 segundo Marx (1972)? Pois qual é o objetivo da selfie, senão 
as ligações com o globo? Mas, por trás das ligações está o link: um magnífico 
duplo sentido da palavra lien na língua francesa, uma imagem da alegoria 
da caverna.25 O asilo oferecido pela selfie não é tanto um asilo de paz quanto 
um asilo que torna histéricos os loucos, sobre o qual se apoia o capitalismo 
financeiro que espera que os sujeitos sejam submetidos à condição de con-
sumidores e de endividados: ao postar, ao dar sua imagem, o selfista, pa-
radoxalmente, contrai dívidas porque quer vender fiado, ser reembolsado 
em curtidas, sempre insuficientes; então, ele refaz a selfie. E não é apenas a 
escalada da demanda e do endividamento, mas sobretudo a migração do seu 
local para o global neoliberal; o selfista é um migrante e, em última instân-
cia, é considerado um imigrante. No entanto, a figura do imigrante é a figura 
central da globalização. É por isso que este último é antifronteira. O teste da 
selfie é, portanto, o aprendizado do novo tipo de recrutamento amoroso, afe-
tivo, sexual, profissional e político: do adolescente em turbulência ao adulto 
do encontro de uma noite, do empregado ao presidente de uma república 
ou/e empresa etc. Funciona assim, até a escolha de um nome: “Eis que a Vir-
gem conceberá e dará à luz um filho, e a ele será dado o nome de Emanuel, 
que significa: Deus está conosco.” (Isaías 7, 14, citado em Mateus, 1, 23). 

Mas, isso agora é verdade – “Emanuel, Deus está conosco” – para todos 
os que aspiram ao poder, transformando assim o funcionamento da política, 
como bem analisou o autor de La cause du peuple,26 recente livro de filosofia po-
lítica, em que é demonstrado como, antes de sua invenção, tudo estava pronto 
para passar do telepresidente ao “presidente selfie” (BUISSON, 2016, 99). A selfie 
não tem raízes; ela é na tela, e não paisagística. 

24. Karl Marx. Manuscrits de 1844, idem.
25. Em francês, a palavra lien tem tanto o sentido de ligação como também o que chamamos de link, 
no contexto da internet.  (n. da t.)
26. Patrick Buisson. La cause du peuple. Paris, Perrin, 2016, em particular o capítulo 3. O autor 
estuda o funcionamento do Presidente francês Sarkozy (2007-12). 
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estratégia do chefe de Estado – e do cidadão. 
Como poderia ter dito um infeliz aspirante ao poder: podemos imaginar o 

General de Gaulle tirando uma selfie? Ele, pelo menos, sabia o que eram a His-
tória, a Política, o Povo, o Trágico e a Morte! A selfie é a rejeição do trágico e da 
morte, da existência e da resistência, do peso e da graça: imaginamos a filósofa 
Simone Weil tirando uma selfie? 

A selfie é perfeita para o último homem nietzschiano: 

“Nós inventamos a felicidade,” - dizem os últimos homens, 
e eles piscam. [...] Um pouco de veneno daqui e dali, para ter 
sonhos agradáveis. E muito veneno no final, para morrer 
agradavelmente. [...] Temos nosso pequeno prazer para o dia 
e nosso pequeno prazer para a noite: mas respeitamos a saúde 
(NIETZSCHE, 1970, p. 18-9). 

Temos nossa pequena selfie, Nietzsche talvez pudesse ter escrito. Nem é 
preciso dizer que os terroristas tiram selfies e as publicam online com seus pseu-
dônimos, porque, é claro, eles têm pseudônimos, na falta de meditarem a partir 
de seu ego – em crise como qualquer ego. 

E esquecemos a paisagem que, pela sua exterioridade e pelo seu mistério, 
nos obriga a narrar. 

Funciona! Essa selfie! Essa serva! É o bastante! 
Ela não desorienta, não afeta a paisagem.29 
Sem paisagem e sem narração, enfrentamos um perigo inter-humano: 

perdemos nosso rosto, o seu e o dos outros. Vigilância…. 

29. O autor faz aqui um jogo de palavras aproveitando a proximidade dos termos em francês 
dépayser e paysage, que não se mantém em português. No original: «Ça ne dépayse pas, ça ne 
dépaysage pas.” (n. da t.)

ligião quase sem perceber: o primado do prazer sobre o dever” (idem, p.87). 
Ele era “o protótipo do sujeito pós-moderno” (ibidem, p.87). “O exercício do 
poder era uma parada do orgulho do ego que não conhecia um intervalo” 
(idem, p.88), sua pequena empresa não conhecia a crise, e isso durante cinco 
anos. Com a selfie, isso nunca mais vai parar, porque a paixão do pseudoego 
e de seus seguidores estão constantemente em movimento; para “a selfie do 
presidente […], saturar o campo mídiático com a sua pessoa era uma obses-
são constante. “(ibidem, p.99) Um presidente delirante poderia então tomar-
-se por Deus, mesmo que seu nome não fosse Schreber.27

E, além disso, talvez possamos servir a Deus e ao dinheiro ao mes-
mo tempo se nos convencermos de que o dinheiro é Deus, ou melhor, 
que Deus é dinheiro, se o destino desejável (ou condicionado...) de todo 
francês deve ser de tornar-se milionário ou ter um Rolex? Enfim, a sel-
fie é realmente uma ferramenta de poder, um instrumento de acesso 
ao poder, na era do global digital, daí suas realizações milagrosas – do 
pseud/o/n line ao pseudo no poder. Pseudo, quando você nos retém e se 
faz passar por um ego, um self e não um servo, graças à selfie! Selfie, nova 
serva? Em todo caso, companheira de viagem e instrumento de “servidão 
voluntária”, não mais na época do La Boétie,28 mas no nanotempo da tec-
nologia digital sem eira nem beira, sem memória nem futuro. Mas o que 
é uma política que não pensa no milênio? Uma gestão sem estratégia. E 
o que é uma vida que não se pensa em termos da História? Uma gestão 
de seus selfies. Com a selfie, ganhamos o globo e o espaço, mas perdemos 
a História e o tempo, acessamos à tática da fusão-aquisição, perdemos a 

27. Daniel Paul Schreber foi um jurista e escritor alemão que foi acometido de delírios psicóticos e 
publicou suas próprias memórias, em 1903, como uma forma de contribuir para a pesquisa científica 
sobre esse tipo de distúrbio mental. O caso Schreber chamou a atenção, entre outros, do Freud. (n. da t.)

28. Etienne De la Boétie (1530-1563) escreveu Discurso da servidão voluntária [Discours de la 
servitude volontaire], publicado postumamente em 1563. (n. da t.)
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Ao rés do chão
Nossa narrativa começa ao rés-do-chão. No nível do solo, pela ci-

dade, aos passos, partimos em busca da figura do “caminhante”, aque-
le que, segundo Michel de Certeau (2009), “transforma em outra coisa 
cada significante espacial”. Para o filósofo, o ato de caminhar pela ci-
dade é um processo de apropriação que remete a novas espacialidades, 
reorganizando o espaço planejado e visível (2009, p.159). A cidade defi-
nida por um urbanismo se transforma em lugar praticado por aqueles 
que nela se deslocam. 

Michel de Certeau, ao refletir sobre as práticas urbanas, aponta dois 
modos diferenciados para se praticar a cidade. O primeiro seria cometido 
pelos voyeurs que apreendem a cidade pelo sentido da visão e a imobili-
zam enquanto cidade-panorama. O voyeurismo é um termo de conotação 
moral usado para descrever um comportamento de alguém que observa a 
intimidade de outra pessoa a distância. Certeau resgata o termo para re-
forçar os voyeurs como observadores que, do alto de um edifício, apenas 
miram a cidade. Nesse contexto, a cidade se apresenta desprovida de mo-
bilidade e se consolida enquanto elemento inerte e segregado. De longe, 
o espaço urbano passa a ser uma experiência do olhar e da imaginação 
e não uma experiência vivenciada pelo corpo. Aqui, a cidade é ficção e 
quem a contempla, espectador. 

O segundo modo seria praticado pelos caminhantes que percorrem 
as ruas das cidades, traçam atalhos, reinventam lugares e ocupam os es-
paços conforme se deslocam.  Ao caminharem, esses habitantes rompem 
o traçado urbano previsto e criam uma organicidade móvel do ambiente. 
Quem caminha afronta, com maior ou menor potência, a cidade e suas 
imposições. Os caminhantes são anarquistas, colocam em xeque inces-
santemente a cidade planejada.
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[...] se é verdade que existe uma ordem espacial que organiza 
um conjunto de possibilidades (por exemplo, por um local por 
onde é permitido circular) e proibições (por exemplo, por um 
muro que impede prosseguir), o caminhante atualiza algumas 
delas. Deste modo, ele tanto as faz ser como aparecer. Mas 
também as desloca e inventa outras, pois as idas e vindas, as 
variações ou as improvisações da caminhada privilegiam, 
mudam ou deixam de lado elementos espaciais (ibidem, p.165).

Ao rés-do-chão, os caminhantes tornam a cidade possível em seu ní-
vel mais elementar, onde se faz, de fato, a vida de todo dia. Andando pelas 
ruas, reduzem a velocidade e reforçam a sensibilidade rotineira. Em sua 
despretensão caminhante, humanizam a cidade. A rua, para o caminhan-
te, é esse espaço externo à casa onde se evidencia a existência mundana, 
o espaço intervalar do ir e vir onde as confluências e encontros se tornam 
possíveis. É itinerário, mas também lugar de trabalho, de conflitos e de re-
sistência.  Se por um lado, os edifícios e residências se apresentam como 
espaços demarcados por uma noção de fixidez, por outro, as ruas confir-
mam a diversidade e oferecem mobilidade à paisagem urbana. 

Para Michel de Certeau, caminhar é estar desprovido de lugar. “Um 
processo indefinido de estar ausente e à procura de um lugar próprio” 
(2009, p. 170). A cidade, então, seria uma imensa experiência social da 
privação do lugar, onde as múltiplas errâncias se entrelaçam criando um 
grande tecido urbano. Vale lembrar que, em sua etimologia, a palavra “er-
rância” remonta do latim errans que se refere a errar, vagar, transgredir. 
Vagar é estar vago, achar-se “des-ocupado”, “des-apegado” de lugar. Ao sair 
pelas ruas, quem caminha está mais suscetível ao acaso. A vulnerabilida-
de do caminhar afirma as possibilidades do aleatório no espaço urbano. 

Assim, os caminhantes vão edificando a cidade com certo “des-pren-
dimento” e algum “des-pertencimento”. O sufixo “des” pressupõe uma 
ideia de inversão ou de negação da cidade como espaço rígido minucio-
samente planejado. Passo a passo, as múltiplas andanças vão abrindo 

caminhos e traçando rotas não previstas, virando a cidade pelo avesso, 
concebendo novas variações ambulatórias. A rua se converte em feira, o 
muro em tela; a praça rebela-se em palco, a universidade, em moradia; 
a calçada projetada é deixada de lado pelo caminhante que risca no solo 
sua própria trilha. 

Eu confronto a cidade com meu corpo; minhas pernas medem 
o comprimento da arcada e a largura da praça; meus olhos 
fixos inconscientemente projetam meu corpo na fachada da 
catedral, onde ele perambula sobre molduras e curvas, sentindo 
o tamanho de recuos e projeções; meu peso encontra a massa 
da porta da catedral e minha mão agarra a maçaneta enquanto 
mergulho na escuridão do interior. Eu me experimento 
na cidade; a cidade existe por meio de minha experiência 
corporal. A cidade e meu corpo se complementam e se definem 
(PALLASMAA, 2011, p. 37-38).

Em suas palavras, o arquiteto Juhani Pallasmaa reconhece um modo 
multissensorial para perceber e experienciar a cidade.  Na interação en-
tre corpo e espaço, todos os sentidos são solicitados. Ao se movimentar, 
o corpo encontra barreiras (muros, paredes, grades...) e permeabilidades 
(pontes, passagens, vias...) que direcionam a caminhada. Ao mesmo tem-
po, as mãos pedem passagem, os olhos direcionam o movimento, os ou-
vidos convidam ao deslocamento. Para quem caminha, a cada percepção 
do espaço urbano, o corpo afina seu instrumento de medição e assume o 
protagonismo na cidade.   

Pallasmaa se serve dos estudos do filósofo Maurice Merleau-Ponty 
para justificar a centralidade do corpo humano nas experiências mun-
danas. Juntos, corpo e mundo formam um sistema de sentidos inter-rela-
cionados e se redefinem continuamente. “Toda percepção exterior é ime-
diatamente sinônima de uma certa percepção de meu corpo, assim como 
toda percepção de meu corpo se explicita na linguagem da percepção ex-
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terior”, nos diz Merleau-Ponty (1999, p. 277). Ao se deslocar pela cidade, 
o caminhante atualiza o espaço percorrido em proporções e grandezas à 
sua medida. Passo a passo, cidade e corpos se confrontam e interagem: 
cidade grande, corpo pequeno; pernas curtas, caminho comprido; olho 
míope, cidade fora de foco.

A cidade, quando percorrida ao nível do solo, resgata o contato direto 
com seu habitante, confrontando-o continuamente à escala urbana. In-
veste-se aqui na percepção da cidade pelos corpos: olhar, escutar, tocar, 
percebê-la com todos os sentidos ou parte deles. Integrar-se ao espaço 
urbano e, ao mesmo tempo, se sentir incluído por ele. Nesse sentido, é 
preciso considerar a cidade a partir de sua capacidade de interagir com os 
corpos, mas também em sua dignidade em acolher corpos diversos. 

A partir de cidades como a Atenas antiga e a atual Nova York, Richard 
Sennett procurou estabelecer, em sua obra “Carne e Pedra”, conexões en-
tre a identidade corporal e o espaço urbano. Para o autor, a privação sen-
sorial é um problema provocado pelos projetos arquitetônicos das cidades 
modernas afligidas pela passividade e pelo cerceamento tátil (2003, p. 15). 

Sennett nos diz que o desenvolvimento dos meios de transporte e de 
comunicação ajudou a dessensibilizar o corpo. O homem moderno é aci-
ma de tudo um ser humano móvel e o movimento acelerado pelas cidades 
dificulta a percepção da paisagem urbana. “O espaço tornou-se um lugar 
de passagem, medido pela facilidade com que dirigimos através dele ou 
nos afastamos dele” (2003, p. 16). Ao invés de caminharem, as pessoas se 
deslocam em seus veículos, com pressa, de um ponto a outro. Essa ace-
leração não apenas dificulta nossa relação com o espaço em que vivemos 
como também impede de nos tornarmos conscientes uns dos outros.

Segundo Sennett, “urbanistas, frequentemente, direcionam o fluxo 
de tráfego de forma a isolar uma comunidade residencial de uma área 
comercial, ou dirigi-lo através de bairros de moradia, separando zonas 

pobres e ricas, ou etnicamente diversas” (ibidem).  A cidade, ao invés de 
ponto de encontro para trocas, se esquarteja em guetos excluindo certos 
corpos dos espaços públicos. O controle e a segregação espacial expõem o 
apartheid provocado pelo planejamento urbano e por sociedades que não 
respeitam a dignidade dos corpos humanos e sua diversidade.

As diferentes formas de permanecer ou de se mover pela cidade se 
evidenciam em uma paisagem urbana delineada pela segregação socioes-
pacial. Aos mais ricos, os melhores e mais bem localizados fragmentos do 
espaço urbano. Em torno deles, grandes avenidas, muros, guaritas e cer-
cas repercutem a hostilidade com os corpos indesejados. A experiência 
no espaço urbano é influenciada por questões econômicas, mas também 
raciais e de gênero. Nas ruas, nas praças, nos transportes públicos, nos ae-
roportos, a cidade hierarquizada não cessa de efetuar suas demarcações: 
acolhe os mais favorecidos e expurga os demais a lugares periféricos. 

Em suas pesquisas, a geógrafa Doreen Massey veio propondo aborda-
gens alternativas para lidar com a fragmentação do nosso tempo e supe-
rar barreiras espaciais. O espaço, para Massey (2000; 2008), deve ser visto 
não apenas como lugar praticado, mas como lugar das relações sociais e 
da coexistência. Por essa perspectiva, ao invés de pensar o espaço como 
lugar rígido demarcado por divisas e fronteiras, passa-se a um sistema de 
interfaces múltiplas e dinâmicas, promovendo novas relações e interlocu-
ções. Em suas proposições:

1. O espaço é um produto de inter-relações. Ele é 
constituído através de interações, desde a imensidão do 
global até o intimamente pequeno [...] 2. O espaço é a 
esfera da possibilidade da existência da multiplicidade; é a 
esfera na qual distintas trajetórias coexistem; é a esfera da 
possibilidade da existência de mais de uma voz. Sem espaço 
não há multiplicidade; sem multiplicidade não há espaço [...].  
3. Finalmente, e precisamente porque o espaço é o produto 
de relações-entre, relações que são práticas materiais 
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necessariamente embutidas que precisam ser efetivadas, 
ele está sempre num processo de devir, está sempre sendo 
feito - nunca está finalizado, nunca se encontra fechado 
(MASSEY, 2000, p. 8).

Doreen Massey reconhece que as pessoas precisam de um sentido de 
lugar como uma espécie de refúgio, mas um sentido que seja progressista, 
não fechado e defensivo. Cada lugar se dispõe como um ponto de encon-
tro, com toda sua singularidade, edificando redes únicas de interações e 
entendimentos. Ao mesmo tempo, a experiência em um lugar se dá de 
modo subjetivo e individualizado. Cada pessoa ocupa posições diferen-
ciadas, possibilitando vivências muito particulares do lugar.  Reestruturar 
nossa concepção espacial é fundamental para edificar lugares sob a pers-
pectiva da multiplicidade e da coexistência. Assim, a segregação socioes-
pacial deixaria de ser uma marca da paisagem urbana, talvez não mais de-
lineada por muros e barreiras, mas sim por fronteiras articuladas sujeitas 
a deslocamentos, onde a negociação e o diálogo são possíveis.

Na ponta dos dedos
Somos cosmopolitas do século XXI. Cosmopolitas são cidadãos do mun-

do. São mais que caminhantes. Solicitam espaços híbridos, hábitos nôma-
des, ações simultâneas. A experiência da caminhada não implica apenas o 
deslocamento de corpos pela cidade. Os cosmopolitas vivem virtualmente 
a cidade, desejam transcender barreiras geográficas e recusam o vínculo 
a um único lugar. Alguns se movem por vontade, outros por necessidade, 
mas mover-se é um imperativo. Diante da diluição das fronteiras entre na-
ções, da intensificação dos fluxos migratórios em grande escala, do avanço 
das tecnologias de comunicação e de informação, os cosmopolitas se recu-
sam a enraizar-se. Para eles, a cidade é bem mais que uma localização fixa 
no espaço. São caminhantes com os pés na contemporaneidade. 

Na contemporaneidade, as dinâmicas urbanas, associadas às novas 
tecnologias, ganham outra dimensão. Digitus, do latim, dedo, se relaciona 
a apontar, indicar. Assim, do rés-do-chão, passamos às pontas dos dedos. 
Os dispositivos digitais vêm possibilitando outras experiências corporais 
para se mover pela cidade. Além de imporem uma mobilidade incessante, 
permitem aos caminhantes estarem virtualmente em vários lugares, si-
multaneamente. Da cidade “analógica” que solicita o movimento do corpo 
todo, agora, apenas com o movimento dos dedos, é possível explorar a 
cidade em toda sua extensão, passando instantaneamente de um lugar a 
outro, vivenciando-a sob a perspectiva da ubiquidade, subvertendo bar-
reiras e remodelando a paisagem urbana. 

Agora, o voyeur de Michel de Certeau, ao invés de observador si-
tuado no alto do edifício, talvez seja um sujeito em frente a uma tela 
de computador deambulando pelas ruas da cidade por meio do Google 
Maps. Ou quem sabe, o voyeur dos dias de hoje tenha também traços 
de caminhante, porém menos suscetível ao acaso. Antes mesmo de 
colocar os pés na avenida, vai contemplando a cidade virtualmente, 
pesquisando e visualizando rotas pelas imagens de satélites. De casa, 
pela web, planeja trajetos, verifica o tempo gasto do deslocamento, o 
fluxo do trânsito e vai percorrendo as ruas da cidade no “modo a pé”, 
mapeando o bairro e identificando de antemão os lugares a serem per-
corridos. E quem sabe o caminhante seja também um pouco voyeur e 
durante seu trajeto a pé pela cidade, se movimenta pelas ruas ao mes-
mo tempo em que deambula virtualmente pelo celular, buscando infor-
mações, verificando possibilidades de caminhos e tentando antecipar 
possíveis variações ambulatórias. 

A cada passo dado, o agora “caminhante-voyeur” redimensiona a 
cidade, seja de casa pelo computador, seja na rua pela tela do celular, 
virando esquinas e traçando, ao rés-do-chão ou na ponta dos dedos, no-
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vas rotas e itinerários. Intermedia a cidade pelo movimento do corpo, 
ao mesmo tempo em que, desenraizado que é, perambula virtualmente 
por outros lugares. Tem um pé lá e um dedo cá. Está aqui, mas se perce-
be ali. Ou se percebe aqui, mas de fato, está ali. Não podem fugir a seu 
tempo, alteram a velocidade da caminhada e descobrem novos modos 
para se experienciar a cidade.  

Pensar a cidade a partir de suas conexões com o mundo digital e as 
novas tecnologias é também traçar novas redes de inter-relações e en-
tendimentos. Entre as plataformas de interação digitais que se servem 
do compartilhamento de vídeos e fotografias, o Instagram é uma grande 
rede de confluências e trocas sociais. Seu aplicativo é um espaço fértil 
na frutificação de narrativas de caráter pessoal, expondo relatos e ima-
gens dispostas em um feed ou publicadas no stories. A rede também se 
utiliza do sistema de etiquetas geográficas (geotags) que faculta adicio-
nar a localização das postagens. As narrativas compartilhadas, portanto, 
podem se utilizar da identificação espacial como um dado relevante das 
postagens. Além das geotags, os usuários utilizam as hashtags para inde-
xar e reunir as imagens com assuntos ou localidades semelhantes em 
um mesmo espaço. Por meio dessas etiquetas digitais, as narrativas ajus-
tam e ordenam as mudanças de espaço, organizam os acontecimentos e 
estabelecem uma conexão entre elas.

Embora o Instagram proporcione postagens de conteúdos amplos e 
perfis de categorias variadas, enfatiza-se aqui seu potencial em conectar 
pessoas e evidenciar histórias de vida e narrativas de si a partir do espaço 
urbano.  Cada perfil é um percurso narrativo singular que demarca um 
lugar próprio, explorando as experiências cotidianas de formas diversas, 
estabelecendo pontos de contato e criando redes de comunicação intera-
tivas em interfaces múltiplas e dinâmicas. Michel de Certeau (2009) nos 
ensina que as narrativas são práticas de espaço: 

Na Atenas contemporânea, os transportes coletivos se chamam 
metaphorai. Para ir para o trabalho ou voltar para casa, toma-se 
uma “metáfora” - um ônibus ou um trem. Os relatos poderiam 
igualmente ter esse belo nome: todo dia, eles atravessam e 
organizam lugares; eles os selecionam e os reúnem num só 
conjunto; deles fazem frases e itinerários. São percursos de 
espaço (ibidem, p. 182).  

Os “metaphorais” não se cansam de deslocar fronteiras, instauram 
a caminhada e passam através. Relatar é produzir geografias de ações, 
organizando a caminhada.  A narrativa é, por si só, percurso, começa em 
um ponto e termina em outro. Faz a demarcação e concebe espacialidades 
próprias para cada andante. Pelo Instagram, algoritmos instauram a 
caminhada. Ao deslizar as pontas dos dedos sobre a tela, a timeline exibe 
uma multiplicidade de imagens permeadas por espacialidades, apoiadas 
na subjetividade de cada usuário e em critérios de complexidade algorít-
mica. A deambulação digital entre diferentes perfis segue uma ordem cro-
nológica baseada no interesse e nas interações sociais mais frequentes. 
No trajeto, passam de um relato a outro, de um lugar a outro, virando a 
cidade pelo avesso, concebendo outras variações ambulatórias e disponi-
bilizando múltiplos olhares sobre a paisagem urbana.

Na altura dos olhos
Ao sair por aí em busca do “caminhante-voyeur”, além de desenvol-

ver uma reflexão teórica acerca da questão, propus a realização de uma 
prática fotográfica que possibilitasse cartografar o espaço urbano e que 
pudesse promover uma leitura sensível de Brasília que completava, na 
época, sessenta anos. Com esse intuito, criei um coletivo de fotógrafas 
e fotógrafos com um perfil no Instagram intitulado @olhar_caminhante, 
tendo como primeiro desafio fotográfico apreender paisagens urbanas 
ao caminhar pela cidade. 
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Na definição proposta por Suely Rolnik (1989), a cartografia, diferen-
temente do mapa que é uma representação estática, leva em conta os mo-
vimentos de transformação da paisagem e “se faz ao mesmo tempo que o 
desmanchamento de certos mundos - sua perda de sentido - e a formação 
de outros” (ROLNIK, 1989, p. 15). Em nosso processo criativo, partimos do 
movimento de caminhar, observar e fotografar a cidade.  A prática artística 
procurou reconhecer um “traçado cartográfico” em primeira pessoa, a par-
tir de ensaios fotográficos individuais, ao mesmo tempo que instituiu um 
espaço de interlocução de múltiplas paisagens da cidade reunidas em um 
único perfil e disponibilizadas em hashtags como #paisagemurbana, #foto-
grafiaderua e #brasilia60anos.

Cada fotógrafo, ao apontar sua câmera para a cidade de Brasília, 
criou paisagens urbanas únicas erigidas na percepção sensorial e no afe-
to pela cidade. Experienciar o espaço urbano emerge da subjetividade 
na escolha do que fotografar e de como fotografar. Em suas andanças, o 
fotógrafo vai produzindo seus próprios relatos de espaço: se interessa em 
afirmar sua presença localizada, onde está e o que o mobiliza. Enquanto 
caminha pela cidade, vai decompondo-a e recompondo-a de um outro 
modo. Talvez ser fotógrafo seja como o cartógrafo de Suely Rolnik, um 
“verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e de-
sovar, transvalorado” (1989, p.3).

Nos ensaios fotográficos do perfil @olhar_caminhante, Júlia (@juliapra-
dofotografia) questiona a falta de representação dos brasilienses na paisa-
gem urbana e reivindica uma identidade mais atual da cidade (Fig. 1). Ayana 
(@saitomira), a partir de uma ida ao mercado, propõe uma reflexão sobre o 
sentido dos lugares: “Faixa, botão, verde. Tô aqui a passeio? Não, não, não, 
só vim comprar um negócio”, diz ela. Murilo (@murilofdeabreu), em suas 
caminhadas pelo Setor Comercial Sul, percebe uma Brasília pulsante e um 
sentido de união ao fotografar com a panorâmica do celular.

Figura 1. Júlia Prado, Ensaio Resistência, 2020
Fonte: Instagram perfil @olhar_caminhante

João (@joaosaenger) busca capturar uma estética da rua: pessoas transitando 
pelas calçadas e muros pintados são os elementos visuais que escolhe para compor 
um cenário idealizado (Fig. 2). Para Sthefane (@sthefanefelipa), as imagens no inte-
rior do Congresso Nacional interpelam a cidade dos privilégios, enquanto para Deni-
se (@_denisemoraes_) observar o “marco zero” da cidade leva a devanear sobre lugar 
e pertencimento.
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Figura 3. Mateus Vidigal, Ensaio 12 de outubro, 2020
Fonte: Instagram perfil @olhar_caminhante

Figura 2. João Saenger, Ensaio Taguatinga: muros, 2020
Fonte: Instagram perfil @olhar_caminhante

Mateus (@mateusvidigal) expõe meninos jogando bola na Ceilândia em um esta-
do de dúvida sobre o devir da fotografia, ressignificada a cada olhar (Fig. 3). Lucila (@
lulesteves) conjuga a cidade no “futuro do pretérito”. Para ela, a paisagem urbana de-
marcada pelo controle de corpos expressa incertezas nas memórias do passado.  Por 
fim, Mariane (@img_kyupeta) fotografa a Universidade de Brasília, sentindo saudades 
de casa, da “UnB-casa”. A cidade seria também lugar dos afetos e do acolhimento?
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O feed do perfil no Instagram expõe imagens de muros grafitados, um 
rapaz sentado sozinho na esquina, o céu azul no vão do concreto, um ca-
sal se beijando na rodoviária, alguém olhando pelo rasgo de uma grade. As 
narrativas de si fornecem memórias à cidade. A cidade oferece às imagens 
tudo que tem de abstração e concretude. Em uma fotografia, a cidade é per-
corrida solitariamente, o habitante caminha sem vivenciá-la. Aí, a paisagem 
é um enorme vazio. Em outra, a cidade se revela pela paisagem sonora, uma 
escuta subjetiva, quieta, em que andar pelas ruas é estar consigo mesmo. Na 
imagem ao lado, os transeuntes que a atravessam cotidianamente assumem 
o protagonismo e a paisagem se expõe prenhe de diversidade. Um pouco aci-
ma, o retrato da cidade patrimônio da humanidade solicita a suspensão do 
tempo e a contemplação da paisagem. 

Expor fotografias em um espaço público não é mais privilégio para 
poucos. Ao transpor as fotografias produzidas nas ruas da cidade para um 
feed coletivo do Instagram, abriu-se um espaço de interações com múltiplas 
perspectivas e olhares sobre a paisagem urbana. A criação do coletivo foto-
gráfico se apresentou como um caminho para se questionar a Brasília pla-
nejada e sua paisagem imposta pelo urbanismo, em um exercício de refle-
xão sobre a cidade que desejamos e o lugar que queremos ocupar enquanto 
habitantes e fotógrafos. Na tela do celular, a cidade se mostra à altura dos 
olhos em diferentes pontos de vista. A rede social se dispôs como um espa-
ço democrático e nos desafiou a repensar nossa relação com as imagens, a 
tecnologia, a cidade e para além dela. 
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Encontrando Antígona
Antígona2 é, hoje, uma mulher cheia de experiências pois já conheceu 

mais de duas mil vidas. A do mito inicialmente — supõe-se na tradição oral 
— e, posteriormente, a da tragédia de Sófocles, seguida de suas inúmeras 
interpretações. Uma tradução reinicia a cada vez os poderes da língua e a 
coragem e audácia nos desafios que a rodeiam. Sabemos que há perda de 
língua para língua na intradutibilidade. Entretanto, em todos os exemplos 
que citarei neste texto, mais do que a tradução em si, interessou-me a trans-
ferência da história em situações artísticas e visões diferenciadas segundo 
os respectivos autores. Revisitar Antígona — através de fotografias e textos — 
foi interrogar-se sobre o trágico, seu simbolismo e, simultaneamente, a sua 
força como figura do real. 

Uma de minhas frentes de trabalho é a pesquisa artística com extensões 
literárias e críticas junto à imagem da fotografia. Toda fotografia é uma cro-
no-fotografia, logo, o tempo aparece como um parâmetro constante e especí-
fico da imagem. Desejo, também, entender o que é o tempo. Por conseguin-
te, busco a imagem de vestígios e da fabulação, como se a fotografia fosse a 
cada vez uma possibilidade para aprofundar-me no que desconheço, ao con-
trário da fotografia documental ou da prise de vue. Recolhendo impressões 
através de experiências, observo que, dentre muitas, ressalta uma questão: o 
cinema, a fotografia e a pintura guardam grandes diferenças e muitas apro-
ximações. Algo do cinema, da fotografia e da pintura vai além de suas formas 
de materializar as imagens. A figura de Antígona se encontra, para mim, nes-

2. Antígona é a terceira parte da narrativa Édipo Rei, escrita por Sófocles, apesar da peça ter sido 
a primeira a ser escrita. Na peça, Antígona entra em conflito com o poder, representado por seu tio 
Creonte. A proibição de enterrar o irmão de Antígona, Polinice, é a grande causa do enfrentamento 
entre os dois. Mas Antígona desobedece e o enterra colocando-se durante toda a narrativa do lado 
da lei divina, à qual nenhum decreto pode se contrapor. Marcada pelo descrétido por causa dos laços 
incestuosos de seus pais, sentindo-se inferior por ser uma mulher, ela prefere se sacrificar a viver 
sob a a tirania.
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se cruzamento. Vou criando o meu filme interior sobre ela, com fotografias 
encenadas ou buscando lugares onde a pulsão imaginativa encontre espaços 
para se concretizar enquanto reflito sobre suas centenas de anos, sua força 
pictural, teatral, artística e política. 

A fotografia, neste registro, traz a possibilidade de uma teatralidade pos-
sível, não apenas algo que posso tomar como imagem ou não somente o fato 
de devolver uma imagem, mas o de devolvê-la com um novo sentido; uma 
imagem pensada como um universo imageante e figural — como um novo 
céu para se olhar —, pois acredito que, nesse registro, a fotografia dá a ver 
coisas que estão além da percepção comum do mundo. Aqui há o enigma do 
personagem que retorna. No eterno retorno, nunca é o mesmo que retorna, 
mas o retorno que se presentifica. As imagens de Antígona, imagens que a 
história da arte, do teatro, da literatura e a filosofia nos legaram, de certa 
forma, estão fluidas. Pairam nos séculos. Imagens que intentam subelevar 
uma inatualidade no núcleo do tempo e na liberdade do presente. Antígona é 
uma mulher enraizada no tempo, eterna, e abordá-la evoca recomeços, mas 
nunca recomeçamos da mesma maneira. Revolvemos as raízes de Antígona, 
para tornar visíveis as grandes tramas que elas são. 

Não existem mitos esquecidos. Creio que retornam sempre da grande 
noite do tempo onde jazem. Talvez por isso o desejo de retornarmos às his-
tórias velhas como a noite. Antígona já era um mito antes de Sófocles, já era 
uma referência a códigos e modelos arcaicos de parentesco de um passa-
do ainda mais longínquo. Assim como o poeta Hölderlin,3 que a traduziu, 
também outros artistas desejaram sondar os primeiros gestos e as primeiras 
imagens em formas intuitivas de fazer arte, visto que o desejo e a consciência 
artística podem desejar voltar a temporalidades anteriores. 

3. HÖLDERLIN. Antigone de Sophocle. Trad. Philippe Lacoue-Labarthe. Ed. Christian Bougois 
Editeur. Paris, 1998.

George Steiner, nossa referência prima neste texto, acredita que é uma 
“hipótese plausível dizer que grandes êxitos na arte, na literatura, na músi-
ca retiraram suas forças da repetibilidade; da capacidade de criar um cho-
que inteiramente novo”4 (STEINER, 1984, p. 141). Debruçar-se sobre os mitos 
antigos permite, portanto, constatarmos a recorrência de certos comporta-
mentos humanos.

O fio condutor deste texto e do ensaio visual que o sucede manifestam 
uma questão: o que faz com que nos interessemos por Antígona e por que ela 
remonta sem cessar no imaginário através dos tempos? Ela, Édipo, Prome-
teu, Sísifo, Narciso retornam em nossas consciências como uma arqueologia 
mítica. Como se não pudéssemos transcender o limite entre a consciência e 
o inconsciente ou nos desfazermos de histórias que penetraram como forças 
invisíveis na cultura humana. No teatro de Sófocles, encontramos motivos 
bastante ocultos, escondidos nas profundezas do tempo, da ordem do recal-
que, mas que sobrevivem e resistem por meio das narrativas antigas, dra-
máticas e dotadas de uma solenidade profunda. Antígona representou não 
somente uma das maiores obras de arte, mas a eminência da tragédia e sua 
translação, que atravessou mais de dois milênios. 

Confio na prática do passado que se refaz, aflora gestos esquecidos e dá 
forma ao tempo. Dessa maneira, para retrabalhar Antígona, o uso da monta-
gem e da figura ampararam e produziram representações em imagens, textos 
e também possibilidades para a voz — pois importa a voz nas apresentações 
de trabalho — e constituíram um conjunto de ações em torno desse retorno, 
envolvendo comunicações, exposições (instalações), publicações e projetos. 

Muitos artistas se interrogaram sobre o tempo como parte central da 
questão da imagem em suas obras. O artista condensa naquilo que faz parte 

4. “Cést une hypothèse plausible que de dire que les grandes réussites de l’art, de la littérature, de 
la musique, tirent leur force de “repetabilité”, leur capacité de créer un choc entièrement nouveau” 
(tradução da autora).
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da história, do tempo e, através dos anos, permite que outras consciências 
percebam em seus processos o poder da imaginação histórica. Creio que 
abordar esse personagem fez transbordar-me no tempo, usando da liberdade 
de interpretação, assim como todos os artistas e autores citados que virão em 
seguida também o fizeram. Encontro-me, hoje, com o desejo de desmontar, 
montar e remontar essa história para agir na formação de uma narrativa vi-
sual e textual, pois creio que é necessário aprender a se deslocar e abando-
nar a posição da atualidade. O engajamento de Antígona é o caminho através 
do qual ela encontra a sua voz, se expressa e até mesmo canta no decorrer da 
sua existência e através de sua eternidade. O compositor Haendel criou um 
canto5 para ela, e esta voz, quando ela a encontra, não é a voz que tem apenas 
o seu nome, mas o de quem tem a força do tempo e regressa.

Henry Bauchau, o qual abordarei adiante, escreveu um diário durante e 
após sua bela versão literária sobre Antígona, do mesmo nome, no qual po-
demos ler a pergunta: “Por que escolher um mito grego sempre tão aborda-
do? — Acredito que não se trata de um mito; Antígona foi um dos encontros 
de minha vida, vivi sua história como verídica”6 (BAUCHAU, 1999, p. 509). 
Faço, pois, das palavras de Bauchau as minhas. Brilhante livro, lido conco-
mitantemente às sequências do trabalho. 

A natureza da narrativa permitiu a relação causal entre as partes das 
formas de expor (aos poucos Antígona tornou-se um conjunto de trabalhos). 
A instalação conta, até hoje, com seis momentos:  Infância (Antígona, filha 
mais velha, brincou à beira das águas protegida por Netuno enquanto ti-
nha como tarefa cuidar de seus irmãos); Secreta Solidão (Antígona é artista 
e também arqueira); Por onde andou (caminhou como mendiga, seguindo 

5. HÄNDEL, Georg Friedrich. Admeto. Rei da Tessália. Ópera criada em três atos em 1727.
6. “Pourquoi avoir choisi un mythe grec si souvent traité? Pour moi ce n’étais pas un mythe. 
Antigone est une rencontre de ma vie et j’ai vécu son histoire comme une histoire presente” 
(tradução da autora).  

seu pai cego, o maior poeta da cidade); Fúria (seu transe furioso e catártico 
decorrente da resistência e da difícil luta contra a tirania. Ela foi capaz de 
enfrentar a mentira e a crueldade); Meditação (o enfrentamento da angús-
tia) e A Prisioneira (a espera da morte, o anjo de incerteza). A teatralidade 
da imagem é trabalhada para que não nos esqueçamos que este conjunto de 
imagens tem como fundamento uma personagem do teatro. 

Antígona, quem é você?
Encontrei-me com Antígona, essa personagem de Sófocles7 da peça do 

mesmo nome quando me deparei com a tradução do poeta Hölderlin (HÖL-
DERLIN, 1804) em sua livre adaptação dessa magnífica tragédia. Hölderlin 
atribuiu a esse personagem uma grande subjetividade em sua tradução, per-
mitindo a Antígona um descentramento e uma liberdade que estremecia as 
leis e o alicerce de mais de mil anos da trágica história. Em razão disso, mo-
dernizou o texto de Sófocles, transferindo uma renovada profundidade ao 
personagem e, com isso, presenteando o leitor com um novo adentramento 
na intimidade da heroína. Hölderlin foi considerado, sobretudo na França e 
na Alemanha, o representante “de uma modernidade que preconiza as ideias 
de pensadores como Walter Benjamin.” 8 (HOLZERMAYR-ROSENFIEL, 2006, 
p. 141). O poeta era da mesma geração que os filósofos Hegel e Schelling. Os 
três estudaram no Seminário de Teologia de Tübingen entre 1789 e 1793. 

Alongando-me mais na investigação, percebi que este conteúdo é vasto, 
fascinante, envolvendo análises de cunho filosófico com conteúdo diversifi-
cado e dicotômico. Lembro, portanto, do exemplo da concepção hegeliana de 
Antígona, na qual a relação entre a vida ética e a tragédia o interessava parti-
cularmente. Hegel escreveu páginas sobre Antígona em sua Fenomenologia do 

7. Sófocles, dramaturgo grego, 480-406 AC.
8. “[...] d’une modernité qui préconise les idées de penseurs comme Walter Benjamin [...]” 
(tradução da autora).
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Espírito e nelas leremos que “dentre todos os esplendores do mundo antigo e 
do mundo moderno […] Antígona é a obra de arte a mais excepcional e a mais 
satisfatória”9 (HEGEL, 1997 t. III: p. 517-518). Segundo George Steiner 

de 1790 a 1905 mais ou menos, os poetas, os filósofos e os eruditos 
europeus concordavam amplamente sobre o fato que Antígona de 
Sófocles não era somente a maior das tragédias gregas mas que, de 
todas as obras de arte produzidas pelo espírito humano, era também 
a que se aproximava mais da perfeição10 (STEINER, 1984, p. 1).

Em julho de 1787, Hegel havia começado a traduzir Sófocles, o que o dei-
xou vivamente entusiasmado; comunicou o encantamento vital deste encon-
tro aos seus colegas e Antígona se tornou, assim, um elo entre os três e, para 
cada um, à sua maneira, um modelo de consciência. Foi a partir de Hegel 
que a peça Antígona se tornou um dos centros da filosofia política.

Segundo Goethe, Antígona é a personagem que possui alma a mais soro-
ral — lembrando de sua invocação em seu Hino a Eufrosine (apud STEINER, 
1984, p. 13). Do início ao fim, ela é irmã e a imagem da sororidade. Em 1841, 
o músico Félix Mendelssohn marcou data com sua adaptação musical para 
os corais destinados à representação que Goethe dirigiu. Os corais fizeram 
da peça um triunfo, sendo muito aclamada. Por exemplo, Paris, que a apre-
sentou em 1844, estava, pela primeira vez, mostrando uma tragédia em seus 
palcos usando figurino e cenário histórico. E foi esta mise en scène que susci-
tou grandes discussões poéticas e filosóficas sobre a peça. Repetindo George 
Steiner: “Forças profundas e muito decisivas estavam agindo”11 (1984, p. 10).

9. “Parmi tous les splendeurs du monde ancien et du monde moderne [...] Antigone est l’oeuvre d’art 
la plus exceptional et la plus satisfaisante” (tradução da autora).
10. “de 1790 à 1905 environ, les poètes, les philosophes et les érudits européens s’accordaient 
largement à penser que l’Antigone de Sophocle n’étais pas seulement la plus grande des tragédies 
grecques mais que, de toutes les oeuvres d’art produites par l’esprit human, c’étais aussi celle qui 
s’approchait le plus de la perfection” (tradução da autora).
11. “Des forces plus profondes et plus décisives étaient à l’oeuvre” (tradução da autora).

Creio que dessas forças posso trazer aqui uma delas: os Direitos Huma-
nos proclamados em 1789 foram uma bem-vinda alteração para as mulheres, 
modificando os deveres e as liberdades na expressão pública que o Antigo 
Regime havia recusado. Seria a sororidade vista já por Goethe em Antígona, 
e que, em 1789, se mostrava como um estatuto necessário e vital, decorrente 
dos primeiros nós desatados? As mulheres subiram nas tribunas políticas, 
pediam a palavra, reivindicaram trabalho e ousaram o não. Na tragédia de 
Sófocles, encontramos a fatalidade e a necessidade; a fatalidade dos indiví-
duos compreendida como algo inexplicável e a necessidade como justiça. 
Antígona dava a ver, em seu destino trágico, a evidência e a dinâmica do con-
flito em sua coragem e determinação por seguir a sua consciência, deman-
dando justiça. “Em Antígona, a dialética da intimidade e do engajamento, 
do ‘doméstico’ e do público, é explicitada. A peça roda em torno da violência 
necessária que a mudança sociopolítica impõe à interioridade silenciosa do 
ser”12 (STEINER, 1984: p.12). Clivada entre a filia, o amor pela família e pelo 
irmão, o mundo privado da casa (a constelação familiar que está imbricada 
no laço social) e o choque entre a justiça e o poder, ela se ergue contra a lei 
masculina e sua ação na vida pública dizendo não à guerra e se orientando 
para expressar os seus desejos e crenças. Antígona venerava os deuses de 
baixo, os protetores femininos, os deuses elementais da terra, enquanto Cre-
onte venerava os grandes deuses do Olimpo. Em Considerações sobre Antígona, 
Hölderlin cita o diálogo entre o tio e a sobrinha: “Por qual audácia vós infrin-
gistes a lei?” indaga Creonte; “Por causa disso: que sobre elas, o ‘meu Deus’ 
não me instruiu”, responde Antígona (verso 449-452, HÖLDERLIN, 2006: 423).

O filósofo Kierkegaard manifestou seu entusiasmo por Antígona em sua 
interpretação, matizada por uma percepção autobiográfica com muita proxi-

12. “Dans l’Antigone, la dialectique de l’intimité et de l’engagement, du “domestique” et du 
publique, est explicitée. La piéce tourne autour de la violence nécessaire que le changement socio-
politique impose à l’intériorité silencieuse de l’être” (tradução da autora).
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midade e influências dos idealistas alemães, sobretudo dos escritos de Hegel, 
revelando inflexões interpretativas em um sentido radicalmente pessoal. A 
questão da culpabilidade trágica é um ponto observado em sua interpretação. 
O tom de sua tradução é dialético, irônico e reflexivo, considerando que a no-
ção de tragédia ou trágico sofreu grandes mudanças entre a Antiguidade e os 
tempos vividos por Kierkegaard: “mas a análise diferencial é apenas uma téc-
nica que Kierkergaard coloca à disposição de sua ambição pessoal; que é a de 
“mostrar como o caráter próprio da tragédia antiga é retomado pela tragédia 
moderna e aí se encarna”. Kierkegaard considera que “Antígona está morrendo 
de paixão” visto a profundidade de sua alma.”13 (STEINER, 1984, p. 61-67). 

Essas traduções modernas trouxeram a percepção de uma subjetividade 
reflexiva, afastando-se do caráter épico, muito centralizado na ação e pouco 
introspectivo, sempre inserido nas categorias de destino, poder e família. A 
tradução de Kieerkergaard traduz Sófocles de forma que as relações funda-
mentais são as mesmas, entretanto diferentes; é um imaginário cuja textura 
formal acrescentou à dramaturgia moderna uma nova forma de visão da per-
sonagem e do ato teatral. George Steiner acrescenta que 

as características autobiográficas desse jogo, desse conceito 
psicológico-filosófico, são com toda evidência consideráveis. Em um 
certo nível, todas as nuances e todas as inflexões que Kierkergaard dá 
à sua versão de Antígona são a evidência daquilo que ele considera 
como a sua experiência a mais íntima14 (1984, p. 69). 

Essa “intimidade” da tradução de Kierkergaard se espelha na abordagem 

13. Mais l’analyse différentielle n’est qu’une technique que Kierkegaard met au service de son 
ambition personelle qui est de “montrer comment le caractère propre de la tragédie antique est repris 
dans la tragédie moderne et s’y incarne” [...] “Antigone est amoureuse à en mourir” vu la profondeur 
de son âme” (tradução da autora).
14. Les caractéristiques autobiographiques de ce jeu, de ce concetto psychologico-philosophique, 
sont bien entendu prégnantes. À un certain niveau, toutes les nuances et toutes les inflexions que 
Kierkegaard donne à sa version d’Antigone sont le chiffre de ce qu’il considérait comme son 
expérience la plus intime” (tradução da autora).

do trabalho artístico mostrado e discutido nestas páginas, pois estive a revol-
ver, como já dito, as raízes do personagem, de forma solta e, ao mesmo tem-
po, atada por fios condutores de diversas ordens, incluindo a autobiográfica.

Volto à tradução de Hölderlin, ponto de partida desta reflexão. Muitos 
julgamentos feitos a ela se sucederam de forma crítica e negativa, repreen-
dendo sua forma livre demais na abordagem da peça. Atenho-me aqui ape-
nas àqueles que a acolheram com entusiasmo, como foi o caso do eminente 
sofocleano Karl Reinhardt. Reinhardt declarou, em 1951, que Antígona, de 
Hölderlin, foi “a poesia a mais elevada, feliz em seus mínimos detalhes” 15 
(apud STEINER, 1984, p. 74). Wolfgang Schadewaltd viu, na tradução do poe-
ta, uma força de penetração no original antigo, uma autoridade na inteligên-
cia em profundidade com as quais nenhuma tradução, nenhuma crítica e 
em nenhuma outra língua pode se rivalizar (STEINER, 1984, p. 74). Hölderlin 
aborda com grande emoção e veemência a questão da tradução entre fon-
tes antigas e os meios modernos que a transformaram, mesmo sabendo que 
enquanto traduz reescreve. Sófocles, e ele mesmo, foram poetas em tempos 
de crise, de mudanças, de movimentação temporal e de revolução. Sófocles 
era um homem político, que conheceu a administração e Hölderlin, poeta 
brilhante que percebia a poesia como atividade criadora compreendida em 
todas as formas artísticas.

Outra interpretação da qual devemos nos lembrar é a da célebre 
Antígona de Bertolt Brecht. Mesmo tendo como ponto de partida a tra-
dução de Hölderlin, Brecht a modificou, introduzindo um prólogo que 
colocou em perspectiva a peça sob a visão da Alemanha nazista. Nele, 
Brecht requisita ao público no prólogo que escreveu para a peça: “Nós 
vos pedimos para lembrar de atos semelhantes, realizados em um pas-

15. “La poesie la plus haute, heureuse dans ses moindres détails” (tradução da autora).
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sado próximo, ou da ausência desses mesmos atos semelhantes”16 (BRE-
CHT, 2014, p. 71). Em 1948, Brecht montou a peça em Coire, na Suíça, 
com grande repercussão. Ele introduziu em sua tradução fragmentos 
de Píndaro — estes traduzidos também por Hölderlin — bem como al-
guns versos de Goethe. A cena, moderna, se passava em Berlim, em 
abril de 1945, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. A peça foi 
apresentada como Die Antigone des Sophokles. Brecht fez de Antígona 
uma lutadora que não desiste; aquela que busca a justiça e que recusa 
o inhumano e faz de seu texto, por isso, uma requisição contra o impe-
rialismo e a guerra. Em sua tradução — artística — usou a liberdade do 
poeta e dramaturgo para adaptar os cantos após estudados na tradução 
de Hölderlin. Sabemos que os coros e os stasimon17 tinham, na tragédia 
grega, um papel destacado e o dramaturgo usou-os, adaptando-os à sua 
guisa, com o intuito de aproximar o público moderno dos mitos anti-
gos em uma atmosfera de resistência ao fascismo. O agôn — diálogo 
dos inimigos — permanece como em todas as traduções. Cada palavra 
é dita e replicada; o adversário não cessa de criar conflitos a partir 
do que escutou, exaltando-se em um desfecho sem paz e sem justiça, 
pois a justiça que Antígona invoca é como uma deusa; deusa que não 
mora no Olimpo, mas na casa dos mortos. De certa forma, Brecht se 
deu a liberdade de reiventar Antígona, que se torna em sua peça uma 
mulher comum, bem mais próxima da mulher do pós-guerra, marcada 
pela grande tragédia.

16. “Nous vous príons/ De vous souvenir d’actes semblables, / Accomplis dans un passé plus proche, 
ou de l’absence / D’actes semblables” (tradução da autora).
17. Na tragédia, o espetáculo contava com a presença de um coro composto de quatorze participantes, 
todos homens, que cantavam e dançavam durante a representação. Somente um dos membros do 
coro, o corifeu, podia tomar a palavra individualmente e assegurar o diálogo dos protagonistas. Entre 
as cenas, o coro intervém, composto de personagens fictícios (os velhos de Tebas), que observam 
a ação e a comenta, ampliando assim a ação para o público. O stasimon era parte do coral cantado.

Escutar Antígona
Antígona e sua família, a simetria fratricida, o combate dos irmãos, a proibição 

do enterro de um deles, a ambiguidade sobre o amor fraterno, filial foram questões 
que alimentaram interpretações psicanalíticas. Ela foi tomada por um intenso cho-
que diante da horrível verdade sobre sua famíla. Assim, a musa de Jacques Lacan, 
tema de seu seminário a Ética na Psicanálise, adquiriu um estatuto de magnitude e 
exemplaridade do trágico, assim como de sua dualidade como figura simbólica e 
do real. Lacan diz que realizar seu desejo é colocar-se sempre numa perspectiva de 
condição absoluta. Creio que é essa condição absoluta que Lacan leu em Antígona; 
tragédia familiar aos psicanalistas, na qual a escuta das histórias dos tormentos, 
das rupturas difíceis, dos desejos incompreendidos e da angústia no seio da família 
são a pátria das análises. Escolheu-a como matriz do que é exigido do psicanalista 
na condução de um tratamento, situando assim a dimensão trágica da experiência 
psicanalítica em si. Para o psicanalista, “Antígona é uma tragédia, e a tragédia está 
presente no primeiro plano da nossa experiência, a dos analistas” (LACAN, 1986, p. 
290), busca a solução para a cura da angústia, da pulsão de morte e da ruptura dos 
laços filiais – questões tão presentes no universo gerado pela personagem: pois é 
em Antígona que o trágico se cristaliza, como uma pátria.  

A psicanalista Julia Kristeva, em seu intrincado texto Antigone, la limite et 
l’horizon (Antígona, o limite e o horizonte) pergunta: “Quem é você Antígona? 
Uma criança (pais, néais), uma menina (korê), um rebento de Édipo (gennê-
mo), uma noiva (nymphé) uma virgem (parthenos)?” (201, p. 77). Assim inicia 
o texto de Kristeva, do qual fazemos aqui um resumo de sua versão psicoa-
nalítica ou literária. Durante a narrativa, a autora se dirige a Antígona na pri-
meira pessoa. Kristeva diz à Antígona que ela não é uma guerreira, mas uma 
mulher brava, resistente à tirania. Tirania e política que não se sustentam 
quando ignoram a individualidade absoluta. A presença absoluta de Antígona 
leva a autora a pressentir o seu caráter de sacralidade, chamando-a de Ofélia, 
Ophelein, aquela que socorre, assiste, ajuda. Muitas questões são dirigidas a 
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Antígona no texto e algumas respostas, ou hipóteses, nele são colocadas de 
forma dialética. Kristeva disserta na linha do isso ou aquilo, deixando ao lei-
tor algumas pistas sobre o personagem mítico. Ela pergunta ao leitor: 

Antígona é como é por ser fruto do incesto? Por sofrer as suas 
consequências? Por tê-las levado ao seu clímax e ao seu trágico 
fim [...] Ou será que Antígona é Antígona por ser mulher? Sua 
solidão mineral, seu desejo cadavérico, sua tenacidade com o ‘não’ 
propelido por ela ao bom senso revelam traços especificamente 
femininos, que atuariam como uma corrosão permanente do laço 
social? (KRISTEVA, 2017, p. 78). 

O desejo de Antígona a condena a provar a existência da difícil pulsão de mor-
te que Freud anunciou. Como filha do incesto, ela tem em seu nome o Anti e o 
Gonê (anti engendramento). Antígona deve, então, pelo seu nome e desejo, não ge-
rar, pois vai cortar o laço filial do sangue incestuoso; vai cortar o fio da inextricável 
descendência opondo-se assim à Goné. Repudiando a descendência, ela encontra 
um motivo para domesticar a morte; a pulsão de morte, que não é somente trágica, 
pois tem como outra face: o amor. Uma hipótese que vemos no texto de Kristeva é 
a universalidade que Antígona é capaz de ressoar, principalmente na alma das mu-
lheres hoje: “longe de ser uma relíquia do passado, a universalidade de Antígona 
ressoa hoje na vida psíquica das mulheres [...] essa dimensão antropologicamen-
te universal da solidão feminina [...] é necessária tanto para a observação clínica 
quanto para os comportamentos sociais” (2017, p. 90).  

A psicanalista termina o seu texto dirigindo-se a Antígona: 

Você praticou, Antígona, as condições de seu advir arriscando-se. […] Sua 
experiência é inatingível e, porém, concisa, desafiando o bom senso, mas 
com um rigor absoluto e uma evidência misteriosa. Necessidade dos silêncios 
e da precisão da voz, ela entoa a morte de si, pontua a eclosão do outro na 
criança, deixa em suspenso e libera as interpretações: abertas, pessoais, 
traçadas porque pressentidas, mas imprescritíveis. Como essas não leis não 
escritas dos deuses. Uma pauta musical. Sublime (KRISTEVA, 2017, p. 92). 

Judith Butler (2014) em seu livro O clamor de Antígona: parentesco entre a vida e 
a morte defronta Hegel e Lacan opondo-se às suas visões. Ela demonstra que a rei-
vindicação de Antígona a coloca diante do poder, recusando-o e tomando para si a 
força discursiva da linguagem que desafia a estrutura deste mesmo poder. Aborda 
as leis não escritas como a manifestação de um inconsciente da lei, perdido e sem 
origem. Leis das quais não podemos encontrar vestígios. Assim, Antígona incar-
na a lei sem lei, sem escrita, como se fizessem parte das fibras de seu ser. Outro 
argumento é a parentalidade de Antígona: por ser a filha e irmã de seu pai, Édipo, 
Butler a percebe em uma situação de precariedade e solidão, diante da família e na 
manifestação pública do luto. Opondo-se à ordem vigente, Antígona se torna para 
Butler uma figura política em sua completude e desobediência.   

Poder-se-á olhar para Antígona como uma mulher dos tempos modernos. 
Cito apenas alguns exemplos. Em 1922, Jean Cocteau propõe uma tradução de 
Antígona sob a força da desobediência; uma adaptação com diálogos intensos e 
provocantes, centrada, sobretudo, no drama-conflito entre Antígona e Creonte. 
Nessa representação, Antígona é valorizada através de sua independência espiri-
tual. Cocteau dizia que Antígona era a sua santa. No romance Os Anos, de Virgínia 
Woolf (1982), a jovem Sally recebe Antígona de Sófocles em uma versão tradu-
zida pelo seu primo, pelo qual ela está secretamente apaixonada. Sally decide 
ler o livro para comprender o que interessa tanto ao seu primo nessa tragédia 
de um tempo remoto. É notável que Woolf tenha citado Antígona em seu livro, 
fazendo dela uma citação-incitação à curiosidade do leitor pela personagem, o 
que desvenda que a autora entretinha laços especiais com Antígona. Henry Bau-
chau retraça a vida da personagem em uma comovente narrativa literária. Ele 
aprimora, com desenvoltura e liberdade, poesia e densidade, uma das mais belas 
interpretações de Antígona, que foi decisiva para esta investigação aqui externa-
da, sobretudo a artística. Sua Antígona, dentre todas que explorei, é a mais bela; 
não obstante sua feminilidade e fragilidade, demostra grande força espiritual e 
amorosa. Ama, cuida, protege, enfrenta, luta, cura e prefere a morte à covardia; 
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desobedecendo. No seu texto, Creonte, o tio que se opõe ao seu desejo, a acu-
sa: “Todos em Tebas me obedecem, salvo tu, uma mulher.”18 (BAUCHAU, 1997, p. 
279). Para Bauchau, Antígona é uma artista: modelou a imagem de Jocasta para 
que Ismênia, a sua irmã — que não suportava a falta da mãe —, pudesse vê-la em 
uma dimensão post mortem. Bauchau ficciona sobre o que Antígona viveria entre 
as cenas criadas por Sófocles, imaginando o que seria dito ou vivido por ela. Em 
sua interpretação, ela é muito amada por Hémon — seu primo — e esse amor é 
correspondido: um amor sublimado e intenso. 

Em 1769, na Praça do Convento de Oletta, em Córsega, cinco jovens foram 
executados pelo crime de lesa-majestade: foram denunciados por um complô 
que, na verdade, não existiu. Aos condenados, a proibição de serem enterrados. 
Entre eles estava o namorado de Marie Gentile, que, desafiando todas as ordens 
e correndo risco de vida, enterra o seu amado Bernardu. Marie Gentile é a in-
carnação de Antígona pois simboliza os valores de um mito universal. Sepultar 
o seu noivo devolveu, a ambos, humanidade. A escritora Marie Ferranti escre-
veu uma peça de teatro sobre Marie Gentile,19 que enfrentou a crueldade como 
enfrentam atualmente tantas mulheres em torno do Mediterrâneo, aflitas pelo 
horror e pelas guerras. Charlotte Delbo escreveu Kalavrita das mil Antígonas 
(2013), no qual conta o massacre perpetrado pelos nazistas em 1943 em Kala-
vrita, um pequeno vilarejo do Peloponeso, na Grécia. Enquanto as mulheres, 
as crianças e os idosos estavam presos em uma igreja, os nazistas executavam 
mil e trezentos homens do vilarejo com idades entre dezesseis e setenta anos. 
Mesmo correndo risco de vida, as mulheres enterraram os mil e trezentos ho-
mens. Como enterrar mil e trezentos homens em um cemitério pequeno e sem 
espaço? Uma das mulheres propôs enterrá-los juntos, tão juntos quanto possí-
vel, no quadrado que estava vazio no meio do cemitério e construir um muro 

18. “Tout le monde à Thébes m’obéit, sauf toi, une femme!” (tradução da autora).
19. FERRANTI, Marie. La Passion de Marie Gentille. Piéce en cinq tableaux. Paris: Ed. NRF 
Gallimard, 2017. 

em torno deles para criar uma espécie de mausoléu entre os ciprestes. Foi o que 
elas fizeram. Essa história nos lembra as Antígonas, que são também as tantas 
mães da Praça de Maio, em Buenos Aires, quando vão exigir o corpo de seus 
filhos desaparecidos durante a violenta ditadura na Argentina e, mais perto de 
nós, a inesquecível Zuzu Angel, a estilista mineira que perdeu o seu filho Stuart 
Edgard Angel Jones, assassinado em maio de 1971, pelos órgãos de repressão 
durante a ditadura militar no Brasil. 

Foram muitas perguntas e respostas jungianas, freudianas, políticas e artísti-
cas. Antígona fascina, pois representa, ela somente, cinco eixos do eterno conflito: 
o combate dos jovens contra os velhos, dos homens contra as mulheres, do estado 
contra o indivíduo, da vida contra a morte e dos mortais contra os deuses. Antígona 
transparece todos eles em sua tragédia. Trouxe por meio desses arquétipos a potên-
cia e a beleza contida no ressonante trágico. Continuamos de certa forma a sermos 
todos enterrados vivos; pelos métodos usados pela imprensa, pelos métodos que 
criam opiniões, pela hipocrisia, pela mentira, pois são métodos usados pelos fiéis 
de Creonte! Antígona nos diz: vocês mentem! 

Termino este texto com um trecho de Marguerite Yourcenar que também 
‘escutou’ e escreveu sobre Antígona. Escritora memorável, sabia que o espírito 
conhece sua identidade quando se torna poético e que a realização do homem 
em sua poética não é um fim, mas um eterno retorno, um recomeço, o da vida 
propriamente humana: “Ela avança nesta noite fuzilada pelos faróis […] em pleno 
sol, ela era a água pura sob as mãos maculadas, a sombra no vazio do capacete, o 
lenço sobre a boca dos trespassados. Em plena noite, ela se torna uma lâmpada. 
[…] não podemos matar a luz; não podemos sufocá-la. Oculta-se a agonia de An-
tígona” 20 (YOURCENAR, 1974: 59).

20. “Elle avance dans cette nuit fusillée par les phares (...) En plein soleil, elle était l’eau pure sur 
les mains souilleés, l’ombre au creux du casque, le mouchoir sur la bouche des trépassés. En pleine 
nuit, elle devient une lampe” (tradução nossa).
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Figura 1. Patricia Franca-Huchet, Antígona: Meditação, fotografia, 2017 Figura 2. Patricia Franca-Huchet, Antígona: Meditação, fotografia, 2017
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Figura 3. Patricia Franca-Huchet, Antígona: Secreta solição, fotografia, 2017 Figura 4. Patricia Franca-Huchet, Antígona: Secreta solição, fotografia, 2017
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Figura 5. Patricia Franca-Huchet, Antígona: Secreta solição, fotografia, 2017 Figura 6. Patricia Franca-Huchet, Antígona: Secreta solição, fotografia, 2017
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Figura 7. Patricia Franca-Huchet, Antígona: Por onde andou, fotografia, 2017

Figura 8. Patricia Franca-Huchet,  Antígona: Por onde andou, fotografia, 2017
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Esse artigo nasce da inquietação que surgiu diante de uma imagem en-
contrada no Instagram. Ela foi achada por um quase acaso – quase acaso 
porque tinha sido feita por um fotógrafo, Diego Bresani, cujo trabalho eu já 
acompanhava, embora o fizesse por causa de outras imagens que nada ti-
nham a ver com essa. Os algoritmos, como os que regem a oferta de imagens 
no Instagram e que regem nossa vida virtual, parecem nos limitar, mas mos-
tram o que já sabíamos: se parecemos confinados ao que os algoritmos nos 
oferecem baseados nas nossas escolhas prévias, esse confinamento nada 
mais é do que a estratégia do nosso processo de percepção cotidiana, pois 
vemos, preferencialmente, o que já foi visto. Por um processo semelhante, 
a noção de paisagem se perpetuou na nossa cultura visual. Porém o quase 
acaso, seja controlado pelos algoritmos, seja pelas limitações da nossa per-
cepção culturalmente limitada, tem brechas, do contrário, a própria noção 
de paisagem não teria nem se originado, nem se transformado. Nesse artigo, 
procurarei desvendar por quais caminhos tortuosos a fotografia de Diego 
Bresani no Instagram fala tanto da importância da noção de paisagem para o 
momento em que vivemos. Isso ocorre porque ela dialoga com um universo 
de outras imagens que a precederam, mas também porque nem tudo é re-
dundância nas nossas percepções e, além da paisagem, a fotografia também 
guia o olhar para o presente, enxergando o passado embutido nele. O que 
escapa da repetição possibilita que se veja mais intensamente, e a paisagem 
vista por meio da história da fotografia também ajudou nessa descoberta. 

A paisagem é um tema ainda bastante popular nas redes sociais baseadas 
em compartilhamento de imagens. Segundo Alise Tifentale (2020), o retrato, a 
natureza morta e a paisagem são temas originados na pintura e ainda bastante 
recorrentes em hashtags, sendo que esse terceiro tema é o mais popular, com 
132 milhões de imagens marcadas com #landscape em setembro de 2020. Ti-
fentale alega, no entanto, que essas imagens abrangem uma diversidade muito 
maior de aspectos que a paisagem pictórica oferece e, por esse motivo, defende 
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que elas sejam avaliadas não por critérios vindos da pintura e sim por catego-
rias que devem ser descobertas em meio às imagens produzidas no contexto 
digital, e com fins de compartilhamento nesse mesmo meio. Para a autora, 
novos termos deveriam ser criados para dar conta da cultura visual e dos tipos 
de imagens fotográficas que estamos produzindo.

Independente, ou concomitante à quantidade de hashtags nas redes sociais 
relacionados à paisagem, a história da fotografia provê também um amplo ma-
nancial de imagens que dão o testemunho da transformação pela qual passou a 
noção de paisagem no meio da fotografia. Nas mãos de quem trabalha com ela 
de forma menos leviana para produzir uma reflexão sobre o mundo e também 
sobre a própria utilização da imagem como recurso para desvendá-lo, a paisa-
gem se transformou em dupla direção ao responder tanto à tradição pictórica 
que a antecedia quanto à especificidade da fotografia. Não temos aqui a inten-
ção de refazer o longuíssimo percurso da noção de paisagem na história da 
fotografia e menos ainda de esgotar o tema, mas de apontar alguns momentos 
dessa história que ajudam a compreender o funcionamento daquela imagem 
inicial do Diego Bresani.

A fotografia em questão trazia o rastro deixado por um ritual ocorrido em 
2019, durante o XV Acampamento Terra Livre, em Brasília.  O evento anual 
tem lugar desde 2004 e, naquele ano, reuniu mais de quatro mil lideranças de 
305 povos indígenas provenientes de todo o território nacional. Por meio de 
manifestações, reuniões, plenárias, marchas, eventos culturais, articulações e 
alianças com parlamentares, os participantes traziam suas reivindicações rela-
tivas à demarcação de terras, colocavam-se contra medidas do governo de boi-
cote à política indigenista, defendiam a manutenção do Subsistema de Saúde 
Indígena do SUS, a efetivação da política de educação escolar indígena, entre 
outras questões. A fotografia e o rastro deixado parecem efêmeros. Mas, assim 
como ocorre com esse tipo de mobilização, o que resta pode parecer impalpá-
vel, porém ecoa sob a forma de ideias que se difundem, marcam presença na 

Figura 1. Fotografia de Diego Bresani postada no Instagram em 3.5.2019
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iriam ajudar a configurar a Land Art (WALLIS, 2009). O elo que pode ligar os Xu-
curus a Richard Long é o elo que pode também relacionar o que parece ser um 
mero registro fotojornalístico de um evento recém-ocorrido a um aprendizado 
visual de vivência da paisagem conduzido pelo uso da fotografia nas mãos de 
alguns artistas.

Registros do passado
A fotografia carrega o peso de ser marca do real, ou assim é a fé que a sus-

tenta. Porém, era preciso pensar o real como independente do vivido para con-
ceber que essa marca pudesse ser isenta do sujeito que olha e capta a imagem. 
Há muito que a fenomenologia já botou abaixo a ilusão de objetividade que ali-
mentou o positivismo do século XIX e promoveu no seu lugar a experiência do 
sujeito como ingrediente inseparável da concepção do espaço e da sua vivência 
do mundo. Por outro lado, também na história da arte, desde Aby Warburg 
(1866-1929) e suas reverberações em autores como Walter Benjamin, George 
Didi-Huberman e Giorgio Agamben, entre outros (LISSOVSKY, 2014), sabe-se 
que a compreensão da imagem não pode estar restrita a uma cronologia linear 
pois ela opera por saltos entre afinidades e semelhanças que desconhecem as 
amarras do tempo, tal qual ocorre com o inconsciente e suas associações apa-
rentemente arbitrárias. Warburg, que se especializou na arte da Renascença e 
da Antiguidade clássica, considerou, por exemplo, um relevo em um sarcófago 
antigo que ilustrava o Julgamento de Páris, personagem da mitologia grega, e 
dele destacou o mesmo grupo de três pessoas que inspirou Manet para o seu 
quadro Déjeuner sur l’herbe (Almoço sobre a erva, 1862-1863). Ele demonstra que 
houve uma continuidade e uma quebra na manutenção dessas figuras e tira 
disso uma regra geral de como se dá a continuidade dentro de uma tradição 
imagética (WARBURG, 2015). Se o inconsciente desconhece hierarquias, por 
que a nossa percepção das imagens não permitiria um salto da Renascença até 
o Impressionismo do século XIX, ou de um vasto acervo da história da arte aos 

sociedade, estabelecem laços promissores e, assim como as imagens, continu-
am atuando de maneira mais ou menos subterrânea. O círculo deixado na Es-
planada dos Ministérios conversa com a arquitetura local de maneira a formar 
uma composição harmônica e inusitada por provocar uma conjunção não só 
de formas, mas também de tempos: o tempo do rastro do que havia ocorrido 
no lugar, o tempo do povo que repetiu ali um ritual antigo que lhe é familiar, o 
tempo do rastro que deixaram em nós imagens anteriores que eventualmen-
te podem reemergir em direção contrária que vêm não do lado de lá do visor 
para o sensor da câmera, mas do lado de cá do visor para a cena que se espelha 
diante dele. 

No Instagram, Bresani postou a fotografia acima com a seguinte legenda: 
“Poderia ser uma obra do Richard Long aqui em Bsb, mas é beeeem melhor. É 
a marca deixada pela roda de dança e canto dos Xucurus no Acampamento Ter-
ra Livre 2019.”2 Entre as dezenas de comentários sobre essa imagem, alguém 
menciona em diálogo corriqueiro típico desse tipo de interação virtual: “uma 
coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa... como comparar experiências 
tão distintas? adorei a foto!” Mesmo considerando que a obra de Richard Long 
e a Land Art pertencem a um universo totalmente alheio aos Xucurus que dei-
xaram o círculo no chão, podemos indagar se, de fato, esses seriam dois polos 
incompatíveis, ou se em algum amálgama distante eles não se ligam por obra 
de uma sobrevivência das imagens aptas a brotarem repentinamente com a 
força de uma memória involuntária. Diego Bresani certamente não foi o único 
a pensar nessa associação e nem essa é a única fotografia em que ele dialoga 
com a Land Art. Há alguns anos, Bresani vem registrando os rastros que as 
pessoas deixam nos gramados brasilienses, linhas que lembram muito as ex-
periências iniciais de Richard Long que o levariam a desenvolver as ideias que 

2. Fotografia e legenda publicados em 3.5.2019. https://www.instagram.com/p/Bw_8l7Ql5iV/ 
Acesso: 10 ago. 2021.

https://www.instagram.com/p/Bw_8l7Ql5iV/
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no Jornal do Brasil (em 21.4.1991). Esses dois exemplos não tratam apenas de 
composições de fotografias e quadros coincidentemente afins. Warburg não 
procurava apenas uma repetição de gestos e, sim, identificar a função da ima-
gem figurativa na vida da civilização e também realizar uma psico-história que, 
no momento específico em que o historiador (de arte) vivia, deveria ajudar a 
compreender as raízes da demonização dos judeus, a barbárie que se aproxi-
mava com a ascensão do nazismo e a necessidade de sanar a psicose coletiva 
que a acompanhava (LISSOVSKY, 2014). É assim que o detento amparado pelos 
bombeiros na fotografia de Clóvis Miranda, ao se associar às pinturas da Des-
cida da Cruz, deixa de ser apenas o registro do acontecimento de um dia para 
assumir a dimensão trágica de um problema nacional e humano, agora carre-
gado de uma potência emotiva que atrai a empatia do espectador. Já Ulysses 
Guimarães, personagem-chave para o período de transição depois da ditadura 
e para todo o processo da Constituinte de 1988, deixa de ser apenas o deputado 
que presidia a mesa naquele momento histórico para assumir a legitimidade 
de um Jesus Cristo impávido diante da algazarra dos políticos ao redor. Assim 
como a cena religiosa é de suma importância para os acontecimentos narrados 
na Bíblia que sucederiam aquela última ceia, a Constituinte de 1988 encontra, 
no seu eco pictórico, o peso de um momento que o país tanto aguardava – um 
momento histórico também de virada que, no caso da fotografia, seria para 
uma redenção após os anos sombrios da ditadura. Essas analogias não são, 
portanto, puras afinidades formais, elas ajudam a fazer convergirem sentidos 
que ultrapassam o mero registro do que se apresenta diante da câmera foto-
gráfica para revelar, no eco detectado na pintura e mostrado na fotografia, o 
enorme poder de síntese que uma imagem pode conter. 

Voltemos, portanto, a nossa imagem inicial. Ela agora sugere uma dupla 

Constituinte, publicada no jornal O Estado de São Paulo em 27.11.1988, ver https://www2.senado.
leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/103686/1988_novembro_%20101.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
Acesso: 11 ago. 2021.

registros fotográficos das cenas ao redor? Ou ainda, por que não permitiria a 
afinidade entre a fotografia produzida no contexto de experiências artísticas 
como a Land Art e uma fotografia postada no Instagram? Lembremos que quem 
postou a imagem não foi um amador, mas um fotógrafo profissional, portanto 
habituado a se expressar por meio de imagens e conhecedor dos seus mean-
dros. O próprio Warburg, no seu Atlas Mnemosine, que ele deixou incompleto, 
misturava imagens de figuras mitológicas realizadas na época da Renascença 
com imagens de anúncios e recortes de jornais na sua busca por mapear con-
tinuidades e nuances capazes de fazer revelações, que, no caso do seu estudo 
sobre a obra de Manet, conduziriam ao afastamento das entidades divinas e à 
tomada de consciência dos humanos.

O fotojornalismo é repleto de exemplos que remetem a pinturas que fazem 
parte do acervo imagético do Ocidente, como a fotografia de Clóvis Miranda que 
ganhou o Prêmio Esso de 2008, e que mostra um detento sendo retirado de um 
presídio com a ajuda de bombeiros depois de uma rebelião no Instituto Penal 
Antônio Trindade, em Manaus, no Amazonas, em que o homem foi torturado. 
A imagem remete às diversas pinturas intituladas Descida da Cruz, em que se vê 
a cena em que o corpo de Cristo é acolhido por pessoas em volta que ajudam 
nessa descensão.3 Em outro exemplo, o livro O Processo Constituinte 1987-1988 
(GURAN (ed), 1988), que reuniu 150 fotografias de 17 autores, traz uma foto-
grafia de Ulysses Guimarães presidindo a Assembleia Constituinte que lembra 
a pintura da Última Ceia (1494-1498), de Leonardo da Vinci. A associação não 
passou despercebida nem por quem legendou a fotografia de Júlio Bernardes 
quando ela foi publicada no jornal Estado de São Paulo (em 27.11.1988)4 nem 

3. A fotografia de Clóvis Miranda que recebeu o Prêmio Esso de 2008 pode ser vista em https://
obutecodanet.ig.com.br/fotos-brasileiras-e-suas-historias-premiadas-pelo-premio-esso-de-
1991-a-2010/  Acesso: 11 ago. 2021. A fotografia remete a versões bastante conhecidas da “Descida 
da Cruz” como as pinturas de Rogier van der Weyden (1435), Peter Paul Rubens (1612-14) e 
Rembrandt (1634), todas com esse mesmo título. 
4. Para a fotografia de Júlio Bernardes que acompanha matéria sobre o livro de fotografias da 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/103686/1988_novembro_%20101.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/103686/1988_novembro_%20101.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://obutecodanet.ig.com.br/fotos-brasileiras-e-suas-historias-premiadas-pelo-premio-esso-de-1991-a-2010/
https://obutecodanet.ig.com.br/fotos-brasileiras-e-suas-historias-premiadas-pelo-premio-esso-de-1991-a-2010/
https://obutecodanet.ig.com.br/fotos-brasileiras-e-suas-historias-premiadas-pelo-premio-esso-de-1991-a-2010/
https://obutecodanet.ig.com.br/fotos-brasileiras-e-suas-historias-premiadas-pelo-premio-esso-de-1991-a-2010/
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emblemática Spiral Jetty (1970), construída no Great Salt Lake, em Utah, nos 
Estados Unidos, que consiste em uma espiral de 457 metros de comprimento 
e 4 metros de largura, um caminho de terra feito com pedras de basalto negro 
que se estende dentro da água. A dimensão gigantesca e o caráter vulnerável 
dessa obra, que ainda existe, mas passa um tempo do ano submersa e sofre 
com as ações da natureza, faz parte da proposta da Land Art de construir uma 
obra que interaja com o meio e que termine por fazer do próprio meio a obra 
de arte submetida a um tempo cósmico, histórico e geológico (TIBERGHIEN, 
1993). Além da escultura, Robert Smithson fez um filme de 32 minutos que leva 
o mesmo nome da obra e em que ele explora as noções de escala e de perspec-
tiva com vistas aéreas que desmancham o suposto ponto de vista privilegiado 
do espectador, segundo a perspectiva renascentista. 

Richard Long ficou conhecido por suas obras de formas simples, como 
linhas, cruzes, espirais e círculos, realizadas com elementos do lugar, como 
pedras e galhos, em locais que terminam, também eles mesmos, sendo parte 
fundamental da obra. Também para Long, o caráter efêmero da obra é impor-
tante, mas ele faz questão de não fazer alterações significativas nas paisagens 
por onde passa. Assim como Hamish Fulton,6 Richard Long inventa protocolos 
que, pela repetição, terminam tomando a forma de um ritual de caminhadas 
e gestos básicos como carregar, atirar ou acumular pedras e galhos, contar 
as centenas de passos ou as centenas de pedras atiradas ao longo das milhas 
cuidadosamente também enumeradas e registradas em palavras mínimas so-
brepostas a fotografias do local, que pode ser no Saara, na Irlanda, Inglater-
ra, Marrocos, Austrália, Japão, Alasca, Himalaia e outros. Em Throwing a Stone 
around MacGuillycuddy’s Reeks (Irlanda, 1977), por exemplo, além desse título, 

6. Ao longo de décadas, Hamish Fulton, outro artista da Land Art,  tem utilizado a fotografia combinada 
ao texto para registrar a sua obra baseada em caminhadas como uma forma de reconhecimento do 
espaço. Ver  Susana Dobal, “Hamish Fulton: muitas caminhadas e uma obra”. Revista Studium 
(UNICAMP). , v.15, p.47 - 69, 2014. https://www.studium.iar.unicamp.br/36/3/index.html  
Acesso: 12 ago. 2021.

questão: o que aquela fotografia pode nos revelar sobre o conceito de paisagem 
proposto pela Land Art e o que o ritual dos índios Xucurus pode ter a ver com 
isso? A resposta a essas questões passa pelo fato de a fotografia no Instagram 
não ser apenas o testemunho nem do ritual dos Xucurus nem da Land Art, mas 
da experiência de associá-los e fazer convergir na imagem um emaranhado de 
sentidos que verbalmente são mais trabalhosos de desfiar.

Marcando o espaço para melhor vivê-lo
A Land Art foi um movimento artístico ocorrido no final dos anos 1960 e 

início dos anos 1970, que reuniu principalmente artistas norte-americanos e 
britânicos em torno de algumas ideias em comum, inclusive o questionamento 
da própria ideia de paisagem a ser apenas contemplada. O termo Land Art não 
é uma unanimidade entre os artistas envolvidos e o movimento também ficou 
conhecido como Earth Art ou Earthworks5. O que aproximou a obra de artistas 
como Richard Long, Robert Smithson, Walter de Maria, Nancy Holt, Hamish 
Fulton, entre outros foi a escolha de materiais ligados à terra, a desconfiança 
com o otimismo relativo ao progresso industrial, a afinidade com a arte concei-
tual, o uso da palavra, da fotografia e do vídeo além das esculturas muitas vezes 
efêmeras realizadas ao ar livre. Eles também tinham em comum as mesmas 
referências, o fato de trabalharem in situ e o convívio histórico em ambientes 
afins, como escolas de arte e museus (TIBERGHIEN, 1993). Robert Smithson e 
Richard Long são dois dos nomes mais conhecidos. Smithson, pela sua obra 

5. Earth Works é o título da exposição realizada em 1968  na Galeria Dwan (New York, NY), que 
deu origem ao que mais tarde foi chamado de Earth Art ou Land Art. Participaram nela artistas como 
Robert Smithson, Walter de Maria, Dennis Oppenheim, Carl Andre, Claes Oldenburgh, Robert 
Morris entre outros, que tinham em comum um envolvimento literal e conceitual com a natureza, 
utilizando materiais como a própria terra e dejetos industriais, para colocar em questão a noção 
de objeto na arte, a própria arte e a conexão com a terra na sociedade de então. Para uma resenha 
crítica dessa exposição ver Sidney Tillim, “Earthworks and the New Picturesque”, Artforum, 
dezembro de 1968. Disponível em https://www.artforum.com/print/196810/earthworks-and-the-
new-picturesque-36573 Acesso: 12 ago. 2021..

https://www.studium.iar.unicamp.br/36/3/index.html
https://www.artforum.com/print/196810/earthworks-and-the-new-picturesque-36573
https://www.artforum.com/print/196810/earthworks-and-the-new-picturesque-36573
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A caminhada deslizou para uma linha, a linha deslizou para uma 
forma, a forma deslizou para um lugar, o lugar deslizou para uma 
imagem. Ela irrevogavelmente clareou o ar, assim como o Quadrado 
Negro tinha feito uma vez, repentinamente, inexplicavelmente, 
estando ali8 (FUCHS, 2017, p. 113).

No seu texto sobre o Suprematismo, Malevich fala da sua busca de livrar a 
arte do objeto e da sua representação: “A arte chega a um ‘deserto’ onde a única 
coisa reconhecível que há é a sensibilidade. (...) Basta de imagens da realidade, 
basta de representações ideais – nada mais do que o deserto! Mas esse deserto 
está pleno do espírito da sensibilidade inobjetiva, que penetra tudo.” (MALEVI-
CH, (1924), 1977, p. 33-34). Para Malevich, a sensibilidade pura se expressaria 
por meio da imagem abstrata; para Long, por meio do que podemos chamar 
de rituais artísticos que envolvem o corpo implícito nos rastros ou nos objetos 
carregados, um corpo entregue a ritmos impostos por locais que se fazem ver e 
sentir em suas fotografias de paisagens vividas e reinventadas. 

Assim como o rastro reto vai se repetir nos mais diversos cenários mundo 
afora, o círculo ressurge em diversas obras de Richard Long, como marca no 
chão ou círculo de pedras, galhos, areia, folhas ou terra enlameando a pare-
de da galeria em limite circular (River Avon Mud Circle9). A sua busca pela for-
ma mínima também foi transportada para galerias, mas ele a usou sobretudo 
como uma forma capaz de fazer culminar um lugar. Foi com esse tipo de busca 
que Long realizou um círculo feito de palha de arroz e outro formado pelo fogo 
nas terras da tribo Warli, localizada no oeste da Índia. Naquele cenário, e com 
referência à agricultura por causa da palha de arroz, seus círculos remetem ao 
trabalho no campo e às forças naturais com seus ciclos implícitos. A marca do 

8. “Walking slipped into line, line slipped into form, form slipped into place, place slipped into image. 
It irrevocably cleared the air, just as the Black Square had once done, by suddenly, unaccountable, 
being there.” (FUCHS, 2017, p. 113).
9. Para uma documentação em vídeo da produção dessa obra na parede de um museu em Bristol, 
na Inglaterra, em 2011, ver no site do artista o vídeo Making River Avon Mud Circle: http://www.
richardlong.org/Videos/m_shed.html  Acesso: 15 ago. 2021.

está escrito também sobre a fotografia: “2 ½ dias de caminhada, 3628 arremes-
sos, começando de onde eu a encontrei, atirei uma pedra, andei até o ponto 
em que ela aterrissou, e dali joguei-a pra frente novamente. Continuei a jogar 
a pedra e a andar dessa forma em uma rota circular, terminando no local onde 
eu primeiro peguei a pedra. Count Kerry, Irlanda 1977” (LONG, 2009, p. 97).7 Na 
imagem, vê-se apenas um topo enevoado na cordilheira irlandesa. Ao medir o 
tempo e o espaço, Long desafia os limites da representação tradicional e trans-
forma a paisagem em alvo de uma experiência artística. Ele mesmo não se via 
tão próximo da Land Art como da Arte Conceitual ao buscar a desmaterializa-
ção da obra de arte (WALLIS, 2009). A fotografia é o testemunho da obra, mas 
ela funciona junto com a palavra e, às vezes, não de forma literal pois, como 
nesse caso, pode ser apenas uma referência para o local e divide a sua impor-
tância com o gesto explicado pelas palavras.

Há, porém, muitas obras de Richard Long que são fotografias de suas escul-
turas efêmeras registradas no local em que foram feitas. Uma das suas primeiras 
obras, A Line made by Walking, (1967) é considerada por R. H. Fuchs (2017) uma 
obra com a força inaugural do Quadrado Negro (1918) de Malevich, pois Long mal 
tinha 20 anos e encontrou em uma forma simples (uma reta) um ponto de partida 
para sua linguagem baseada em marcas, caminhadas, movimento na paisagem, 
intervenções mínimas, impermanência da obra, materiais comuns. Richard Long 
conta que pegou o trem, saiu de Londres, andou até um campo aberto e, lá, ca-
minhou de um lado para outro até marcar o mato com o rastro da sua caminhada 
– era um gesto original, mas já vinha de outros experimentos dele (WALLIS, 2009). 
Para Fuchs, esse gesto demonstra que não eram necessárias grandes dimensões 
para a escultura se tornar parte do cenário e ser sobretudo uma articulação:

7. “Starting from where I found it, I threw a stone, walked to its landing place, and from there threw 
it forward again. I continued throwing the stone and walking in this way on a circular route, ending 
at the place where I first picked up the stone. Count Kerry Ireland 1977.” (LONG, 2009, p. 97)

http://www.richardlong.org/Videos/m_shed.html
http://www.richardlong.org/Videos/m_shed.html
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comum, a começar pela interação com o ambiente e ainda o gesto nada mo-
numental, não de desenhar formas intrigantemente gigantes, mas de remover 
pedras pequenas, uma após outra para formar os desenhos – um gesto tão cor-
poral e íntimo como os que encontramos  nas palavras sobre as fotografias de 
Richard Long ou de Hamish Fulton, que falam de caminhadas e também de 
remoção de pequenas pedras para fazer formas ou marcar o terreno. Veremos 
mais adiante como isso pode reaparecer no ritual dos Xukurus.

Outro aspecto das marcas deixadas pela Land Art diz respeito à percepção 
do espaço em si. Richard Long também registrou cruzamentos de rastros em 
descampados formando uma cruz,10 mas quão próximos e quão distantes esta-
mos da famosa fotografia de Mário Fontenelle que mostra o marco inaugural 
de Brasília.11 A comparação faz ver a especificidade da proposta da Land Art: a 
terra de Richard Long não é uma terra vazia a ser conquistada e transformada, 
mas um território a ser vivenciado fisicamente e medido com intervenções mí-
nimas e efêmeras, contaminadas com uma “sensibilidade inobjetiva que pene-
tra tudo”, como diria Malevich. Uma sensibilidade não objetiva, que inclui no 
jogo o sujeito que sente, captaria o invisível que círculos, espirais e linhas retas 
podem insinuar e que conduzem ainda a uma percepção não só do corpo mas 
do lugar percorrido. 

Os Xucurus e mais marcas no chão
Voltemos mais uma vez a nossa imagem dos rastros dos Xukurus. Os pri-

meiros registros sobre esse povo indígena brasileiro datam do século XVI, em 
Pernambuco, e sua história não foge à regra do que ocorreu com os indígenas 
brasileiros de uma maneira geral: ela é marcada pelo encolhimento de seus 

10. Ver, por exemplo, a obra England, 1968, disponível em http://www.richardlong.org/
Sculptures/2011sculpupgrades/england.html    Acesso: 11 ago. 2021.
11. Para uma versão dessa fotografia do Mário Fontenelle, embora com corte, ver https://www.
agenciabrasilia.df.gov.br/2017/04/21/plano-piloto-de-brasilia-completa-30-anos-como-patrimonio-
cultural-da-humanidade/ Acesso: 11 ago. 2021.

fogo traz a força dos elementos da natureza e a conexão com a terra fica assegu-
rada pelos elementos da fotografia e pelos círculos prenhes de sentidos. Não se 
trata de observar os trabalhadores e registrar suas atividades no campo, como 
poderia fazer uma paisagem pintada ou fotografada, mas de fazer reviver a ter-
ra por meio de uma forma circular capaz de acionar significados e sentidos, 
com os humanos subentendidos. 

As marcas e formas deixadas por Richard Long nos espaços em que exe-
cutou suas obras remetem ainda à experiência dupla do artista que ocupa o es-
paço, e do espaço que ele faz ver. Em um excelente artigo na Artforum, Robert 
Morris (1975), artista também da Land Art e escritor, aponta para as afinidades 
das Linhas de Nazca peruanas com a arte da sua época, que ele denominava de 
Earthworks. Ao percorrer o terreno onde estão as tais linhas, no Peru, ele faz 
uma descrição da experiência e encontra afinidades entre aquelas linhas e o 
que os artistas das Earthworks procuravam, em oposição ao esquema da pers-
pectiva, a verticalidade da obra e a presença do objeto que havia regido a maior 
parte de produção artística na história dos séculos mais recentes. As Linhas de 
Nazca são linhas feitas por povos antigos, em período entre 500 a.C. e 500 d.C., 
que consiste de depressões feitas com a remoção de pedras que revelam a terra 
embaixo em tom mais claro, amarelo acinzentado. Os desenhos imensos esca-
vados na terra foram feitos em áreas desérticas, o que garantiu a sobrevivência 
daqueles desenhos gigantes de formas abstratas, animais, plantas e figura hu-
mana que só podem ser vistas do alto. Morris capta o quanto a experiência de 
seguir as linhas no chão revela de um esquema de percepção que, assim como 
as Earthworks ou a Land Art, percebe o espaço como distância tornada visível 
pelas linhas e, em vez de traduzir esse espaço em uma superfície plana que em 
uma grade cartesiana proveria de uma só vez a visão de todas as partes, pro-
voca uma experiência corporal do lugar. Embora haja obviamente diferenças, 
a começar pelo fato de que não se conhecem as reais razões para que aqueles 
geoglifos tenham sido feitos, as Linhas de Nazca e a Land Art têm muito em 

http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculpupgrades/england.html
http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculpupgrades/england.html
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2017/04/21/plano-piloto-de-brasilia-completa-30-anos-como-patrimonio-cultural-da-humanidade/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2017/04/21/plano-piloto-de-brasilia-completa-30-anos-como-patrimonio-cultural-da-humanidade/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2017/04/21/plano-piloto-de-brasilia-completa-30-anos-como-patrimonio-cultural-da-humanidade/
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entre os fatos ocorridos naquela época. Porém, as informações do fotógrafo 
combinam com o que se sabe sobre os Xucurus e o Toré e, de fato, existe uma 
notícia de que a polícia teria desviado a manifestação indígena da avenida prin-
cipal, palco do poder federal, na Esplanada dos Ministérios e nas proximida-
des do Congresso Nacional, esse, avistado na fotografia de Bresani.14 Segundo 
o antropólogo João Roberto Bolt Jr, que realizou pesquisa de campo junto aos 
Xukuru-Cariri de Minas Gerais, o Toré pode se definir “ao mesmo tempo como 
momentos para fazer política e dar boas-vindas” (BOLT JR e HENRIQUE, 2020). 
Segundo o mesmo autor, em outro texto (BOLT JR, 2020), apesar da aparência 
de celebração e festa, o Toré tem um sentido ambíguo e velado (velado para os 
observadores externos) de guerra, que pode ser verificado nas pinturas cor-
porais e em coreografias praticadas nessas ocasiões, como a dança da lança 
e a dança da guerra. Os Acampamentos Terra Livre são ocasiões de encontro 
anual entre tribos e entre eles e os não-indígenas e são também oportunidades 
em que se articulam reinvindicações, portanto uma ocasião propícia para que 
se celebrasse o Toré. Em 2019, havia um clima especialmente hostil pois, em 
janeiro, no primeiro dia da sua administração, o Presidente Jair Bolsonaro ti-
nha emitido uma medida provisória (MP 870/2019) que destituía a Funai da sua 
função de demarcação de terras para atribuir tais decisões ao Ministério da 
Agricultura, que cuida dos interesses de quem mais deseja o encolhimento do 
território indígena. A mesma MP 870 subordinava a Funai não mais ao Ministé-
rio da Justiça e, sim, a um fluido Ministério dos Direitos Humanos, da Família e 
das Mulheres, recém-criado e chefiado pela polêmica figura da ministra e pas-

14. Em matéria para um site de notícias ambientais, Karla Mendes relata: “No acampamento deste ano 
[2019], grupos indígenas também acusaram o governo de intimidá-los ao convocar a Força Nacional 
para “preservar a ordem pública” durante os dias de protesto, mesmo com o desenvolvimento 
pacífico da manifestação. “A Força Nacional não vai nos deter. Chegamos a Brasília e aqui vamos 
ficar”, afirma Sônia [Guajajara]. Entretanto, depois que o acampamento indígena se estabeleceu em 
Brasília, na terça-feira, negociações com forças de segurança fizeram com que seus assentamentos 
fossem realocados para um lugar distante do Congresso Nacional.” (MENDES, 2019).

territórios, reinvindicações perante o Estado brasileiro para a demarcação de 
terras pressionados pela disputa com fazendeiros, garimpeiros e grileiros, que 
costumam terminar em assassinatos e perda gradual das terras que tradicio-
nalmente ocuparam.12 Os Xukurus do Ororubá, que já aparecem nos registros 
de violentos processos de expropriação de terras em documentos do século 
XVI, habitam na Serra do Ororubá, em Pernambuco, e se autodenominam 
assim para se diferenciarem dos Xukuru-Cariri, de Alagoas. Estes, por razões 
ambientais ou disputas externas e internas à aldeia, deslocaram-se do agreste 
alagoano também para o sertão baiano e para o sul de Minas Gerais (BORT JR, 
2020). Como ocorre com diversos grupos indígenas do nordeste brasileiro, os 
Xucurus praticam o Toré, uma dança ritual que ocorre ao ar livre e que, embo-
ra contenha variações próprias a cada povo, em geral consiste em uma dança 
circular em que os indígenas, em fila ou em duplas, acompanham o ritmo com 
cantos embalados pelo som de maracás que marca também as pisadas. O signi-
ficado do Toré é polissêmico, pois é uma celebração que conjuga funções reli-
giosas e políticas e é praticado com periodicidade certa ou em situações de en-
contro e festividades religiosas (DOS SANTOS e BEZERRA, 2020). No Nordeste, 
o Toré serve tanto como fator de integração entre os povos indígenas ou entre 
eles e não indígenas como afirmação da identidade étnica e reinvindicação de 
direitos, conforme pode ser observado nas palavras de alguns cantos. 

Em consulta ao fotógrafo Diego Bresani,13 ele afirmou que o rastro circular 
fotografado na ocasião do Acampamento Terra Livre em 2019 fazia parte de um 
ritual dos índios Xucurus da Bahia, que ele supunha ser um ritual de boas-vin-
das, e que, após pedido da polícia, eles se deslocaram para a frente do Teatro 
Nacional. Apesar de muita busca, não encontrei nenhuma referência ao ritual 

12. Para um histórico sobre os Xukuru e informações sobre sua cultura e economia, ver Xukuru in 
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xukuru. Acesso: 12 ago. 2021. 
13. Essa consulta foi feita inicialmente por intermédio de Rinaldo Morelli na época em que a 
fotografia foi postada no Instagram. A resposta veio por meio de mensagem que me foi passada por 
escrito por Morelli e depois confirmada em mensagens que troquei com o fotógrafo. 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xukuru
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abandonado de futuros”, “um tipo de cartão postal de um mundo autodestruti-
vo de fracassada imortalidade e grandeza opressora” (A tour of the monuments 
of Passaic, New Jersey, 1967, in FLAM (ed.), 1996). 

Aqui nos damos conta da crítica ao progresso industrial e da sua busca 
por perceber o local em mais de uma camada de significados. Smithson que-
ria implodir o sistema linear do pensamento, e isso pode ser verificado nos 
seus escritos pelo acúmulo de camadas de textos e pelo gesto deliberado de 
fazer da palavra ela mesma um elemento gráfico implodido do seu conteúdo 
verbal para se multiplicar também em forma de imagem. Para Tiberghien, os 
textos de Smithson permitem desconstruir as estruturas fossilizadas da retóri-
ca universitária: “É esta liberdade crítica, esta inventividade permanente, essa 
maneira de visualizar as ideias, dando-lhes uma plasticidade sugestiva que 
permite imaginar, ver e pensar novos objetos. Isso nos faz lembrar que exis-
te uma proximidade muito maior que imaginamos entre arte e pensamento” 
(TIBERGHIEN, 2018, p.155). E conclui que Smithson sabia que o pensamento é 
também uma experiência artística. 

A fotografia do Diego Bresani postada no Instagram sugere que a ima-
gem, por mais banal que possa parecer, é ela também uma experiência po-
lissêmica. Assim como nos apontaram os textos de Smithson e as obras dos 
artistas da Land Art, o rastro circular deixado pelos Xucurus nos obriga a 
olhar também para o espaço do poder do governo federal brasileiro ao re-
dor do círculo-ritual-de-resistência que nele se imiscui – foi justamente essa 
proximidade que a polícia quis evitar ao afastá-los de lá, mas a fotografia 
prolongou aquela proximidade. Quando Vik Muniz inclui a Land Art entre 
os temas de suas séries sobre a História da Arte16 e reproduz a Spiral Jetty de 
Smithson em miniatura fotografada (série Brooklyn, NY), ele está apontando 

16.  Como a Spiral Jetty de Smithson em miniatura na série Brooklyn, NY, 1997 e as escavações de 
desenhos nas terras da Vale no Brasil, na série Earthworks, de 2002.

tora evangélica, Damares Alves.15 A disposição bélica ou de luta pelos direitos 
não esteve muito dissimulada nas frases dos manifestantes, apesar do rastro 
pacífico deixado pelos Xucurus em frente ao Congresso Nacional. 

Essa digressão para contextualizar a fotografia de Diego Bressani fez-se 
necessária para que se pudesse compreender a riqueza dos seus sentidos, pois 
a fotografia espelha conflitos nacionais relacionados à política da ocupação da 
terra, ao mesmo tempo em que aponta para a Land Art. O ritual que deixou 
o rastro no gramado de Brasília tem significações políticas e marcam igual-
mente uma relação com o sistema cosmológico dos Xucurus representado pela 
conexão com a terra e, por vezes, com locais sagrados em que o Toré pode 
ser também celebrado. O sagrado é comumente relacionado ao político, como 
demonstra Bohr Jr a partir das suas observações em trabalho de campo, que o 
levam a concluir sobre a complementariedade do poder do cacique e do pajé 
e, também, sobre as funções das celebrações, que são ao mesmo tempo ritual 
religioso e convívio social dentro e fora da aldeia, com suas incontornáveis co-
nexões políticas (BOHR JR, 2020)

As camadas geológicas da imagem
Robert Smithson, outro expoente da Land Art, destacou-se por, além de 

suas obras, ter uma vasta produção escrita em que reflete sobre a arte. Seus tex-
tos falam da sua própria arte mas, também, da arte em geral, dos mecanismos 
da linguagem e do território (e terra) que ele procura explorar em cada obra. 
Suas reflexões podem variar das camadas geológicas a diversas citações lite-
rárias em um mesmo texto (Strata – a Geophotographic Fiction) ou observações 
sobre os restos industriais em um subúrbio de New Jersey que o atiram em 
uma espiral do tempo, restos que ele chama de monumentos em um “cenário 

15. Quando a MP 870/2019 foi aprovada no Senado, alguns meses depois, em novembro de 2019, 
havia uma emenda que retornava a Funai para o Ministério da Justiça.
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RIS, 1975) e fiel também a um certo uso da fotografia, está também fotogra-
fando os transeuntes, entronizados por uma câmera de médio formato que 
lhes oferece uma imagem digna, enquadrados por um retratista profissio-
nal.17 Com essa série em andamento, Bresani reafirma o que aquela imagem 
inicial já sugeria: o presente é possuído pelas visualidades do passado e 
os gramados brasilienses, assim como o Eixo Monumental, não podem ser 
traduzidos em apenas uma única dimensão perfeita de cartão postal já que, 
junto com transeuntes anônimos e indígenas da tribo Xukuru, paisagens re-
motas também passeiam implicitamente por lá. Enquadrar e dar à imagem 
um tratamento diferenciado – seja pelo preto e branco, seja pelo uso da câ-
mera de médio formato – desvenda, além do trânsito dos (quase) anônimos 
retratados ou sugeridos, esse outro trânsito de outras paisagens, inerente a 
todo ver. Ao incluir também na sua série de rastros no gramado brasilien-
se duas retas que se cruzam,18 Bresani, finalmente, faz convergirem muitas 
linhas: as que partem do marco do cruzamento do Eixo Monumental e Ro-
doviário registrado por Mário Fontenelle no início de Brasília; as linhas do 
cruzamento de rastros em um campo inglês fotografado pelo Richard Long; 
as que desembocam no registro dos transeuntes implícitos ou explícitos, 
personagens do presente sem os quais nenhuma marca haveria; e ainda, 
as linhas que fazem culminar a fotografia documental e a história da arte. 
Essa paisagem repleta de outras paisagens é que precisamos vasculhar para 
tentar decifrar o trânsito das imagens. Nas profundezas de uma fotografia 
nem tão instantânea reside, enfim, a força do ritual Xukuru que marcou o 
gramado da Esplanada dos Ministérios.

17. As imagens vêm sendo publicadas em dípticos, com um transeunte e um rastro. Ver, 
por exemplo, https://www.instagram.com/p/B1bhq0-lMyH/ e https://www.instagram.com/p/
B1tPwT6lr7g/ Acesso:12 ago. 2021.
18. Ver a segunda imagem da série que consta no site de Diego Bresani na aba Projetos 
(Projeto em Andamento), disponível em https://www.diegobresani.com/copy-of-ao-lado-
oficial Acesso: 20 set. 2021.

para o fato de que aquela experiência artística já está infiltrada no nosso 
olhar. Em um jogo de (des)proporções, Muniz faz uma outra série em 2002, 
que ele chama ironicamente de Earthworks, em que desenha formas gigan-
tes no terreno de uma mineradora em Minas Gerais, com a ajuda de uma 
escavadeira, que depois ele registra por meio de fotografia aérea. Aparente-
mente, ou pelo menos pela maneira como foi registrada, não há nessa série 
a dimensão ambígua das Linhas de Nazca, ao mesmo tempo monumental 
e íntima segundo a leitura de Robert Morris (1975), e os desenhos são de 
formas pueris, lembrando a arte pop, objetos e ícones em contraste irônico 
com o seu gigantismo. Ainda assim, Nazca e os geoglifos em geral são uma 
referência incontornável e a série dá o testemunho de um amálgama em 
comum que une a Land Art, Vik Muniz e também Diego Bresani. Em men-
sagem, o fotógrafo afirma que embora conheça os artistas da Land Art (cuja 
referência ele ressaltou na legenda no Instagram) ele, que vem de família 
peruana, se sente mais conectado com as Linhas de Nazca que povoaram a 
sua vida familiar em postais, quadros, camisas, fotografias etc. Foi também 
por estar nesse mesmo caldeirão de referências que ele passou a registrar 
linhas no gramado brasiliense. 

A fotografia do Diego Bresani é mais um testemunho de uma cultura 
visual compartilhada que rege a percepção do espaço e, também, o clique 
fotográfico. Ele mesmo relata em mensagem trocada com a autora: “Em 
2015, quando vendi meu carro e virei pedestre em Brasília, esses caminhos 
começaram a me chamar a atenção, primeiramente pelos desenhos que 
formam e, posteriormente, por toda a reflexão social e econômica que eles 
proporcionam.” Em ensaio ainda em andamento e também sendo postado 
no Instagram, ele enquadra rastros deixados por transeuntes nos gramados 
de Brasília. As imagens reforçam o elo do seu olhar com a Land Art e as li-
nhas marcadas por caminhadas em descampados registradas por Richard 
Long. Mas Bresani, diferente da autoconfiança autista da Land Art (MOR-

https://www.instagram.com/p/B1bhq0-lMyH/
https://www.instagram.com/p/B1tPwT6lr7g/
https://www.instagram.com/p/B1tPwT6lr7g/
https://www.diegobresani.com/copy-of-ao-lado-oficial
https://www.diegobresani.com/copy-of-ao-lado-oficial
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Durante o concurso do sol de verão em Saint-Loupe de Varrene, na 
França, em junho de 1828, J. N. Niépce conseguiu produzir a primeira fo-
tografia de que temos conhecimento. A imagem é uma vista panorâmica 
da cidade onde vivera um dos principais inventores da máquina fotográ-
fica. De sua janela, ele conseguiu fixar, ainda que debilmente, a paisagem 
urbana no papel fotográfico, revolucionando, com sua descoberta, a for-
ma de se produzir imagens. A invenção da fotografia marca o surgimento 
de uma nova linguagem e instaura com ela uma outra maneira de perce-
ber e interpretar o mundo. 

Como vemos, desde seu nascimento, a imagem fotográfica se viu se-
duzida por esse símbolo complexo e inesgotável da existência humana: 
o meio urbano moderno. Essa identificação entre a cidade e o aparelho 
fotográfico é tão estreita que levou o famoso fotógrafo alemão, Albert 
Renger-Patzsch, a eleger o meio urbano industrial, a metrópole, como o 
caminho para a autonomia estética da fotografia. Para ele, “a fotografia 
deveria rechaçar o sentimentalismo e o romantismo e dirigir-se à realida-
de de uma sociedade profundamente marcada pela urbanidade, desenvol-
vimento técnico e expansão industrial continuada” (RENGER-PATZSCH 
apud OLIVEIRA JUNIOR, 2001). 

E, de fato, a cidade foi, em todos os tempos, um tema privilegiado da tra-
dição fotodocumentária, um vetor de seu desenvolvimento. O fascínio que 
emana deste grande objeto onírico cria de imediato a fotomania em seus 
residentes e se instala, ao lado do turismo e da família, como a maior fábrica 
popular da fotografia na sociedade de massas. 

A obsessão dos fotógrafos pelo meio urbano é tão intensa que levou o con-
ceito de paisagem urbana a ser considerado um gênero fotográfico propria-
mente dito – o que não é cabível, se considerarmos a tradição da pintura, que 
há muito se dedica à representação do meio urbano e, principalmente, se con-
siderarmos o conceito de gênero enquanto sistema perfeitamente codificado. 
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Entretanto, se não constitui um gênero específico do fotográfico, trata-
-se de uma obsessão amplamente compartilhada. Grandes nomes da tradi-
ção fotodocumentária como Eugène Atget e Lewis Hine, na virada do século; 
Brassaï, Weegee, Cartier-Bresson e Robert Doisneau, no entreguerras; Garry 
Winogrand, Lee Friedlander, William Klein e William Eggleston, a partir da 
década de 1960; dedicaram suas vidas à representação do meio urbano.

Se essa obsessão sempre foi compartilhada, as formas de constituição de 
uma imagem fotográfica da cidade, em todo tempo, geraram tensões, criando 
grupos e movimentos fotográficos aparentemente antagônicos. No período 
entre-guerras, quando as grandes cidades europeias e norte-americanas pas-
savam por incríveis convulsões sociais – transformações que consolidaram a 
cultura urbana e tecnológica – a fotografia, em sintonia com os movimentos 
de vanguarda, procurou produzir imagens que revelassem os elementos des-
sa “nova ordem urbana”. A maneira de incorporação dessa nova “paisagem 
urbana”, entretanto, nunca constituiu um ponto neutro entre os movimentos 
modernistas. Sempre houve uma tensão permanente entre os imaginários 
surrealista e construtivista da cidade. 

Como afirma Guv Bellavance (1995, p. 22), de um lado, sob ótica constru-
tivista, a cidade se apresenta como um lugar arquitetural, um instrumento 
de depuração do olhar, meio de publicidade do design moderno. Cidade de 
ruptura e de corte. Aqui, a fotografia se insere como elemento construtor. 
Muitos fotógrafos, como o brasileiro Cristiano Mascaro e os construtivistas 
Alexander Rodchenko e László Moholy-Nagy, seguiram essa linha. De outro 
lado, encontramos a cidade da aventura e da abertura. É o lugar do situa-
cional, das deambulações oníricas no cotidiano urbano (neste caso, menos 
sítio que situação). Os trabalhos de Atget, Brassaï e Cartier-Bresson compar-
tilham desse imaginário surrealista da cidade. 

Essa tensão na constituição de uma imagem fotográfica da cidade ainda 
não se rompeu, pois o meio urbano dificilmente consegue ser apreendido 

em seus dois planos, simultaneamente, o objetivo e o subjetivo. Ora nos é 
apresentado como um campo onírico, ora como monumento agenciador da 
vertigem. Nos últimos anos, no entanto, é possível identificar um desejo de 
associar a deambulação surrealista às vertigens construtivistas. 

Na fotografia brasileira contemporânea, por exemplo, há uma série de 
trabalhos que procedem dessa tentativa de associação entre a cidade-mo-
numento – espaço físico, arquitetural – e a cidade-acontecimento – lugar de 
fluxos e lendas, discursos e contatos culturais. Nos ensaios de coletivos como 
Cia de Foto, Garapa e de fotógrafos como Luiz Braga, Alberto Bittar, Fábio 
Okamoto e Cássio Vasconcelos, a cidade se apresenta tanto como um “teatro 
de luz e sombra”, uma matéria de poesia, quanto um lugar de encontros e 
desencontros, palco de dramas e sonhos cotidianos. De fato, tais obras pare-
cem se instalar numa zona de fronteira, num ponto de interseção que apro-
xima poéticas e imaginários tidos até pouco tempo como incongruentes. Ao 
mesmo tempo, elas revelam uma forte consciência política, uma intensa 
confiança na “capacidade de resistência da arte no interior do campo social” 
(BOURRIAUD, 1998, p. 31).

É que boa parte desses ensaios levanta um debate sobre as transforma-
ções abusivas por que passam as metrópoles brasileiras e se dedica a pensar 
o modo como o projeto de desenvolvimento urbano vem sendo conduzido no 
Brasil. Trata-se de apontar contradições, incoerências e, sobretudo, de tor-
nar visível os jogos de poder responsáveis por essas mudanças. Numa era de 
plena globalização, de voos planetários em cidades cosmopolitas, esses fotó-
grafos procuram erguer o véu e perfurar o enigma dos paradoxos: mostrar 
o descompasso das grandes cidades brasileiras, perdidas entre gigantismo e 
subdesenvolvimento. Em outras palavras, eles relegam a dimensão eufórica 
das cidades, o fascínio de sua velocidade e tecnologia, sua riqueza visível, 
para nos apontar sua parte de sombra, sua pobreza (in)visível. 

Se a fotografia, como mostrou André Rouillé, ignorou durante déca-
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das a vida das ruas tortuosas da periferia, os antigos centros e suas agi-
tações, as zonas industriais, os espaços destinados ao esquecimento ou 
à destruição; se, quase sempre, ela viu na cidade “o cenário do poder, os 
monumentos que o fixam no passado, e as grandes obras urbanas que o 
projetam no futuro” (2009, p. 45), os trabalhos contemporâneos apontam 
para novos caminhos.  

O que parece mover esses fotógrafos e que costura, em parte, essa nova 
vertente é a percepção clara de que o dispositivo fotográfico – esse aparelho 
eminentemente urbano – surge com uma promessa revolucionária de intervir 
na cidade, de abrir nela espaços para novos imaginários e paisagens urbanas; 
promessa de produzir rupturas estéticas que apontem para novas formas de ha-
bitar juntos, que operem roturas nas distribuições dadas do sensível, de modo a 
fazer surgir novas formas de vida, novas experiências urbanas.

Nesse trabalho, gostaríamos de pensar essa relação entre fotografia e 
cidade, tendo como intercessores principais os trabalhos de Jacques Ran-
cière, Georges Didi-Huberman e André Rouillé. A partir de uma discussão 
que entrelaça estética e política, nos dedicaremos a pensar de que modo a 
fotografia pode lidar hoje com as rápidas e profundas transformações por 
que passam as metrópoles brasileiras. Como ela poderia apresentar a cidade, 
criando novas paisagens e imaginários urbanos? 

Para guiar nossa investigação, propomos aqui um diálogo com o ensaio 
Caos Urbano (1992), do fotógrafo mineiro Eustáquio Neves. Não é nossa preten-
são realizar uma análise pormenorizada de cada uma das imagens que com-
põem o ensaio, mas esboçar um exercício de leitura2, um olhar dialético que 
nos ajudará a introduzir melhor nossas questões, a estruturar as ideias propos-
tas, estabelecendo diálogos neste exercício reflexivo em que nos lançamos. 

2. Ver a este respeito, DIDI-HUBERMAN, Georges. Essayer Voir. Paris: Les Éditions de Minuit, 
2014 e O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1998.

Figura 1. Eustáquio Neves, Caos Urbano, 1992
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Na história recente da fotografia, a obra de Eustáquio Neves (1955- ) é, 
sem dúvida, uma das menos classificáveis. É que seus trabalhos emergem de 
uma tensão permanente entre a fotografia e as artes plásticas, entre um uso 
exclusivamente documental e uma apropriação mais inquieta e subversiva 
do meio. Embora pouco comum na prática dominante da fotografia, as vira-
gens, a emulsificação de papéis não-fotográficos, a manipulação de negati-
vos dão às suas imagens uma natureza única, inconfundível, mais próxima 
da gravura e do desenho que da figuração fotográfica. 

Neves pertence a um grupo de fotógrafos contemporâneos, como Cás-
sio Vasconcelos, Kenji Otta, Vik Muniz, Miguel Rio Branco, Cao Guimarães 
e Rosângela Rennó, que tomam a fotografia como processo a ser reaberto, 
que operam uma intervenção mais direta e traumática sobre o código, pro-
curando reabrir novas possibilidades do fotográfico ainda reprimidas pelas 
convenções do gosto pictórico dominante – gosto este baseado numa con-
cepção especular da fotografia, numa visão do meio como “imagem de cap-
tura”, imagem-documento (ROUILLÉ, 2009).

Ora, como gosta de dizer, Neves está menos interessado na fotografia em 
si, do que na maneira como vai utilizá-la para contar sua história. E, como as 
histórias não se repetem, também a técnica se modifica a cada trabalho que 
desenvolve. Em Caos Urbano, um conjunto de seis fotografias sobre a desin-
tegração e o caos nas metrópoles contemporâneas, ele cria o que chamare-
mos provisoriamente de construção fotográfica. Para tentar reconstruir seu 
imaginário, narrar a história deste grande objeto onírico, o fotógrafo interfe-
re em suas imagens. Com precisão milimétrica, ele desliza uma esponja de 
aço sobre a imagem revelada, despersonalizando os figurantes, retirando do 
evento suas identidades, seu referencial histórico mais imediato.

As interferências acabam dissolvendo o efeito de perspectiva na mate-
rialidade da tela. E a foto ganha, então, um aspecto de gravura na qual os 
valores plásticos e de textura passam a ser os grandes responsáveis pelo pro-

cesso de significação da imagem. Como se não bastasse todo esse processo 
de desconstrução, Neves nunca trabalha com uma única imagem. Suas fotos 
são, na maior parte das vezes, montagens formadas a partir de vários frag-
mentos, de inúmeros negativos que se juntam para compor uma configura-
ção complexa e instável. 

De fato, suas fotos compõe uma espécie de palimpsesto fotográfico, um 
tecido no qual se entrelaçam diferentes texturas e temporalidades, vestígios 
de sonhos, pedaços de escrita e de imagens que se apresentam ao espectador 
menos como um quadro a ser contemplado do que um “texto” a ser “lido” e 
“decifrado”. É por isso que para lê-las é preciso saber olhar. É preciso agir 
como um arqueólogo ou um visionário. “Inquietar-se diante de cada ima-
gem” (DIDI-HUBERMAM, 2006), furar sua superfície, abrir e desdobrar as 
imagens, num trabalho de escavação paciente que descobre nuances de sen-
tido em cada detalhe, em cada fragmento. 

Pois aqui estamos longe de uma estética da transparência (ROUILLÉ, 
2009), longe também da magia do “isso foi”, de uma celebração ou um culto 
ao referente (BARTHES, 1984). O que Neves nos apresenta é antes uma espé-
cie de desretrato, uma forma confusa, uma poética do caos. 

 
Segundo a historiadora Zita Possamai, desde o final do século XIX, quan-

do as capitais europeias começaram a passar por rápidas e profundas trans-
formações, a fotografia foi acolhida como um instrumento privilegiado, o 
meio de representação mais bem adaptado a um espaço urbano “no qual as 
máquinas e os procedimentos mecânicos ditavam o ritmo e onde velocidade 
e mobilidade solapavam os quadros tradicionais de referência” (POSSAMAI, 
2008, p. 70). Se concordamos com Possamai, as rápidas transformações por 
que passavam capitais como Paris, Londres e Berlim, colocavam realmente 
um problema para as antigas formas de representação visual. O caráter cada 



142 143A Paisagem Como Narrativa: quando a imagem inventa o espaço

Osmar GonçalvesFotografia e experiência urbana

Figura 2. Eustáquio Neves, Caos Urbano, 1992

vez mais fugidio e inconstante3 das metrópoles, seu ritmo frenético, sua na-
tureza vasta e complexa pareciam escapar às possibilidades de apreensão até 
então conhecidas. Estávamos frente a um novo real, um novo espaço urbano 
que exigia novos instrumentos, novas formas de ver.4

Nesse contexto, a fotografia aparece como um dispositivo privilegiado, 
pois surge como um aparelho tecnicamente apto a lidar com o caráter fugi-
dio das metrópoles – sua imagem, sabemos, é a primeira a se produzir numa 
fração de segundos, num simples estalar de dedos – e um dos poucos capazes 
de reduzir esse objeto colossal a uma imagem ou série de imagens bidimen-
sionais inteligíveis e controláveis5. Nascida ao mesmo tempo que a cidade 
moderna, em estreita relação com seus ritmos e modos de organização, a 
fotografia se apresenta, portanto, como o dispositivo mais bem adaptado na-
quele momento às exigências de velocidade, precisão e mobilidade que estão 
na base mesma da experiência urbana moderna.

De acordo com André Rouillé, no entanto, essa aliança se fará, sobretu-
do, pelo caráter testemunhal da fotografia. Por ser considerada capaz de re-
gistrar fielmente a realidade, a ela será dada a tarefa de captar as imagens das 
transformações em curso, de salvar do esquecimento as mutações urbanas 
levadas a cabo pelo ideário moderno. Logo, é enquanto imagem-documento 
que ela é convocada aqui, enquanto imagem estritamente prática e funcio-

3. Em Experiência e Pobreza, Walter Benjamin faz alusão à rapidez e à intensidade das transformações 
ocorridas nas metrópoles alemãs: “uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por 
cavalos viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em 
cujo centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo 
corpo humano”. In: Obras Escolhidas (vol.1). Magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987, p.96.
4. Cf. PHILLIPS, Christopher. La photographie des années vingt: l’exploration d’un nouvel espace 
urbain. La Recherche Photographique, Paris, n. 17, automne, 1994.
5. Em seu ensaio sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, Benjamin destaca a 
capacidade da fotografia de reduzir objetos de grandes dimensões, tornando-os, assim, inteligíveis, 
controláveis, ao alcance das mãos. In: Obras Escolhidas (vol.1). Magia e técnica, arte e política. 
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987.
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nal. Imagem cuja ambição se limitaria a “lavrar um auto e transcrever” (CRO-
MENIN apud ROUILLÉ, 2009, p. 67). 

Em Caos Urbano, somos lançados, contudo, num outro regime de visu-
alidade, numa nova proposta estética e política. Muito além (ou aquém) do 
registro, suas paisagens se constituem como veículos propagadores de um 
imaginário que, ao mesmo tempo, interroga e recria a cidade, problematiza 
e transforma. É que elas se apresentam, a um só tempo, como impressão 
(rastro) e criação, um lugar de memórias (um arquivo vivo do tempo) e um 
objeto de sonho, objeto da ciência (Warburg) e de não saber (Bataille). Ins-
taladas na encruzilhada, suas paisagens surgem de uma conexão física com 
o “real”, de um contato existencial que inquieta e faz arder cada imagem. 
Nelas é possível desvendar, com efeito, aquela “pequena centelha do acaso”, 
de que nos falava Benjamin, a magia do aqui e agora com a qual a realidade 
“chamuscou” a imagem (BENJAMIN, 1996, p. 93-94). 

Ao mesmo tempo, suas montagens reconfiguram a cena urbana, 
transformando certos elementos, suprimindo outros, retirando objetos 
de seus contextos de origem para inseri-los em novos e inesperados ar-
ranjos. É o que acontece com as chaminés industriais, por exemplo, que 
se multiplicam no horizonte das imagens ou com as placas de trânsito 
que aparecem empilhadas umas sobre as outras, reforçando a ideia de 
uma cidade sombria e caótica, um espaço do qual parece ter desapare-
cido qualquer resquício humano6. 

O fato é que Neves não se contenta com a imagem pura, mas quer agre-
gar significados, abrindo a fotografia aos domínios da ficção e do imaginário. 
Ficção entendida aqui não como proposição de engodos, como uma faculda-
de essencialmente ligada à fantasia ou à frivolidade, faculdade que desrea-

6. É interessante constatar que das seis imagens que compõem o ensaio apenas uma apresenta um 
personagem humano claramente identificável. 

Figura 3. Eustáquio Neves, Caos Urbano, 1992 
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liza o mundo, nos afastando do real. Se retomarmos Rancière, veremos que 
“a ficção não é a criação de um mundo imaginário oposto ao mundo real”. É 
antes um trabalho “que modifica os modos de apresentação sensível”, que al-
tera seus quadros, escalas e ritmos, “construindo relações novas entre a apa-
rência e a realidade, o singular e o comum, o visível e sua significação” (2010, 
p. 97). Trata-se de uma intervenção que muda as coordenadas do represen-
tável, alterando nossa percepção sensível dos acontecimentos. “Fingere não 
quer dizer, em primeiro lugar, fingir, mas forjar” (RANCIÈRE, 2013, p. 160). 
E é esse truque de ilusionista que permite às fotos de Neves aparecem, a um 
só tempo, como um registro objetivo e um testemunho pessoal, uma trans-
crição fiel de um momento da realidade e uma interpretação dessa mesma 
realidade. 

Imagens inquietas e paradoxais, suas paisagens nos defrontam com o 
desmedido das metrópoles e nos convidam a estabelecer um corpo a corpo 
com a cidade, a repensar suas escalas e dimensões, sua experiência do tem-
po, suas noções de partilha e de comum. No fundo, elas nos convidam a re-
pensar os rumos de nossas próprias cidades, a problematizar seus modelos 
de urbanização e a imaginar, nesse cenário, novas alternativas, novas formas 
de viver e habitar juntos. 

Mas, diante do desenvolvimento assombroso e das transformações abu-
sivas por que passam as capitais brasileiras, cabe ainda perguntar: o que 
pode a fotografia? De que modo ela poderia lidar com as transformações 
urbanas, apontando para novas paisagens e experiências possíveis? Como 
a fotografia pode agir no mundo, reconfigurando os territórios sensíveis e 
inventando novas formas de viver e habitar juntos? Se vivemos um período 
em que o cotidiano urbano se vê, cada vez mais, atravessado por incessan-
tes transformações, por violências generalizadas, conflitos decorrentes de 
novos atores e forças sociais que se enfrentam nas metrópoles, como nos 
reconectar novamente com a cidade? Como desautomatizar nossa percep-

ção para que possamos vê-la de novo, com novos olhos, e quem sabe, assim, 
restituir suas potências estéticas e políticas? 

Para Eustáquio Neves e toda uma nova geração de fotógrafos7, a res-
posta estaria no próprio gesto fotográfico, no modo como concebemos e 
enxergamos o meio. Para eles, é urgente escaparmos à mística do “instante 
decisivo”, a uma certa concepção da fotografia como arte de captura, como 
um dispositivo essencialmente ligado ao momento do clique, ao instante 
“mágico” do corte. É por isso que, nos trabalhos de Cássio Vasconcelos, 
Alberto Bittar, Fábio Okamoto, Garapa, entre outros, ela não aparece mais 
algemada a um momento único e nem se oferece como uma espécie “re-
corte do real”. 

Cada vez mais, a fotografia se coloca a serviço de um conceito, uma ideia 
que dificilmente se materializa num único clique. Há alguns anos, Eder Chio-
detto (2009) já apontava para uma ampla “tradição de artistas, que, através da 
história, passaram a pensar a fotografia tal qual ela sai da câmera como uma 
matéria bruta que necessitaria de intervenções para se ajustar à representa-
ção pretendida”. Ora, como disse Neves, “para rasgar, dobrar ou pintar em 
cima de uma imagem que lhe parece pronta, tem que perder um certo pudor 
que a fotografia tradicional às vezes impõe” (PERSICHETTI, 2000, p. 98). E a 
forma despudorada como boa parte dos fotógrafos contemporâneos mani-
pulam, recortam, rasgam e recompõe os originais, traz à tona a figura de um 
editor de mundos. Não mais (ou não apenas) um “caçador de imagens” – essa 
metáfora que durante tantas décadas orientou prática e a teoria fotográficas 
– mas um construtor.

Em A pequena história da fotografia, Benjamin já havia destacado a figu-
ra do construtor como sendo central para uma arte fotográfica que deseja se 

7. Ver a este respeito, Geração 00: A nova fotografia brasileira. Organização de Eder Chiodetto. São 
Paulo: SESC, 2013.
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instalar entre a estética e a política, que pretende se colocar mais a serviço 
do conhecimento do que do valor de venda de suas criações8. Embora alguns 
desses trabalhos contemporâneos nos conduzam muitas vezes para uma 
aparente abstração, eles não deixam de revelar uma forte consciência crítica 
e social. Aqui, no entanto, não se trata da tradição de denúncia da fotografia 
documental, não estamos em um paradigma de conscientização ou de causa 
e efeito, tão comum nos domínios da reportagem fotográfica. 

Trabalhos como Caos Urbano nos inserem antes no que Rancière (2005) 
tem chamado de regime estético das artes, um campo no qual as imagens 
preferem instaurar intervalos e suspensões, ao invés de encaminhar cer-
tezas, onde elas operam mais para esmaecer convicções e movimentar 
dúvidas do que para orientar objetivos claros e pré-definidos. Tal regime 
pressupõe uma certa descontinuidade entre obra e espectador, pois está 
fundado justamente no dissenso, na instauração de querelas, de zonas de 
instabilidade e indeterminação (RANCIÈRE, 2010). Seu objetivo é abrir fen-
das na experiência, é instaurar um campo indeterminado no qual uma ten-
são possa operar.

Longe, portanto, da nitidez das imagens que pretendem apontar de fora 
os problemas do mundo, que se apressam também em identificar culpados 
e propor soluções, as obras contemporâneas nos apresentam enigmas, in-
terrogações, formas complexas que traduzem sua consciência crítica e his-
tórica em texturas, atmosferas e cores difusas. Ao falar de Caos Urbano, Eder 
Chiodetto (2009) ressalta que:

8. “Mas, se a verdadeira face dessa “criatividade” fotográfica é o reclame ou a associação, sua 
contrapartida legítima é o desmascaramento ou a construção. Com efeito, diz Brecht, a situação “se 
complica pelo fato de que menos que nunca a simples reprodução da realidade consegue dizer algo 
sobre a realidade. Uma fotografia das fábricas Krupp ou da AEG não diz quase nada sobre essas 
instituições. A verdadeira realidade transformou-se na realidade funcional. As relações humanas, 
reificadas – numa fábrica, por exemplo -, não mais se manifestam. É preciso, pois, construir alguma 
coisa, algo de artificial, de fabricado”. (BENJAMIN, 1987, p.106.)

Os enigmas contidos em suas muitas camadas dialogam não com 
a razão voraz de quem consome as imagens midiáticas do dia a 
dia, mas com uma percepção mais aguçada que é convocada tão 
logo nos deparamos com as atmosferas espessas e lúdicas por ele 
inventadas. 

De fato, Neves não se contenta em trazer para a imagem uma situação 
de desigualdade ou de miséria, tampouco procura defender posições ou ca-
minhos preestabelecidos – o que torna os rumos para uma arte política bem 
mais complexos, evidentemente. Mas, se concordamos com Rancière (2012), 
hoje “uma situação social não basta para fazer uma arte política, nem a evi-
dente simpatia pelos explorados e esquecidos” (2012, p. 147). É preciso ir 
além, é preciso demandar das imagens – e da fotografia em especial – muito 
mais do que a postura da simpatia e da representação.

 
O fato é que, no cenário contemporâneo, a política não pode mais ser 

pensada independentemente da estética, como se fosse um domínio autôno-
mo e isolável, um valor ou uma relação criada fora da imagem, que bastaria 
ao fotógrafo identificar e transmitir. Segundo Rancière, a política é interior à 
linguagem, é indissociável de seus gestos, movimentos, materialidades, mo-
dulações. Não se trata de algo capturável ou transmissível. São as próprias 
imagens, enquanto formas que pensam, enquanto acontecimentos sensí-
veis, que agem no mundo, que abrem brechas nas experiências, instaurando 
novos possíveis. É o próprio gesto de fotografar que pode operar torções nas 
distribuições dadas do sensível, inventando novos espaços para habitar, ou-
tros tempos para sentir, novas formas de estar juntos.

É assim que, na fotografia contemporânea, a questão da resistência 
se coloca como um problema efetivamente imagético. Ou seja, um pro-
blema de como enquadrar, como recortar o espaço, compor um plano, 
trabalhar a luz. Aqui, estética e política são indissociáveis. Não estamos 
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mais num paradigma que submete um campo ao outro, mas num terreno 
que entrelaça esses domínios, pensando ambos como mutuamente cons-
tituintes. Afinal, tanto a arte quanto a política se ocupam, no fundo, dos 
mesmos problemas.

O desafio é sempre como se colocar no mundo, como se relacionar 
com as tendências em jogo e adotar posturas críticas, para que 
os novos modos de ver não se tornem o instituinte, o elemento 
ordenador e policial. Desafio recorrente, trata-se, sobretudo, de 
evitar a captura por regimes escópicos constituídos e sistemas 
de produção e legitimação que se apressam em enquadrar aquilo 
que tenta escapar (DE PAULA et al., 2013. p. 275).

É por isso que a fotografia contemporânea tem se transformado, es-
tendendo-se em novas direções, tecendo relações renovadas com as artes 
e com outros campos culturais. Por esta razão, ela tem procurado expan-
dir suas possibilidades de produção, operando pontes, abrindo brechas 
e incorporando riscos. Quer buscar maior autonomia poética e política. 
Quer se apresentar não mais como uma arte da (re)presentação – um signo 
essencialmente ligado ao passado e ao mundo concreto, material – mas 
uma arte da apresentação, uma construção que nos lança num curto-cir-
cuito constante entre o real e a ficção, entre presente, passado e futuro e 
que remete mais ao invisível e ao impalpável, a um estado de coisas, do 
que propriamente às coisas. 

Como resultado desse intenso processo de expansão, vemos nascer 
hoje o que parece ser uma nova língua fotográfica, um novo regime 
visual, no qual o que antes parecia absolutamente condenado, consi-
derado fraude, puro maneirismo9 – como a interferência e a constru-

9. Cf. a este respeito, BARTHES, Roland. A Câmera Clara. Nova Fronteira: 1984, p.122. A fotografia 
“não inventa; ela é a própria autenticação; os artifícios, raros, que ela possibilita não são probatórios; 
são, ao contrário, trucagens.”

ção fotográficas – passa a ser visto como elemento de linguagem, parte 
integrante do processo de produção das imagens. Cada vez mais, os 
fotógrafos se abrem ao trabalho da imaginação e da memória, procu-
rando transpor para suas criações um universo invisível e impalpável, 
um mundo de lembranças, sonhos e sensações. Nas palavras de Rubens 
Fernandes Junior: 

A nova produção imagética deixa de ter relações com o mundo 
visível imediato, pois não pertence mais à ordem das aparências, 
mas sugere diferentes possibilidades de suscitar o estranhamento 
em nossos sentidos. Trata-se de compreender a fotografia a partir 
de uma reflexão mais geral sobre as relações entre o inteligível e o 
sensível, encontradas nas suas dimensões estéticas (FERNANDES 
JUNIOR, 2006, p. 17).

Nesse contexto, o fotógrafo é, cada vez menos, um arqueiro-zen à es-
pera do disparo certeiro, à procura do “momento decisivo”. Hoje, ele se 
parece bem mais com um alquimista, um químico em seu laboratório tra-
balhando a partir de retalhos, fragmentos, sobras de sonhos e imagens, 
procurando criar algo novo, inesperado, a partir do jogo, da bricolagem, 
da combinação lúdica das peças disponíveis. Talvez aí, no espaço lúdico e 
desinteressado do jogo, entre a imaginação e a experiência, entre o docu-
mento e a expressão – livre de toda funcionalidade, de todo automatismo 
– a fotografia possa reencontrar sua força poética e criadora. Talvez aí, 
nesse espaço livre e misterioso, nós possamos reencontrar novamente a 
imagem (como pura presentidade, puro sensível, aparição que afirma o 
real como novo) e experimentar o mundo, de novo e novamente, com os 
olhos ingênuos (ou nem tanto) da criança.
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Introdução
 Este artigo pressupõe os campos expandidos da imagem em que a con-

cepção híbrida entre diferentes linguagens e experiências, tanto do artista quan-
to do participador da obra, formam uma imagem multifacetada, passível de ser 
interpretada e experimentada por diferentes pontos de vista. Diferente da com-
preensão convencional que abordava a imagem a partir e restrita aos limites de 
sua própria linguagem, quando me refiro a campos expandidos, é justamente 
sobre a possibilidade de hibridismo no sentido proposto por Arlindo Machado 
(2010) e Raymond Bellour (2002), algo tão característico da arte contemporânea 
e que amplia as possibilidades de experimentação, subversão e circulação das 
imagens. Essa imagem também se constitui como um híbrido entre a imagem vi-
sível e a mental, tendo em vista que toda experiência proposta por uma imagem 
visível suscita imagens de experiências anteriores naquele que a vivencia e que, 
portanto, constituem seu arcabouço imagético. Assim, os campos expandidos, 
sejam construídos a partir da fotografia, do cinema, do vídeo, da instalação, da 
escultura, dentre outros, como linguagem principal, formam-se justamente no 
entre, ou seja, no diálogo com outras formas de arte ou de mídia. 

Nesse sentido, a própria concepção de imagem não se compreende apenas 
pelo seu aspecto visual, mas por toda a experiência imagética e estética, que en-
volve um aparato e interfere nos dispositivos criadores dessas imagens. Quan-
do Gene Youngblood cunhou o termo cinema expandido, na década de 1970, por 
exemplo, ressaltava que quando se aborda este termo refere-se, na verdade, a 
uma consciência expandida: “Cinema expandido não é de forma alguma um fil-
me: assim como a vida, é um processo de devir, um movimento histórico contí-
nuo do homem para manifestar sua consciência fora de sua mente, em frente 
aos seus olhos” (YOUNGBLOOD 1970, p. 41). Já nos estudos da fotografia expan-
dida, destaca-se o processo em detrimento do resultado ou do “momento deci-
sivo”, como imortalizado por Henri Cartier-Bresson, por exemplo. Como campo 
expandido, o resultado imagético da fotografia não se definiria no momento do 
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clique, mas começaria na ideia inicial, passando pela pré-produção, produção 
e pós-produção da imagem, que se abre a interações com outras linguagens na 
criação de uma experiência mais diversa e multissensorial. A compreensão acer-
ca da fotografia, portanto, perpassa os momentos anterior e posterior ao clique. 
Não há mais um ato fotográfico em si, mas um processo que se estende, ou se 
expande. A experimentação, portanto, é característica dos campos expandidos, 
ao ampliarem as possibilidades dialógicas bem como as opções estéticas e, con-
sequentemente, políticas, de seus autores. 

Nessas circunstâncias, destaco que o paradigma purista da fotografia como 
dispositivo imagético da imagem estática não serve mais. A atenção distinta à 
linguagem fotográfica deve-se ao fato de ser essa, como bem destaca Flusser, a 
“mãe” de todas as demais imagens técnicas da contemporaneidade. Tal concep-
ção purista estabelece uma forma fotografia, assim como uma forma cinema e, 
mais tarde, tenta criar uma forma vídeo, de modo a encontrar uma naturalidade 
intrínseca a cada tipo de imagem. As obras que trago aqui situam-se num campo 
de passagens, em que não há uma forma específica da imagem, mas sempre um 
conjunto de possibilidades e atualizações dessas imagens sempre como proces-
so, sempre como relação em movimento entre as diversas formas possíveis.

Cabe investigar, portanto, o que ocorre com as imagens quando as 
convenções comumente associadas à forma fotografia e à forma 
cinema não prevalecem, quando o filme se torna lento a ponto de 
confundir-se com uma sucessão de fotografias estáticas ou quando 
um longo plano-sequência se detém em um objeto, como nos longos 
planos-sequência de Ozu, aproximando-se da estase habitualmente 
atribuída à imagem fotográfica. Ou quando as fotografias são 
submetidas ao tratamento sequencial ou serial, editadas de modo 
a comportar certo encadeamento e certa duração, entrevendo uma 
narrativa e uma temporalidade multidirecionais. Ou nas situações 
em que a utilização de velocidades muito lentas registra as marcas 
do movimento na imagem, como nos flous de Jacques Henri Lartigue, 
por exemplo. De fato, fotógrafos e cineastas não pararam de criar, 
desde os primórdios da fotografia e do cinema essas situações limiares 
e paradoxais, pelo menos na perspectiva da definição convencional, 

viriam deslocar e expandir as possibilidades técnicas e conceituais 
das artes (FATORELLI, 2013, p. 23).

No trecho acima, Fatorelli aborda as possibilidades de mudança nas formas 
das imagens clássicas, principalmente fotografia e cinema. Aqui dialogaremos 
ainda com o vídeo e a instalação, tão presentes na arte contemporânea. Para 
além do hibridismo de linguagens, uma característica que chama atenção quan-
do se fala em fotografia expandida também diz respeito às suas possibilidades de 
circulação, destacando, também, seu caráter social. Tal aspecto tornou-se mais 
perceptível a partir do surgimento da fotografia digital e, principalmente, das mí-
dias sociais digitais. As oportunidades de divulgação de uma imagem, tal como 
um trabalho fotográfico ou um filme cresceram bastante com o formato numéri-
co e as plataformas online. No entanto, o que se destaca nas obras aqui analisadas 
são a circulação da imagem híbrida na cidade, corrompendo não apenas o dis-
positivo imagético convencional como também os dispositivos urbanos, criando 
novas heterotopias na urbe.

A partir deste contexto, faço um recorte acerca das imagens projetadas na 
paisagem urbana. A escolha por tal recorte se insere na discussão que perpassa a 
arte urbana e a legitimação do que é ou não considerado arte diante da ausência 
do selo institucional de um museu. Tais intervenções na cidade reconfiguram, 
portanto, tanto a paisagem quanto a própria arte, tornando-as indistintas e de-
sestabilizando dispositivos de poder que se organizam nesses territórios. Para 
além de pensar nesse tipo de ação como arte pública, devido ao espaço em que 
se encontram, Armando Silva destaca seu papel social e político: “a arte pública 
não é arte em espaços públicos, isso seria ‘arte em espaço público’; a arte pública 
é mediação. A mediação transforma o espaço em algo sociável, dando-lhe forma 
e atraindo a atenção de seus cidadãos para o contexto mais amplo da vida, das 
pessoas, das ruas e da cidade.” (SILVA, 2014:118). Também Peixoto (1999) destaca 
que quando a arte ganha as ruas, o lugar se torna um componente indissociável 
da obra, conferindo-lhe um contexto e alterando a experiência estética.
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Ao sair do museu, uma intervenção urbana atua também na distribuição, 
visibilidade e formas de se fazer e de entrar em contato com a arte, ampliando as 
possibilidades de uma partilha do sensível (RANCIÈRE, 2009) na contemporanei-
dade, fazendo com que o espaço seja constituído por ainda mais subjetividades 
que aquelas para as quais a cidade foi planejada para acolher. Altera-se, assim a 
própria cartografia urbana que subverte as experiências, presenças, discursos, 
movimentos, afetos, modos de subjetivação e resistência que a princípio se ma-
nifestavam em determinado lugar. Segundo Rolnik, ao se traçar uma cartografia, 
deve-se estar atento “às estratégias do desejo em qualquer fenômeno da existên-
cia humana” (ROLNIK, 2011, p. 65).

Dessa forma, assumo uma compreensão da paisagem numa concepção 
mais ampla, para além de sua tradição literária, pictórica ou fotográfica. Afinal, 
como se salientou logo no início, as imagens aqui suscitadas transitam no campo 
expandido de diálogo entre as linguagens. Assim, concordo com a concepção de 
paisagem como fenômeno, como propõe Michel Collot (2020, p. 21), em que a 
paisagem não se resume à representação ou presença, mas “ao produto do en-
contro entre o mundo e um ponto de vista”, abolindo, portanto, posicionamentos 
dicotômicos que conferem à paisagem uma ou outra interpretação quando, em 
realidade, deveria ser entendida como um acontecimento plural. O autor ressalta 
que a paisagem é constituída por três aspectos: o local, uma imagem e um olhar. 
No entanto, ao invés de ressaltar os dois primeiros, como tradicionalmente os es-
tudos sobre a paisagem o fazem, Collot destaca a questão do olhar que, conforme 
acredita, é o que transforma um local em paisagem. 

Tal abordagem, portanto, corrobora a perspectiva que temos acerca da im-
portância do papel da subjetividade para criar rupturas na paisagem e, conse-
quentemente, nos dispositivos urbanos por meio da arte, gerando novas hetero-
topias (FOUCAULT, 2009). Tendo como ponto de partida a imagem visível, aquela 
que se apresenta em determinado local, a paisagem só se completa em conjunto 
com as imagens invisíveis ou mentais, ou seja, aquelas que surgem de memórias 

e vivências anteriores daquele que olha, ou melhor, participa desse fenômeno. 
Uma importante dimensão da paisagem, portanto, seria esta mesma da imagina-
ção, típica do estado de devaneio (BACHELARD, 2009) que instiga a participação 
e burla as fronteiras entre real e imaginário, formando o que chamo de topologia 
imaginária:

Os espaços híbridos entre real e imaginário, como vimos, se embasam 
fortemente sobre a dimensão da experiência corporal e, diante disso, 
tornam mais evidente a apropriação do espaço pelo sujeito, que não 
apenas passa por ele, mas vivencia-o; habita-o. Essa dinâmica pode 
ser melhor compreendida pelos estados de devaneio. [...] Nesse 
sentido, falamos de uma distensão da consciência, que permite criar 
e habitar uma topologia imaginária percebida mas, muitas vezes, não 
visível” (FREITAS 2018, p. 126).

Devido a essa característica híbrida é que Collot acredita ter a paisagem 
uma vocação filosófica que desencadeia pensamentos. Tais pensamentos-
-paisagem, conforme expõe o autor, emergem da “[...] indistinção entre a 
consciência e o mundo, não se sabe mais onde se situa o sujeito. O pensa-
mento-paisagem é um pensamento partilhado, do qual participam o homem 
e as coisas” (COLLOT, 2020, p. 34). Nesse sentido, a topologia imaginária ge-
rada na experiência da paisagem engendra heterotopias que permitem a re-
territorialização pelas subjetividades. 

Sobre as obras e a questão do dispositivo cinematográfico e urbano 
Neste artigo trago à análise a obra Coisa Lida (2014)2 de Lucas Bambozzi, a 

obra Esculturas Quânticas (2019)3, de Alexandre Rangel e a organização e mani-
festações do coletivo Projetemos4 (@projetemos). Em todos os casos, as imagens 

2. Disponível em: https://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/coisa-lida-sp_urban. 
Acesso: 9 set. 2021.
3. Disponível em: https://www.alexandrerangel.art.br/esculturasquanticas.html. Acesso: 9 set. 2021.
4. Disponível em: https://www.projetemos.org/. Acesso: 9 set. 2021.
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das obras ou ações são projetadas na fachada de prédios da cidade, alterando 
a paisagem urbana e comunicando-se com um grande número de pessoas que 
por ali passam, trabalham, vivem ou se deslocam especificamente para o evento. 
Também chama atenção que em todos os casos haja uma distorção do disposi-
tivo cinematográfico clássico como forma de subversão tanto da forma cinema 
quanto de um purismo da linguagem em si, retomando o que foi discutido acima 
acerca dos campos expandidos. 

Tradicionalmente, o dispositivo cinematográfico se apoia em três dimen-
sões: a sala escura com sua arquitetura típica; a projeção de um filme, seja em 
película, seja digital; a narrativa. No entanto, não é apenas com o cinema expan-
dido que cineastas e artistas começaram a experimentar com esses elementos. 
Há uma consolidada tradição do cinema abstrato desde o início desta linguagem, 
como, por exemplo, em Fernand Léger, Walter Ruttman e o próprio Duchamp. 
O intuito deste cinema era o de questionar o próprio conceito de representação, 
assim como também não se restringir a uma narrativa linear, quando havia uma 
narrativa. Nos casos aqui analisados, a cidade se torna tela de cinema, mais espe-
cificamente os prédios; o suporte digital permite que a imagem seja visível tanto 
por projeção quanto por painéis de led e pode ou não haver narrativa. A inserção 
dessa imagem na paisagem altera a relação do sujeito consigo mesmo, com o 
outro e, consequentemente, com o espaço que o circunda.

Durante os períodos de lockdown necessários ao combate à pandemia de 
COVID-19, vimos essa prática de projeção em prédios surgir ou aumentar em 
várias cidades pelo mundo. Diversos jornais noticiaram pessoas comuns que, de 
suas janelas ou varandas, resolviam projetar um filme, por exemplo, para que 
pudesse ser visto juntamente com vizinhos e moradores próximos, numa tentati-
va de estabelecer um laço, uma conexão com o outro que também se encontrava 
confinado e sem convívio social. Esse é um aspecto importante desse dispositivo 
cinematográfico reconfigurado que, em grandes proporções, altera a paisagem 
da cidade e acaba gerando um impacto comunitário no local. Tal dinâmica foi 

justamente o que levou à observação de alguns grupos que surgiram nesse perío-
do, com propósitos políticos, afetivos e culturais, na busca por uma coletividade 
que nos foi retirada diante da impossibilidade de caminharmos pela cidade e nos 
depararmos com essas intervenções na paisagem. Destaco, no Brasil, o coletivo 
Projetemos, que realiza, em diferentes cidades do país, diversas projeções articu-
ladas de artes e mensagens de cunho principalmente político diante do contexto 
que se impõe: de ameaça à democracia, desmonte do país em várias frentes e má 
condução das ações necessárias ao combate da pandemia do COVID-19 por parte 
principalmente do governo federal.

Nesse momento específico de lockdown, graças a essas projeções podemos 
montar outro tipo de cartografia urbana, já que os fluxos e movimentos típicos 
das cidades se encontraram interrompidos. Assim, toda ação que constituía uma 
manifestação da subjetividade ou implicava um estímulo à produção de subje-
tividade do outro, procurava, em verdade, restabelecer a noção de coletividade 
e burlar o próprio dispositivo de controle necessário à contenção de uma peste, 
como há séculos faz a humanidade com o confinamento. Surge uma cartografia 
do desejo de estar junto, mesmo em isolamento, do tomar parte da vida social e 
política, mesmo não podendo tomar as ruas, do manifestar-se na cidade e que 
une, muitas vezes, não apenas pessoas que estão no mesmo momento de uma 
projeção visualizando-a, mas, também, diferentes espectadores e projetores que, 
em cidades diferentes, acabam por unir suas ações e interesses ao realizarem 
posts nas redes sociais, por exemplo. Assim, a internet também contribui para 
a elaboração de uma cartografia subversiva da cidade quando o trânsito pessoal 
está proibido. Mais adiante analisaremos melhor a forma de organização e mani-
festações do Projetemos.

Coisa Lida (2014). Obra de Lucas Bambozzi
Por ora, começamos com a observação da referida obra do artista Lucas 

Bambozzi, versão realizada especificamente para o festival SP URBAN. A obra se 
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estrutura como uma instalação na Avenida Paulista. A instalação se mostra, na 
arte contemporânea, como uma linguagem muito versátil, aliando-se a diversas 
outras linguagens para criar experiências mais imersivas, já que invocam o corpo 
à participação. Tanto Anne-Marie Duguet (2009) quanto Philippe Dubois (2009) 
acreditam que a instalação intensifica a projeção e, consequentemente, a expe-
riência cinema. Já Itzak Goldberg (2014) ressalta a dimensão social da instalação 
ao afirmar que esta sempre deve se estabelecer em referência a seu contexto, ou 
correria o risco de se transformar em simples decoração interativa.

No caso de Coisa Lida (2014), as imagens transformavam o prédio da Fiesp 
na Avenida Paulista em tela de led, ou seja, a obra não se utilizava do recurso 
tradicional da projeção da sala escura de cinema. São mostradas imagens e pala-
vras que seguem o ritmo de estímulos visuais e sonoros da cidade captados por 
sensores e câmeras. Assim, o fluxo do movimento de pessoas e coisas, bem como 
dos ruídos, comandam o surgimento de trechos de poemas e textos de escritores 
diversos na grande tela. Justamente por ter um ritmo caótico, a cidade imprime 
também esta mesma oscilação heterogênea ao aparecimento e desaparecimento 
das imagens e palavras. Tal inconstância ressalta ainda mais as rupturas que as 
continuidades das imagens que, por sua vez, captam a atenção de quem olha e 
compartilha do mesmo local, encontrando certa reverberação daquela cadência 
na movimentação que o circunda, e tendo a oportunidade de visualizar as veloci-
dades da cidade que habita.

A experiência, claro, será diferente para cada espectador na sua relação com 
o local já conhecido, a Avenida Paulista, mas que, naquele momento, ganha um 
elemento de estranhamento, alterando a paisagem a que estava acostumado. 
Como a obra só é possível de ser realizada à noite, para poder ser visualizada to-
das as luzes do prédio da Fiesp se apagam e as imagens surgem como que suspen-
sas no ar, revelando os trechos de palavras que ora fazem sentido, ora não fazem, 
compondo uma narrativa não linear nessa paisagem. O lugar de trânsito inces-
sante, tanto de carros quanto de pedestres, ganha um elemento de suspensão, 

de pretexto para deter-se, sair da apatia diária e refletir sobre o estímulo visual 
que ali se encontra transfigurando a paisagem urbana e criando uma experiência 
comum a todos que compartilham daquele espaço naquele momento. A própria 
quebra do ritmo cotidiano, a escusa para uma pausa, o sentimento despertado na 
experiência de cada um e cada uma que compartilhou da obra geram uma nova 
relação com aquele espaço, engendrando uma topologia imaginária que ressigni-
fica aquele contexto e suas práticas de afeto e convivência, mesmo que momen-
taneamente, numa ação que parte do imaginário à sociabilidade.

Esculturas Quânticas (2019). Obra de Alexandre Rangel
De Alexandre Rangel apresentamos a obra Esculturas Quânticas (2019), exi-

bida durante o Brasília Mapping Festival em 2019. O festival teve início em 2019 
e teve lugar na praça do Museu da República. O monumento urbano tornou-se 
uma tela redonda a céu aberto para receber as obras de videomapping, inter-
ferindo na paisagem da cidade tombada pelo seu patrimônio arquitetônico. A 
praça, que durante o dia abriga tanto o Museu Nacional da República quanto a Bi-
blioteca Nacional, ambas desenhadas por Oscar Niemeyer, não costuma concen-
trar atividade social durante o dia. A falta de árvores e o sol escaldante da capital 
federal, bem como a vicinalidade aos órgãos governamentais acabam tornando 
o lugar um grande espaço vazio circundado pelos carros daqueles que vão para 
o trabalho nas proximidades. Apesar de estar quase no centro da cidade, não há 
transeuntes cruzando a praça normalmente. A realização de um festival ali dá 
outra vida ao local, transformando-o em espaço para interações no corpo social 
da cidade e alterando os afetos na urbe. 

 A obra de Rangel é interativa e explora as várias possibilidades de relação 
entre o corpo do participante e a matéria escultórica virtual, gerando imagens 
e sons em tempo real. As formas que são projetadas na cúpula do museu fazem 
referência à teoria dos campos quânticos, descrevendo o posicionamento virtual 
de partículas de acordo com a posição de quem interage com a obra. Ao mesmo 
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tempo que se torna parte da paisagem urbana, a imagem também só é possível 
porque sua presença ali alterou a dinâmica da praça, transformando-a em espa-
ço de troca e convivência social, como propõe Milton Santos, atraindo pessoas ao 
convívio em espaço urbano e tornando possível a própria geração dessa imagem 
— que depende da interação corporal. Dá-se uma espacialização da experiência 
do comum ao se criar um lugar para o diálogo, gerando situações para o encon-
tro, onde se desenvolvem relações socioculturais e afetivas que reorganizam a 
cidade. A ocupação da metrópole pela arte e pela cultura se transforma em resis-
tência às utopias modernas — como as que guiaram a construção de Brasília — e 
que já não se aplicam mais ao contexto contemporâneo. A paisagem urbana, aí, 
portanto, torna-se espaço por seu conteúdo cultural e social: 

Uma casa vazia ou um terreno baldio, um lago, uma floresta, uma 
montanha não participam do processo dialético senão porque lhes são 
atribuídos determinados valores, isto é, quando são transformados 
em espaço. O simples fato de existirem como formas, isto é, como 
paisagem, não basta. A forma já utilizada é coisa diferente, pois 
seu conteúdo é social. Ela se torna espaço, porque forma conteúdo 
(SANTOS, 2006, p. 71).

Assim, o espaço é vivido e ocupado, constituindo-se num instrumento de 
resistência à imposição do espaço meramente físico e dissociado de seu aspecto 
humano. Essas ocupações e intervenções nos espaços urbanos, ao criarem no-
vas relações com a paisagem da cidade, reforçam que os dispositivos imagéticos 
contemporâneos podem, sim, interferir nos dispositivos urbanos, por meio de 
diferentes técnicas e linguagens, seja com o grafite, com o pixo, lambe-lambes, 
performances, projeções, fotos, vídeos, etc. 

Nessa perspectiva política, cito apenas, sem desdobrar maiores análises, 
outra ação realizada por Alexandre Rangel, desta vez em parceria com a orga-

nização All Out5, que luta pelos direitos das pessoas LGBT+, realizada em janeiro 
de 2019, um dia após a posse do presidente Jair Bolsonaro. Frases como “Somos 
LGBT+ e vamos resistir” ou “Somos trans e vamos resistir” foram projetadas nos 
prédios do Congresso Nacional, próximo à Catedral Metropolitana e ao Minis-
tério da Mulher, Família e Direitos Humanos diante da ameaça de aumento da 
violência contra essa população num país com altos índices de violência contra 
a população LGBT+ e que se agrava ainda mais diante a postura proferida pelo 
presidente. A referência a esta última obra é ideal para introduzir o coletivo Pro-
jetemos que, apesar de não ser realizado abertamente por um artista, como as 
anteriores, coloca em discussão questões relativas à imagem, à paisagem urbana 
e à própria arte e sua face política, como veremos a seguir.

Coletivo Projetemos
Os dois casos acima analisados pressupõem o livre deslocamento pela ci-

dade e a possibilidade do encontro com o outro e com a paisagem urbana mo-
dificada. Mas, e quando nos vemos diante de um cenário em que nos é vetada a 
possibilidade do caminhar, como durante os períodos de lockdown da pandemia 
do Covid-19? Em outros estudos6 tenho desenvolvido, em diálogo com vários te-
óricos, a noção do caminhar como prática artística. Apesar de sua consolidação 
no campo literário e das artes (o flâneur em Baudelaire, a deriva em Guy Debord 
e os Situacionistas, o delirium ambulatorium em Hélio Oiticica e tantos outros 
artistas pelo mundo, como levanta Jacopo Crivelli Visconti na tese e livro Novas 
Derivas, de 2014), destaco a potência política desta prática diante do fato que, na 
contemporaneidade, o caminhar não é uma prática apenas do artista, mas, tam-
bém, e principalmente, do espectador que complementa a obra. Assim, vejo no 

5. Disponível em: https://allout.org/pt. Acesso: 9 set. 2021.
6. FREITAS, Gabriela. Reconfigurações do conceito de flâneur pelas práticas artísticas do caminhar 
na artemídia contemporânea. Acta poética, v. 41, n. 2, p. 131-148, 2020. Disponível em: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-30822020000200131&script=sci_abstract&tlng=pt. 
Acesso: 9 set. 2021.
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caminhar a possibilidade da partilha do sensível, como propõe Rancière ao abor-
dar os regimes de visibilidade possíveis e possibilitados pelas artes. Quando nos 
referimos à arte de rua ou urbana, que transforma a paisagem da cidade, essas 
possibilidades se multiplicam.

Com a impossibilidade de deambular pelas ruas, vimos surgir, com ampla di-
vulgação em plataformas digitais, movimentos e coletivos que usavam a projeção 
para dar um grande alcance a suas obras, mensagens de afeto e de cunho político 
e transformar os prédios das cidades em telas urbanas, criando uma sensação 
de coletividade mesmo quando o encontro físico não era possível. Diante desta 
prática, vários projetos artísticos, como a edição ARTE CONECTA do SP_URBAN7, 
em abril de 2020, abriram espaço para que a arte invadisse os muros da cidade. 
Dentre os participantes deste festival inusitado encontramos o coletivo Projete-
mos – Rede Nacional de Projetistas Livres — cujo perfil no Instagram, @projetemos, 
contém fotos das projeções que realizam.

O coletivo se organiza por meio de um grupo no aplicativo Telegram, no qual 
combinam as ações que serão executadas e disponibilizam um drive em seu site 
com as artes que serão tema das projeções daquele dia para quem quiser realizar 
projeções em sua própria cidade. Há um formulário de cadastro no grupo, bem 
como, também, uma ferramenta colaborativa para criação de layouts de projeção 
para quem quiser projetar mesmo não sendo cadastrado ao grupo, e tirando, ain-
da, a necessidade de aprendizado de softwares voltados para videoarte, vídeo pro-
jeção e VJs, como o MadMapper, por exemplo, entre outros. A participação não 
demanda grande investimento (apesar de considerável), mas, com um projetor e 
um computador, é possível participar do coletivo sem sair de casa. No Instagram 
eles contam com aproximadamente 76 mil seguidores8. 

As ações do Projetemos se intensificaram com a pandemia do Covid-19 e, 

7. Disponível em: www.instagram/spurban/. Acesso: 9 set. 2021.
8. Disponível em: www.instagram.com/projetemos/. Acesso: 9 set. 2021.

diante do contexto em que vivemos, adotou um aspecto de questionamento e re-
sistência políticos, principalmente, com mensagens e artes de rejeição ao gover-
no federal e a todos os acontecimentos do contexto econômico, social, político, 
cultural, sanitário, etc. do país. De forma que, pelas mensagens do Projetemos, 
podemos acompanhar, dia a dia, os acontecimentos mais relevantes do país a 
tal ponto que, por sua alta divulgação em plataformas digitais, podemos até le-
vantar a hipótese de que já possam atuar como uma espécie de agente que pauta 
conversas entre cidadãos, como acredita a teoria do agenda-setting, amplamente 
conhecida no campo da Comunicação. 

Para além da repercussão que ressaltamos no campo midiático, também no 
campo artístico ações como essas levantam questionamentos, tendo em vista o 
conceito de paisagem que trazemos aqui (que considera uma imagem, um lo-
cal e um olhar) e a alteração da paisagem urbana por meio dessas intervenções, 
impactando coletivamente nas subjetividades. Mesmo quem não se encontra 
presencialmente no local da projeção, passa a ter a sensação de pertencer a um 
lugar, ao reconhecer uma imagem de um prédio em outra cidade que passa a ser 
familiar. Ao seguir o perfil, posso dizer se aquela projeção foi em Salvador, ou em 
Belo Horizonte, ou em Recife, por exemplo, pois aquela paisagem da imagem 
postada já se tornou conhecida para mim, que me encontro em outro lugar.

Além disso, outra questão que parece interessante seria em relação ao ten-
sionamento da legitimação do que seria considerado arte. Apesar de não se co-
locarem explicitamente como artistas, a aceitação dessa prática de intervenção 
urbana, fora do contexto de um museu, tem cada vez mais ganhado reconheci-
mento dentro do campo das artes sob o nome de artivismo. Não é intuito deste ar-
tigo desdobrar a discussão acerca deste tema, ainda tão aberto e em definição, no 
entanto, é notável que, neste contexto, as fronteiras entre intervenções urbanas 
cotidianas e a arte tradicional tem se tornado cada vez mais tênues. Interessante 
destacar que, com a reabertura do Museu de Língua Portuguesa, em 31 de julho 
de 2021, o coletivo Projetemos foi convidado a participar com alguns de seus víde-
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os da exposição comemorativa, mostrando como a legitimação da arte na con-
temporaneidade muitas vezes tem seguido o movimento inverso, da rua para o 
museu. A vertente experimental e artística, portanto, também está presente nas 
ações do coletivo Projetemos por meio do projeto ProjetemosLab. Recentemente, 
em parceria com o Museu de Arte Contemporânea, da Universidade de São Paulo 
(MAC USP), o Projetemos realizou uma oficina de criação visual e projecionismo9. 
A pergunta inicial do texto introdutório do curso dizia: “Como fazer da vídeo-
-guerrilha um videoarte?”, mostrando que há, sim, uma preocupação artística 
em sua produção e reforçando que política e estética não se dissociam.

Considerações Finais
Os exemplos aqui analisados instigam a relação do sujeito com seu corpo, 

afetos, com a cidade e com o outro. Em todas elas, o dispositivo imagético se mos-
tra alterado, híbrido, trazendo a relação de diferentes linguagens, extrapolando 
dimensões, formatos, espaços e narrativas tradicionais e procurando criar expe-
riências estéticas que se completam subjetivamente, sem perder de vista sua po-
tencialidade coletiva. São realizadas apropriações e ressignificações tanto da ima-
gem parada quanto em movimento, levando-a para fora do museu, do cinema ou 
de uma sala, onde se encontraria restrita à visibilidade de poucos para integrar-se 
à paisagem urbana, na qual questiona os próprios dispositivos da cidade, muitos 
deles forjados no período do desenvolvimento urbano modernista no Brasil. A 
paisagem urbana se reconfigura com sobreposições de espaços outros, gerados 
por imagens, projeções e instalações, criando topologias imaginárias que alte-
ram a cartografia da cidade, não apenas de forma física e presencial (constatada 
pelo deslocamento pela cidade, como mostramos na obra de Lucas Bambozzi e 
na de Alexandre Rangel), mas também de forma digital, como faz o coletivo Proje-

9. Oficina realizada entre 10 e 11 de agosto de 2021. Disponível em: https://www.instagram.com/p/
CSKJ9XCnLXq/?utm_medium=copy_link Acesso: 9 set. 2021.

temos ao mapear as ações realizadas em diversas cidades em plataformas digitais 
como o Instagram. A criação das topologias imaginárias por meio das imagens 
visíveis e invisíveis, graças às possibilidades disruptivas do dispositivo cinemato-
gráfico contemporâneo, ganham, portanto, uma nova camada para além da físi-
ca e mental, agregando também a camada virtual. Dessa forma, reconfigura-se 
a noção contemporânea de espaço por meio da ampliação das possibilidades de 
produção de subjetividade de si com o outro e com as cidades, o que implica tam-
bém uma abertura às possibilidades de redesenho das relações dos dispositivos 
mesmo de poder nestes contextos. 

Ressalto como o caráter estético nessas imagens não está desconectado do 
viés político, principalmente quando realizadas no espaço urbano. A cidade, por 
ser um espaço de conflitos, também se apresenta como palco frutífero para as 
possibilidades de manifestação da arte como resistência, no sentido defendido 
por Rancière, que acredita na criação de um sensível dissociado da sensibilidade, 
resultado da concepção de arte como prática artística, ou seja, como “um modo 
de articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras 
de fazer e modos de pensabilidade de suas relações, implicando uma determina-
da ideia da efetividade do pensamento” (RANCIÈRE, 2009, p.13).

Nesse contexto, o artista propõe a experiência para que a prática artística 
se transforme em processo, concluído apenas mediante a participação do outro 
que, em sua vivência individual, contribui para o diálogo aberto proposto pela 
obra com o espaço e a imagem. Tal prática, ao deslocar-se para a cidade, por-
tanto, ocupa-a e subverte, mesmo que apenas durante o tempo da experiência 
estética, os regimes de visibilidade dos sistemas políticos vigentes. As obras de 
Lucas Bambozzi, Alexandre Rangel e do Projetemos promovem uma expansão da 
paisagem urbana, criando uma topologia imaginária, assim como expandem os 
campos imagéticos, não apenas por meio da experimentação com a linguagem, 
mas também com as expansões de cunho social, cultural, histórico e político.
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Introdução
Não parece restar dúvidas de que as cidades são hoje um dos principais 

temas de investigação de nossa atualidade. Não apenas no conjunto de traba-
lhos acadêmicos, mas também dos diversos institutos de pesquisa, que fazem 
do tecido social e da espacialidade urbana um rico objeto de análise, elas se 
constituem foco de variadas reflexões no continente dos conhecimentos e das 
diferentes formas de governo. Em meio ao vasto acervo de reflexões que o tema 
apresenta, destaca-se a importante contribuição de Mumford (1998), que desen-
volve abundante material sobre a história das cidades. Segundo o autor, as cida-
des são objetos constituídos no entrecruzamento de saberes e não podem ser 
compreendidas desde um ponto de vista específico. Para ele, no que diz respeito 
aos espaços urbanos, “não há definição que se aplique sozinha a todas as suas 
manifestações nem descrição isolada que cubra todas as suas transformações, 
desde o núcleo social embrionário até as complexas formas da sua maturidade 
e a desintegração corporal da sua velhice” (Mumford, 1998, p. 9). Da mesma for-
ma, ainda que se constituam arquétipos de nossa atualidade, os espaços urbanos 
não são os únicos exemplos de formas gregárias de vida: “antes da cidade, houve 
a pequena povoação, o santuário e a aldeia; antes da aldeia, o acampamento, 
o esconderijo, a caverna, o montão de pedras; e antes de tudo isso, houve cer-
ta predisposição para a vida social que o homem compartilha, evidentemente, 
com diversas outras espécies animais” (Mumford, 1998, p. 11). Sem adotar aqui a 
perspectiva evolucionista muito menos a da divisão entre culturas − afinal, Lévi-
-Strauss, Franz Boas, Malinowski já nos deram elementos suficientes para com-
preender que, do ponto de vista cultural, não há princípio de hierarquia entre as 
diferentes formações simbólicas −, pode-se dizer que as cidades são, de alguma 
maneira, formas gregárias constituídas por características próprias, das quais se 
pode mencionar muito especialmente a intensificação da vida associativa, resul-
tado das altas densidades demográficas que caracterizam tais regiões a partir do 
século XIX. Segundo Mumford (1998, p. 571), “em 1800 nem sequer uma cidade 
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do mundo ocidental tinha um milhão de habitantes: Londres, a maior delas, ti-
nha apenas 959 310, ao passo que Paris tinha pouco mais de meio milhão, muito 
menos do que Amsterdam hoje em dia”. Entretanto, afirma ele, transcorrido um 
século, “onze metrópoles de mais de um milhão de habitantes tinham passado 
a existir, inclusive Berlim, Chicago, Nova Iorque, Filadélfia, Moscou, São Peter-
sburgo, Viena, Tóquio e Calcutá” (Mumford, 1998, p. 571). Ora, de lá para cá o 
número de pessoas residentes em áreas consideradas urbanas só aumentaria. 
Em países como o Brasil, por exemplo, o crescimento populacional nas cida-
des seria inversamente proporcional à ocupação do próprio território nacional. 
Segundo a página da Embrapa (2017), “as áreas consideradas urbanas no Bra-
sil representam menos de 1% do território nacional (0,63%) e concentram 160 
milhões de pessoas, ou seja, 84,3% da população brasileira”. Como se vê, por-
tanto, o surgimento das metrópoles seria efeito de um tipo bastante particular 
de progresso, que concentraria nos espaços urbanos não apenas a sua lógica de 
desenvolvimento material, mas, especialmente, o conjunto de altas densidades 
demográficas como uma de suas marcas mais explícitas. 

Tais características são aquelas, então, que nos permitem dizer que as cida-
des fazem da “existência da sociabilidade (...) um fim em si mesma” (Velho, 1986, 
p. 13). Na esteira de cientistas sociais como G.H. Mead, H. Blumer, Erving Go-
fmann, Howard Becker e, principalmente, Georg Simmel, Gilberto Velho (1989) 
desenvolve importante reflexão sobre os espaços urbanos como produtores da 
íntima relação entre culturas subjetivas e a prática da atividade associativa. De 
acordo com o antropólogo, não é possível dissociar a produção da subjetividade 
de seu contexto social: “seja a interação, a sociedade ou a cultura, a subjetividade 
– o interno – é produzida, condicionada, fabricada pelo externo. [Ou seja], o in-
divíduo ou o self, dependente da vertente, é essencialmente social” (Velho, 1986, 
p. 21). Nesse caso, não apenas a noção de indivíduo passa a estar determinada 
historicamente, mas, sobretudo, acaba por ganhar contornos próprios em coin-
cidência com a própria emergência das cidades, que veem nascer, como particu-

laridade de suas formas associativas, a figura histórica do sujeito psicologizado 
(Velho, 1986). Para Velho (1986, p. 25), como paradigma moderno, a irrupção das 
cidades vem acompanhada da “ideia de uma psicologização da sociedade [que] 
procura, justamente, dar conta do que seria um processo generalizado em que o 
sujeito psicológico, passa, de fato, a ser a medida de todas as coisas”. Em diálogo 
com Simmel (1967), para quem as cidades fazem surgir uma psicologia urbana 
própria, marcada pela capacidade de locomoção e pela intensificação da vida 
mental, Velho (1986, p. 24) concebe as cidades como espécies de dispositivos em 
que a “construção do sujeito pode ter como referências básicas o econômico, o 
político, a sexualidade, o discurso, etc., com diferentes pesos e ênfases”. Trata-
-se, em sua opinião, de pensar tal sujeito desde a perspectiva de uma antropolo-
gia contemporânea que já não cogita homens e mulheres desvinculados de uma 
ampla e complexa rede de sentidos: “vivemos neste web of meanings que não foi 
criado por nenhum de nós individualmente e que expressa a existência e a pres-
são de uma sociedade e cultura que nos precedem e englobam” (Velho, 1986, p. 
49). Ora, como parte fundamental dessa rede construtora de sujeitos compare-
cem muito particularmente os meios de comunicação. Tomados os exemplos 
das cidades, eles são hoje parte sine qua non da constituição desse sujeito histó-
rico psicologizado de que trata Velho. A rigor, talvez já não seja possível pensá-lo 
fora da ubiquidade digital que caracteriza o atual funcionamento das cidades, 
em especial, o regime das imagens como lógica estruturante da sociabilidade 
urbana contemporânea. 

Sociedade das imagens 
Em sua apresentação da importante obra de Guy Debord, Christian Ferrer 

(2017, p. 7) afirma que um dos méritos do autor teria sido ser “um homem cons-
ciente das imagens”. Segundo ele, para além “de olhares que assimilam man-
samente contínuas radiações de estímulos visuais” (Ferrer, 2017, p. 7), Debord 
teria conseguido penetrá-las mostrando como constituem, em nosso tempo, 
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um “modo predominante de distribuição corporal da energia psíquica” (Ferrer, 
2017, p. 9). Debord, argumenta Ferrer (2017, p. 9), teria nos mostrado como “cada 
época requer a distribuição corporal da energia psíquica [em que] o alcance pes-
soal e social da memória, da visão e da imaginação está subordinado (...) ao or-
ganograma energético que a cultura inocula em cada corpo”. Desde meados do 
século passado, ele continua, Debord teria nos mostrado como o espetáculo te-
ria constituído um novo organograma energético de nossa época, respondendo 
por um reencantamento administrado do mundo, que então reconstruiria nos-
sas relações com os territórios. De fato, para Debord (2017, p. 38), “o espetáculo 
não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada 
por imagens”. A particularidade das imagens, em sua opinião, não residiria ape-
nas em como ou no significado que elas estabelecem, mas em sua capacidade 
de instaurar rede de relações cuja força, entre outros aspectos, reorganiza as di-
mensões de tempo e espaço. No primeiro caso, “tanto como tempo do consumo 
das imagens, em sentido restrito, como imagem do consumo do tempo, em toda 
sua extensão” (Debord, 2017, p. 129). No segundo, como desdobramento da pla-
nificação urbana empreendida pelo capital, centrada no princípio da separação 
que reintegra controladamente os indivíduos (Debord, 2017). Para o autor, se o 
processo de modernização perseguira a retirada do tempo dos territórios, ele 
também promoveria a exclusão da “realidade do espaço” (Debord, 2017, p. 136), 
muito especialmente nos itinerários urbanos. Pelos meios de comunicação, ele 
observa, atualizar-se-ia a separação urbana que supunha “recuperar os indiví-
duos isolados como indivíduos isolados em conjunto” (Debord, 2017, p. 138). Ou 
seja, como resultado do esforço em diminuir a espontaneidade do encontro − 
uma das principais marcas da planificação burguesa empreendida no espaço 
urbano −, diz ele, os meios de comunicação acabariam por eliminar “a distância 
geográfica [mas] recolhe[ndo] interiormente a distância como separação espeta-
cular” (Debord, 2017, p. 136). Daí o esfarelamento da rua e da natureza dos luga-
res em prol do “espetáculo [que passou a reunir] (...) o separado, mas (...) como 

separado” (Debord, 2017, p. 47). 
Ora, podemos perguntar então: qual exatamente a relação de tais questões 

com os estudos e a experiência da paisagem na contemporaneidade? A hipótese 
aqui apresentada é a de que, tomada a revolução da rede digital, principalmente 
no caso dos espaços urbanos, podemos falar hoje do que seria uma verdadeira 
comutação da paisagem. Referimo-nos, particularmente, ao contexto históri-
co em que as cidades passam a ser pensadas como dispositivos urbanos cujas 
dimensões geográficas já não figuram separadamente do que seria uma nova 
topologia eletrônica (Virilio, 2014). Interessado no estudo das condições que pos-
sibilitam a experiência, Virilio afirma que o tempo e a reorganização espacial são 
importantes requisitos da percepção. De acordo com o autor, na virada do século 
XX para o XXI, ocasião em que as cidades se tornam palco de uma revolução da 
circulação, caracterizada por acoplamentos geográficos e telemáticos sob a égi-
de da aceleração, seria inevitável pensar como o “cinematismo propaga a última 
aparência de urbanismo” (Virilio, 2014, p. 15), provocando, então, uma mudança 
paradigmática da percepção. Do ponto de vista do espaço, as interfaces repre-
sentam novas superfícies-limite, ou seja, elas constituem uma espécie de dobra 
entre o aqui e agora mais imediato e o além sem fim da informação. No caso da 
distância-velocidade, estaríamos diante de uma nova ordem de “grandeza primi-
tiva aquém de toda medida tanto de tempo como de lugar” (Virilio, 2014). Tanto 
no caso de um quanto no outro, afirma ele, produz-se uma transformação signi-
ficativa da duração sensível da experiência, em que ela se descola da potência do 
lugar, assim como do tempo nele vivido. A mudança, portanto, aponta para o que 
seria uma progressiva desidratação da exterioridade do acontecimento midiáti-
co na experiência urbana contemporânea. Entre tais exterioridades encontra-se 
propriamente a experiência da paisagem, que passa a estar dada, de modo irre-
mediável, entre uma economia política da velocidade (Virilio, 2014) − responsá-
vel pelo incremento da circulação de pessoas, bens e mercadorias −, e o universo 
atemporal, microprogramado e atópico da informação (CRARY, 2015). 
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Paisagem como permuta informacional  
Como parte do contexto descrito por Virilio, tem-se agora um tipo de neu-

tralização do olhar, em que a paisagem migra do devaneio e da condição de um 
outro que não se reduz aos nossos desejos de domínio pela linguagem, passan-
do a substrato da compulsão generalizada por sensações, espécie de autotrans-
cendência coletiva. Aqui a paisagem se vincula a uma nova ontologia em que, 
segundo Christoph Türcke (2010, p. 45), “o indivíduo (...) não pode senão me-
tamorfosear-se em um transmissor de si próprio”. Trata-se agora de um tipo de 
eclipse em que a radiação pessoal (cada vez mais pálida e residual) é tomada 
pela irradiação midiática, de ordem etérea, em que o aqui e agora do “aí” do ser, 
pensado por toda a tradição filosófica, migra ao “aí” do transmissor, que “deve 
estar situado em algum lugar, totalmente indiferente, contanto que funcione” 
(Türcke, 2010, p. 45). Trata-se do estar “aí” de um emissor que implica que “es-
teja na linha: no éter, nas frequências que permitem sua percepção” (Türcke, 
2010, p. 45). Em suma, nesse contexto, a experiência da paisagem parece estar 
dada em permutas informacionais exiladas de tempo e espaço. Segundo Virilio 
(1996a, p. 62), tem-se aí então a produção de uma visão sem olhar que, para ele, 
“nada mais [seria] do que a reprodução de um intenso cegamento” resultado da 
hipérbole de um novo tipo de violência, a violência das imagens, resultado da 
industrialização da ubiquidade e instantaneidade dos corpos, cujos resultados 
incluiriam o próprio benefício de nos livrar do “ato de ver”. Trata-se, continua 
o autor, de um cegamento que não advém exatamente de um tipo de violência 
negativa, ou seja, que requer separar ou subtrair os indivíduos de sua força ou 
virtualidade. De outro modo, a violência das imagens reside num princípio de 
potência, isto é, na intensificação da própria atividade audiovisual como marca 
da cultura contemporânea. Para o ensaísta francês, se a cegueira fora um tipo de 
oposto ao ideal de visão como sinônimo de esclarecimento, em que os próprios 
meios de comunicação de massa foram celebrados como vetores de sua supera-
ção, agora ela resultaria de uma espécie de demasia da própria visão. Ou seja, se 

os meios de reprodução técnica da imagem foram concebidos como formas de 
redimir o olho humano dando-lhe acesso ao que, naturalmente, não poderia ver, 
agora eles já não permitiriam que o mesmo olho humano visse distraidamente. 
Como se tal violência fosse uma espécie de “plágio do mundo visível” (Virilio, 
1996a, p. 33), instaurado pelas lógicas do movimento, em especial, pelas lógicas 
da aceleração que colocam “sobre o invisível (o olho nu) a máscara do visível” 
(Virilio, 1996a, p. 62). 

Virilio faz alusão ao vertiginoso aumento do estímulo e da aceleração da 
atividade visual cujos efeitos têm no tensionamento da inteligibilidade das apa-
rências um de seus principais resultados. Para o autor, como desdobramento 
da revolução do motor (Virilio, 1996a), coloca-se em xeque nossa capacidade de 
diferenciar, no movimento das coisas visíveis, o que é, por exemplo, aceleração 
e o que é lentidão. A rigor, diz ele, no movimento do mundo “nós não perce-
bemos mais naturalmente suas lentidões do que suas acelerações, não perce-
bemos o que seria a realidade do próprio tempo em que o movimento se dá” 
(Virilio,1996a, p. 64). Para ele, o “movimento é o cegamento” (Virilio, 1996a, p. 
64). Em outras palavras, já não haveria o que ser visto no que é imóvel. Nesse 
caso, se, pelo menos até a primeira metade do século XIX, este último teria sido 
fonte predominante de representação no Ocidente, com o advento do olhar in-
tensificado, a inteligibilidade das aparências fixar-se-ia agora majoritariamente 
no movimento dos objetos. Isso porque, diz Virilio (1996a, p. 29), é “o movimento 
[que] cria o acontecimento, [e por isso] o real é cinedramático e o complexo in-
formacional jamais teria alcançado a força que tem (...) se não tivesse sido (...) 
capaz de ritmar uma perpétua modificação das aparências”. Em boa medida, 
tal dinâmica é aquela que faz com que a “coisa descrita [assuma] maior impor-
tância que a coisa real” (Virilio, 1996a, p. 45), ou seja, é ela que circunscreve a 
inteligibilidade das aparências à “velocidade de transferência e de transmissão 
midiáticas” (Virilio, 1996a, p. 49), como se o segredo das coisas estivesse na velo-
cidade de transmissão das informações. Ainda que de consequências variadas, 
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portanto, o contexto que envolve a revolução das imagens é aquele que atende 
por uma estética da desaparição (Virilio, 2015), título de outro livro do ensaísta 
francês, em que “o que é visto já está destruído, [e] (...) vale ser destruído antes 
de ser visto” (Virilio, 1996a, p. 61). Trata-se aí de uma neutralização do olhar que 
passa a estar dada na subsunção das lógicas de duração às da velocidade (Virilio, 
1996b) e que atinge, sobretudo, a experiência da paisagem, uma vez que incide 
em “nossa capacidade inata de fazer a distinção entre o real e as imagens que 
dele produzimos” (Virilio, 1996a, p. 67). 

Caminhar para recuperar a paisagem
No contexto de comutação da paisagem, portanto, o que parece arrefecer é 

a “composição livre do teatro das aparências” (Gros, 2010, p. 166). Fruto de um 
sujeito virado para fora, o olhar se vê progressivamente circunscrito à lógica do 
indispensável, isto é, ao acelerado entrelaçamento de dependências que caracte-
riza “a abundância da oferta (de mercadorias, transportes, redes integradas) [e] a 
multiplicação das facilidades (de comunicação, compra, deslocamento)” (Gros, 
2010, p.12). Em outras palavras, se é verdade que o incremento do produtivismo 
contemporâneo encontra na intensificação da economia visual um importante 
aliado, não parece forçoso dizer que uma de suas principais consequências tra-
ta do condicionamento histórico em que a percepção tende a ser muito pouco 
receptiva à espontaneidade das aparências. Apressados em acompanhar o arre-
batamento da velocidade, já não vemos nela o que os surrealistas denominaram 
“a indigência do sonho trivial” (Virilio, 1996a, p. 66), espécie de conformação 
prática de desejos que implicam a alteridade da fantasia como engendramento 
do outro, força ascensional, necessariamente atópica, desprovida de lugar e de 
imagem, que não só nos permite renunciar à consciência de nós mesmos, mas, 
sobretudo, experimentar a narrativa dotada de sentido. Fechada à força da ato-
pia, a percepção forjada no atual sistema de dependências não incorpora qual-
quer alteridade que se situe fora da intensificação de seu princípio de aceleração 

e circulação. Segundo Han (2021), falta conclusão à rede digital. Esvaziada da 
atopia do outro, bem como saturada de tantos outros ilimitadamente possíveis, 
sua estrutura narrativa básica passa a estar dada na fusão dos ideais de potên-
cia e possibilidade. Por isso, lembra Han (2014, p. 30), a rede digital já não tem 
capacidade de morte, ou seja, se a fantasia como estrutura provida de sentido 
requer um “morre-se no outro [sendo] essa morte [seguida] de um retorno a si”, o 
regime digital se alimenta de estruturas aditivas, em que o consumo do eu narcí-
sico como experiência de liberação ilimitada apenas reifica a promessa sem fim 
dos fluxos de informação. Diferente, todavia, do narcisismo que caracteriza o 
regime do espetáculo, a fantasia, como condição de narrativa, implica a “dádiva 
do outro, [ela] pressupõe a renúncia, a entrega do si” (Han, 2021, p. 38), ou seja, 
“uma impotência em que eu, em vez de me afirmar, me perco no outro ou para 
o outro, que de novo me alenta” (Han, 2014, p. 31). A nosso ver, portanto, a essa 
experiência pertence então a retomada da paisagem. Trata-se aqui da paisagem 
como acontecimento que emerge do abandono (mesmo que momentâneo) do 
sistema de dependências e que implica um morrer no “outro que não é possível 
alcançar sob o regime do eu” (Han, 2014, p. 9), isto é, que requer colocar em 
“ação um desconhecimento voluntário de si mesmo, um voluntário esvaziamen-
to de si mesmo” (Han, 2014, p.11). 

Ora, entre as diversas contingências envolvendo a retomada da paisagem 
pode-se mencionar o ato de caminhar como uma das mais comuns. Caminhar 
é incorporar a duração da distância. Um modo de subverter a simples alienação 
dos corpos à pressa, bem como ao tempo condensado e superposto da informa-
ção e que nos abre a possibilidade de retomada de nossa própria narrativa. Nes-
se caso, uma narrativa feita com os pés, ou seja, andar para poder narrar, para 
reencontrar a paisagem. Não nos referimos, todavia, ao reencontro da narrativa 
que sugere maior consciência de nós mesmos. A rigor, nos lembra Gros (2010, p. 
14), “ao andar, escapa-se à própria ideia de identidade, à tentação de ser alguém, 
ter um nome e uma história. (...) A liberdade, caminhando, é não ser ninguém, 
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porque o corpo que caminha não tem uma história, tem tão somente uma cor-
rente de vida imemorial”. Da mesma forma, paisagem aqui não é simplesmente 
exterioridade espacial, mas acontecimento que implica percorrer as cidades. 
Trata-se da compreensão de que desde o movimento das pernas os espaços urba-
nos acontecem diante de nossos olhos. Em outras palavras, da caminhada como 
“(...) momento em que a cidade toma proporções tais que vira paisagem” (Gros, 
2010, p. 178). Para Gros, há diferentes tipos de caminhada, a qual não se reduz a 
zanzar aleatoriamente no indeterminado. Segundo ele, a caminhada foi “ao lon-
go da história (...) adquirindo formas codificadas que estipulavam seu decurso, 
seu termo e sua finalidade” (Gros, 2010, p. 111). Entre tais modalidades culturais, 
talvez uma das mais conhecidas seja a peregrinação, que tem como alicerces 
“uma utopia e um mito: o mito da regeneração e a utopia da presença” (Gros, 
2010, p. 123). Em ambos, a peregrinação se define como experiência mística cuja 
resultante é a transformação interior daquele que caminha. Outro exemplo de 
caminhada são os passeios simples: “o passeio como rito absoluto, criação de 
uma alma infantil, passeio como livre descanso, recreação do espírito, o passeio 
como redescoberta” (Gros, 2010, p. 161). Nesse caso, a particularidade da cami-
nhada está “na disponibilidade do espírito, tão rara na existência atarefada, pola-
rizada, acorrentada às nossas próprias teimosias” (Gros, 2010, p. 167). Ora, entre 
tais modalidades culturais envolvendo a caminhada, do ponto de vista urbano, 
talvez uma das mais singulares seja a do flâneur, narrada por Walter Benjamin 
ao reler Baudelaire, que a descreve como um tipo de experiência inerente às 
megalópoles do final do século XIX. Para Benjamin, o flâneur constitui a prática 
em que caminhar é também e, sobretudo, a possibilidade de subverter a cidade, 
a multidão, a mercadoria. (Gros, 2010). Caminhar, portanto, como uma forma 
bastante particular de subversão. Nesse caso, “subversão não é opor-se, mas 
contornar, desviar, exagerar até deturpar, aceitar até ultrapassar” (Gros, 2010, p. 
179). Ou seja, trata-se de uma subversão flutuante aos atrativos da modernidade. 
Por meio dela, o flâneur “desvirtua a solidão, a velocidade, o atarefamento e o 

consumo” (Gros, 2010, p. 179). No primeiro caso, ele se esconde no anonimato. 
Em atitude voluntária, se lança na multidão para nela se ocultar. Diferentemente 
de o achatar, entretanto, a multidão “o singulariza para si mesmo” (Gros, 2010, 
p. 180). Da mesma forma, em vez de reforçar o embrutecimento da aceleração 
atarefada, a lentidão do flâneur implica um desembaraço fundamental: perce-
ber “as faíscas, as aproximações, os encontros”, ou seja, no descompasso da ve-
locidade ele vai “agarrando no ar os choques e os encontros [e] não para de criar 
imagens poéticas” (Gros, 2010, p. 181). Significa dizer que para o flâneur a paisa-
gem já não se dá como consumo, mas como incidente. Entretanto, diferente das 
grandes peregrinações em que ela se descortina como virtude dos grandes esfor-
ços empreendidos, a paisagem acontece como captura “no ar [de] encontros im-
prováveis, instantes furtivos, coincidências fugitivas”. Em suma, através de suas 
andanças, ele “ultrapassa a atrocidade das cidades para resgatar suas maravilhas 
passageiras, (...) [para as] remitologizar (...) inventar novas divindades, explorar 
a superfície poética do espetáculo urbano” (Gros, 2010, p. 181) 

Conclusão
Desde a experiência do flâneur, portanto, pode-se compreender o ato de ca-

minhar como possibilidade de recuperação das imagens que nos habitam. Tal 
retomada implica colocar em ação não apenas o que Gros chama de uma liber-
dade de renúncia, a qual permite “nos livrar das ilusões do indispensável” (2010, 
p. 11), mas, efetivamente, uma subtração ao solipsismo contemporâneo, que faz 
do ensimesmamento individual fonte constante de uma série de novas patolo-
gias que nos liberam de ver. Em síntese, o ato de caminhar apresenta-se como 
fonte de retomada de nossas próprias imagens, posto que constitui forma prática 
de duração da distância, que tanto permite o esvaziamento de si mesmo quanto 
o reencontro com a atopia de nós mesmos, fazendo com que “a alma [fique] (...) 
então [novamente] disponível para o mundo das aparências” (Gros, 2010, p. 167). 
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A Inscrição da natureza em  
duas paisagens nacionais

ERNESTO LIVON GROSMAN1

( tradução de Susana Dobal )2

1. Ernesto Livon Grosman nasceu e cresceu na Argentina. É escritor e cineasta, ensina literatura 
e cinema no Departamento de Comunicação do Boston College. Seus filmes incluem Cartoneros 
(2006), sobre o processo informal de reciclagem na Argentina, MADI (2016), sobre o movimento 
construtivista na Argentina e no Uruguai durante os anos 1940 e Brascó (2013), uma história da 
vida política e cultural da Argentina nos últimos cinquenta anos pelos olhos do poeta, editor e artista 
Miguel Brascó. Escreveu, editou e contribuiu para diversos livros, ensaios, filmes e projetos online 
sobre o trabalho experimental de poetas e cineastas latino-americanos. Seus livros incluem The Oxford 
Book of Latin American Poetry (2009), co-editado com Cecilia Vicuña  e Geografías Imaginarias: 
La Patagonia y la literatura de viaje (2004). Seu filme mais recente é Wolff On Composition (2021) 
sobre a obra do músico experimental Christian Wolff, apresentado no 2º Colóquio de Fotografia e 
Imagem da UnB: a Paisagem como Narrativa, que deu origem a esse livro. 
2. Traduzido do artigo inédito “The Inscription of Nature in Two National Landscapes”, 
apresentado no 2º Colóquio de Fotografia e Imagem da Universidade de Brasília: a paisagem como 
narrativa.
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Este ensaio parte de ideia de que a paisagem não é um território, um 
pedaço de terra ou um espaço físico, mas uma representação feita por 
meio da escrita, pintura, fotografia etc. A significação de qualquer pai-
sagem, como a língua, é arbitrária e construída no contexto de uma co-
munidade interpretativa que concorda com os seus significados. Ou seja, 
uma paisagem entendida como representação deriva seus múltiplos sen-
tidos de uma narrativa implícita. Esta breve reflexão propõe dois casos 
em que as paisagens constituem narrativas fundacionais de duas nações. 

A experiência da paisagem como representação mudou ao longo do 
tempo, mas é consistentemente definida pelo contexto. Entre o final do sé-
culo XIX e o início do século XX, houve uma mudança na nossa maneira de 
produzir imagens e, nesse processo, encontramos uma nova forma de nos 
relacionarmos com as imagens. Por volta dessa época, a paisagem como 
conceito evoluiu de um espaço a ser olhado de uma certa distância para 
um espaço onde o espectador entra para ganhar uma experiência intros-
pectiva. É uma mudança de foco do referente para o observador, porém, 
mais importante, encurta a distância entre a imagem e o observador. 

Essa mudança no distanciamento do espectador ecoa a observação de 
Walter Benjamin de que o filme como meio implica a transformação da dis-
tância do espectador em relação à imagem projetada. Eu argumentaria que 
essa mudança no distanciamento resulta de uma interioridade crescente do 
observador. É um momento em que a paisagem começa a perder seu valor 
indexical, principalmente como representação da produtividade.3 

Pode-se encontrar um exemplo da relação mais antiga e objetiva entre 
observador e objeto nos primeiros filmes dos irmãos Lumière. Os cinegrafis-
tas contratados por eles percorreram o mundo para captar paisagens nunca 

3. Para saber mais sobre isso, consulte o extenso trabalho de John Brinckerhoff Jackson (1984) sobre 
a história da paisagem americana. Ele defende fortemente uma mudança na função e na compreensão 
da paisagem rural como um reflexo da atividade econômica. 
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Nas Américas, desde muito cedo, a novidade do território inspi-
rou a literatura de viagem que vinculava as características de certas 
paisagens a narrativas fundacionais específicas. Essas reflexões sobre 
a paisagem como narrativa não são específicas a um meio e se relacio-
nam igualmente com a pintura, a fotografia ou as representações textu-
ais. No momento em que representamos a paisagem em palavras, sons, 
imagens, fotografias, elas se tornam parte de uma estrutura narrativa 
mais ampla que nos leva ao que John Brinckerhoff Jackson descreve 
como paisagens culturais.5 

Essa reafirmação da cultura é a característica definidora que molda como 
uma paisagem se torna parte integrante de um grupo social, um país, etc. De-
pendendo da região e do contexto cultural, a paisagem produzirá diferentes 
narrativas fundacionais. Nas Américas, essas narrativas costumam comparar 
a paisagem da Europa, deixada para trás, com a do novo continente. As dife-
renças são dignas de nota, mas a forma como são construídas talvez seja mais 
relevante para a ideia de paisagem como narrativa do que o próprio conteúdo. 
Esta abordagem mais estrutural, juntamente com a mudança na distância dos 
observadores, facilita encontrar semelhanças familiares entre as narrativas 
da paisagem do Sul e do Norte, preservando as características distintas delas. 

Nesse contexto, quero propor dois casos de paisagem cultural 
como narrativas nacionais fundacionais: a Patagônia, no sul da Argen-
tina, e New England, na região Nordeste dos Estados Unidos. Ambos os 

interagimos com o que nos cerca de uma forma mais intensa e profunda.” Uma campanha que inclui 
uma seção chamada“Conversas com a paisagem”. Ver http://links.email.marimekko.com/servlet/
MailView?ms=MTU1OTk4NzES1&r=OTMzNjI4MjAwNjUS1&j=MTg1MDYyNjM2NwS2&mt=1&rt=0 
Acesso: 1 ago.2021. 
5. Essa observação pretende sublinhar a característica geral da paisagem como narrativa e seu papel 
particular na formulação de identidades nacionais. Ainda assim, a questão sobre a especificidade 
de um determinado meio e sua relação com a paisagem como narrativa merece ser explorada: qual 
é a especificidade das paisagens quando pintadas ou fotografadas em suporte analógico ou digital, 
quando conectadas a outros meios, incluindo a escrita, etc. 

antes vistas: uma experiência valorizada por sua raridade e exotismo, fruto 
do distanciamento dessas imagens em relação ao espectador. A produção de 
imagens distribuídas em massa possibilitou que as paisagens se tornassem 
uma experiência mais autorreflexiva ao encurtar a distância do observador 
e a acessibilidade às imagens graças à modalidade mecânica de reprodução. 

A mudança da descrição objetiva para uma interpretação principal-
mente subjetiva da paisagem é uma prática encontrada tanto na arte eru-
dita quanto na cultura popular. A circulação e a reciclagem da arte erudita 
na internet quase sempre trazem a ideia de arte da pintura à fotografia por 
celular, de uma apresentação objetiva e, às vezes, institucional de imagens 
a um uso altamente pessoal de imagens que, muitas vezes, se desvinculam 
de seu contexto original.  

A publicidade também promoveu a causa da interioridade. Como 
nos anúncios de resorts de praia, somos convidados a nos projetar 
na intimidade aumentada de uma paisagem que promete privacida-
de na imensidão de uma praia distante. Essas imagens são sempre 
apresentadas como a possibilidade de comprar tempo de qualidade 
em uma paisagem isolada para ganhar privacidade. Narrativas de 
paisagem como avaliação de valor surgirão novamente mais tarde 
em um de meus dois casos. Por enquanto, digamos que o valor seja 
um componente estrutural de diversas narrativas da paisagem. Mui-
tas vezes elas são vistas como a manifestação de beleza, biodiversi-
dade, potencial econômico etc e, portanto, a serviço de uma narra-
tiva que vai além da simples representação direta.4

4. A ideia da paisagem como mercadoria está disponível em todos os lugares, incluindo a campanha 
mais recente da Marimekko [empresa finlandesa de moda e objetos para o lar (n. da t.)] para o outono 
de 2021: “Culminando com o nosso 70º aniversário, nossa coleção Future Landscapes para outono/
inverno 2021 apresenta uma coleção de vestidos, a peça icônica da Marimekko. Eles refletem a 
inspiração na natureza das paisagens em constante mudança. Essas novas estampas foram criadas 
na natureza, levando um pincel e uma tela para diferentes tipos de paisagens e estudando como 

http://links.email.marimekko.com/servlet/MailView?ms=MTU1OTk4NzES1&r=OTMzNjI4MjAwNjUS1&j=MTg1MDYyNjM2NwS2&mt=1&rt=0
http://links.email.marimekko.com/servlet/MailView?ms=MTU1OTk4NzES1&r=OTMzNjI4MjAwNjUS1&j=MTg1MDYyNjM2NwS2&mt=1&rt=0
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Essa fusão entre a missão científica e o projeto cívico é característica 
do modelo positivista predominante no início do século XIX na Argenti-
na. Na medida em que algumas das ideias de Moreno circulavam ampla-
mente quando ele escreveu, pode-se argumentar que seu interesse pela 
paisagem da Patagônia se inscreveu em uma série de eventos políticos 
que antecederam suas viagens. Entre as mais importantes está a chama-
da Conquista do Deserto, campanha militar responsável pelo genocídio 
das populações indígenas.7 

Não é difícil ouvir na citação de Moreno ecos daquele outro viajante e 
presidente da Argentina, Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), cuja 
ideia de civilização como sinônimo de cultura e natureza como barbárie é 
parafraseada nos escritos de Moreno. Nesse sentido, e seguindo a ideia de 
Roland Barthes, Sarmiento (1970) inaugura o teatro da escrita em que Mo-
reno apresenta sua obra.8 Embora não enuncie a oposição entre civilização 
e barbárie, para Moreno, a viagem carrega o tom da “colonização” urgente 
e a descrição de uma paisagem única que se espera seja incorporada como 
exemplo da grandiosidade da Argentina. Nos escritos de viagem de Moreno, 
o desconhecido na paisagem da Patagônia é ao mesmo tempo um incentivo, 
uma justificativa para a viagem e a medida do futuro desenvolvimento da 
Argentina como nação. 

Moreno sempre tenta persuadir seus contemporâneos sobre a bele-
za da área para fornecer um levantamento completo da região. Em Re-
conocimiento de la región andina de la República Argentina, publicado em 

7. Julio Argentino Roca (1843 - 1914) foi presidente da Argentina e, como general do exército, 
conduziu a Conquista do Deserto em 1870, responsável pelo desaparecimento de grande parte da 
população indígena da Patagônia. 
8. Roland Barthes apresenta essa noção de escrita como teatro em O Grau Zero da Escrita. É 
interessante que um escritor que nunca viajou ao continente americano imagine a paisagem como 
um palco. A Amerika, de Kafka, termina quando seu protagonista, Karl Rossmann, chega ao “Teatro 
da Natureza de Oklahama” (no original), onde todos encontram seu lugar na vida. Para Moreno, a 
Patagônia é também onde ele encontra seu propósito como cientista e figura pública. 

casos ocorrem mais ou menos em tempos paralelos: a segunda metade 
do século XIX e o início do século XX. É uma época nas Américas as-
sociada à definição de identidades nacionais por meio da literatura, 
música, pintura e ciência. No Norte e no Sul, essas narrativas, míticas 
no sentido barthesiano do termo, desenvolvidas pelos primeiros escri-
tores de viagens, estão presentes ainda hoje pois continuam fazendo 
parte de seus respectivos projetos nacionais. 

O caso da Patagônia
Dos muitos viajantes que escreveram sobre a paisagem patagônica, gos-

taria de me concentrar em uma das primeiras narrativas argentinas a propor 
o levantamento daquele território como componente científico de um proje-
to político. 

Francisco Perito Moreno (1852-1919), nascido na Argentina, foi igual-
mente ativo na ciência e na política. Ele foi uma figura-chave na resolu-
ção do conflito de fronteira entre Argentina e Chile e um dos principais 
apoiadores, na época, do recém-criado Museo Nacional de Ciencias de La 
Plata. O museu era tão moderno e ambicioso quanto a Argentina do final 
do século XIX. Baseado em alguns dos principais museus de ciência euro-
peus, Moreno vinculou sua fundação e desenvolvimento a várias viagens 
nas quais ele explorou, pesquisou, catalogou e ajudou a definir a paisagem 
da Patagônia como fonte da coleção do museu. Moreno nos dá uma ideia da 
abrangência que espera do museu ao dizer: “Os maiores prazeres intelec-
tuais que elevam o espírito do homem e dão força ao povo são aqueles que 
surgem do estudo da Natureza e da utilização de seus elementos para o bem 
da comunidade” (MORENO 1885, p. 9-10).6 

6. Esses e os demais textos citados foram traduzidos para o inglês pelo autor do artigo e traduzidos 
aqui a partir da citação do autor (n. da t.).
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Charles Darwin (1809-1882), George Musters (1841-1879) e Lady Flo-
rence Dixie (1855-1905), entre outros.9 No entanto, ele substitui um 
ponto de vista colonial por um nacional. Enquanto essas narrativas 
de viagem contribuíram para o expansionismo britânico bem desen-
volvido, Moreno é o primeiro a sustentar a ideia da Patagônia como 
uma paisagem vazia que precisa ser civilizada tanto por sua ocupação 
física quanto pelo conhecimento científico, para promover uma visão 
de desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a narrativa de Moreno 
atribui à suposta paisagem vazia da Patagônia o papel de palco onde o 
conhecimento científico e a ocupação física transformarão a natureza 
em civilização. Em seus escritos, a representação da paisagem da Pa-
tagônia se tornou a narrativa fundadora da Argentina. 

Para Moreno, a exploração e representação da Patagônia é o 
primeiro passo para sua ocupação. Ele faz um esforço orgânico e 
didático para apresentar a Patagônia não como um território exó-
tico e distante, mas como matéria-prima para um projeto cívico-
-científico. Em Viaje a la Patagonia Austral (1969, [1877]), ele pro-
põe a domesticação do território patagônico com a força retórica 
do discurso científico. Nas narrativas que compõem seu primeiro 
livro, a Patagônia aparece em uma descrição inesgotável da paisa-
gem que permitiria redimensionar a nação, conferindo-lhe, entre 
outras coisas, um passado pré-histórico de prestígio que ultrapas-
saria até as projeções de Darwin. 

O caso de New England

9. Algumas das narrativas de viagens britânicas mais conhecidas incluem At Home with the 
Patagonians, de George Musters, Across Patagonia, de Florence Dixie e, claro, The Voyage of the 
Beagle [A viagem do Beagle], de Charles Darwin. Muitas dessas narrativas do século XIX ressurgem 
no século XX em In Patagonia [Na Patagônia], de Burce Chatwin (n. do a.). Apenas os títulos com 
tradução em português foram traduzidos. (n. da t.).

1898, Moreno propõe-se a “conhecer todos os cantos destes territórios 
e convencer com provas irrefutáveis aos incrédulos e apáticos sobre o 
grande fator de nossa grandeza que seria a Patagônia apreciada pelo seu 
justo valor.” (MORENO 1898, p. 209.) 

O termo crítico na citação de Moreno, repetido em vários de seus textos, 
é “justo valor”. Moreno sempre apela à crítica da indiferença da Argentina 
pela área e faz uma comparação com o desenvolvimento europeu ou norte-
-americano para transmitir seu senso de valor. Ao apresentar o relatório de 
sua última viagem de pesquisa, organizada com assistência direta do Estado 
argentino, Moreno comenta: 

Nós nos esquecemos que se é uma questão de honra nacional 
defender a integridade do solo nativo, deve ser também dar 
a este solo todo o seu valor, evitando assim que tenhamos 
de defender a sua integridade. Os Estados Unidos, sem 
exército perman e a força americanas têm sua origem na 
íntima comunhão do homem com a terra, que não é ingrata 
quando ele a ama e a rega com seu suor. Os Estados Unidos 
apoderaram-se da herança da Inglaterra ente, sem marinha 
digna desse nome em comparação com as de outras nações 
menores, está a caminho de se tornar a primeira nação do 
mundo por causa do conhecimento que seus filhos têm do 
solo nativo e dos recursos que o trabalho lhes proporciona. 
Este [reconhecimento] é o segredo do crescimento prodigioso 
da nação que procuramos imitar. A energia, a atividade e a 
ampliaram em vez de esbanjá-la, mas nós, que de maneira 
pueril fingimos ser seus iguais no Sul, não podemos dizer o 
mesmo (MORENO, 1898 p. 7). 

Com suas múltiplas comparações com os Estados Unidos e Euro-
pa e a previsão de um futuro promissor a partir do levantamento do 
território, essa citação também é consistente com um projeto cien-
tífico que iguala o conhecimento de uma determinada paisagem ao 
desenvolvimento do estado-nação. Perito Moreno examina a Patagô-
nia, que já foi explorada por muitos viajantes britânicos, incluindo 
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Esta abordagem sincrética, que se baseia no fervor religioso puritano, 
é recompensada em New England pela constatação de que a natureza está 
mais perto de Deus do que qualquer paisagem anterior.11 Em Walden Pond, 
nos arredores de Boston, Henry David Thoreau passou um ano inteiro em 
relativa solidão para provar que a experiência de imersão na natureza de New 
England é a única coisa necessária para reconhecer a singularidade da expe-
riência americana. Na verdade, Walden, ou a vida nos bosques (Walden or Life 
in the Woods), publicado em 1854, e Natureza (Nature), de Ralph Waldo Emer-
son, de 1836, são alguns dos melhores exemplos de paisagem como narrati-
va transcendentalista. Patagônia e Nova Inglaterra compartilham uma nar-
rativa que permite que uma paisagem se torne um componente icônico de 
um projeto nacional. Em Natureza, Emerson estabelece a triangulação entre 
Deus, a paisagem e o homem: 

      A profusão de falsas igrejas acredita na verdadeira religião. 
Literatura, poesia, ciência, são a homenagem do homem a este 
segredo insondável, a respeito do qual nenhum homem são 
pode permanecer indiferente ou sem curiosidade. A natureza 
é amada pelo que há de melhor em nós. É amada como a cidade 
de Deus, embora, ou mais precisamente, porque lá não há 
cidadão. O pôr do sol é diferente de tudo o que está por baixo: 
ele quer homens. E a beleza da natureza deve sempre parecer 
irreal e zombeteira, até que a paisagem tenha figuras humanas 
tão boas quanto ela. Se houvesse homens bons, nunca haveria 
esse êxtase na natureza. Se o rei está no palácio, ninguém olha 
para as paredes. É quando ele se vai, e a casa está cheia de 
noivos e contempladores, que nos afastamos do povo, para 
encontrar alívio nos homens majestosos que são sugeridos 
pelas pinturas e pela arquitetura. Os críticos que se queixam 
da separação doentia entre a beleza da natureza e o que deve 
ser feito, devem considerar que nossa caça ao pitoresco é 
inseparável de nosso protesto contra a falsa sociedade. O 

11. A noção de selva [wilderness], que é crucial para escritores como Thoreau, resiste à tradução, 
pois está fechada com a ideia de natureza intocada e, ainda assim, distingue-se da ideia de selvagem 
como sinônimo de indomado (n. do a.). 

 As Américas do Norte e do Sul compartilharam a experiência do 
primeiro contato deslumbrante com a natureza, que logo se tornou obs-
táculo e objeto de fascínio ao projeto de colonização. Mas a elaboração 
dessa experiência assume formas muito diferentes em cada lugar. Em New 
England, os Puritanos estabeleceram as primeiras colônias e, desde aquele 
momento, a natureza se tornou um tema persistente. Esta equação mos-
tra uma relação fundamental na definição das novas culturas. É verdade 
também que a força dessa equação é proporcionalmente inversa aos obs-
táculos enfrentados pelos colonos: quanto mais adversas as condições dos 
assentamentos, mais tenaz o mito da natureza como traço distintivo em 
relação à cultura europeia. A diferença na narrativa da paisagem entre o 
Norte e o Sul fica mais visível quando se compara o conceito de natureza 
nos Estados Unidos e na Argentina. 

Nos Estados Unidos, a noção de natureza é elaborada em profundidade 
por escritores como Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau, ambos 
fundadores do que é conhecido como transcendentalismo e para quem a na-
tureza10 do novo continente define a experiência transcendentalista ameri-
cana. A natureza se apresenta como um desafio intelectual e espiritual, ao 
invés de uma força antagônica a ser suprimida ou domada. Uma vez que a 
natureza é identificada como um dos traços distintivos deste “novo” territó-
rio, o transcendentalismo dá início ao projeto intelectual que representará 
a experiência da natureza como uma relação religiosa e fundadora para a 
cultura vernacular. O contato com a natureza torna-se uma experiência espi-
ritual que será fundamental, a partir do século XVIII, para definir a ideia de 
nação com características que a diferenciavam daqueles modelos políticos 
europeus que não continham uma visão da natureza como algo selvagem. 

10. Wilderness foi traduzido como natureza ou selva, conforme o contexto, ou, ainda, foi deixada 
uma referência do termo original em casos em que a tradução parecia imprecisa (n. da t.).
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sinônimo de esgotamento cultural e um entrave ao desenvolvimento da 
cidade, equivalente ao progresso material e moral. A atividade pública 
de Sarmiento e o impacto de seus escritos condicionaram as decisões 
políticas e culturais que buscaram estabelecer esse modelo de moderni-
dade por mais de um século. 

Em seu livro American Incarnations (1986), Myra Jehlen, pesquisa-
dora especializada em Estudos Americanos, propõe uma breve compa-
ração entre Domingo Faustino Sarmiento e Ralph Waldo Emerson para 
enfatizar o caráter particular da construção transcendentalista da na-
tureza e da paisagem americana. Jehlen se interessa em contextualizar 
a visão de autores como Emerson e mostrar que outras nações ameri-
canas enfrentaram a natureza como obstáculo à ocupação do território 
e, mais importante, foram obrigadas a integrá-la como personagem de-
finidor da nação. 

Jehlen lembra que os críticos que tiveram dificuldade em ver essa diver-
sidade de reações a um mesmo fenômeno podem ser explicados por certo 
isolacionismo intelectual, uma espécie de etnocentrismo dos críticos que 
analisaram aquele momento cultural. Diz Jehlen: 

A dificuldade que os críticos americanos tiveram em penetrar 
nos pressupostos da base da mitologia nacional pode ter vindo 
de uma tendência ao isolamento metodológico. Onde o objeto 
de análise é global ou afirma ser, o analista precisa de uma 
perspectiva externa, de algum lugar fora do globo. A imagem 
de uma América que cresceu a partir do solo americano é 
onipresente na cultura nacional, mesmo entre aqueles que 
reconhecem sua qualidade mítica; pode ser impossível vê-la 
como inteiramente contingente, exceto comparando-a com 
as Américas alternativas igualmente contingentes (JEHLEN, 
1997, p. 29).

Como Jehlen aponta, pesquisadores americanos interessados em 
compreender a persistência da mitologia nacional da natureza selvagem 

homem está caído; a natureza é ereta e serve como termômetro 
diferencial, detectando a presença ou ausência do sentimento 
divino no homem.12 

A ideia de que tornar-se tão bom quanto a paisagem é se aproximar 
de Deus certamente é vista como uma narrativa tão original quanto a 
paisagem que a desencadeia. Perry Miller analisa o fenômeno da arti-
culação do conceito de selva [wilderness] em um dos textos que marca-
ram a emergência dos Estudos Americanos como campo acadêmico. 
Em Errand into the Wilderness (1956), Miller estabelece esta conexão en-
tre natureza e nação dentro do contexto histórico e cultural dos Estados 
Unidos: 

Uma vez possuído por essa visão, você verá que os Estados Unidos 
se tornaram uma nação no final do século XVIII sob a égide do 
racionalismo, mas se viram obrigados a se conceber no século 
XIX como ainda conduzindo a missão dos Puritanos em uma selva 
aparentemente ilimitada (MILLER, 1956 p. 205). 

Na Argentina do século XIX, Sarmiento é um dos representantes 
mais visíveis do programa que associa conhecimento, progresso e do-
mesticação da natureza. Devo acrescentar domar tanto quanto povoar 
o território, já que a Patagônia também é chamada de “deserto”, uma 
transformação que só será possível com a destruição das populações 
indígenas que pensavam a paisagem em termos territoriais, mas não 
em termos de Estado-nação. Em Sarmiento (1970), civilização e barbárie 
podem ser traduzidos como a oposição entre cidade e natureza e como 
o equivalente a progresso cultural e atraso econômico. Para Sarmiento, 
a única natureza que vale a pena considerar é a domada. O deserto é 

12. “Nature” in The American Transcendentalist Web, https://archive.vcu.edu/english/engweb/
transcendentalism/authors/emerson/essays/nature1844.html  Acesso: 3 out. 2021.

https://archive.vcu.edu/english/engweb/transcendentalism/authors/emerson/essays/nature1844.html
https://archive.vcu.edu/english/engweb/transcendentalism/authors/emerson/essays/nature1844.html
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passa pela existência de um espectador capaz de se apropriar desses 
mitos, aparentemente à medida que olha para o processo sem fim de 
estabelecer narrativas como mitos. Terminamos com mais perguntas 
do que respostas porque o processo de mitologizar e ressignificar ima-
gens está constantemente acontecendo e em mais de uma direção ao 
mesmo tempo. 

Finalizo abrindo a possibilidade de uma leitura diferente da Pata-
gônia como paisagem cultural distinta, que nos afasta da construção da 
nação e nos aproxima da globalização como a conhecemos hoje. Perito 
Moreno levou, em uma de suas viagens à Patagônia, um fotógrafo. Duran-
te a travessia de um rio, a maioria das chapas fotográficas caiu na água e 
se perdeu; poucas conseguiram retornar a Buenos Aires. Uma delas, um 
plano aberto do vulcão Lanín, sobreviveu. Encontrei as imagens por aca-
so no mesmo museu de ciências que era a justificativa lógica de Moreno 
para suas viagens à Patagônia. Anos depois, olhando para aquela imagem, 
comecei a suspeitar que o fotógrafo que tirou a foto ecoou consciente-
mente ou não a imagem do Monte Fuji no Japão: a estranha duplicidade 
de uma circulação que funciona sem a nossa participação; narrativas que 
se tornam virais e se movem por conta própria. 

Imagens itinerantes como as vistas dos Lumière de lugares exóticos, as 
narrativas de paisagens ajudaram a construir um orientalismo contemporâ-
neo à criação daqueles museus de ciência europeus que Moreno considerava 
modelos concorrentes para o museu dele. Em um universo onde o sentido 
se encontra nos espaços entre uma imagem e outra, na distância entre esses 
dois vulcões, as poucas fotos salvas das viagens de Moreno pela Patagônia 
e a reflexão de Thoreau sobre a natureza ajudam a abrir espaço para novas 
narrativas que nos permitirão criar outros mapas e territórios imaginários 
ainda mais novos.

como personagem fundador dos Estados Unidos podem se beneficiar 
ao examinar a contraparte sul-americana do século XIX. A persistência 
desse mito se estende até o presente e tem uma encarnação posterior 
nos movimentos de vanguarda das décadas de 1950 e 60, que trouxe-
ram de volta a ideia da nova paisagem americana como fonte para uma 
versão progressista de excepcionalismo. Talvez por trás dessa persis-
tência esteja o fato de que, nos Estados Unidos, a relação com a Europa 
e a ideia de paisagem sejam narrativas entrelaçadas que continuam se 
cruzando mesmo quando as circunstâncias geopolíticas e históricas são 
muito diferentes daquelas que deram origem ao seu mito fundacional. 

Conclusão
O que essas duas interpretações têm em comum, além de seu tempo 

histórico compartilhado e da base continental nas Américas, é seu meca-
nismo narrativo e como carregamos as narrativas de paisagem com muito 
mais do que apenas uma representação ou imagem particular. A ideia de 
mito, de Roland Barthes, como um recipiente quase vazio é o que conside-
ro mais útil para compreender como construímos narrativas sobre e em 
torno das paisagens. 

Para Barthes (1988), o mito é um significado transformado em 
curinga. Nesse caso, a “paisagem” seria transformada para dar lugar ao 
sentido deslocado de cada novo mito que, nesses dois casos, significa 
grandes bases para um grande novo continente. Seria interessante, e 
talvez surpreendente, comparar o retrato de paisagens culturais como 
o dispositivo genealógico para outras novas nações nas Américas. O 
que elas têm em comum e como evoluíram com o tempo? Elas muda-
ram? Os retratos das paisagens tornaram-se interpretações adormeci-
das ou ainda estão vivos e presentes na esfera pública? É preciso dizer 
que essa mitologização da geografia da Argentina e dos Estados Unidos 
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Figura 1. Lanin, Patagônia, s.d.
(Museo de Ciencias Naturales de La Plata)

Figura 2. Monte Fuji, Japão
( https://www.planetware.com/japan/mount-fuji-jpn-kn-fuji.htm )
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Introdução
O tema paisagem tem sido abordado com muita frequência por diversos 

autores (escritores, artistas, pesquisadores) com uma perspectiva mais dis-
tante da tradição do estudo da paisagem na história da arte. A recorrência 
com que o tema tem aparecido em trabalhos, especialmente na arte con-
temporânea, pode ser explicada, ao menos em parte, pelo fato de o termo 
paisagem estar associado aos conceitos de lugar, território, espaço e, prin-
cipalmente, às crises de ordens diversas nos espaços em que habitamos e 
que, hoje mais do que nunca, tanto nos preocupam. Portanto, refletir sobre 
a paisagem é refletir sobre o meio ambiente (urbano ou natural) e, princi-
palmente, sobre as questões políticas e socioambientais que dele emergem. 

A paisagem e as questões a ela relacionadas são analisadas por diferen-
tes campos de estudo que nos informam sobre as características dos mais 
variados ambientes, as ações humanas sobre eles e, sobretudo, nos alertam 
sobre excessos no seu manejo e exploração dos seus recursos que causam 
seu desequilíbrio e destruição. Contudo, o termo paisagem é polissêmico e 
seus sentidos variam de acordo com as acepções particulares das muitas áre-
as do conhecimento que a ele recorrem, notadamente aquelas que compõem 
as ciências humanas como a Geografia, História, Sociologia, Antropologia, 
Artes, Comunicação, entre outras. 

Ao observar uma mesma paisagem, pesquisadores e profissionais de 
distintas áreas empregam este termo a partir de formas semânticas que mais 
lhes parecem apropriadas e, portanto, realizam diferentes descrições, refle-
xões e produções sobre ela. Por isso, neste artigo, antes de analisar algumas 
fotografias da série “Territórios Interiores” da fotógrafa Claudia Andujar, 
faremos inicialmente uma breve revisão do conceito de paisagem a fim de 
que a compreensão tanto sobre sua origem e constituição ao longo do tempo 
quanto sobre suas formas de emprego pela geografia e pela arte possam nos 
ajudar na análise do trabalho desta artista.
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Do termo paisagem 
O termo paisagem foi primeiramente empregado há mais de mil anos 

por meio da palavra alemã Landschaft. Diferentemente da palavra francesa 
paysage, ligada ao Renascimento e às artes plásticas, Landschaft é mais antiga 
e complexa do que a de língua latina, referindo-se a uma associação entre 
sítio e seus habitantes, ou ainda uma associação morfológica e cultural. O 
termo Landschaft talvez tenha surgido de “Land schaffen”, que significa criar 
ou produzir a terra. Vem daí sua transmutação em “Landscape” na geografia 
norte-americana, que continua enfatizando a ideia de formatar (land shape) 
a terra, envolvendo a associação de formas físicas e culturais (TROL,1997; 
HOLZER, 1999; CASTRO, 2010). 

Para o geógrafo Demian Garcia de Castro (2010), a paisagem é um con-
ceito-chave para a geografia, um conceito capaz de fornecer unidade e iden-
tidade no contexto de afirmação da disciplina. Em seu texto Significados do 
conceito de paisagem, ele nota que, ao longo da história do pensamento geo-
gráfico, a importância do conceito de paisagem foi relegada a uma posição 
secundária, sendo suplantada pela ênfase nos conceitos de região, espaço, 
território e lugar, considerados mais adequados às necessidades contempo-
râneas. Tendo a paisagem como objeto de estudo, a geografia viabilizou-se 
enquanto disciplina acadêmica e seus pesquisadores, seguindo os passos de 
Alexander Von Humboldt (1769-1859) e de outros naturalistas românticos, 
refletiram sobre este conceito, associando “a paisagem a porções do espaço 
relativamente amplas que se destacavam visualmente por possuírem carac-
terísticas físicas e culturais suficientemente homogêneas para assumirem 
uma individualidade” (HOLZER, 1999, p.151 apud CASTRO, 2010, p. 2). 

Depois de ser um tema central da Geografia no início do século XX, Cas-
tro (2010) observa que a redução da importância do conceito de paisagem no 
contexto de contestação da geografia clássica ocorreu com a incorporação 
de outras bases epistemológicas ao pensamento da ciência, como as rela-

cionadas ao positivismo lógico. Afirmando, contudo, que o conceito de pai-
sagem ainda está em discussão, o geógrafo aborda, em seguida, um ponto 
importante para o presente artigo. Ele salienta que, com a emergência de 
uma nova Geografia Cultural, esta discussão sobre a paisagem foi retomada 
e passou a ser revestida de novos conteúdos devido à ampliação dos horizon-
tes explicativos da disciplina com a incorporação de noções como percepção, 
representação, imaginário e simbolismo. 

Assim, podemos perceber que, na discussão sobre a paisagem, esta am-
pliação dos horizontes explicativos da nova Geografia Cultural inclui noções 
que se associam não mais apenas ao que é visto, ao objeto em si, mas também 
aos modos de vê-lo e sobretudo representá-lo a partir tanto dos reflexos do 
imaginário social, quanto do repertório simbólico do sujeito que o observa. 

Nesse contexto de conceituação do termo paisagem e sua relação com 
o sujeito observador, o livro El paisage: génesis de um concepto (2005), do pes-
quisador espanhol Javier Maderuelo, pode nos ajudar a pensar o tema a par-
tir de um viés artístico. Nessa obra, Maderuelo faz uma revisão bibliográ-
fica sobre o conceito de paisagem e, logo de saída, nos impele a desligar a 
ideia de natureza do conceito de paisagem para que “termos como paisagem 
natural não pareçam redundantes e que outros, como paisagem urbana ou 
paisagem industrial, não sejam considerados contraditórios (MADERUELO, 
2005, p. 17). No que toca, portanto, ao uso genérico do termo, os mais dife-
rentes tipos de ambientes poderiam então ser chamados de paisagem, sendo 
as suas características morfológicas as responsáveis por determinar a espe-
cificidade de cada uma delas como, por exemplo, paisagem natural, urbana, 
rural, agrícola, industrial, ou ainda, tendo características simbólicas como 
determinantes para casos como paisagem onírica, paisagem imaginária, pai-
sagem interior, entre outras.

Maderuelo demonstra que o termo paisagem teria surgido primeira-
mente na China no século VIII, se espalhando posteriormente pelo Oriente 
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até finalmente aparecer na Europa somente no século XV, momento marca-
do pelas invenções do Renascimento e o surgimento da subjetividade mo-
derna. Para o pesquisador, a noção de paisagem surge no seio da arte, pois, 
como afirma, “não existe contemplação do entorno como paisagem até que 
os artistas comecem a representá-lo, o que conduz a confirmação de uma uti-
lidade estendida à pintura, a de servir como escola do olhar” (MADERUELO, 
2005, p. 30).

Ainda que o termo paisagem seja usado de maneiras muito diferentes 
em diversos países e áreas do conhecimento, é possível percebermos que seu 
sentido se encontra diretamente associado ao ato de olhar, o que envolve ne-
cessariamente a presença de um observador e um objeto observado. Porém, 
de maneira geral, e até simplista, poderíamos definir a paisagem como tudo 
o que está no campo visual a partir de um certo local? Seria a paisagem a ex-
tensão de um lugar que se pode observar a partir de um determinado ponto 
ou ângulo? Não, diria Maderuelo, para quem a definição de paisagem parece 
transcender as noções centradas unicamente nas características físicas do 
ambiente, ou seja, no objeto em si. Priorizando a “interpretação”, a “sensibi-
lidade” ou, em outras palavras, a subjetividade do olhar de quem a observa, 
Maderuelo define, então, a ideia de paisagem:

A paisagem não é [...] o que está aí, diante de nós, é um conceito 
inventado ou, melhor, uma construção cultural. A paisagem não 
é um mero lugar físico, e sim o conjunto de uma série de ideias, 
sensações e sentimentos que elaboramos a partir do lugar e seus 
elementos constituintes. A palavra paisagem [...] reclama também 
algo mais: reclama uma interpretação, a busca de um caráter e a 
presença de uma sensibilidade. [...] A ideia de paisagem não se 
encontra tanto no objeto que se contempla como na mirada de 
quem contempla. Não é o que está a sua frente e sim o que se vê 
(MADERUELO, 2005, p. 38, grifo nosso). 

A teoria, portanto, de “uma invenção ou construção cultural” do concei-

to de paisagem traz à tona a questão de como este conceito foi legitimado no 
seio da cultura ocidental e, sobretudo, como se associou diretamente à ideia 
de natureza, ou mesmo à de realidade. Em A invenção da paisagem (2007), a fi-
lósofa francesa Anne Cauquelin é categórica ao defender que a paisagem foi 
criada e legitimada por meio da elaboração das leis da perspectiva aplicadas 
à pintura. Trata-se da invenção de uma simples técnica de desenho geomé-
trico2 que cria a ilusão de volume e espaço, dando a ver uma terceira dimensão na 
representação gráfica de algo desenhado em uma superfície bidimensional. Para Cau-
quelin, mais do que um salto na forma de representar graficamente lugares e objetos, 
esta invenção estabelece uma ordem que coloca em igualdade artifício e natureza: 

Parece que se deu um salto que leva mais longe que a mera 
possibilidade de representação gráfica dos lugares e dos objetos, 
que é um salto de outra espécie: uma ordem que se instaura, a da 
equivalência entre um artificio e a natureza. Para os ocidentais 
que somos, a paisagem é, com efeito, justamente “da natureza”. 
A imagem, construída sobre a ilusão da perspectiva, confunde-se 
com aquilo de que ela seria a imagem. Legítima, a perspectiva 
também é chamada de artificial. O que, então, é legitimado é o 
transporte da imagem para o original, uma valendo pelo outro. 
Mais até: ela seria a única imagem-realidade possível, aderiria 
perfeitamente ao conceito de natureza, sem distanciamento. A 
paisagem não é uma metáfora para a natureza, uma maneira de 
evocá-la; ela é de fato a natureza (CAUQUELIN, 2007, p. 38).

 Ao analisar como a paisagem e a natureza (ou paisagem e realidade, po-
demos dizer) foram equiparadas ao longo da história, ou ainda como a ima-
gem da paisagem, construída sobre a ilusão da perspectiva, foi incorporada 
como imagem da realidade em si, Cauquelin mostra que a percepção da pai-

2. Na técnica da perspectiva artificialis os objetos são representados a partir de um ponto central, 
o ponto de fuga, coordenador da materialização de todos os objetos. Esse sistema, nascido no 
Renascimento, procurava obter uma ilusão de profundidade com base nas leis objetivas do espaço 
formuladas pela geometria euclidiana. 
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sagem está intimamente ligada à maneira com que os pintores renascentis-
tas a apresentaram. Trata-se, como igualmente destaca Mendes (2016, p. 41), 
de uma maneira que buscou legitimar, às custas de um artifício permanente, 
a crença em uma “naturalidade da paisagem”, ou seja, a crença na imagem 
em perspectiva como um modelo de reprodução fiel da realidade – podendo 
ser esta imagem pictórica ou mesmo técnica, como é o caso da imagem fo-
tográfica, cujo advento é tributário da própria invenção da perspectiva e da 
câmara escura.

É preciso lembrarmos que, quando do anúncio da sua invenção, em 
1839, e das primeiras décadas seguintes, sugeriu-se que a fotografia fosse o 
ápice de um longo caminho percorrido pela ciência em busca de uma ima-
gem que, evoluindo da pintura renascentista em perspectiva e do desenho 
com o auxílio da câmara escura, reproduzisse pura e diretamente a realidade 
(ARAGO, 1980; POE, 1980; HOLMES, 1980). Ou seja, esse longo processo teria 
culminado finalmente com a descoberta da fotografia, um tipo de imagem 
com status de “espelho dotado de memória” (mirror with a memory), como a 
definiu Holmes (1980, p. 74).

Assim, a crença nesse percurso evolutivo mostra como os relatos histó-
ricos tradicionais, geralmente focados no progresso das técnicas, buscaram 
explicar, de maneira relativamente homogênea, o advento da fotografia e do 
cinema no século XIX como a realização de um longo desenvolvimento tec-
nológico no qual a câmara escura teve um valor de etapa.

Paisagem e realismo fotográfico
Em seus primórdios a fotografia foi considerada como um novo tipo 

de imagem realista, um novo medium de comunicação oriundo da ciência, 
tornando-se na época um símbolo de revolução e progresso. Comparada de 
maneira geral com qualquer outro tipo de imagem realista, ninguém ques-
tionou, como observa Trachtenberg (1980), o fato de ela ser chamada de “pic-

ture”, relacionando seu desenvolvimento ao aparato existente – a câmara es-
cura e as lentes corretivas ou “objetivas” – associado ao fazer das imagens em 
perspectiva. Enfim, a única diferença da fotografia em relação à pintura e ao 
desenho em perspectiva realizados com auxílio da câmara escura seria o seu 
fazer infinitamente mais rápido e mais preciso do mesmo tipo de imagem. 
Desde que a verossimilhança fosse o seu principal objetivo, a fotografia po-
deria ser tomada como uma imagem da realidade.

Baseada então em uma fé comum na sua capacidade de transmitir ver-
dades incontestáveis e saberes úteis para e sobre a sociedade, a fotografia foi 
associada, de imediato, à função documental. Entretanto, estes conceitos, 
que a classificavam como ferramenta capaz de reproduzir a realidade, cons-
truindo assim o mito da verdade fotográfica com viés utilitário de catalogação 
objetiva dos seres e das coisas do mundo, sempre foram questionados, des-
de a sua invenção, quando fotógrafos como Hyppolyte Bayard (1801-1887), 
Oscar Gustave Rejlander (1813-1875) e Henry Peach Robinson (1830-1901) 
começaram a desmistificar a crença no registro direto do real, ao produzi-
rem imagens que implicavam uma carga de ficcionalidade por meio tanto da 
montagem de cenas, poses e iluminação previamente pensadas quanto de 
colagens de negativos de situações diversas que, justapostos numa mesma 
imagem, rompiam, assim, com a ideia de realidade na fotografia (WEAVER, 
1998; GUNTHER e POIVERT, 2007; ROSENBLUM, 2007, CHIODETTO, 2008). 

Nas últimas décadas, uma vasta bibliografia acerca das relações entre 
fotografia e realidade e das fronteiras (cada vez mais fluidas) entre realidade 
e ficção, entre documento e arte tem mostrado que, ao contrário da crença 
na sua linguagem “objetiva” e direta”, a fotografia não é a mimese ou o espe-
lho do real. Ou seja, a fotografia “não pode ser o registro puro e simples de 
uma imanência do objeto” (MACHADO, 1984, p. 40) e que, apesar de trazer 
o “traço do real” pelo processo de impressão luminosa, indicando assim a 
existência do referente (DUBOIS, 1994), a fotografia contém em si, em sua 
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gênese, uma grande parte de “realidades e ficções em sua trama” (KOSSOY, 
2002). A fotografia é, na verdade, uma “interrogação do real”, a “interrogação 
sobre a existência, sobre o tempo, sobre a matéria e sobre a imagem” (SOU-
LAGES, 2010, p. 346). Ademais, tais teóricos comprovam, sobretudo, que a 
fotografia é “pura invenção” (FONTCUBERTA, 2000, p. 165), ela é produto de 
um aparelho, a câmera, que gera, manipula e armazena símbolos e, por isso, 
precisa ser decifrada (FLUSSER, 2002). Em suma, estas pesquisas têm mos-
trado que o fazer fotográfico envolve procedimentos de criação subjetiva do 
autor, que vai buscar desenvolver os seus trabalhos com base em sua origem, 
o seu meio, a sua formação, as suas referências visuais, como também nas 
tecnologias e nas práticas culturais do seu tempo.

Estas noções sobre a fotografia e sua relação com a realidade são impor-
tantes para pensar o conceito de paisagem, e aqui especificamente pensar 
a paisagem no contexto das fotografias da série “Territórios Interiores” de 
Claudia Andujar. Afinal, como buscaremos mostrar a seguir, a escolha das 
cenas, bem como o modo de produção e, sobretudo, edição das imagens fa-
zem com que as paisagens (naturais e humanas) fotografadas e apresentadas 
nessa série não sejam exibidas como registros objetivos com fins utilitários 
ou de mera contemplação dos lugares e pessoas que circundam a artista, mas 
o resultado do seu olhar e percepção muito particulares sobre tais lugares e 
pessoas. Nesse sentido, Andujar opera um processo cognitivo e, principal-
mente, intuitivo para atribuir significado ao conjunto de imagens que, orga-
nizadas em série, não representam exatamente aquilo que se encontra em 
seu campo de visão, mas apresentam suas experiências com os ambientes e 
pessoas mediadas pela fotografia. Dito isso, nos cabe então introduzir mui-
to brevemente (pelo pequeno espaço deste artigo) a biografia de Andujar e, 
posteriormente, nos perguntarmos: para onde e, sobretudo, como ela lançou 
seu olhar sobre estes ambientes e pessoas?  

Claudia Andujar e suas paisagens interiores
Nascida em Neuchâtel, Suíça, em 1931, Claudia Andujar é uma fotógra-

fa e ativista naturalizada brasileira. Desde a década de 1970, ela se dedica à 
defesa dos índios Yanomami. Suas fotografias foram publicadas em revistas 
como Realidade, Quatro Rodas, Claudia, Life, Look, Fortune, Aperture e outras. 
Na década de 1970, recebeu duas bolsas da Fundação Guggenheim de Nova 
York (1971 e 1974) e uma da FAPESP (1976) que lhe permitiram levar adiante 
o projeto de sair de São Paulo para viver próxima aos Yanomami, entre Ro-
raima e Amazonas, a fim de conhecer melhor e documentar a cultura deles, 
o que terminaria fazendo com que se tornasse, posteriormente, uma ativista 
defensora dos direitos destes índios. Publicou doze livros, realizou dois fil-
mes, participou de inúmeras exposições coletivas e individuais. Embora seja 
considerada uma fotógrafa documentarista, Cláudia Andujar sempre prezou 
pela experimentação nas suas imagens, o que a levou a fazer intervenções 
nas cópias, reinterpretar imagens mais antigas realizadas por ela em novos 
projetos ou produzir instalações que ajudavam seus ensaios fotográficos a 
fazerem sentido, longe da aparente objetividade documental sem abrir mão, 
no entanto, do seu engajamento, ou justamente para fortalecê-lo. 

Assim, ao longo de sua trajetória profissional Andujar soube se renovar 
constantemente e, seguindo e aprofundando os seus processos de experi-
mentação fotográfica com engajamento político, iniciados em seus primei-
ros trabalhos profissionais para a revista Realidade, na década de 1960, re-
alizou, nos anos 1970, ensaios com forte caráter autoral e artístico sobre a 
vida dos índios Yanomami na Amazônia brasileira. Nas décadas seguintes, 
Andujar revisitou os seus arquivos, reutilizando, misturando e mesmo re-
trabalhando suas fotografias para produzir séries enigmáticas não apenas 
sobre a cultura desses índios, mas, também, sobre diversos lugares por onde 
passou ou viveu. Nestas séries, incluindo “Territórios Interiores”, a artista 
propõe uma outra semântica visual, mais afastada do pensamento lógico e 
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da suposta linguagem objetiva da fotografia.
A série “Territórios Interiores” foi primeiramente publicada como parte 

do livro de Claudia Andujar intitulado A vulnerabilidade do ser e lançado em 
2005 pela Cosac & Naify durante a exposição homônima realizada na Pina-
coteca do Estado de São Paulo. Este livro-catálogo não trata de um tema es-
pecífico, mas apresenta uma síntese de toda a obra fotográfica de Andujar, 
reunindo um conjunto de imagens que, em sua primeira parte, mostra a sua 
trajetória como fotojornalista ao registrar assuntos variados, como as famí-
lias brasileiras (celebridades e anônimos), arquitetura, moda, meio ambien-
te, entre outros temas pautados pelas revistas para as quais trabalhou. 

Já em sua segunda parte, as fotografias estão divididas em duas séries 
intituladas “Territórios Interiores” (vinte fotos) e “Sonhos” (dezoito fotos), 
e expõem uma nova fase de produção na qual Andujar, sem abandonar o 
uso de documentos fotográficos, parece desligar-se do campo da chamada 
“fotografia documental” em seu sentido clássico ou mais consagrado – aque-
le de um gênero que se apoia tanto na suposta capacidade da fotografia de 
reproduzir objetivamente o real quanto na construção de discursos factuais 
por meio de narrativas lineares – para aproximar o seu trabalho das práticas 
artísticas contemporâneas. 

Partindo do seu acervo de trabalhos anteriores de documentação da 
Amazônia e de outros estados brasileiros, Andujar elabora em “Territórios In-
teriores” uma narrativa não linear nem tampouco factual, porém muito coesa 
e sensível com imagens de temas distintos que, em conjunto, destacam sua 
visão sobre o mundo espiritual dos Yanomami e a relação deles, e obviamen-
te de si própria, com animais e outros elementos da natureza. Dito de outra 
maneira, as imagens desta série podem, a princípio e aparentemente, não 
manter nenhuma relação direta umas com as outras. Porém, quando analisa-
das em sequência e com base na trajetória pessoal de Andujar, tais imagens 
estabelecem simbolicamente um elo que sugere ao espectador um caminho 

Figura 1. Claudia Andujar, Louva-a-deus, Wakata-ú, TIY, Roraima, 1974
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visual em direção ao sublime, ao indescritível, o qual é sutilmente transmi-
tido por fragmentos captados por uma visão mais íntima da autora sobre as 
paisagens do mundo exterior e visível, aqui transformadas em suas paisagens 
interiores – seja na floresta amazônica ou em uma aldeia Yanomami, seja em 
uma piscina em São Paulo ou até mesmo em uma lagoa em Minas Gerais. 

Este encadeamento de fragmentos supostamente desconexos reforça o 
sentido polissêmico da narrativa e, ao mesmo tempo, revela o mundo vivido 
por Andujar, povoado tanto pela imagem da sombra de um louva-a-deus (Fig. 
1), que abre essa série e é seguida por retratos de índios Yanomami, quanto 
por imagens de ambientes naturais, recortes de áreas alagadas de igapós, 
raízes de árvores, texturas de rochas e fotos aéreas da floresta.

Inicialmente, três fotografias em preto e branco retratam os índios em 
condições de transcendência ao mundo espiritual. Tanto a primeira quan-
to a segunda fotografia foram usadas anteriormente no seu livro Yanomami, 
publicado em 1998, e apresentam, respectivamente, dois índios iluminados 
por um luz oriunda da “camada superior” e um xamã evocando os espíritos 
(Figs. 2 e 3). Já na terceira fotografia da série, outro índio Yanomami medita 
em posição de lótus (Fig. 4). Não apenas esta posição como também o seu 
meio sorriso de benevolência o associam à figura de um Buda, o que lhe con-
fere um ar de serenidade e sabedoria que destoa das corriqueiras imagens do 
índio aculturado, desempoderado, revoltado ou ainda em fuga. Além disso, 
a baixa velocidade de obturador da câmera usada por Andujar para regis-
trá-lo culminou com um leve borrado de seu rosto que, em movimento, foi 
suavemente duplicado na fotografia, sugerindo, dessa forma, o seu estado de 
transcendência. Longe ser uma proeza técnica, este recurso foi usado uma 
vez mais para representar uma dimensão outra, e afastada do suposto realis-
mo documental.

Esta sequência inicial de fotografias da série “Territórios Interiores” é mar-
cada, portanto, por momentos de louvações dos índios que, aparecendo em se- Figura 2. Claudia Andujar, Wakata-ú, TIY, Roraima, 1974
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guida à imagem com a sombra do louva-deus, nela encontram a metáfora ideal 
para representar a situação vivida por todos eles, incluindo Claudia Andujar em 
sua postura de respeito e comunhão com as suas vidas. Assim, estes retratos 
reforçam a ideia do que a fotógrafa sempre buscou mostrar: o índio não em 
estado de ira, miséria ou fragilidade – como não raro são apresentados pela 
grande imprensa – e sim portador de uma profunda riqueza espiritual. Conec-
tados de alguma forma com os espíritos, todos esses índios parecem buscar 
auxílio numa “camada superior” a fim de, provavelmente, se sintonizarem com 
o mundo material e natural, entendendo a si próprios como parte indissociável 
de todos os elementos da nossa terra – também chamada por eles de “nossa 
floresta”, como a fotógrafa destacou em uma de suas entrevistas.3

Nesta relação de unicidade entre homem e natureza (animal, vegetal e 
mineral), as fotografias de índios, nestes “Territórios Interiores” da fotógra-
fa, conjugam-se também com aquelas de áreas alagadas. As águas estão por 
todos os lados como, por exemplo, nas imagens de rios e igapós amazônicos 
produzidas por Andujar nos Estados de Roraima e Amazonas. São registros 
em preto e branco ou coloridos que recriam essas paisagens naturais ao cap-
turá-las em amplos ângulos aéreos ou, ao contrário, fragmentá-las, destacan-
do os seus mais sutis aspectos.

Ao sobrevoar essa região e utilizar, provavelmente, uma objetiva grande 
angular, Andujar fotografou, em 1971, uma imensa área do rio Amazonas, 
reunindo em uma só imagem em preto e branco ilhas de florestas, lagos e 

3. “Os Yanomami antigamente acreditavam que tinham três plataformas, o mundo era isso. Nos 
tempos antigos reinavam os Yanomami na camada superior. A uma certa altura, essa camada superior 
se rompeu e com isso eles desceram para o que nós chamamos de nossa terra, mas eles usam a palavra 
“nossa floresta”. Naqueles primeiros tempos, se mantinha ainda uma ligação com esse mundo de 
cima, e durante os rituais eles imitam [...] a subida e descida entre esse mundo superior e nosso 
mundo, que, na verdade, depois de algum tempo, se rompeu. Mas, nos primeiros tempos, mantendo 
essa ligação, os espíritos da natureza tinham um vai-e-vem entre os dois mundos livremente. Com 
o rompimento da comunicação, durante os rituais eles tentam recuperar essa ligação, mas não é 
possível (ANDUJAR apud FERNANDES JUNIOR, 2010, s/p).

Figura 4. Claudia Andujar, Tanike, Wakata-ú, TIY, Roraima, 1976

Figura 3. Claudia Andujar, Xamã, Wakata-ú, TIY, Roraima, 1974
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Figura 6. Claudia Andujar, Lavrado, Roraima, 1972

Figura 5. Claudia Andujar, Rio Amazonas, Amazonas, 1971

Figura  8. Claudia Andujar, Igapó, Rio Amazonas, 1971

Figura 7. Claudia Andujar, Igapó, Rio Amazonas, 1971
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Figuras 9 e 10. Claudia Andujar, Lagoa Santa, Minas Gerais, 1973.
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igarapés que, registrados do céu, são sobrepostos às nuvens e dão a devida 
dimensão da natureza do local (Fig. 5). Em uma outra imagem dessa série 
(Fig. 6), além da dimensão amazônica, a vulnerabilidade desse ambiente na-
tural também é destacada. Partindo igualmente de um ponto de vista aéreo, 
a fotógrafa, dessa vez, registrou um lavrado, pequena fazenda, em Roraima 
cuja área praticamente toda desmatada e banhada por um rio sinuoso se tor-
na, na imagem, tanto uma indicação da fragilidade da natureza quanto uma 
denúncia indireta da ação humana na região, o que mostra novamente que o 
seu trabalho nunca é objeto apenas de contemplação, mas, principalmente, 
de reflexão crítica sobre os temas.

Já das paisagens captadas nos igapós, o que observamos são detalhes 
singelos desses ambientes. Seja na imagem de uma pequena área alagada 
com folhas e galhos enlameados em decomposição (Fig. 7), seja na fotografia 
de reflexos do céu e das árvores na água que, em movimento, os transformou 
em um jogo de luzes, linhas e manchas (Fig. 8), Andujar constrói um novo 
universo natural nessa série ao nela combinar poeticamente todos esses re-
gistros, incluindo ainda fotos das paredes de rocha da Lagoa Santa, em Minas 
Gerais (Figs. 9 e 10). Isso mostra, mais uma vez, o seu duplo objetivo na do-
cumentação da natureza, que oscila entre experimentação gráfica e registro 
direto e sensível da beleza e vulnerabilidade desses locais. 

Considerações Finais
Neste artigo, selecionamos e analisamos algumas fotografias da série “Ter-

ritórios interiores” a fim de mostramos como Claudia Andujar, ao reinterpre-
tar e reapropriar-se de imagens produzidas em sua maioria na década de 1970, 
adota um processo de produção e, sobretudo, de edição que ressignifica o con-
ceito de fotografia de paisagem enquanto registro objetivo para documentação 
ou mera contemplação de lugares e pessoas que circundam a fotógrafa.

Ao observamos estas imagens, percebemos que a fotógrafa não se inte-

ressou exatamente em dar uma visão geográfica documental dos ambientes 
registrados e sim mostrar detalhes que ofereçam uma ideia do conjunto ou 
ritmos que levam a imagem a quase uma abstração. Desse modo, mais do 
que registrar o que está diante de si focando nas características físicas dos 
ambientes, Andujar interpreta tais ambientes e entende o conceito de pai-
sagem, como apontou Madreruelo (2005), como uma “construção cultural”, 
ou ainda “um conjunto de uma série de ideias, sensações e sentimentos que 
elaboramos a partir do lugar e seus elementos constituintes”. 

Além disso, ao lidar com uma variedade de paisagens naturais e huma-
nas e reutilizar imagens produzidas em momentos e com objetivos distintos, 
a série “Territórios Interiores” se parece menos a um trabalho de documen-
tação de paisagem em seu sentido clássico no qual “porções do espaço rela-
tivamente amplas” e com “características físicas e culturais suficientemente 
homogêneas” assumiriam uma individualidade e estariam representando 
determinada realidade, como explicou Demian Castro (2010) a respeito da 
visão dos naturalistas românticos e dos primeiros geógrafos e naturalistas. 
Por outro lado, podemos ainda inferir que as paisagens apresentadas por 
Andujar vão além do que foi visto por ela, do seu objeto em si, associando-
-se mais precisamente à definição deste conceito pela nova Geografia Cul-
tural, que incorpora noções como percepção, representação, imaginário e 
simbolismo. Afinal, “Territórios interiores” aborda não apenas os territórios 
físicos e espirituais dos índios Yanomami, mas, principalmente, a visão da 
fotógrafa sobre a relação deles e de si própria com tais territórios fotografa-
dos, afirmando o tom subjetivo e poético desses “territórios”, ou melhor, das 
paisagens interiores de Claudia Andujar. 

Trata-se, portanto, do resultado do seu olhar e percepção muito particu-
lares sobre tais ambientes; um trabalho que recria as realidades vividas pela 
autora em seu processo de documentação e experimentação da linguagem 
fotográfica, exaltando, dessa maneira, o caráter artístico das suas fotografias.
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Introdução: A paisagem e a restituição do terreno da noite 
Neste texto analisaremos como os trabalhos dos fotógrafos Georges Brassaï, Claudia 

Andujar e Antoine d’Agata engendram ambientes e afetos noturnos escapando das premis-
sas mais comuns ligadas às fotografias de paisagem - um gênero de imagens comumente 
associado ao desenho do território. Premissas essas traduzidas em duas atitudes que encer-
ram uma associação da fotografia com a agenda iluminadora da modernidade. A primeira, 
ligada mais diretamente aos paisagistas do século XIX, como Marc Ferrez (1843-1923) e 
Jean Victor Frond (1821-1921), se deu através de um exercício minucioso de composição 
do espaço em que os elementos arranjados, sejam eles da natureza, da cidade ou do campo 
(a figura humana inclusive), corroboraram uma ideia de ordem e produtividade – perfor-
mando o que Segala chamou de uma “paisagem útil” (SEGALA, 2000, p. 133). A segun-
da, ligada aos fotógrafos americanos de paisagem do século XX, como Edward Weston 
(1886-1958), Ansel Adams (1902-1984) e outros, se deu a partir da redescoberta da natu-
reza em seu estado puro, intocado, na qual as marcas da civilização (sejam cidades, prédios 
ou mesmo pessoas) desaparecem em favor de um “éden primordial” (BRIGHT, 1993). 

Embora de formas diversas, ambas as atitudes estão impregnadas do espírito moder-
no de assepsia e ordenação espacial. No primeiro caso, podemos verificar como as ima-
gens de Ferrez e Frond, por exemplo, contribuíram para consolidar um espaço-tempo de 
modernidade do Brasil império no século XIX2. Suas paisagens refletem o desejo de rom-
per com um passado colonial expresso pelo destaque aos novos espaços urbanos, ao enal-
tecimento do trabalho e às obras de infraestrutura que forjaram a domesticação da natureza 
e a produtividade da terra3. A segunda atitude, exemplificada pelas paisagens americanas 

2. O panorama realizado por Jean-Victor Frond da fazenda de Quissaman pris, de Campos, em 1859, 
exemplifica bem a paisagem útil. Pode ser encontrado no link https://brasilianafotografica.bn.gov.br/
brasiliana/handle/20.500.12156.1/2827. Acesso: 26 ago. 2021.
3. No livro-álbum “O Brasil Pitoresco” (1859) Jean Victor Frond apresenta uma série de imagens 
que criam um panorama do império brasileiro, marcado pela complexidade de cenários rurais e 
urbanos em plena transformação. Desde as imagens das florestas, aos trabalhadores escravizados no 
campo até as vistas do cais, palácios e jardins há uma tentativa de controle visual operada por suas 
paisagens que ordenam esses espaços em nome de uma mensagem de progresso. Em Marc Ferrez 
esse movimento de ordenação também ocorre, embora haja uma diferença importante em seus 
grandes panoramas das últimas décadas do século XIX. Nessas imagens, o espaço urbano do Rio 

https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/2827%20
https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/2827%20
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de Weston e Adams – grandes influenciadores da fotografia de paisagem – assenta-se no 
encontro de uma beleza primitiva alheia à presença humana4. É como encontrar, apesar 
de todas as intervenções do homem, espaços ainda preservados, perfeitos em sua beleza 
e harmonia. A criação desse “éden primitivo” (BRIGHT, 1993) contribuiu com a cadeia 
econômica das rotas de turismo norte-americanas, denotando, no mais, o esquadrinha-
mento e delimitação do espaço da natureza intocada na economia dos países. Além disso, 
simbolizou a superação definitiva dos conflitos com os povos tradicionais, como veremos 
no tópico 3 do presente texto.

Essas duas atitudes, portanto, revelam as aspirações do espírito moderno de 
emular através da imagem fotográfica um território e sua relação com o homem. 
Trata-se, assim, de produzir ora um espaço racional, ordenado e produtivo, ora 
outro despovoado, primitivo e livre de conflitos. Nosso objetivo é demonstrar 
como as obras dos artistas escolhidos escapam dessas atitudes da fotografia de 
paisagem, sem, contudo, deixarem de produzir territorialidades, relações e afe-
tos, notadamente relacionados ao improdutivo, à ancestralidade, ao descontrole, 
ao desejo ou ao caos, aspectos noturnos do território que confrontam a lógica 
diurna por trás da prática hegemônica da fotografia de paisagem. Inicialmen-
te veremos, na obra de Georges Brassaï (1899-1984), a construção de uma Paris 
atemporal literária no livro Paris de Nuit (1933). Depois, analisaremos a criação 
que Cláudia Andujar (1931-) faz de uma paisagem ancestral do povo amazônico 
Yanomami. Por fim, veremos como Antoine d’Agata (1961-) refuta a própria ideia 
de paisagem em sua obra sem deixar, no entanto, de propor um território notur-
no do desejo e do delírio.

de Janeiro é visto de cima, por um olhar contemplativo que vislumbra a cidade em sua totalidade, 
verificando certa harmonia entre edifícios, torres, igrejas e elementos naturais como morros, floresta 
e mar. Elimina-se aqui a figura humana de vez da paisagem, marcando a dissolução do conflito 
entre o homem e seu meio e a integração civilização/natureza por meio do racionamento do espaço 
urbano.
4. Imagens de Ansel Adams podem ser vistas em https://shop.anseladams.com/collections/original-
photographs-by-ansel-adams. Acesso: 26 ago. 2021.

Desfazendo Haussmann: a Paris atemporal de Georges Brassaï
Em 1933, Georges Brassaï publicava Paris de Nuit pela editora Les éditions Arts 

et Métiers graphiques. O fotolivro composto de 64 fotografias traz imagens noturnas da 
cidade de Paris e alguns de seus habitantes. Além das fotos de paisagem propriamente – 
as vistas amplas da cidade e de seu horizonte – há também tomadas mais próximas de 
muros, fachadas, ruas, trens, além de cenas internas e retratos tomados em cafés, teatros 
e outros espaços. A ordenação dessas imagens segue uma lógica de aproximação com as 
paisagens ocupando as primeiras páginas do livro, como que ambientando o espectador5. 
Longe de fornecerem um panorama harmônico, claro e discernível da cidade – ao modo 
da “paisagem útil” – essas paisagens parcamente iluminadas pelas luzes urbanas transfor-
mam prédios, monumentos, vias, praças e outros lugares em formas de luz e sombra. Esse 
mundo noturno de Brassaï abre-nos certamente a cidade presente na literatura de Victor 
Hugo (1802-1885), Eugène Sue (1804-1857) e outros escritores do século XIX que ecoam 
no imaginário do fotógrafo.  

O diálogo da paisagem noturna de Brassaï se faz então com o imaginário acerca dos 
mistérios de Paris e seus personagens, que ainda se encontravam na escuridão da cidade, e 
não com o projeto de modernidade que orientou a reforma de Paris promovida em meados 
do século XIX. Conhecido como o “artista demolidor” (LOWY, 2017, p. 104), o urba-
nista Georges-Eugène Haussmann foi responsável por uma grande reforma arquitetônica 
em Paris durante o segundo império francês (1852-1870) e parte da terceira república (a 
partir de 1870). A modificação da cidade passou por grandes obras de saneamento básico 
e distribuição de água, demolição de ruas, de pequenos prédios comerciais e residenciais 
no centro da cidade que deram lugar a grandes avenidas, bulevares, parques e praças. O 
objetivo era não apenas transformar Paris em uma das mais belas, imponentes e funcionais 
capitais da Europa, mas também consolidar a ocupação burguesa e a especulação imobili-
ária no centro da cidade expulsando a classe operária para a periferia, além de dificultar a 

5. Uma dessas paisagens noturnas pode ser vista em https://www.wikiart.org/en/brassai/notre-dame-
de-paris-1933. Acesso: 26 ago. 2021.

https://shop.anseladams.com/collections/original-photographs-by-ansel-adams%20
https://shop.anseladams.com/collections/original-photographs-by-ansel-adams%20
https://www.wikiart.org/en/brassai/notre-dame-de-paris-1933
https://www.wikiart.org/en/brassai/notre-dame-de-paris-1933
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formação das barricadas nas vias estreitas que, desde a revolução francesa, funcionavam 
como estratégia de enfrentamento dos revolucionários. O projeto de “embelezamento es-
tratégico” de Paris consolidou o “caráter homogeneizador” (LOWY, 2017, p. 108) da ca-
pital com sua geometrização que eliminava as sinuosidades e diferenças entre os espaços 
por meio das grandes avenidas, da linha reta e da repetição.

Paris se tornara o modelo de grande cidade moderna cuja arquitetura mudaria para 
sempre as relações das pessoas. Chamando a atenção para o esvaziamento da cidade, com 
as classes operárias empurradas para as margens desse projeto, o urbanista Le Corbusier 
viu uma Paris “triste e desolada”, onde “a solidão, a longa deusa dos desertos”, se instalou 
(in: LOWY, 2017, p.110). De fato, a ocupação burguesa por trás da reforma de Hauss-
mann visava a criar um marco zero, a inauguração de um novo tempo de eficiência, beleza 
e controle. Contudo, como diversos artistas modernos fizeram, Brassaï buscava detectar 
as fissuras nesse projeto. Após a introdução das paisagens noturnas, Paris de Nuit nos faz 
entrar na cidade onde a grandiloquência de cenários como a fonte luminosa e o obelisco na 
Place de la Concorde, a torre Eiffel ou a entrada do Hotel de Crillon perdem espaço diante 
da enorme quantidade de figuras e espaços marginais que ainda resistem à cidade moder-
na: becos, mendigos, limpadores de fossa, feirantes, soldadores, padeiros, prostitutas a 
espera de clientes, casais de namorados em beijos furtivos, a nostálgica madame Bijou nos 
cabarés de Montmartre6. 

É nesse sentido que Clive (2009) percebe em Brassaï uma espécie de desfazer da 
obra de Haussmann. Quando o fotógrafo sobe em Notre-Dame para vislumbrar o horizon-
te noturno da cidade não o faz como Charles Marville que, em 1877, fotografou a opu-
lência do panorama geométrico da cidade de Haussmann, ou como Marc Ferrez em seus 
panoramas da cidade do Rio de Janeiro. O panorama de Brassaï “revela não uma visão 
da racionalidade moderna, mas uma paisagem urbana espectral flutuando livremente no 
tempo” 7 (CLIVE, 2009, p. 164). É com esse mesmo espírito de quem procura uma cidade 

6. A famosa imagem da Madame Bijou pode ser vista em https://www.tate.org.uk/art/artworks/
brassai-the-urchin-bijou-bar-de-la-lune-p13110. Acesso: 28 ago. 2021.
7. “reveals not a vision of modern urban rationality, but a spectral cityscape floating free in time” 

atemporal que só se releva à noite que Brassaï adentra essa paisagem em busca de seus 
personagens e histórias para pintar a face noturna da cidade luz. 

A paisagem ancestral Yanomami em Cláudia Andujar
Em se tratando de paisagem a figura humana torna-se mais um elemento a ser dis-

posto no quadro. Se nas paisagens úteis de Victor Frond os corpos são minuciosamente 
posicionados dentro da paisagem, a história da representação do indígena e de seu meio 
pela fotografia é marcada pelo deslocamento de seus corpos. Afinal, boa parte da fotogra-
fia de indígenas no século XIX retratou essas pessoas fora de seus ambientes. Alocados 
em estúdios, em frente a fundos neutros ou cenográficos, os indígenas tiveram seus corpos 
perscrutados ora pela fotografia científica interessada em classificá-los, ora pela fotografia 
comercial interessada em saciar olhares curiosos, ávidos pelo exótico8. É em comparação 
a esse e alguns outros passados da fotografia de indígenas que o trabalho de Cláudia Andu-
jar com os Yanomami, realizado durante a década de 1970, ganha relevância indiscutível 
por nos apresentar de forma original o indígena pertencendo a uma paisagem poética ou 
ancestral onde o noturno e a sugestão vão jogar um papel importante.

Segundo Fernando de Tacca (2011), o trabalho da artista marca um novo momento 
na construção da imagem dos povos tradicionais no Brasil. Uma superação do “olhar et-
nográfico” da segunda metade do século XIX, e de uma segunda etapa em que o indígena 
é associado à ideia de nação, presente em narrativas fotojornalísticas e, sobretudo, nas 
imagens produzidas no âmbito da comissão Rondon na primeira metade do século XX. 
Um dos diferenciais importantes do trabalho de Andujar é identificado por Tacca já na 
primeira publicação da artista após sua imersão com esse povo, o livro Yanomami: 
Frente ao Eterno (1978), cujos retratos “ultrapassam a mera descrição e remetem a uma 
relação atemporal dos índios, uma busca de intensidades interiores para além da fotografia 
documental” (idem, p. 217). Esse mergulho no poético presente nas fotos de Andujar em 

(Tradução do autor)
8. Embora essas duas práticas estivessem por vezes imbricadas, como argumentou Dobal (2001).

https://www.tate.org.uk/art/artworks/brassai-the-urchin-bijou-bar-de-la-lune-p13110%20
https://www.tate.org.uk/art/artworks/brassai-the-urchin-bijou-bar-de-la-lune-p13110%20
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que “o elemento humano se desgarra de uma existência indicial do fotográfico e persiste 
um universo mágico” (ibidem, p. 219) vai se aprofundando a cada nova revisitação da 
fotógrafa em seu acervo9.

Em relação ao tema que nos concerne, a paisagem, as imagens presentes na reedi-
ção do livro Yanomami, de 1998, consolida um encontro do indígena com seu território. 
Dividida em três sessões (a casa, a floresta e o invisível), a publicação nos fornece um 
vislumbre do meio ambiente mágico Yanomami. Muito distante da perscrutação sobre os 
corpos indígenas operada pela antropologia do século XIX e da mera curiosidade acerca 
dos costumes e hábitos desses povos, sua fotografia parte da cosmovisão dos próprios 
Yanomami para criar o mundo onírico que rege suas vidas. A partir de técnicas inovadoras 
para a documentação fotográfica do período, como o uso da longa exposição, aplicação 
de vaselina líquida na lente e da forte exploração de altos contrastes, Andujar dedicou-se a 
uma criação imagética menos interessada na descrição dos indígenas, seus hábitos ou seu 
ambiente e mais na sugestão de um mundo ou um território mágico ou espiritual presente 
na relação desse povo com seu meio.

Como afirma Bruce Albert, “a terra-floresta não é, para os Yanomami, um simples ce-
nário inerte submetido à vontade dos seres humanos” (in: ANDUJAR, 1998, p. 9). O autor 
e liderança Yanomami Davi Kopenawa explica que a natureza é “o velho céu que caiu na 
terra no primeiro tempo. Sabemos que ela vive, que tem um sopro de vida muito com-
prido, muito maior que o nosso” (in: ANDUJAR, 1998, p.38). Lugar de espíritos e seres 
imateriais, a natureza carrega em si segredos e forças que orientam, mas também ameaçam 
os Yanomami que a integram e que devem saber ouvi-la para sobreviverem. A interação 
com esses espíritos da floresta (xapiripë) só pode ser feita pelos pajés através de um “longo 

9. Como a própria artista comentou referindo-se as visitas que faz constantemente a seu acervo: 
“tenho um acervo de vários milhares de negativos, que considero uma mina repleta de imagens sobre 
as quais construo uma memória que sigo atualizando”. Da mesma forma, em face das atualizações 
do tempo presente, das mudanças inevitáveis sobre a forma de olhar o mundo, a artista se compara 
aos próprios Yanomami, que também seguem “elaborando seus mitos, justificando-os, retrabalhando 
continuamente a oralidade de sua história, para ajustá-la ao novo, aos tempos de hoje”  (ANDUJAR, 
1998, p. 11).

e doloroso” processo de iniciação que envolve o uso de plantas alucinógenas (ALBERT, 
op. cit, p.10). São os pajés, portanto, o “centro de gravidade da sociedade Yanomami” 
(ibidem), pois possuem o poder de ver, ouvir e negociar com as forças do invisível com o 
objetivo de orientar as atividades da comunidade e protegê-la. Há, portanto, toda uma vida 
invisível relacionada à floresta que deve ser preservada a bem de toda a comunidade. 

É levando em conta a visão de mundo particular desse povo e sua relação 
com os espaços em que vivem que a edição de 1998 de Yanomami emula seu territó-
rio mágico. O livro cria uma narrativa que tenta dar conta do que é, afinal, esse ambiente de 
pertencimento10. As sessões que compõe a publicação se baseiam nas principais entidades 
espaciais da vida Yanomami. A primeira, “A casa”, traz imagens realizadas dentro de uma 
maloca plurifamiliar. Na segunda parte, “A floresta”, encontramos imagens dos indígenas 
em atividades dentro da mata. Esse céu ancestral que abriga os Yanomami é noturno uma 
vez que a luz que adentra as copas das árvores não permite o escrutínio minucioso, a clare-
za documental. Longe de lutar contra essa condição natural, em uma tentativa de “melhor 
ver” a mata, Andujar intensifica esse mistério ao interditar a visão por técnicas como o uso 
da vaselina líquida na lente da câmera, da longa exposição e outras. 

A última parte, O invisível, contempla as imagens do transe dos pajés e sua interação 
com os espíritos. Nessas imagens, de forma ainda mais radical, as sombras são assumidas 
pela técnica da longa exposição. Ao contrário dos primórdios da fotografia, a artista não 
utiliza essa técnica para compensar a falta de sensibilidade dos materiais de registro. Aqui, 
ela visa a dança dos espíritos xapiripë, com os quais os xamãs interagem. Os riscos de luz 
na imagem são as marcas desse registro que outra vez não descreve, mas emula esse mun-
do fantástico. De muitas formas, o trabalho de Andujar se insurge contra a ideologia da 
paisagem útil, mas também ao culto à natureza desabitada da fotografia de paisagem ame-
ricana do século XX, presente nas obras de Edward Weston, Ansel Adams e tantos outros. 

Nesses trabalhos a paisagem celebra a natureza em seu estado puro, 

10. Na página dedicada à exposição “A luta Yanomami”, montada em 2019 pelo Instituto Moreira 
Sales (IMS), há várias imagens publicadas na edição de 1998 do livro Yanomami: https://ims.com.
br/exposicao/claudia-andujar-a-luta-yanomami-ims-rio/. Acesso: 30 ago. 2021.

https://ims.com.br/exposicao/claudia-andujar-a-luta-yanomami-ims-rio/
https://ims.com.br/exposicao/claudia-andujar-a-luta-yanomami-ims-rio/
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paraíso intocado que coincide com a solução do “problema indígena” nor-
te-americano (BRIGHT, 1998), ou seja, com o resultado do esvaziamento 
do território pelo extermínio ou alocação dos nativos em reservas. Nessas 
grandes vistas, a natureza é observada como um “éden primordial” (ibidem, 
p.5) que apela ao prazer estético do observador e, consequentemente, aos 
seus sentidos de preservação (as fotos de Adams e de outros fotógrafos 
da ONG Sierra Club são exemplares a esse respeito). Ao mesmo tempo, 
porém, elas funcionam como um “antídoto à política” (ibidem, p.5), sobre-
tudo em se tratando do direito das populações indígenas sobre o território, 
discussão que desaparece atrás da propagação de uma ideologia de preser-
vação ligada ao consumo das classes médias no formato turístico de rotas 
e parques naturais. 

O contraponto do trabalho de Andujar é, portanto, radical. A vista ampla que 
domina o espaço e exclui a figura humana é substituída por planos próximos em 
que os Yanomami estão presentes no quadro. Assim, o apelo a um mundo primi-
tivo não visa a dispor o território à exploração, mas afirmar um tipo peculiar de 
existência em que a própria ideia de paisagem é problematizada. Também não 
há a pretensão de que a presença do indígena performe uma função preestabe-
lecida dentro de um projeto de domínio do espaço, aos moldes de Victor Frond. 
Os Yanomami são parte do próprio meio. Suas presenças, ora como espectros de 
luz, interlocutores de espíritos mágicos, ora como monumentalidades moldadas 
das sombras, ora como descontraídos habitantes das matas, são como todas as 
demais coisas sagradas produzidas por Omama (o demiurgo criador do mun-
do e dos homens na cosmovisão Yanomami) e pertencem a um mundo diferente 
do nosso. É assim que Andujar produz um movimento contrário ao desse distinto 
fenômeno moderno que é a paisagem: no lugar da vista ampla que resume o lugar, 
suas imagens são vislumbres de um mundo ancestral que não conseguimos ver, 
apenas imaginar. Um ambiente envolto em sombras então retorna. Não como algo 
negativo ou atrasado, mas como afirmação de um modo de ser. 

A recusa da paisagem: os territórios desejantes de Antoine d’Agata
Antoine d’Agata é um artista contemporâneo em atividade com uma extensa 

obra fotográfica publicada em diversos livros e exposições. Desde 1998 quando 
lançou seu primeiro livro Mala Noche vem percorrendo diversas partes do mun-
do documentando suas experiências em meio ao submundo dos usuários de 
drogas e prostitutas. Além do conteúdo forte de suas imagens, chama a atenção 
o fato de que em muitas delas há a presença do próprio fotógrafo participando 
do consumo de entorpecentes ou do sexo. Essa presença visa a questionar cer-
ta concepção da fotografia como uma arte da contemplação ou da observação 
isenta do mundo e, mesmo, de uma arte da ordenação e da composição – pois 
estando por diversas ocasiões ele próprio em cena, recusa-se ao enquadramen-
to, preceito fundamental da prática fotográfica. É nesse sentido que a paisagem 
e seu ponto de vista distante são constantemente recusados, embora a obra de 
d’Agata não deixe de suscitar, por outros meios, a criação de um espaço ou um 
território acerca dessas zonas marginalizadas ao redor do mundo.   

Em parte considerável de sua obra, aquela classificada como de um regime 
noturno de imagens11, o artista abre mão da descrição ou da iluminação desses 
lugares, ou seja, de uma estética da demonstração do mundo como ele é para nos 
faz emergir em suas “zonas de não-direito” (MARCADÉ, 2014, p. 124) a partir da 
confusão das formas e da prevalência das sombras, alcançada com uso sistemáti-
co da longa exposição. Nas páginas de seus livros encontramos recorrentemente 
a presença de corpos entrelaçados em movimento, centralizados em meio a um 

11. Autores como Paridis (2017) e Rouillé (2014) observam a existência de dois regimes de imagens 
ou duas fases na obra de d’Agata: uma noturna e outra diurna. A fase noturna referida por Paridis 
encontra-se sobretudo nos primeiros trabalhos do fotógrafo, como nos livros Mala Noche (1998); 
Home town (2002) e outros. O fotógrafo possui outros trabalhos onde explora temas diferentes a 
partir de uma estética diurna. Se a fase noturna se caracteriza pelas cenas de sexo e de consumo de 
drogas com forte presença de sombras e do difuso, a fase diurna explora temas como trabalhadores 
precarizados, migrantes e refugiados entre outros tipos marginalizados pela sociedade a partir da 
claridade e da definição. Esse regime diurno pode ser visto, por exemplo, nos retratos de migrantes 
mexicanos na exposição “Fronteira, 2003”, ou nas fachadas decadentes do livro Desórdres (2015). 
Falaremos mais sobre a articulação desses dois regimes com Rouillé (op. cit) adiante.
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fundo obscuro, performando um estado de prazer ou de delírio12. Tal movimento 
termina, por vezes, deformando os rostos ou quaisquer outras formas de identifi-
cação dos personagens, configurando muito mais um desenho das forças atuan-
tes do que uma cena erótica ou pornográfica. Essa presença da carne em movi-
mento, tomada de forma próxima em ambientes obscuros se repete por diversas 
partes do mundo. A recorrência dessa estética parece atender a um projeto de 
criar imageticamente verdadeiros territórios de desejo e de delírio que não se 
encontram em nenhum lugar específico, mas que habitam os cantos de todas as 
grandes cidades do mundo.

Normalmente situados na periferia dos centros urbanos, esses espaços são habitados 
dias ou meses por d’Agata em suas incursões por relacionamentos amorosos e uso siste-
mático de drogas dentro de casas ou quartos precários. Embora considerados como pro-
blemas urbanísticos ou abrigo a disfunções sociais (os casos das crackolândias nas gran-
des cidades brasileiras são exemplares), esses territórios são vistos por d’Agata como 
espaços privilegiados de resistência à lógica produtivista da sociedade capitalista. Apesar 
de altamente discutível, para o fotógrafo haveria nesses espaços a possibilidade real de 
liberdade pela satisfação dos desejos, algo que a vida civilizada do regime diurno, ou seja, 
da integração ao sistema produtivo, reiteradamente nega.  

Seus livros são como mapas de um tipo de desejo primitivo que estaria situado ali onde 
a cidade moderna relegou seus excluídos. Longe de serem vistos como vítimas, os habitantes 
desses espaços são celebrados como heróis da resistência – o que constituiria a base das apo-
rias da estética do fotógrafo apontadas por Clement Paridis (2017)13. É atrás da vida dessas 

12. Um repositório interessante das imagens que aparecem em exposições e alguns livros de 
Antoine d’Agata pode ser Acesso: http://www.documentsdartistes.org/artistes/dagata/repro.
html. Acesso: 30 ago. 2021.
13. Segundo Paridis (2017), há uma fratura entre a estética e o discurso político situacionista do 
fotógrafo quando tentamos articular “essa idealização de uma miséria heroica, esse romantismo 
revolucionário (criticável em si mesmo) com o voo solitário do fotógrafo imerso no exercício 
autobiográfico” (PARIDIS, 2017, p. 70). É quando pensamos nesses dois polos que surgem as 
aporias ou contradições dos situacionistas de um modo geral que o autor estende à obra de d’Agata. 
Paridis se alinha aqui a Patrick Marcolini (2007) em sua crítica aos situacionistas, para quem a busca 
individual de estados de delírio ou de excessos tem como efeito prático a desintegração da praxis 

pessoas, sobretudo na figura do dependente químico, que o fotógrafo percorre o mundo: 
México, Brasil, Camboja, França, Cuba, Alemanha, Lituânia, Espanha e Japão são alguns 
dos países por onde d’Agata já passou. Em uma de suas mais emblemáticas obras, o livro 
ICE, de 2012, vemos uma compilação de suas imagens tomadas ao longo de anos passando 
por alguns desses países acompanhadas de textos escritos ao modo de um diário em que re-
vela correspondências trocadas com sua família, suas amantes, seu editor, além de reflexões 
diversas sobre sensações provocadas pelo uso de drogas e sobre o ato de fotografar.  

Embora ICE siga quase que no todo a estética noturna conhecida de d’Agata, a pri-
meira imagem é reveladora de outra faceta importante da obra do fotógrafo: a frontalidade 
diurna de prédios, casas, fábricas e demais construções. Na referida obra, a primeira ima-
gem traz a fachada de um conjunto habitacional, provavelmente situado na periferia de 
uma grande cidade. Ao contrário das imagens obscuras do restante da publicação, a ilumi-
nação mais clara dessa foto revela as paredes deterioradas do prédio, as sacadas ocupadas 
por roupas secando, as barracas de comércio em frente ao edifício, as pessoas andando, 
sentadas, observando e interagindo umas com as outras. Uma cena cotidiana de um cortiço 
de periferia observada de frente. Normalmente, as paisagens são as primeiras imagens de 
uma narrativa, funcionando como planos de ambientação. Aqui, no entanto, a vista ampla 
é substituída pelo frontalidade de um único prédio. 

É interessante notar que seja essa fachada a abrir a narrativa textual/fotográfica de 
ICE. Ademais de encerrar o universo psicológico e obscuro dos quartos onde as cenas cap-
tadas por d’Agata acontecem, o edifício se assemelha muito em sua estrutura a qualquer 
conjunto habitacional modernista que se tornou um modelo para o mundo, especialmente 
na Europa do pós-guerra em sua demanda por rapidez e funcionalidade na reconstrução. 
Uma tomada aérea, ou mesmo uma vista ampla tomada de um ponto alto, inevitavelmente 
esconderia os detalhes da decadente fachada em meio às demais construções da cidade. 
Talvez até certo sentido de ordem se estabelecesse caso o monolítico conjunto habitacional 

coletiva e dos efeitos políticos sustentáveis. Tal atitude redundaria apenas na construção de uma 
“subjetividade egoísta baseada na satisfação dos seus próprios apetites” (ibidem, p.313).

http://www.documentsdartistes.org/artistes/dagata/repro.html
http://www.documentsdartistes.org/artistes/dagata/repro.html
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perfilasse ao lado de outros – como o panorama de Brasília (o ápice do urbanismo moder-
no) normalmente faz. 

Aqui, ao contrário, somos levados ao confronto direto que a tomada frontal implica. 
Nenhum ponto de fuga e nenhum horizonte estabelecem uma condição de aprisionamen-
to: uma estratégia recorrente na obra do fotógrafo. A insistência pela proximidade em seus 
trabalhos, tanto nas imagens noturnas quanto nas diurnas (que não se resume a fachadas, 
mas possuem séries enormes de retratos em primeiro e primeiríssimo plano) confirma 
o reposicionamento do fotógrafo, seja estando ele mesmo em cena, seja colocando seus 
espectadores o mais próximo possível de seus temas e personagens. A propósito dessa 
ambivalência de imagens noturnas e diurnas e do discurso estético-político do fotógrafo, 
Rouillé (2014) comenta:

Em suma, os dois regimes estéticos de ‘imagens da noite’ e de 
‘imagens do dia’, que se diferem por seus sujeitos (aqui corpos nus 
e atos sexuais, lá operários em usinas e imigrantes no campo), e por 
suas formas (a sombra e o flou, e ao inverso a claridade e a nitidez), 
exprimem fotograficamente dois regimes políticos distintos: um 
de soberania mafiosa, outro de vigilância democrática (Michel 
Foucault). É por isso que a obra de Antoine d’Agata é fotograficamente 
e esteticamente política14 (ROUILLÉ, 2014, p.141).

Mesmo que radicalmente diversos em seus aspectos formais, como bem aponta 
Rouillé, ambos os regimes de imagens de d’Agata, o noturno e o diurno, se com-
plementam na formulação de um discurso estético-político em favor das zonas de 
não direitos como únicos espaços possíveis de escape às limitações e promessas 
não realizadas do modo de vida contemporâneo. Os territórios desejantes, portanto, 
se configuram como oásis de satisfação, dor e, mesmo, agonia para aqueles que se 

14. “En somme, les deux régimes esthétiques des «images de nuit» et des «images de jour», 
qui diffèrent par leurs sujets (ici des corps nus et des actes sexuels, lá des ouvriers en usine et 
des migrants en camp), et par leurs formes (le sombre et le flou, et à l’inverse le clair et ne net), 
expriment photographiquement deus régimes politiques distincts: l’un de souveraneité mafieuse, 
l’autre de surveillance démocratique (Michel Foucault). Ce en quoi l’ouevre d’Antoine d’Agata est 
photographiquement et esthétiquement politique.” (Tradução do autor)

livram das amarras produtivistas do regime diurno e aceitam o jogo de excesso do 
artista. Nas suas imagens diurnas, d’Agata afirma, através da proximidade, da cla-
ridade e da nitidez, certo estado de coisas: um aprisionamento temporal das aparên-
cias e das formas a partir de suas enormes séries de retratos e fachadas. Ao fazê-lo, 
chama a atenção para um estado constante de vigilância (parece não ser à toa o 
recorrente uso das poses frontais e de perfil, tradicionalmente usadas pela polícia e 
outros órgãos de identificação e controle). Suas imagens noturnas, por outro lado, 
apelam ao movimento, seja dos corpos ou dos rostos que se deformam pela longa 
exposição reforçando um caráter muito mais imaginativo e atemporal. Elas pintam, 
por fim, um estranho estado de liberdade das formas do corpo e do rosto. Apesar das 
polêmicas e contradições de seus discursos e objetivos políticos revolucionários, 
d’Agata certamente consegue nos fazer vislumbrar seus territórios desejantes. Não 
através da localização em uma paisagem, mas pela abstração de um fluxo 
incessante do corpo em imagem.

Conclusão
Em se tratando da paisagem e de sua forma de mediar e ordenar a vida e os afe-

tos relacionados ao território através de um controle visual do espaço, os trabalhos 
apresentados certamente revelam uma crítica à prática hegemônica da fotografia 
de paisagem contida nas atitudes da “paisagem útil” (fortemente ligada ao século 
XIX, mas não apenas) e do encontro do “éden primitivo” (exemplificadas pelos 
trabalhos dos paisagistas americanos do século XX).  Assim, os fotógrafos analisa-
dos propõem novos territórios e imaginários para além da lógica diurna encontrada 
nas duas atitudes hegemônicas da fotografia de paisagem. Geoges Brassaï, Cláudia 
Andujar e Antoine d’Agata, cada um a seu modo, apresentam territórios, mundos 
e afetos contra-hegemônicos com suas fotografias. Estendem, assim, o espaço e o 
tempo da ficção, do mito, da ancestralidade, do desejo e outros sentidos ligados ao 
noturno na imagem fotográfica.
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A paisagem urbana e a fotografia guardam uma relação de mútua 
influência e de intersecções que atravessam a história deste dispositivo: 
o uso da imagem fotográfica como técnica de representação. Desde os 
primeiros registros oficialmente reconhecidos, na primeira metade do 
século XIX, a cidade e a paisagem urbana emergiram como cenário ideal 
ou como tema viável para as inúmeras tentativas que antecederam o con-
trole sobre este dispositivo.

Assim, a representação da paisagem urbana e a documentação dos 
espaços das cidades acompanharam de forma muito próxima, o desen-
volvimento técnico da imagem fotográfica. Ao resgatarmos esses primei-
ros registros, podemos observar a presença da cotidianidade urbana bem 
como identificar a influência que as formas particulares das construções 
e edificações produziram sobre a forma de se pensar a fotografia. São 
imagens que refletem a atração que as cidades têm sobre o olhar foto-
gráfico e como as formas urbanas influenciam e conduzem as lentes dos 
fotógrafos. 

Ainda que, no princípio desta relação, o aparecimento de paisagens 
urbanas nas fotografias se deva a um certo pragmatismo na representa-
ção destes cenários, razão que também pode ser entendida como uma 
consequência da limitação que esses instrumentos impunham até o pe-
ríodo, as primeiras imagens fotográficas que trazem em seu corpo frag-
mentos extraídos das cidades revelam não apenas o interesse que estes 
cenários iriam instituir sobre os trabalhos futuros, mas também colocam 
no centro desta relação as primeiras ideias sobre o que é e como se cons-
titui a paisagem urbana em fotografias.

Quando o inventor Joseph Niépce (1765–1833) produz a sua primeira 
imagem fotográfica a partir de um processo químico com total contro-
le, registrando a paisagem e o cenário urbano enquadrados por uma das 
janelas de sua casa, o fotógrafo realiza um dos feitos mais importantes 
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daquele período no que se refere ao desenvolvimento técnico da fotogra-
fia, mas também expõe, de um modo indireto, algumas questões que irão 
pontuar o futuro da relação entre espaços urbanos e imagens técnicas. 
A aparente objetividade que é transmitida pela paisagem nesta cena, e 
o véu que a limitação dos químicos impôs sobre o resultado, encobrem, 
num primeiro momento, a multiplicidade de sentidos que podem ser ex-
traídos desta imagem quando observada sob a ótica e as perspectivas do 
presente.

A imagem eternizada por Niépce é amplamente explorada na histo-
riografia como referência visual para a abordagem de marcos temporais 
notáveis sobre o plano cronológico da fotografia. Porém, ao nos debru-
çarmos sobre as questões simbólicas que envolvem esta cena, ao desta-
carmos o enquadramento que é sugerido pela moldura da janela, pela 
disposição das árvores no horizonte, pela textura das paredes e telhados 
que compõem as edificações, surgem indagações que atravessam o es-
paço-tempo onde esta fotografia está aprisionada e penetram no plano 
simbólico de seus significados. Observada através das lentes do presente, 
esta imagem nos leva a uma espiral de relações diacrônicas entre pai-
sagem urbana e fotografia que nos conduzem para indagações sobre o 
modo como se misturaram e se expandiram para além do tempo que se 
eterniza nessas superfícies visuais. 

Porém, antes de buscarmos possíveis sentidos nas fotografias de 
paisagens urbanas, é preciso definir conceitualmente as ideias que nos 
guiam quando nos referimos à paisagem em fotografias. Nesse sentido, a 
filósofa Anne Cauquelin (2007) oferece algumas ferramentas que nos aju-
dam compreender algumas noções que atribuem sentido para a ideia de 
paisagem e como estas noções foram construídas ao longo da história. Ao 
expor uma difusa percepção sobre o tema, a autora propõe uma ruptura 
com a ideia comumente associada de paisagem como um ponto de vista 

Figura 1. Joseph Nicephore Niépce, Vista da janela para Le Gras, França, 1826
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nas artes plásticas, ou mesmo como uma forma de expressão e de repre-
sentação de ideais românticos sobre a natureza idílica. Para Cauquelin, 
devemos recorrer às subjetividades humanas para buscarmos respostas 
que alcancem ou se aproximem e do entendimento do termo. 

Nesse sentido, a perspectiva presente nas imagens e o jogo de ele-
mentos no plano visual de uma fotografia são determinantes para o modo 
como iremos perceber a imagem diante dos olhos. Esses complexos jo-
gos de formas, de diferentes volumes, de nuances luminosas e de cores 
alteram de forma significativa o que percebemos e absorvemos quando 
estamos diante da uma imagem. Cauquelin sugere que o dinamismo ofe-
recido pela profundidade de campo e a organização dos elementos no 
plano visual colocam as imagens num espaço de relações simbólicas que 
geram significados multifacetados e que deslocam o entendimento sobre 
paisagem para o universo das subjetividades interiores de quem as obser-
va. Assim, para a autora, encontraríamos no interior dos indivíduos e no 
olhar de quem observa os caminhos e respostas possíveis para as leituras 
que são feitas por quem observa. 

Pois essa “forma simbólica” estabelecida pela perspectiva não se 
limita ao domínio da arte; ela envolve de tal modo o conjunto de 
nossas construções mentais que só conseguiríamos ver através 
de seu prisma. Por isso é que ela é chamada de “simbólica”: 
liga, num mesmo dispositivo, todas as atividades humanas, a 
fala, as sensibilidades, os atos. Parece pouco verossímil que 
uma simples técnica – é verdade que longamente regulada – 
possa transformar a visão global que temos das coisas: a visão 
que mantemos da natureza, a ideia que fazemos das distâncias, 
das proporções, da assimetria (CAUQUELIN, 2007, p. 38).

No caso específico de imagens fotográficas, evoca-se uma noção de 
paisagem que rompe com as balizas e as arestas físicas que limitam e 
emolduram estas representações. A singularidade que os elementos es-

tampados sobre a superfície visual imprimem sobre o que vemos, a or-
ganização que o quadro fotográfico sugere ao limitar o campo visível e 
condicionar o olhar, para Cauquelin, não são suficientes para definir e 
conceituar a ideia de paisagem. Esta, portanto, expande-se para além da 
materialidade luminosa e se aprofunda nos sentidos e aspectos que ha-
bitam a alma de quem vê. O ato de olhar, desse modo, não se reduz a um 
processo de contemplação e divagação fundamentalmente passivo. Este, 
torna-se um ato e uma ação, nos quais o olhar passa a produzir sentido e 
imprimir razão, num movimento ativo, persuasivo e essencialmente elo-
quente. 

Ainda nessa direção, Manguel (2001) sugere que o processo de ob-
servação de imagens é, em princípio, um ato de atribuição de sentidos e 
de produção de significados próprios. A paisagem, sob esta perspectiva 
não operaria apenas através dos elementos externos que foram fixados 
na superfície das fotografias e que atraem o espectador. A paisagem, 
desse modo, afloraria das percepções de quem olha e se concretizaria 
nas atribuições impressas por este olhar. Desta maneira, a paisagem 
não é algo que nos atrai, ela, de alguma forma, é a materialização e ma-
nifestação da correspondência e do interesse que nós projetamos sobre 
estas superfícies.

Passado e presente na paisagem urbana de Brasília
A cidade de Brasília destaca-se na fotografia brasileira e também 

na construção da ideia de paisagem urbana no Brasil. Fundada em me-
ados do século XX, Brasília nasce em meio às tensões mundiais mar-
cadas pela Guerra Fria e o interesse nacional em dar continuidade à 
expansão e ocupação do centro-oeste do país. A proposta de mudança 
da capital federal do Rio de Janeiro para o planalto central do Brasil fez 
parte da primeira constituição republicana, ainda em 1891, o que refor-
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ça o interesse político em estender as fronteiras ocupadas do país para 
além da faixa litorânea, bem como proporcionar maior segurança para 
a capital federal em comparação às vulnerabilidades de uma cidade à 
beira-mar. (TAMANINI, 1994).  

A despeito dos aspectos políticos e sociais que marcam a mudança da 
capital federal do Rio de Janeiro para o planalto central, a cidade de Bra-
sília também traz a singularidade de romper com alguns paradigmas que 
pontuam as representações fotográficas sobre a paisagem nas cidades 
brasileiras, especialmente nas imagens produzidas até meados do século 
XX. Até aquele período, a paisagem urbana do Brasil era representada em 
fotografias que espelhavam um país com características urbanas marca-
das por elementos que deslocam o imaginário visual do país para algum 
lugar entre o século XVI e o século XIX. São imagens que denotam um 
modelo urbano tipicamente europeu e distanciado de uma perspectiva 
genuinamente nacional. O que vemos nestas fotografias são cenas que 
remetem a um país essencialmente agrário, com vestígios que reforçam 
a sua memória escravocrata, colonial, expressa em diferentes facetas que 
expõem a história deste território.

Com a construção da nova capital, o país experimenta uma mudança 
paradigmática sobre a sua paisagem urbana, que é percebida nas fotogra-
fias produzidas sobre este novo lugar. São imagens pensadas para refletir 
o país que emergia e sustentar as bases discursivas por trás dessa nova 
concepção de cidade e de nação. Uma percepção que é evidenciada na 
forma construtivista e modernista das imagens produzidas por fotógrafos 
como Marcel Gautherot (1910 – 1996), Thomas Farkas (1924 - 2011) e Peter 
Scheier (1908 – 1979). 

Apoiando-se na mobilidade discursiva que é proporcionada pela 
técnica fotográfica, estes fotógrafos produziram as primeiras imagens 
que conhecemos da cidade de Brasília e, ao mesmo tempo, deram os pri-

meiros passos para a reestruturação da ideia de paisagem urbana no Bra-
sil, construída a partir de um ponto de vista narrativo que o país ainda 
não havia experimentado. Com a encomenda de alguns desses trabalhos 
pelo governo federal, Brasília emerge como um lugar onde a magnitude 
e a exuberância procuram dar destaque ao planejamento utópico da ci-
dade. Rompendo com os limites da maquete do projeto e oferecendo um 
novo significado sobre o sentido de paisagem urbana no país, o que surge 
nestas imagens é a representação de um país que renasce sobre o solo 
árido do cerrado.

No entanto, já se passaram mais de 60 anos desde que estas imagens 
icônicas e referenciais sobre a paisagem de Brasília foram produzidas e 
apresentadas de diferentes formas. Nesse período, o espaço da cidade 
foi nitidamente alterado, novas perspectivas foram constituídas sobre a 
paisagem deste lugar, novos atores a reinterpretaram e, com isso, outros 
significados foram atribuídos à cidade. Um conjunto de sentidos deriva 
das experiências vivenciadas por estes atores, dos afetos construídos ao 
longo do tempo e das dinâmicas que o cotidiano contemporâneo propor-
ciona. Assim, interessa saber como esses vestígios visuais do passado se 
conectam com as fotografias da paisagem urbana de Brasília no presen-
te e de que modo essas interseções anacrônicas podem ser percebidas e 
observadas na linha do tempo das representações fotográficas sobre este 
lugar.

Por uma iconologia contemporânea da paisagem de Brasília
Em 2019, na comemoração do aniversário da cidade de Brasília, o 

portal de notícias Olhar Brasília2 promoveu um concurso fotográfico in-

2. Sítio de notícias disponível na internet e que é voltado para a produção de conteúdos culturais e 
jornalísticos exclusivos sobre a cidade de Brasília. 
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Figura 2. Marcel Gautherot, Brasília, 1960 Figura 3. Thomas Farkas, Brasília, 1960
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titulado Olhar Brasília – A beleza da capital que se revela. O concurso foi 
aberto ao público e a todos os interessados que tivessem imagens foto-
gráficas produzidas nas regiões que compõem o Distrito Federal. Além da 
gratuidade na inscrição, o prêmio também contou com uma expressiva 
premiação em dinheiro – contribuindo para a expansão do número de 
interessados em participar do concurso. 

De acordo com as regras do edital3, o público poderia se inscrever em 
duas diferentes categorias de premiação. A primeira categoria foi desti-
nada exclusivamente aos participantes que declarassem atuar profissio-
nalmente como fotógrafos. Vale ressaltar que esta distinção categórica, 
comum em concursos fotográficos de alcance popular, pouco ou nada diz 
sobre a qualidade dos materiais inscritos pelos participantes. A segunda 
categoria do prêmio foi reservada aos fotógrafos considerados amadores 
e que tivessem produzido imagens com o uso de dispositivos móveis ou 
celulares. Ainda que estas duas categorias não sejam suficientes para dis-
tinguir de forma clara os conteúdos que foram apresentados pelos inte-
ressados, haja vista a impermanência e superficialidade desta distinção, 
nos interessa especialmente olhar e analisar as fotografias que foram ins-
critas na categoria amadora do Prêmio. 

Esta escolha se baseia em duas razões principais: em primeiro lugar, 
de acordo com as regras do edital do concurso, somente os jurados do 
prêmio teriam acesso às imagens fotográficas inscritas na categoria pro-
fissional, impossibilitando a observação da totalidade das imagens desta 
categoria. Em segundo lugar, foi definido pela organização que a escolha 
das melhores imagens inscritas como amadoras seria feita pelo público 
amplo através de uma votação aberta na internet, permitindo que qual-

3. Olha Brasília, 2019. Disponível em: http://www.olharbrasilia.com/premio-olhar-brasilia-de-
fotografia/. Acesso: 2 ago. 2021.

quer pessoa interessada pudesse participar do processo de escolha. Inde-
pendente do resultado final do prêmio, todas as fotografias da categoria 
amadora ficaram expostas com livre acesso no perfil da plataforma Olhar 
Brasília, na rede social Facebook. Esta ação foi de suma importância para 
que pudéssemos observar a totalidade das imagens inscritas e, com isso, 
poder pensar sobre elas à luz das ideias que direcionam este trabalho. 

Assim, nos debruçamos sobre estas fotografias a fim de observar 
como a paisagem urbana da cidade de Brasília se configura a partir do 
registro fotográfico de diferentes atores que vivenciam e (re)constroem 
cotidianamente a ideia de paisagem desta cidade. Por outro lado, nesse 
exercício de observação de imagens produzidas por cidadãos comuns, o 
aparato técnico em si não será colocado como uma questão central para 
a análise e interpretação dos conteúdos. Nosso olhar volta-se essencial-
mente para as diferentes paisagens que surgem nas cenas e para as múl-
tiplas alegorias e subjetividades que emergem do interior de seus autores 
e se materializam nas superfícies visuais inscritas na premiação.

Para tanto, observamos as fotografias e as agrupamos em pran-
chas, tendo como critério de agrupamento o conteúdo e os elementos 
representados em suas superfícies. Nesse trajeto, não pretendemos de-
limitar ou procurar arestas exaustivas sobre como a ideia de paisagem 
da cidade Brasília é construída e, ao mesmo tempo, depositada sobre 
fotografias de um modo geral. Compreendemos que a execução desse 
objetivo implicaria uma busca quantitativa mais expressiva, bem como 
uma observação cronológica mais ampla sobre as fotografias que tra-
zem paisagens desta cidade. De todo modo, mesmo que reconheçamos 
as limitações conclusivas que a análise deste conjunto visual represen-
te, entendemos que a realização do prêmio pode ser percebida como 
uma curadoria de paisagens sobre a cidade que, desta forma, propor-
ciona caminhos e trajetos possíveis para a identificação de uma icono-
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logia contemporânea sobre a paisagem de Brasília.  
Assim, para prosseguirmos com esta proposta, nos valemos de al-

guns caminhos metodológicos que foram adotados por Aby Warburg 
(1868–1929) durante seus estudos iconológicos sobre a história da arte. 
Entre os anos de 1924 e 1929, Warburg empreendeu um extenso e pro-
fundo estudo de análise e observação de obras de arte produzidas em 
contextos e períodos distintos da história. A fim de pensar as relações 
que são estabelecidas entre estas representações, a despeito do distan-
ciamento histórico entre elas, Warburg propôs olhar para as imagens 
como objetos que “pensam” e que, por isso, carregam uma “vida pró-
pria” (SAMAIN, 2012). 

A partir de um processo de leitura anacrônica das imagens coletadas, 
Warburg propôs interpretar como essas diferentes representações se co-
nectam em um grande emaranhado de imagens que atravessam a história 
da arte e rompem com as delimitações comumente adotadas em leituras 
cronológicas sobre esses artefatos. Para o autor, o que estava em jogo era 
entender como as imaterialidades do inconsciente e da memória huma-
na emergem através das obras de arte e, nesse sentido, rasgam de forma 
transversal o tempo, a história e o contexto em que foram produzidas. Ao 
agrupar estas diferentes representações em pranchas, Warburg propu-
nha estudar estas imagens a partir de um método que rompesse com o 
anacronismo e as distorções dos métodos e estudos vigentes no período.

A fim de desenvolver uma leitura extensiva e, ao mesmo tempo, an-
tropológica da história da arte, “uma história de fantasmas para adultos” 
como ele mesmo se referia ao projeto (DIDI-HUBERMAN, 2015), Warburg 
pretendia “criar uma espécie de enciclopédia de movimentos em cons-
tantes andanças no tempo, de tensões e de outros afetos que se inscrevem 
e habitam o inconsciente da memória humana coletiva, tal como cama-
das geológicas” (SAMAIN, 2012) e que, desse modo, permitem, a partir da 

observação, um retorno às inconstâncias e às subjetividades que pontu-
am e marcam em conjunto estas representações. 

A cidade monumento ou a arquitetura como paisagem
Da mesma forma como ocorreu nos trabalhos fotográficos e nos 

materiais produzidos pelos primeiros fotógrafos que documentaram a 
cidade de Brasília, a arquitetura icônica projetada por Oscar Niemeyer 
e o modelo urbanístico singular que Lúcio Costa trouxe para o planalto 
central aparecem em destaque e pontuam muitas das imagens fotográ-
ficas inscritas no concurso Olhar Brasília. Se num primeiro momento os 
monumentos desta cidade surgem nas fotografias de Mario Fontenelle, 
Marcel Gautherot, Peter Scheier e Thomas Farkas como símbolos de uma 
nova identidade nacional que emergia com a construção da capital fede-
ral, hoje, estes símbolos retornam em imagens contemporâneas como 
um discurso de reafirmação e reconhecimento do prestígio desses ele-
mentos, quando buscamos representar a paisagem desta cidade. 

Assim, ao separarmos as imagens inscritas em diferentes grupos ca-
tegorizados pelos elementos que são expressos nas fotografias, notamos 
a existência de um conjunto de imagens que se valem da arquitetura e do 
urbanismo monumentalista da capital federal para construir paisagens 
que reforçam esse imaginário iconográfico inaugurado pelos primeiros 
fotógrafos a se aventurarem por esse lugar. São fotografias que destacam 
as obras e os monumentos de Brasília como se buscassem dar voz a esses 
gigantes. Imagens que transitam entre os mais emblemáticos símbolos 
de poder da capital federal até a exploração íntima das vastas avenidas 
que nos conduzem até o horizonte. Fotografias que destacam os prédios 
do Congresso Nacional, as cúpulas da Câmara e de Senado federal, bem 
como exploram as linhas suaves dos monumentos projetados por Oscar 
Niemeyer.
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Prancha 1, Prêmio Olhar Brasília, 2019.
@df_olharbrasília 

 Prancha 2, Prêmio Olhar Brasília, 2019.
 @df_olharbrasilia
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Prancha 3, Prêmio Olhar Brasília, 2019.
@df_olharbrasilia

 Prancha 4, Prêmio Olhar Brasília, 2019.
@df_olharbrasilia
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Prancha 5, Prêmio Olhar Brasília, 2019. 
@df_olharbrasilia  Prancha 4, Prêmio Olhar Brasília, 2019. 

@df_olharbrasilia
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Neste primeiro conjunto de pranchas, podemos identificar uma pre-
dileção pela representação da cidade de Brasília por meio de suas obras e 
monumentos arquitetônicos. Como uma espécie de reverência aos câno-
nes da fotografia que apontaram suas lentes para Brasília ainda no perí-
odo de construção, a paisagem da cidade não é entendida como um lugar 
que se constrói sob as influências das relações cotidianas entre a espa-
cialidade e seus habitantes. Aqui, Brasília é representada como um lugar 
onde a paisagem urbana sintetiza-se nos múltiplos significados de seus 
ícones e de sua monumentalidade, uma paisagem visceralmente simbó-
lica (PEIXOTO, 2003), um lugar que se faz a partir dos vestígios e marcas 
deixadas pelo homem.

A natureza como paisagem ou a urbe revisitada
Ao passo que no primeiro conjunto de pranchas podemos identificar 

que a arquitetura e a monumentalidade de Brasília são colocadas como 
elementos centrais para a representação da paisagem da cidade, ao nos 
debruçarmos sobre as demais fotografias, identificamos a emergência de 
representações que deslocam a paisagem deste lugar para um plano de 
significados distintos dos observados anteriormente. 

Brasília é uma cidade que foi fundada não apenas sobre os alicer-
ces industriais comuns à construção civil. Este é um lugar que nasce na 
esteira do desejo de expansão das fronteiras ocupadas no interior país 
e que ganha uma nova roupagem expansionista com a construção da ca-
pital federal. Nesse sentido, o ambiente natural que compõe a região do 
planalto central e o bioma do cerrado, não teve espaço nessa narrativa 
que foi cunhada inicialmente e que funda as primeiras ideias sobre a pai-
sagem urbana da nova capital. Ao mesmo tempo em que havia um forte 
interesse na ocupação e expansão do estado sobre a região, também no-
tamos um certo desprezo, nestas fotografias, pela paisagem natural pré-

-existente. Uma percepção generalizada sobre o planalto central como 
um espaço composto por áreas virgens inabitadas, com um solo árido 
sem valor agrário e, por essa razão, mais suscetível à implementação de 
e ocupação por novos projetos. 

Em contraponto a essa percepção, este segundo conjunto de foto-
grafias remonta à perspectiva clássica de paisagem com representação 
da natureza e de um mundo com pouca ou nenhuma presença humana 
(CAUQUELIN, 2012). Fotografias que trazem em suas superfícies elemen-
tos extraídos de ambientes naturais e que abdicam da perspectiva de pai-
sagem urbana sob o ponto de vista concretista de ocupação e modelagem 
do espaço. De um modo oposto ao que observamos nas primeiras pran-
chas, temos, nesse conjunto, fotografias que traduzem Brasília por meio 
de elementos que haviam sido desprezados e negligenciados pelas lentes 
e olhares que compuseram os registros iniciais sobre esta urbe. 

Se nas primeiras pranchas identificamos um enaltecimento à ico-
nicidade e ao simbolismo arquitetônico que molda a espacialidade 
de Brasília, neste segundo grupo de imagens, percebemos uma busca 
constante pelo que é percebido como “natural”, e com isso, uma tenta-
tiva de resgate de um ambiente anterior que, na passagem do tempo, 
cedeu lugar à cidade. Um grupo de fotografias que sintetiza as relações 
contraditórias que são continuamente revisitadas por habitantes em 
centros urbanos, uma oposição dilacerante entre o desejo idílico de 
viver próximo à natureza em contraposição às praticidades, ritmos e 
características da vida urbana.

Paisagens metafóricas ou alegorias autorais
Quando o viajante Marco Polo descreve para o imperador tártaro Ku-

blai Khan as cidades que percorreu, na obra Cidades Invisíveis, de Íta-
lo Calvino, o viajante recorre ao imaginário de seu leitor para que este 
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possa compreender e interpretar os fantásticos acontecimentos e lugares 
que havia presenciado em sua jornada pelo império mongol. Ao longo de 
toda obra, evidencia-se o papel da imaginação, do imaginário e das sub-
jetividades como elementos essenciais para a reconstrução das cidades 
fantásticas descritas por Marco Polo. 

Da mesma forma que ocorre com as cidades invisíveis de Calvino, 
Brasília é um lugar que foi desde o começo imaginado, pensado e de-
senhado a partir de referências e propósitos idealizadores. Se por um 
lado a cidade foi construída como uma forma de materialização dos no-
vos ideais urbanísticos e arquitetônicos que pairavam sobre o país, as 
imagens fotográficas também precisavam espelhar, a partir de uma nova 
linguagem, os desejos e imaginários que dariam sentido à construção e 
aos significados deste imenso projeto urbano.

Apesar do controle e da influência que essas primeiras fotografias 
tiveram sobre a representação da paisagem desta cidade, partindo majo-
ritariamente de um lugar onde o seu significado se estrutura na monu-
mentalidade e na arquitetura, é preciso reconhecer que nesses mais de 
60 anos de história surgem novas narrativas que atravessam a memória 
de Brasília e que a reconfiguram nas imagens do presente.

Assim, o terceiro e último conjunto de fotografias organizadas neste 
trabalho trata destas representações que expõem a cidade de Brasília e 
a sua paisagem a partir de subjetividades e da cotidianidade construídas 
por esses fotógrafos. Representações que emergem do modo como es-
tes personagens vivenciam e produzem significado sobre este lugar. São 
imagens que não se sustentam nos elementos comuns e majoritariamen-
te reconhecidos sobre os espaços de Brasília. De um modo semelhante ao 
que ocorre com as cidades invisíveis de Calvino, nestas representações, a 
imaginação torna-se um quesito central para a apreensão dos conteúdos 
e a leitura de seus significados. 
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Nos estudos cinematográficos do som, em geral, dois conceitos são atual-
mente constantes na formulação de teorias e história do áudio: a imagem sonora, 
desenvolvida por Gilles Deleuze (2007) ao tratar sobre seu conceito de imagem, e 
a paisagem sonora, conceito elaborado pelo compositor Murray Schafer (1969). 
Ambos estabelecem uma relação entre o campo visual e o campo aural. 

É comum escutar nos depoimentos de cineastas e ler nos trabalhos dos es-
tudiosos de cinema que o som está subordinado à imagem. Se formos considerar 
que os dois conceitos mais utilizados para se referir ao som são precedidos pela 
palavra imagem, parece que a reclamação tem sentido. Entretanto, os fotógrafos 
também se queixam de que a imagem fotográfica no cinema também é desconsi-
derada, já que é vista como uma ilustração, ainda que expressiva, da história que 
está sendo contada. Ambos, diretores de fotografia e de som, têm certa dose de 
razão, pelo menos aqui no Brasil, onde a tradição dos estudos cinematográficos 
pende para uma relação quase exclusiva com a história que o filme conta. Esta-
mos interessados na narrativa que se depreende do roteiro e passamos a consi-
derar as imagens e os sons completamente submetidos a ela. Sabemos que as 
imagens podem contar uma história diferente daquela roteirizada – basta pensar 
em, por exemplo, Um corpo que cai, de Hitchcock, a partir da perspectiva da per-
sonagem feminina, que, não por acaso, é apresentada como pura imagem criada. 
Analisei este filme e cheguei à conclusão que 

o desvendamento de uma maquinaria intelectual – do ponto de vista 
da lógica do suspense ou da metafísica subjacente à história do filme 
– seja suficiente para entender a imagem cinematográfica. A verdade 
não pode ser a medida que a avalia, pois sua potência está para além 
do saber que se joga na esfera da lógica do falso e do verdadeiro 
(AGUILERA, 2016).  

Considerando a complexidade da imagem, pode-se dizer que o som também 
exige que seja retirado dos limites impostos pela narrativa. Sabemos que o áudio 
no cinema é composto de diálogos, músicas e ruídos. Uma das funções que os  
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num filme, é necessário analisarmos melhor os dois conceitos mencionados e 
nos perguntarmos se a imagem sonora e a paisagem sonora contemplam todos 
os aspectos e desdobramento do áudio no cinema. A imagem sonora deleuziana 
pode ser considerada, num certo sentido, como um contraponto ou ruptura da 
paisagem sonora schaferiana, pelo menos foi assim que foi lido por muitos dos 
estudiosos do cinema. O que se destaca do conceito do filósofo é que o áudio ad-
quire uma autonomia para além das paisagens sonoras e, portanto, origina uma 
ruptura com relação à imagem visual. Na imagem sonora teríamos: no lugar de 
um contínuo sincrônico, assincronias – tais como atrasar ou adiantar o som com 
relação ao que se está vendo, alterações como a de colocar a voz de um homem 
quando fala uma mulher, colagens e montagens de sons dos mais diversos, ou 
seja, associações que não são habituais entre sons e imagens. Tudo isto para mo-
dificar a nossa percepção das coisas (FLORES, 2016).

Como se pode ver, paisagem sonora e imagem sonora podem ser vistas como 
duas faces da mesma moeda. A primeira é estudada buscando a significação ci-
nematográfica e as suas possibilidades narrativas; a outra coloca a questão de que 
imagem e som, no cinema, são constitutivamente disjuntos – ambos são monta-
dos separadamente – e podem, consequentemente, propor uma separação entre 
o olhar e a escuta, criando uma espécie de metanarrativa cinematográfica. De 
qualquer forma, a imagem sonora deleuziana tem como horizonte o conceito de 
paisagem sonora elaborado por Schafer. 

Paisagem como Narrativa é o nome do 2o Colóquio Internacional de Fotogra-
fia e Imagem da UnB, que originou este ensaio. O que me levou a perguntar: que 
tipo de narrativa poderia ser pensada a partir do som no cinema, visto que um 
de seus conceitos chaves é a paisagem sonora? Segundo uma das organizadoras 
do colóquio, Susana Dobal, o tema do colóquio foi escolhido pela urgência da 
questão do meio ambiente e de se pensar como a cultura visual pode contribuir 
para uma reflexão sobre esse tema (2021). Acho essas duas questões de extrema 
pertinência. E me parece fundamental que esta reflexão parta de uma inquirição 

estudiosos destacam desse conjunto sonoro é a de criar, junto com as imagens, 
um sentimento de verossimilhança, ou seja, a sensação de que a ação audiovisual 
que está no filme ocorreria de maneira semelhante na realidade. Por exemplo, o 
som ajuda o espectador na interpretação do entorno, de modo que ele reconheça 
o local que está sendo mostrado – a floresta, a cidade, o mar, etc. A ideia de que 
o som cria um sentimento de verossimilhança prevalece, embora se destaque 
que o áudio no cinema não é o som da realidade, já que ele é gravado e manipu-
lado: usa-se microfone, os softwares são usados para encorparem, ampliarem e 
tratarem os sons capturados, além da mixagem de sons ser feita em multipistas 
que o equalizam em conformidade com a sala de exibição. (Vejam o insuportável 
volume de som das salas de shopping). 

Outra função que é destacada do som é o de dar expressividade às cenas, re-
tirando a monotonia e realçando os sentimentos. Nesse sentido, o som não se li-
mita a intensificar sentimentos que estão na composição visual. O áudio vai além 
da tela, sugerindo sentimentos e desenlaces que podem não estar no visual. Além 
disso, o som tem a função fundamental de inserir o espectador no filme. Nesse 
sentido, considera-se que o visual no cinema, além de ser composto por enqua-
dramentos fragmentados, nos colocaria de fora e nos diferenciaria do que esta-
mos vendo, o espectador estaria diante e seria diferente da imagem. O som, ao 
contrário seria contínuo, preencheria o vazio criado pelas imagens, envolvendo 
e imergindo o espectador na cena mostrada, além de tornar os espaços da tela e 
a sala de cinema um ambiente só, de modo que dissolveria as alteridades. Enfim, 
constrói-se uma textura do som que cria uma ambientação, e que os diretores e 
estudiosos de som chamam de paisagens sonoras.

Com este conceito estamos ainda no âmbito da narrativa, já que o som seria 
um elemento fundamental para a relação entre espectador e filme: o som nos 
insere nos acontecimentos. Entretanto, considero que o som não se limita a aju-
dar a contar a história e a dar-lhe expressividade, vai além de sua função de fazer 
imergir o espectador no filme. Mas, para entender o que o som pode significar 
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Além disso, as pinturas dos viajantes que, desde o século XVIII, pintaram muitas 
paisagens, além de inventariar as riquezas cobiçadas, fornecem uma iconografia 
que constitui uma imagem (nada propícia) das Américas (AGUILERA, 2019b).

Nesta exposição, vou me ater ao questionamento da paisagem sonora não 
para manifestar a ruptura proposta pela imagem sonora deleuziana, mas para 
persistir ainda na inadequação ou limitação que me parece ter este conceito na 
análise, se não de todos, pelo menos de grande parte dos trabalhos audiovisuais, 
principalmente se pensarmos no cinema de nosso subcontinente. Além disso, 
esta inquirição busca outras possibilidades analíticas e interpretativas. 

Uma das críticas que se pode fazer a este conceito é que na divisão que Scha-
fer faz entre som produzido em um ambiente e som gravado, a paisagem sonora 
só parece existir depois de ser processada por gravações, o que levou o autor a 
dividir os sons entre hi-fi e low-fi. Sabemos que o hi-fi ou alta fidelidade são sons 
translúcidos relacionados com um campo ideal da interação humana – podemos 
ouvir tudo e bem. Já o low-fi é formado por uma variedade de sons superdensos 
que se sobrepõem ou mascaram sinais acústicos individuais. Schafer privilegia o 
hi-fi, já que o low-fi não nos proporcionaria um sentido claro e preciso do que está 
sendo escutado. 

Hoje sabemos pelos spots publicitários que o hi-fi foi criado para o homem 
que chega em casa e quer escutar o seu jornal tranquilamente apesar do som 
provocado pelo ir e vir da mulher que lhe prepara o jantar. Fora a ironia, a gente 
sabe como o murmúrio do low-fi pode ser muito mais interessante do que o som 
que aparentemente nos faz escutar tudo. Os desdobramentos do privilégio dado 
ao hi-fi criado por aparelhos é muito mais complexo obviamente do que foi colo-
cado aqui. Resumidamente, pode-se dizer que se trata de uma crítica que Schafer 
faz às formas de audição agressivas do mundo moderno urbano, que provocam 
perdas de audição, entre outras coisas (ARAÚJO, 2019, p. 90). Entretanto, pode-se 
dizer que em termos gerais, e de forma bastante abreviada, a estrutura da com-
binação entre sons hi-fi e low-fi é o desejo de criar, por meio de aparelhos, sons 

do conceito de paisagem. Não é difícil encontrar, hoje, nos escritos sobre cinema 
um certo questionamento do conceito de paisagem, principalmente com relação 
à herança conceitual da pintura. Porém, se desejamos conjugar a reflexão do au-
diovisual com a questão urgente do meio ambiente talvez seja necessário ir um 
pouco além e pôr na berlinda o próprio conceito de paisagem. Tarefa tortuosa, 
já que questionar um conceito tão consolidado como este não é pouca coisa. Em 
um trabalho anterior, já tinha refletido sobre a inadequação de usar este conceito 
para pensar as fotografias no cinema indígena e, mesmo, no da América Latina 
que trata sobre as populações ameríndias. Este questionamento parte da ideia de 
que paisagem é uma categoria eminentemente eurocêntrica e, portanto, inapro-
priada para pensar o cinema indígena (AGUILERA, 2019a).

Mas pode-se ir além e mostrar como a aplicação deste conceito é no mínimo 
problemática, caso se queira pensar o cinema e o meio ambiente. Isto se deve 
a que a relação que o gênero paisagem na pintura estabelece com a natureza é 
certamente duvidosa. Pode-se dizer que, além do observador contemplativo que 
esta categoria supõe, há uma redução contraditória da natureza à paisagem. É 
conflitante tentar reduzir o infinito da natureza ao limitado enquadre do gênero 
pictórico. É uma tentativa de domesticação da natureza na ordenação que a gente 
vê no gênero da pintura pastoral. Mesmo na pintura romântica – seja na reflexão 
de um Friedrich sobre a imensidão da natureza seja na natureza revolta de um 
Turner – é falsa a ética da liberdade expressa na estética da paisagem. Além dis-
so, a natureza se reveste de perigo e se transforma em espaço a ser controlado e 
domesticado. O que nos faz perceber como o conceito e o gênero de paisagem se 
constituem intrinsicamente por meio de pressupostos que foram fundamentais 
para a legitimação simbólica da devastação contínua que provocamos no meio 
ambiente. 

Nesse sentido, W.T.J. Mitchell deixa bem claro que o gênero paisagem é “uma 
técnica de representação colonial, mera compensação estética pela violência real 
que é perpetrada no espaço na época colonial que se estende até a atualidade”. 
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tada é a ideia de que imagem é separada daquele que a observa. De modo que 
podemos considerar que o audiovisual não é uma superfície fixa, ao contrário, 
é composto por diferentes fluxos. É necessário observar o ambiente em que vi-
vemos, assim como a imagem reproduzida, para além do antropocentrismo e do 
próprio social. 

O conceito mais adequado seria, para Ingold, o de meteorologia e não pai-
sagem porque o clima, assim como a luz e o som, não é o que percebemos, mas 
aquilo em que percebemos. Estamos inseridos neles.

Então, com relação ao som devemos nos perguntar como os lugares soam? 
O que as sonoridades expõem? O que nos obrigaria a pensar nas condições locais 
das sensações sonoras e seus vários tipos de relações. As formas de conhecer no 
som se dão por destrezas que desenvolvemos pela nossa participação prática e 
ativa com o ambiente. Com o visual não é diferente.

Assim, o audiovisual vai além da narrativa. Ele – o visual e o som - envolve 
tecnologias que mediam formas de conhecer. E não se trata de visualizar ou so-
norizar o real, trata-se de produzir efeitos na sensação, reapresentando os even-
tos ecológicos e os processos perceptivos de presenças produzidos pelo filme. Na 
perspectiva ecológica se pressupõe que não apenas os humanos fazem coisas, 
mas o vento, as ondas, os utensílios trazem diferenças e transformações. Tudo 
isso proporciona imagens e sons outros, que não pressupõem um ponto de vis-
ta ou de escuta. Não se trata de conhecer as representações dos sujeitos sobre 
os fenômenos, mas de permitir outra visualidade e outras escutas pois estas nos 
oferecem a presença de corpos sensuais e perceptivos interagindo com seu am-
biente. Sensações que dizem respeito às formas de agir, sentir ou relacionar-se 
com o mundo.  Afinal, a vida está nas coisas ou as coisas estão na vida? Questões 
fundamentais colocadas por Ingold.

Guido Berenblum (som direto), em 2012, ao falar do som no começo do filme 
O Pântano (2001), de Lucrecia Martel, afirma que o espectro sonoro foi pensado 
para criar uma atmosfera psicológica da decadência de uma pequena burguesia 

puros, audíveis, fora da confusão sonora que encontramos no mundo e na vida.
Uma das críticas mais importantes à paisagem sonora é aquela feita pelo 

antropólogo britânico Tim Ingold. Ele sustenta que o conceito de paisagem nos 
faz perder contato com a luz e com o som, que são os elementos fundamentais 
do visual e da cultura aural respectivamente. Isso se deve a que a paisagem só se 
torna visível quando reproduzida por uma técnica que purifica artificialmente 
o ambiente, despojando-nos de todas as outras dimensões sensoriais. Segundo 
Ingold, o ambiente que experimentamos, conhecemos e em que nos movimen-
tamos não é dividido ao longo das linhas das vias sensoriais pelas quais entramos 
nele. Ao perceber o mundo, agimos como um centro indiviso de movimento e 
consciência. Não se pode isolar os sensórios visuais e auditivos na prática percep-
tiva comum (INGOLD, 2011). Isto também é impossível no cinema, acrescentaria 
eu, mesmo quando há uma assincronia entre imagem e som. Um exemplo muito 
usado para pensar a nossa experiência visual e auditiva é a dos pescadores. Eles 
enxergam os peixes, sentem a direção dos ventos, percebem as marés, enfim, a 
atenção dos pescadores é visual, auditiva, tátil, háptica. Assim, a paisagem não 
conseguiria captar a dimensão sonora e mesmo a visual. Nesse sentido, mais 
adequado seria pensar em um conceito geográfico que pense a relação entre 
uma comunidade e o lugar que ela habita. Isto porque nós não estamos fora do 
que observamos, estamos necessariamente dentro e, o que é fundamental, não 
somos os únicos seres neste planeta. 

Além disso, o ambiente onde existimos e nos movemos não é uma superfí-
cie fixa, mas fluxos que envolvem chuvas, ventos, etc.  De modo que o ambiente 
real ou reproduzido deve ser pensado em função da meteorologia, já que deve-
mos considerar esses movimentos complexos, que envolvem uma dimensão pla-
netária para além da escala humana (INGOLD, 2011). Ingold separa o ambiente 
da imagem reproduzida, ignorando os diversos conceitos de imagem que foram 
elaborados, tais como os desenvolvidos por Gilles Deleuze, Hans Belting, W.T.J. 
Mitchel e outros. As imagens para estes autores criticam e mostram quão limi-
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Figura 1. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001. 25” (minutagem) Figura 2. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001. 28” (minutagem)
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Figura 4. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001. 2.49” (minutagem)Figura 3. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001. 34.05” (minutagem)
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argentina, provinciana e preconceituosa. Com certeza um dos objetivos do áudio 
é este. Entretanto, o volume dos sons dos trovões, dos inúmeros zumbidos dos 
insetos, do tilintar das taças de vinho e do arrastar das cadeiras vão além deste 
propósito. Fazem sentir que o mundo não é um mero cenário onde se encenam 
os problemas banais dos personagens. Os sons atingem o espectador para além 
da historinha contada. A primeira imagem que sai da tela escura é uma floresta, 
em plano geral, com a câmera em contra-picado, onde se percebe o céu escure-
cido por causa da tormenta que está chegando. A segunda é ainda a floresta ao 
fundo, com pimentões vermelhos em primeiro plano. Como o bosque abre o fil-
me, pode-se dizer que ele não é apenas um fundo, ainda mais considerando que 
o ambiente se nos apresenta muito vibrante por meio do volume dos inúmeros 
sons que invadem a tela. 

Estas imagens, que normalmente seriam consideradas paisagens, são ape-
nas algumas das inúmeras que aparecem no filme. O tom frio das cores, o ema-
ranhado das árvores, o céu encoberto são propícios para criar uma atmosfera de 
decadência e da profunda crise existencial que assola os personagens. Estamos 
em pleno verão carnavalesco de Salta, uma província argentina que faz fronteira 
com a Bolívia. Entretanto, o filme não conta exatamente uma história no senti-
do canônico do termo. Os fiapos do enredo são uma espécie de crônica rala que 
marca os personagens pelas relações sociais doentias e preconceituosas – argen-
tinos brancos doentes maltratando os empregados bolivianos indígenas. 

Contrapõem-se a esses planos gerais do ambiente, enquadramentos dos cor-
pos fragmentados das personagens, como se pode ver pelas imagens. Em geral, a 
relação entre esses planos é vista pela oposição entre transparência e opacidade. 
Nesta linha de leitura, poderíamos dizer que estas imagens não são exatamen-
te paisagens, porque elas buscam reforçar a opacidade que aparece na floresta 
cheia de troncos emaranhados e os tons cinzas que predominam nos planos ge-
rais. Nesse caso, a fragmentação que cria a opacidade pode ser entendida como 
o reforço para a criação da atmosfera psicológica da decadência de uma pequena 

Figura 5. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001.  55.16” (minutagem)
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Figuraura 6. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001. 42” (minutagem) Figura 8. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001. 1.2” (minutagem)

Figura 7. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001. 1.13” (minutagem) Figura 9. Filme O Pântano, de Lucrecia Martel, 2001.  1.15” (minutagem)
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burguesia provinciana preconceituosa, como já tínhamos mencionado.
Entretanto, a oposição, embora sugestiva, impede uma espécie de diálogo 

entre os enquadramentos, que é outra possibilidade de leitura. Se pensarmos que 
a mistura de inúmeros sons faz parte de ambos os planos, é limitador atrelar toda 
essa complexa construção audiovisual numa separação dos planos para chagar à 
criação da atmosfera psicológica dos personagens. 

Agora, se considerarmos que essa mistura de imagens e sons provoca nos 
espectadores fortes sensações visuais e auditivas, a interação com o ambiente 
se torna uma chave interpretativa que talvez seja mais encorajadora. O pântano 
é uma região considerada inóspita porque é formada por águas paradas que, em 
geral, provocam uma série de doenças nas pessoas que vivem nas suas margens, 
tanto que outro nome dado a ele é palude. A relação que uma grande parte dos 
personagens mantém com o ambiente é bastante conflitiva, para não dizer do-
entia. Isso é explícito na maneira como os meninos brancos se movimentam na 
mata, sempre armados, prontos a disparar contra o menor ruído suspeito que 
escutam. Mas também o ambiente não é acolhedor, uma dessas crianças acabou 
perdendo um olho. Há um profundo divórcio entre esses personagens e o am-
biente, ao contrário das crianças indígenas bolivianas que parecem se deslocar 
sem problemas na mata. 

Assim, pode-se observar, no filme, diversas interações com o ambiente. Afi-
nal, saber se o som e o visual são fenômenos do mundo material ou algo que re-
gistramos na nossa cabeça, como diz Ingold, é uma questão mal colocada, já que 
estabelece uma divisão rígida entre dois mundos. O visual e o som não são nem 
material nem mental, mas fenômenos da experiência, isto é, da possibilidade 
de imersão e mistura no mundo onde nos encontramos, precondição existencial 
para que as mentes percebam e as coisas do mundo sejam percebidas. O Pântano, 
por meio do uso bastante presente e expressivo das imagens e os sons, nos con-
vida também a pensarmos o cinema como uma experiência na qual podemos 
imergir no mundo onde vivemos.

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-26072019-092642/publico/DaviDonatoAmorimdeAraujoVC.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-26072019-092642/publico/DaviDonatoAmorimdeAraujoVC.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-26072019-092642/publico/DaviDonatoAmorimdeAraujoVC.pdf
http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/917
http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/917
https://www.youtube.com/watch?v=T29VyRBIzXs
https://pt.scribd.com/document/498526613/10-Quatro-Objecoes-para-a-concepcao-de-paisagem-sonora-Tim-Ingold
https://pt.scribd.com/document/498526613/10-Quatro-Objecoes-para-a-concepcao-de-paisagem-sonora-Tim-Ingold
https://pt.scribd.com/document/498526613/10-Quatro-Objecoes-para-a-concepcao-de-paisagem-sonora-Tim-Ingold
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Introdução: Uma luz ofuscante
Em Ensaios sobre os dados imediatos da consciência, Bergson (1988, p. 16) afirma 

que “quando se diz que um objeto ocupa um grande espaço na alma, ou até que a 
ocupa totalmente, apenas se deve entender com isso que a sua imagem modificou 
o matiz de mil percepções ou recordações, e que neste sentido as penetram”. Pen-
sando a respeito dessas coisas, que ocupam um grande espaço na alma e interferem 
em nossos sentidos, esse texto tem como ponto de partida a experiência relatada 
por Ricardo Aronovich sobre seu encontro com a luz do sertão nordestino quando 
se preparava para fotografar Os fuzis (GUERRA, 1964): para ele, foi como aterrissar 
em outro planeta, tamanha era a luminosidade na região de Milagres - Bahia. Em 
entrevista concedida à Associação Brasileira de Cinematografia - ABC, Aronovich 
relatou ter se rendido diante daquela luz e que aquele impacto quebrou todos os seus 
paradigmas e métodos de iluminação.

Ele me afetou de tal maneira que tive que repensar a fotografia, e a partir 
desse instante, nunca mais a pensei (a fotografia de cinema) da mesma 
maneira. E diria até que mesmo hoje em dia [...] continuo com esta ideia 
transformada pelo choque lumínico (ARONOVICH, 2010, s/p).

Por mais de sessenta segundos o espectador é exposto ao sol inclemente já na 
primeira imagem de Os fuzis (1964). A imagem do astro celeste vem acompanhada 
de uma voz sedenta que entoa passagens bíblicas: “a terra estava mais seca do que 
o coração do homem sem crença”. Essa imagem de abertura apresenta o clima do 
filme, desenvolvido em torno da fome, da pobreza e do embate entre população e 
Estado, que priva o povo do acesso aos suprimentos básicos para sua sobrevivência. 
O filme é a adaptação de uma história que Guerra havia concebido para ser filmada 
na Grécia, que originalmente traria a narrativa de uma população ameaçada pelo 
ataque de lobos, situação que exige a intervenção da força militar para a proteção 
dos cidadãos (BORGES, 2017). No entanto, após o desentendimento entre um militar 
e um civil, os soldados partiriam, deixando o povo vulnerável ao iminente avanço  
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Figura 1. Um sol inclemente no plano de abertura
Fonte: Fotograma extraído do filme Os fuzis, 1964. Direção: Ruy Guerra. 

Cinematografia: Ricardo Aronovich

Figura 2. Um plano árido com os personagens aparecendo miúdos
Fonte: fotograma extraído do filme Vidas Secas (1964). Direção: Nelson Pereira dos Santos.

Cinematografia: Luís Carlos Barreto.
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A esse efeito visual, Aronovich – o estrangeiro que se colocava a fotografar um 
filme em uma paisagem nova aos seus olhos – denominou como choque lumínico, 
impacto que decidiu imprimir no filme como parte da narrativa, amparando a nar-
rativa total de Os fuzis e, entre outros exemplos, a exclamação de uma das persona-
gens: “Seu filho morreu de fome e você não fez nada?!”, em um momento cinema-
tográfico que atuava entre o folclore e a denúncia, similar à literatura da década de 
30 enquanto um “meio de informação e de protesto para testemunhar a realidade 
efetiva do país [...] e impulsiona o destino trágico de uma imensa parte da população 
ignorada pelo poder central” (DEBS, 2007, p. 293), como reforça Carlos Ebert:

Eles vão olhar para um Brasil que ninguém conhecia, eles vão olhar para 
um Brasil que ainda não tinha sido mostrado. Eles vão pegar, a partir, às 
vezes, da literatura – como é o caso de Vidas Secas, não só porque tem o 
apoio da literatura do Graciliano Ramos, mas porque é essa visão sem 
filtro. Como é que são aquelas pessoas. É um filme que tem uma série 
de descobertas sobre aqueles personagens que ninguém conhecia. 
Ninguém nunca tinha visto o que acontecia com uma pessoa retirante. 
Uma pessoa andando pelo Sertão, fugindo da seca (EBERT, 2014, s/p).

Quando o filme se ilumina em demasia ao longo de todo o seu tempo, ele apre-
senta, na tela, um espaço conciso e consistente, de características geográficas e visu-
ais constantes – no caso, de constante calor, falta de água e de comida. Deus e o Diabo 
na Terra do Sol segue na mesma linha, em torno da fome do povo e do descaso dos 
poderosos em um filme onde calor, fome e sede também são sensações dos perso-
nagens sugeridas tanto pelos códigos verbais quanto pelos códigos visuais.

Calor e aridez são sensações táteis que não podem ser transmitidas diretamen-
te pela imagem visual. O que o cinema faz é criar figuras de linguagem, aliterações 
que remetem a esses efeitos. A poeira que se levanta sobre a estrada, a terra rachada, 
o terreno arenoso, a vegetação retorcida e sem copa são elementos visuais que inte-
gram a paisagem sertaneja em questão e apontam para uma situação de seca. Por 
outro lado, a imensidão luminosa, a estafa dos personagens e o suor em suas peles 
remetem à sensação do calor e da sede. Cabe aos realizadores de cinema buscarem 

das alcateias. Em Os fuzis, o cenário se desloca para uma paisagem sertaneja, árida e 
infértil, onde os soldados são acionados para proteger o armazém de alimentos con-
tra o povo faminto. Essa imagem do sol, em uma fotografia que foi adotada como 
conceito para as cenas de exterior diurnas como um todo, amplifica a ideia de calor 
e sugere a quem vê o filme uma impressão de como seria estar ali, naquela terra 
nordestina em um tempo de seca. 

Esse modelo de fotografia superexposta também ocorre em Vidas Secas (1963) 
e em Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964). Essa repetição demonstra e ampara uma 
necessidade conjunta daquele cinema de registrar a paisagem como um palco im-
possível ao povo que sofre naquelas narrativas, através de registros em visualidades 
violentas. Em Vidas Secas, a imagem exposta para as sombras e as faces, explodindo 
as luzes ao fundo, transpõe a aridez da obra de Graciliano Ramos para a tela do ci-
nema. O contraste elevado da imagem transforma a paisagem, já desde o plano de 
abertura, em um enquadramento distante que mostra os personagens em peque-
nas silhuetas que se movem, miúdas, dentro da paisagem ampla e seca, sem copa 
nas árvores, como em uma espécie de xilogravura – formato gráfico comum nos 
cordéis, tradicionalmente nordestino. 

Ao transformar a paisagem em um registro que flerta com a gravura, o cinema 
apresenta uma novidade ao público, enchendo a tela de significados. Sobre esse fil-
me, Luís Carlos Barreto (2007) revela que teria entrado em acordo com Nelson sobre 
como seria a fotografia:

[...] eu quero fazer uma fotografia que não tenha esse aspecto de castelo 
de nuvem... Uma fotografia onde vai aparecer o sol queimando a terra, 
o sol queimando a gente, uma fotografia sem artifícios de filtros, de 
iluminação artificial, equilibrando a luz com sombra. Não, onde for 
sombra é sombra, onde for luz é luz. E o Nelson topou. “Vamos fazer, e 
tal...”. [...] às vezes eu botava o fotômetro no fundo da paisagem e dava 
45 de diafragma, e aí eu botava no rosto e dava 4,5, 5,6. E aí, como vai 
fazer, vai equilibrar, vai compensar? Aí não, eu resolvi expor na sombra 
mesmo, vamos expor pra sombra e deixa a luz estourar. E foi assim 
(BARRETO, 2007, s/p).



312 313A Paisagem Como Narrativa: quando a imagem inventa o espaço

Ronald JesusO Choque Lumínico no Sertão do Cinema Contemporâneo

Figura 4. Sertão seco e ofuscante aos olhos do estrangeiro. Miserável, ao olhar do sertanejo
Fonte: fotograma extraído do filme Cinema, Aspirinas e Urubus (2005).

Direção: Marcelo Gomes. Cinematografia: Mauro Pinheiro Jr

Figura 3. Exposição para a face de Corisco
Fonte: fotograma extraído do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964).

Direção: Glauber Rocha. Cinematografia: Waldemar Lima
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uma percepção nas mudanças de sentido do choque lumínico no cinema atual em 
relação às suas aparições na época do Cinema Novo.

Cinema Aspirinas e Urubus
Johann, um alemão, cruza o sertão seco e, durante a viagem, faz amizade com 

Ranulfo, um cidadão local que deseja sair dali. De acordo com Marcelo Gomes, o di-
retor (2005), a superexposição da paisagem vem do desejo de representar exatamente 
a visão desses dois personagens: “Eu imaginei que esse alemão, vindo de um clima 
temperado, chegando ao sertão pela primeira vez, vai ter esse problema de fotofobia, 
vai ver o sertão superexposto”. Já Ranulfo, o sertanejo, “está fugindo da miséria, do 
sertão, que é quente, árido e seco” (GOMES, 2005, s/p). De acordo com diretor, o filme 
evita a todo custo a exibição de um céu azul, que, por ser confortável, conflitaria com 
o desejo de fuga de Ranulfo e com a fotofobia de Johann. O céu azul, ali, dominaria de-
mais uma paisagem cuja representação ideal deveria vir de dentro dos personagens.

O filme ocorre como um road movie árido e apresenta uma violência da luz 
local contra os olhos claros do alemão, que vê tudo com os olhos semicerrados. A 
imagem ofuscante que visualizamos na tela é isso, um reflexo da percepção desse 
personagem e da subjetividade do sertanejo, que deseja intensamente sair daquela 
realidade. Nesse sentido, vale citar a referência de Carlos Ebert (2014), que vê Ci-
nema, Aspirinas e Urubus como um ótimo exemplo de demonstração geográfica e 
social através da cinematografia:

Essa busca que quem trabalha com a imagem deve ter de encontrar 
a expressão visual para cada pedaço do Brasil. Isso é uma coisa 
fundamental, porquê a imagem que você vai levar de cada pedaço do 
Brasil para o resto do Brasil, para o mundo, ela é condicionante, no 
sentido de: quem só vai ter a oportunidade de conhecer o nordeste 
vendo filmes, quem nunca vai até o nordeste.... Por exemplo: na 
Finlândia, um cara que assiste. Ele vai ter muito mais informação a 
respeito do Nordeste vendo um filme como Cinema, Aspirinas e Urubus, 
que encontrou uma estética que transporta você pra temperatura, pro 
Sol, pra dureza (EBERT, 2014, s/p).

sempre uma representação interessante e justa do espaço, das paisagens, em con-
sonância com a narrativa, conforme propunha Waldemar Lima a respeito de uma 
fotografia participante:

É importante que cada filme feito neste país, iluminado com esse sol de várias 
luzes e variadas regiões, da mais contrastada à mais suave, seja fotografado o 
mais íntimo possível com as características de sua luminosidade, qual seja uma 
luz tropical, uma luz vertical, uma luz dura e contrastada. Que a imagem de uma 
região árida seja mostrada ao mundo como contrastes e não como cores suaves 
de outras geografias e de outros povos. Que diretores e produtores não temam os 
contrastes, as sombras e os claros-escuros, os detalhes de uma paisagem, de um 
corpo e de um rosto (LIMA, 2013, p. 332).

Em um levantamento de filmografia do cinema de sertão ficcional desde os 
anos 50, pude perceber que após o Cinema Novo não houve aparição do Choque 
Lumínico sertanejo até 2005, quando vimos a cinematografia de Cinema, Aspirinas e 
Urubus levar um personagem alemão para a aridez sertaneja cercado por uma lumi-
nosidade elevada do cenário. Dessa vez, temos as imagens em cores, com fotografia 
de Mauro Pinheiro Jr, enquanto nas obras citadas dos anos 60 tínhamos a superex-
posição no registro em películas em branco e preto. Após o filme de Marcelo Go-
mes, temos também o choque lumínico na paisagem sertaneja atravessada por um 
americano em estado de saúde debilitado em Olhos Azuis (2009), com fotografia de 
Nonato Estrela. Ao longo de todo seu trajeto, vemos pela janela do carro e na paisa-
gem ao redor uma luminosidade intensa, estourada, ofuscante. O terceiro exemplo 
do choque lumínico no cinema contemporâneo ocorre em Sertânia (2020), filme de 
Geraldo Sarno - cineasta reconhecido por suas obras de temática nordestina e serta-
nejas -, em um retorno à temática da fome registrada sob a luz intensa e em imagens 
monocromáticas. Ao longo do filme, além da luz como elemento de alusão ao calor, 
temos a intensidade luminosa atrelada à fé e ao divino. 

Nesse texto, considerando especialmente os relatos dos cineastas e as imagens 
dos filmes propriamente ditas, trago demonstrações da luz superexposta na trans-
formação da paisagem, seus sentidos dentro do Cinema de Sertão atual, visando a 
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Olhos Azuis
Guiado por Bia, prostituta que conheceu em Recife, Marshall adentra o sertão 

rumo à região em volta de Petrolina. Nesse road movie árido, o choque lumínico só 
ocorre na paisagem sertaneja (Fig. 5). Essa paisagem nos é apresentada como um 
reflexo do estado de saúde do personagem, debilitado – o que não o impede do ím-
peto de cumprir sua missão: encontrar a filha do homem que havia causado a morte 
de Nonato, um brasileiro, durante o processo de admissão de pessoas no Departa-
mento de Imigração dos EUA. 

De acordo com Nonato Estrela, fotógrafo do filme, a história se divide basica-
mente em dois visuais: a sala de imigração e o sertão brasileiro. Em um acordo com 
o diretor, eles optaram, então, por utilizar uma imagem mais áspera para as cenas 
dos EUA, recorrendo à textura do grão no filme e movimentos de câmera mais fre-
néticos, enquanto, para a paisagem sertaneja, utilizariam uma película mais limpa 
– a Kodak 250D -, além de movimentos mais fluídos de câmera. Porém essa polidez 
se limita à qualidade do grão e da película, enquanto no quesito da exposição da 
imagem a direção de fotografia opta também por deixar explodir a luz que vem de 
fora do carro e que circunda os personagens. Em Olhos Azuis, temos duas questões 
proeminentes a respeito da superexposição da luz: a apresentação da paisagem ser-
taneja aos olhos de um estrangeiro – como o que ocorreu com Aronovich, em Os 
fuzis, e com Johann, em Cinema, Aspirinas e Urubus – e a percepção de um perso-
nagem em estado de saúde debilitado que precisa enfrentar um cenário de calor e 
luminosidade indômita.

Há um momento específico em que o choque lumínico de fato começa a apare-
cer como um conceito: esse momento se dá quando, na estrada, eles saem da área 
circunvizinha ao litoral. “The Brazil of postcards is over”, diz Bia. A imagem seguinte 
à sua fala já é a do sertão, não mais a paisagem urbana de Recife ou a vegetação verde 
do entorno metropolitano. Assim, temos, além da subjetividade dos personagens, 
uma associação entre a luminosidade intensa e um posicionamento geográfico na 
narrativa. A sensação do choque lumínico é ainda reforçada através da montagem 

Figura 5. A luz estourada e um personagem estrangeiro adoecido
Fonte: fotograma extraído do filme Olhos Azuis (2009). Direção: José Joffily.

Cinematografia: Mauro Pinheiro Jr
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dizer que a vida passa diante de nossos olhos em nossos últimos momentos? O longa 
narra os flashbacks de Antão no momento da morte. Vemos, por seus pensamentos, 
as memórias da infância, a perda do pai e da mãe, a partida para o sul, o ingresso no 
serviço militar, sua transformação em jagunço e sua defesa do povo contra a fome – 
tudo de modo difuso e nebuloso, cheio de camadas. Repetidas vezes, o filme traz sua 
imagem agonizante e rastejante, alvejado, ferido, em estado febril, na paisagem ári-
da da caatinga. Confunde-nos a história quando vemos que o personagem teria sido 
alvejado e, talvez por isso, estivesse ali, inerte, no chão. visitando suas recordações e 
contradições – dentre as quais chegamos também à sua decapitação. 

Em sua agonia, ou após sua morte, não se sabe ao certo, Antão reencontra sua 
mãe e até mesmo pessoas que matou. É questionado sobre o povo, que era quem 
importava: o povo ainda passa fome? Afinal, teria Antão morrido pela bala do rifle, 
ou pelo corte da faca? Independente da resposta, tudo que ele queria era voltar para 
casa. O filme traz incertezas que encontram abrigo nas imagens densas propostas 
pelos autores e que o choque lumínico ambienta. Paralela à agonia de Antão, o filme 
também traz uma intensa luz celeste na apresentação mística de Antônio Conse-
lheiro (Fig. 6), dialogando com a fé do povo de que um dia ainda haverá inverno 
e abundância de suprimentos. Nada no filme parece estar ali por acaso. Vejamos, 
por exemplo, uma coincidência do nome de batismo do personagem central: Antão 
divide nome com um ancestral ermitão, o Antão do Deserto. Antão, o do Deserto, 
via miragens e tentações em seu exílio, assim como Antão, o de Sertânia, vê imagens 
confusas e imateriais em sua retrospectiva pessoal. O próprio personagem das pas-
sagens de iluminação celestial, o Antônio Conselheiro, símbolo da luta, da fé e da 
força do povo sertanejo, também encarna a figura de um eremita. 

Se o choque lumínico no Cinema Novo refletia o espírito como a fala “Seu fi-
lho morreu de fome e você não fez nada” (Os fuzis, 1964), Sertânia (2020) retoma 
isso sustentando a fala de Antão: “Não atire, capitão! O povo não tem culpa de 
passar fome”. A frase, proferida quando o personagem porta um rifle em sua 
mão (Fig. 7), reflete – embora não sendo possível dizer se em uma alusão inten-

do filme, nas diversas vezes que saímos de cenas ambientadas na asséptica sala de 
imigração, com luz difusa e de tonalidade fria, para cenas de um sertão dilacerante 
aos olhos, com iluminação dura e de tonalidade aquecida. Assim, o espectador tem 
também a experiência do choque, de um impacto causado pela mudança de paisa-
gens no fluxo do filme.

Ao longo da incursão de Marshall pelo sertão, vemos o personagem ser apre-
sentado a uma população latina/indígena/sertaneja/brasileira/periférica, exata-
mente dentro do padrão daquelas pela qual o oficial de imigração, em seu ofício, 
demonstrava desdém, submetia a humilhações e alimentava preconceitos. Sentado 
em uma mesa de boteco, desabafa: “I came to the end of the world to die”, lamentan-
do sua condição de saúde e reconhecendo que, apesar do risco de morte iminente, 
precisa cumprir a missão de amenizar, ao menos financeiramente, os danos cau-
sados à vida da família de Nonato, homem que perdeu a vida por sua culpa – outro 
contexto que também encontra correspondência no registro de uma luminosidade 
agressiva. Ao chegar à casa da mãe de Nonato, Marshall vê as recordações do ser-
tanejo, que saiu para estudar na capital, formou-se em História pela Universidade 
Federal de Pernambuco - UFPE e decidiu ir para os Estados Unidos em busca de 
uma melhor condição de vida para ele e sua família. Por fim, vemos também uma 
nova mudança de paisagem, com a presença da água, no rio onde Luísa, a filha de 
Nonato, brinca feliz. 

Sertânia
Sertânia é um filme onde tudo é incerto e magistralmente imbricado. Além da 

luz estourada, a massa confusa da imagem – conceito adotado pelo fotógrafo Miguel 
Vassy (2021) e por Geraldo Sarno para representar a subjetividade do protagonista - 
conta também com uma câmera que flutua o tempo inteiro, além da sobreposição 
de imagens, como se imitasse a densidade da imaginação. Literalmente, atravessa-
mos as memórias do personagem em um caminho poético que nos guia através de 
seu olhar, de seus devaneios e de seu estado de espírito. Quantas vezes já ouvimos 
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Figura 6. Uma claridade celeste
Fonte: fotograma extraído do filme Sertânia (2020). Direção: Geraldo Sarno. 

Cinematografia: Miguel Vassy

Figura 7. O povo não tem culpa de passar fome
Fonte: fotograma extraído do filme Sertânia (2020). Direção: Geraldo Sarno. 

Cinematografia: Miguel Vassy
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jetividade dos personagens – seja por suas incursões em paisagens novas e vio-
lentas às vistas, seja por seus estados de saúde, que interferem na percepção das 
coisas ao redor e elevam no corpo o grau de incômodo causado pela ausência 
de conforto térmico e pela falta d’água. O choque lumínico ainda funciona como 
a representação de uma luminosidade endêmica sertaneja e nordestina, que en-
volve características sociais próprias desses espaços – desde a aridez da terra 
e a vegetação escassa até a simplicidade de seus habitantes, que pode ser vista 
como um traço comum nos três filmes: o povo que reside nessas três narrativas, 
os moradores do sertão, não carrega grandes luxos. 

Os três filmes retomam, de algum modo, a estética da fome: Nonato, que 
morreu nos Estados Unidos em Olhos Azuis, buscava levar uma qualidade de 
vida melhor à sua filha e à sua mãe, que viviam no sertão nordestino. Antes 
de ir para os EUA, já havia feito outra jornada, também com o mesmo intento, 
saindo do interior e indo à capital de seu estado para cursar Direito em uma 
grande universidade. Essa busca de Nonato, em suas jornadas, tinha por obje-
tivo uma melhora financeira para si e para os seus. Ranulfo, em Cinema, Aspi-
rinas e Urubus, deseja sair do sertão para a cidade grande, em uma fuga da seca 
e da miséria. Sertânia, por sua vez, encerra a segunda década do século XXI 
trazendo a defesa do povo, em uma postura cinematográfica germe do Cinema 
Novo, como diria Glauber Rocha (2004) sobre os filmes que agem contra o con-
formismo diante da miséria. 

Em todos esses casos, a direção de fotografia utiliza o choque lumínico como 
elemento narrativo alinhado com as atmosferas e densidades das histórias que 
estão sendo contadas, seguindo na busca de uma fotografia poética, participan-
te na construção e na transformação de paisagens e significados, de modo que 
as imagens sugiram ao espectador algo que atingiu os personagens e os pró-
prios realizadores de cinema e que não deve ser deixado para trás, distante da 
narrativa: uma iluminação que ocupa grande espaço na alma e que muda suas 
percepções diante das coisas que veem. 

cional dos cineastas – a passagem de Corisco em Deus e o Diabo na Terra do Sol 
(1964): “Aqui está o meu fuzil, pra não deixar pobre morrer de fome”. Assim, 
temos um retorno dessa visualidade no âmbito da seca e da fome, além de ele-
mento da massa confusa que representa um estado febril.

Considerações finais.
Embora não seja tão recorrente como no momento do Cinema Novo – 

quando Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis quase concomitan-
tes – podemos perceber que o choque lumínico ainda tem seu lugar na narrativa 
de sertão. Através dele, se inventa paisagens que, por ofuscamento, ocultam 
elementos de cena e elevam a sensação de calor. Essa é uma possibilidade que 
o recurso da superexposição da luz traz para contribuição em uma narrativa 
que se passa em latitudes geográficas naturalmente caracterizadas pela potên-
cia de luz solar – embora o cotidiano desses lugares não necessariamente se 
assemelhe à extrapolação dos limites que vemos na visualidade desses filmes. 
O que essas imagens trazem é uma experiência. Se pensarmos que Edgar Morin 
(2005), em O cinema ou o homem imaginário, dizia que a fotografia exagera ou 
isola as sombras para engendrar a angústia, podemos imaginar também que 
o caminho de exagero da luz seja capaz de criar sentidos cruciais nesses casos 
de filmes de sertão. A luz exagera a sensação de calor e eleva o sintoma febril 
dos personagens adoecidos, como no caso de Antão, em Sertânia, e de Mar-
shall, em Olhos Azuis. Juntamente com a poeira e a falta de água, apresenta-se 
para os personagens um espaço hostil e inóspito, a ser enfrentado por Mar-
shall, que precisa adentrá-lo para cumprir sua missão, no filme de Joffily, e de 
onde Ranulfo deseja fugir, em Cinema, Aspirinas e Urubus. Se a escuridão oculta 
pela sombra e evidencia, por contraste, os focos de luz, a superexposição da luz 
oculta por excesso de claridade e ilumina novos sentidos.

O choque lumínico no século XXI retorna após um hiato de décadas desde 
suas últimas aparições, atuando como elemento poético que representa a sub-
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A gênese desse ensaio veio de muitos desejos e uma inquietação. O de-
sejo de uma pesquisadora, mulher, que acorda todos os dias com a tentativa 
de acreditar que todo o legado da história do cinema não será em vão. E que 
aquilo que se pensou, sentiu ou filmou tem o firme propósito de significar 
um país, seu povo, angústias, memórias, afetos e divagações. 

O anseio que a arte do cinema transcenda em um país, literalmente, 
em chamas, com a cultura em agonia. A constante inquietação sobre o que 
sobrevive à transitoriedade da imagem, da fotografia, das artes gráficas, ele-
trônicas, midiáticas e, por sua vez, especificamente, do cinema que, a seu 
modo, nos cause plenitude de sentido com a sua vivacidade e representati-
vidade.

Em No Decurso do Tempo (Wenders, 1976), reflito o quanto as viagens e 
seus personagens nos contam histórias. História de um gênero de cinema 
sensível ao movimento, ao espaço, às paisagens urbanas e à maneira como 
tudo isso se interrelaciona com as narrativas pessoais de cada personagem 
sejam eles/elas na tela ou fora dela. 

Ainda no afã de repensar essas personagens, a linguagem do cinema, 
as questões de gênero, gestualidades, afetos e representações sociais, depa-
ro-me com uma busca arqueológica por algumas fotos inéditas e históricas 
de um álbum de família bem particular que me remete à transitoriedade da 
imagem e, ao mesmo tempo, à jornada da heroína pensada por Maureen 
Murduck.

Nessa jornada, é necessário frisar que os conceitos de viagem e iden-
tidade se interrelacionam. O viajante, essencialmente, busca conhecer a si 
mesmo com todos os riscos. O meio de transporte utilizado pode ser um 
recurso para uma imersão, um mergulho no desconhecido, em lugares ou 
no silêncio de si mesmo. 

Pegar a estrada, adentrar um avião, um trem ou mesmo se equilibrar 
no convés de um navio é o mesmo que satisfazer a curiosidade de pertencer 
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a outro lugar. Como um herói que enfrenta inimigos e batalhas, o viajante 
luta por uma nova identidade ou, quem sabe, um resgate dela. No entanto, 
independente do lugar em que esteja, sempre será um estrangeiro, seja dele 
mesmo, das suas emoções ou de seu lugar de origem.

Por isso, as formas de se relacionar e interagir com uma outra cultura, 
por mais globalizada que seja, nunca são as mesmas. Filmes de estrada de-
notam isso de uma maneira bem particular. Seja pelo desenrolar da história 
pessoal das personagens ao longo dos quilômetros de estrada e paisagens 
percorridas. E, também, por meio das imagens refletidas no para-brisa do 
carro e a interação com as pessoas encontradas pelo caminho. Eis que surge 
uma maneira cronológica de se fazer cinema.

Quem somos nós? Por onde vagam as nossas imagens? Qual é a busca do 
cinema? São essas as indagações indiciais que ecoam nesses tempos obscu-
ros e turbulentos, tempos de rupturas, isolamento, insegurança, incertezas. 
A impossível resposta sobre alguma coisa e o significado dessa busca. A in-
segurança do presente e a incerteza do futuro, conforme salientou Bauman 
(2007), nascem de um sentimento de vazio, da mais pura impotência.

Assim como nós, a linguagem do cinema segue em risco pelo medo: da 
utopia de uma mudança, de um novo recomeço ou de não mais se encon-
trar. Por meio do filme de Wenders, repenso esse “filme de cinema” como 
uma espécie de arqueologia das mídias tal qual proposto pelo pesquisador 
Thomas Elsaesser (2018). Afinal, ele nos traz uma possibilidade de (re)come-
ço por ser um dispositivo que transforma e reinterpreta o nosso modo de ver 
e sentir todo um contexto social.

Filmes são carregados de camadas de histórias. A narrativa ficcional 
com seus conflitos enredados em um tempo fílmico remoto nos convida a 
repensar e entender quem somos nós e como experimentamos nossos pos-
síveis papéis sociais.

Os filmes de Wim Wenders passeiam por paisagens contemplativas, es-

tradas tortuosas, repletas de não ditos entremeados por silêncios rasgados 
em diálogos desconcertantes que questionam, o tempo todo, não apenas o 
nosso modo de vida mas a maneira como vivemos em um mundo cada vez 
mais acelerado e “líquido”, onde impera o narcisismo (selfies), a individu-
alidade (“umbiguismos”) e uma comunicação cheia de ruídos, invasiva ou 
indiferente que reflete valores, muitas vezes, deturpados.

A arte imita a vida
Todo o mal-estar na civilização está projetado nas telas: pulsões, frus-

trações, castração dos instintos básicos, sofrimentos, decepções e sublima-
ções. A maneira como esses sentimentos são expressos no cinema nos per-
mite decodificar essa linguagem na diegese deste filme. Freud, apesar de 
escrever há quase um século, ressaltou aquilo que Bauman (2007) descreve 
na contemporaneidade, as nossas pulsões, frustrações, incomunicabilida-
des, dificuldades em estabelecer laços. Ainda hoje, todas as suas conside-
rações são válidas. E comportam o nosso contexto, além dos conflitos que 
alimentam as sintaxes das narrativas do cinema.

A título de exemplo, a história de amizade entre um técnico de projeto-
res de cinema e um pediatra recém-separado que viajam juntos pela Alema-
nha Oriental narrada no filme No Decurso do Tempo (1976) denota indivíduos 
em busca de respostas para a identidade de um cinema que nos ajuda a re-
fletir a nossa própria identidade. 

As personagens de Wenders vagueiam de maneira errática por estra-
das, cidades e países na busca de respostas para seus conflitos interiores 
e dialogam com pessoas, aparentemente estranhas, que vivem uma série 
de conflitos semelhantes. Amor, desamor, núcleo familiar, desamparo, hos-
tilidade, desemprego, insatisfação profissional e a sensação de não serem 
recompensadas por aquilo que fazem. Dividem angústias por não saberem 
como estabelecer vínculos e as chances de que não sobrevivam nesse mun-
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do ególatra e sem crédito nas relações.
 Em No Decurso do Tempo, Wenders reforça essas dificuldades em diver-

sos momentos, como no caso dos personagens principais (Bruno e Robert) 
que estavam sozinhos antes de se encontrarem, cada um com a sua história, 
cada um com o seu passado. Ao longo do percurso, mesmo em silêncio, uma 
frágil amizade se estabelece e vem à tona a vida de cada um, a ausência das 
mulheres, o peso das histórias inacabadas e a incerteza do vínculo de uma 
amizade concebida na estrada, diante do parabrisa de um carro ou na cabi-
ne de um caminhão.

Nos road movies, sabemos a importância fundamental do carro. É ele 
que ajuda o viajante a explorar geografias, a buscar o contato com o outro, 
a percorrer estradas inimagináveis e, ao mesmo tempo, a desbravar novas 
paisagens. 

Por meio do automóvel, viajantes solitários buscam o rompimento das 
fronteiras e estabelecem contatos com outras identidades culturais. O au-
tomóvel funciona como uma casa, um lugar de proteção, uma espécie de 
templo sagrado e que só ele pode permitir que o outro – estranho – adentre, 
quem sabe, e comungue do seu silêncio, enquanto aprecia o imenso vazio 
das paisagens que se descortinam à sua frente.

Em busca da identidade perdida
No primeiro plano do filme, o personagem Bruno Winter é representa-

do pelo mesmo ator (Rudiger Vogler) e tem o mesmo sobrenome do jorna-
lista frustrado (Philip Winter) de Alice Nas Cidades (1974). Enquanto ajusta 
uma bobina na bitola de um projetor e faz o seu trabalho, conversa com um 
senhor sentado ao fundo da sala de projeção de um antigo cinema. 

Pela conversa de quase cinco minutos, um diálogo tenso e cheio de re-
velações, percebemos aonde ele quer chegar. Em seguida, a câmera abre 
para uma imagem do rio Reno com um barco navegando tranquilamente. 

Ouvimos o som do vento nas folhagens e, de repente, surge um carro com 
forte rastro de fumaça atrás e sai, a mil por hora, cortando o quadro. En-
quanto o carro se aproxima, em altíssima velocidade para um fusca, vemos, 
na direção, um homem de óculos escuros com o braço para fora do carro. O 
ruído do motor vai ficando cada vez mais alto e próximo. 

Em um determinado momento, enquanto dirige, o homem olha para a 
foto de uma casa, mantém o foco por alguns segundos e a rasga em pedaci-
nhos logo em seguida. Um pouco mais à frente, a câmera enquadra um ca-
minhão de mudança e, dentro dele, está sentado um homem que contempla 
a vista. Há um corte, novamente, para o fusquinha envenenado que para em 
um posto de gasolina. O motorista olha para um menino e, com um gesto, 
oferece carona.

Embora o plano enfatizado seja o de um menino, o enquadramento, 
o não-lugar (posto de gasolina) e o silêncio das personagens em cena nos 
remetem a um quadro do pintor Edward Hopper e àquilo de que ele mais 
gostava de retratar: a solidão das paisagens urbanas, o deserto e toda uma 
melancolia assimilada em Freud e Bergson que nos faz refletir sobre a estag-
nação dos seres. Essa aproximação de Wenders com Hopper se dá, talvez, 
por uma certa afinidade do cineasta, que adoraria ter contado suas histórias 
pintando quadros.

Após a óbvia recusa silenciosa do menino, ele volta em alta velocidade 
para a estrada. Logo em seguida, a câmera aponta para o homem do cami-
nhão, nu, tomando café, calmamente, dentro da cabine. Ele sai do cami-
nhão, veste um macacão jeans (Lee) e resolve enrolar um cigarro. Já no ou-
tro plano, temos um certo momento de suspense: o homem fecha os olhos 
e pisa fundo no acelerador.

Enquanto o outro personagem – Bruno Winter – faz a barba, de pé, ao 
lado do caminhão, olha para trás e constata aquele fusca correndo feito um 
foguete e soltando fumaça. O carro se dirige, a toda velocidade, para dentro 
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do rio. Bruno observa a cena e morre de rir dentro do caminhão. Logo após 
a tentativa de suicídio fracassada, o homem abre o teto solar do carro e ob-
serva a água que começa a inundá-lo. Ele sai com um paletó e uma maleta 
na mão e tenta nadar, com sofreguidão, em direção à margem do rio. 

Por um momento, os dois homens se observam. Bruno não consegue 
evitar o riso ao se lembrar daquela cena absurda. Ele oferece uma toalha e 
uma xícara de café. Sem ao menos mencionar uma só palavra, se estabele-
ce, a partir daí, o início de uma amizade.

Essas são as cenas iniciais do filme. Reza a lenda que antes de dirigir o 
filme que encerra a sua trilogia da estrada (No Decurso do Tempo - 1976), Wim 
Wenders visitou todas as salas de cinema ao longo da fronteira das Alema-
nhas. Fotografou uns cento e vinte cinemas e acabou escolhendo uma dúzia 
para as filmagens. O que vemos no filme não passa da metade das locações 
selecionadas. Na década de 70, o cinema alemão estava em plena crise: os 
que não fecharam passavam pornografia – caso do cinema onde trabalhava 
a personagem Pauline.

Bruno a encontra e mostra um trailer que montou: “90 minutos de cine-
ma como a televisão nunca apresentou. Brutalidade, ação, sensualidade...” 
soa como manifesto de Wenders contra um cinema equivocado. A maioria 
das sinopses sobre o filme o descreve de uma maneira quase que telegráfica: 
“Técnico de projetores encontra um homem recém-separado e ambos ini-
ciam uma amizade. Juntos, resolvem viajar pelas estradas da Europa.” 

Wenders parte em busca dos dilemas do sujeito contemporâneo, àquela 
altura dos anos 70 já corroído pelo esvaziamento dos ideais, afastando-se 
do comprometimento nas relações e fascinado pela perda. Com o objetivo 
de ressaltar esses temas, o diretor lança os personagens numa deriva, um 
movimento rumo a lugar nenhum, cujo significado encontra-se justo na au-
sência.

No cinema de Wenders dessa fase, mover-se ou ficar parado conduz ao 

mesmo beco sem saída, mas o lirismo pela busca de um cinema que não 
pode fenecer é o que torna esse filme tão especial, principalmente para 
aqueles que ainda acreditam na magia inesgotável dessa linguagem inspira-
dora para tantas outras artes.

Cinema é acontecimento
No que tange à magia, uma das citações mais bonitas do filme acontece 

na sequência em que um grupo de crianças espera que Bruno e Robert re-
solvam os problemas técnicos para dar início à sessão de cinema (vide ima-
gem acima). Eles estão atrás da tela quando Robert acende a luz para ajudar 
Bruno e percebem suas sombras projetadas na tela - como num teatro de 
sombras. Eles sabem que as crianças podem vê-los e partem, de maneira 
lúdica, para cenas de comédias.

Nessa bela homenagem à pré-história do cinema com suas sombras, as 
crianças se divertem e se esquecem do filme a que deveriam assistir. Nessa 
sequência, vemos como o cineasta se apropria de maneira poética de um 
cinema da infância que se inicia na infância do cinema. Esse foi o começo 
poético de uma linguagem que adoraria que não tivesse fim. 

Em um teatro de sombras, a silhueta das mãos aparece projetada na tela 
graças a uma fonte de iluminação colocada por trás. Esse espetáculo parece 
ter-se originado na China. Conta-se que no século II a.C. o imperador Wu-Ti 
teria se consolado da morte de sua esposa ao ver a silhueta dela projetada 
numa tela. As sombras chinesas só chegaram à Europa no fim do século 
XVII e ainda são o meio mais simples de contar uma história através de ima-
gens em movimento. Em Java, esse costume existe até hoje. Por lá, o ope-
rador das marionetes, ou dalang, fica sentado atrás da tela. Acompanhado 
por uma orquestra, ele conta as lendas dos deuses (MARCHAND, 1996, p. 2)

Para Wenders, o cinema é o espelho adequado das cidades do século XX 
e dos homens que vivem nela. O cinema é uma cultura urbana. Nasceu no fi-
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Figura 1. Os personagens Bruno e Robert improvisam um teatro de sombras 
Wim Wenders, No Decurso do Tempo, 1976

nal do século XIX e se expandiu com as grandes metrópoles do mundo. O ci-
nema e as cidades cresceram juntos e se tornaram adultos juntos. O filme é 
a testemunha desse desenvolvimento que transformou as cidades tranquilas 
da virada do século nas cidades de hoje, nessa experiência do viver, em ple-
na explosão, febris, onde habitam milhões de pessoas. Conforme enfatizou2:

Mais que outras artes, o cinema é um documento histórico do 
nosso tempo. Esta que chamam de sétima arte é capaz, como 
nenhuma outra arte, de apreender a essência das coisas, de captar 
o espírito do tempo, de exprimir suas esperanças, suas angústias 
e seus desejos numa linguagem universalmente compreensível.

No filme, o cineasta se utiliza de algumas metáforas dialógicas para 
mostrar o quanto existem afinidades entre a História e o desenrolar próprio 
da história dos personagens. O tempo fílmico, muitas vezes, está impreg-
nado daquilo que se viveu e de todo um legado que marcou gerações e, por 
isso, não é possível esquecer. 

Ainda segundo Wenders, as cidades não contam mais histórias, mas 
podem contar algo sobre a História. As cidades podem trazer em si sua his-
tória, e mostrá-la, podem torná-la visível ou ocultá-la. Como os filmes, elas 
podem abrir os olhos ou fechá-los, elas podem esvaziar ou alimentar sua 
imaginação. É possível ver o apreço que existe, no filme, entre o desenrolar 
do tempo e a história. 

Em uma das cenas de No Decurso do Tempo, Bruno levou Robert à velha 
casa de sua infância, na beira do rio Reno, onde morou com a mãe. Admitiu 
ter gostado de voltar lá: “Pela primeira vez, eu me vejo como alguém que vi-
veu certo tempo, e esse tempo é minha história”. Reconciliado consigo mes-
mo, Bruno pode medir o caminho percorrido e reencontrar sua identidade. 

2. Paisagem Urbana in: Revista do Patrimônio, nº 23, 1994. Texto de Wim Wenders publicado 
em La Verité des images, Paris, L’Arche, 1992. Intervenção feita em inglês em um colóquio de 
arquitetos japoneses realizados em Tóquio, em 12 de outubro de 1991.



338 339A Paisagem Como Narrativa: quando a imagem inventa o espaço

Rose May CarneiroNo decurso do meu tempo: Entre um filme e fotografias, o possível retrato de uma identidade

Alguns quilômetros antes, Bruno disse a Robert que queria saber quem ele 
era. Robert, em um átimo filosófico, responde: “Eu sou a minha história”.

Existirmos: a que será que se destina?
Em termos conceituais, posso dizer que os personagens do filme se an-

coram no mundo por uma certa maneira fenomenológica tal qual Merle-
au-Ponty (2018) disse compreender o homem. Nesse movimento filosófico 
existe algo que, simplesmente, se revela frente à consciência humana. 

Tudo é uma questão de existência, de pertencer e estar no mundo. A 
ontologia é o ponto de partida. É a essência do percurso, de toda a jornada. 
O ser, em si, passa a ser compreendido a partir da sua facticidade, do seu 
intrínseco contato com o mundo, pois é lá que ocorre a sua relação com o 
tempo, com o espaço, com tudo aquilo que é vivido. Essa é uma possível cha-
ve de leitura do que ele denomina consciência perceptiva. Ela se encontra 
adensada, imbricada, por meio de uma intensa relação com esse mundo. 

Penso, também, nas questões que envolvem a errância. Aquela que foi 
tão bem deflagrada pela pesquisadora Raquel Monte e Silva quando a per-
corre ao longo do cinema contemporâneo. Segundo ela3,

a errância quando é disparada torna-se absoluta. Ela toma 
o corpo, apropria-se dos olhos, dos gestos, de tudo. É uma 
sensação, mas é também um estar no mundo. É uma experiência 
mediada pela espacialidade e pela temporalidade, ancorada no 
corpo. É uma abertura para a indeterminação. No seu âmago há 
o desejo claro de romper com o continuísmo da estabilidade. Na 
errância, o caminhar assume outra dimensão. Ele é um forma de 
pensamento, um modo de potencializar a experiência de estar 
em contato consigo a partir da alteridade que o Outro convoca.

3. MONTE e SILVA, Raquel in:  Devir-mundo: a errância no cinema contemporâneo. Tese de 
doutorado. UFPE, 2015. https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/15024/1/TESE%20
VERS%C3%83O%20FINALRAQUELDOMONTE.pdf Acesso: 5 set. 2021.

 Ainda de acordo com Monte e Silva (p. 18), essa errância na jornada 
dos dois personagens é ancorada no desejo de encontro do significado da-
quele mundo estranho. Eles se alimentam de uma espécie de desejo produ-
zido pela errância que busca criar uma constelação de significados ontoló-
gicos a partir do contato com o outro. 

No Decurso do Tempo é uma espécie de ode à amizade, à cumplicidade 
e ao companheirismo entre dois homens que, a princípio, apesar de meros 
desconhecidos, passam a dividir a estrada, a cabine do caminhão, o olhar 
escrutinador das paisagens que se descortinam diante do para-brisa, a nos-
talgia da ausência das mulheres em suas vidas, os impronunciáveis monó-
logos interiores, os segredos mais íntimos, a fruição do rock and roll, o lado 
lúdico da vida, o prazer da viagem, a experiência de uma busca, a essência 
de viver o aqui e o agora e, por fim, do declarado amor pelo cinema.

Para entender esse percurso, é providencial enfatizar que, na década de 
70, os road movies (filmes de estrada) também poderiam ser chamados por 
buddy movies,  filmes de “caras”, camaradas, companheiros. Afinal, desde a 
idade das cavernas, esse legado já fora dado, com muita naturalidade, aos 
homens. Para eles, a estrada como é chamada pelos americanos, freeway, é 
a literalidade do “caminho livre”. Desde os homens da caverna aos filmes de 
farwest (western), lhes é permitido sair, descobrir, caçar, se aventurar, viajar, 
enfim, ser livre.

Wim Wenders foi sincero em suas escolhas. Quis fazer um filme para 
questionar, de forma afetiva, por que razão os homens gostam mais de estar 
entre si, por que razão gostam uns dos outros, por que razão não gostam de 
mulheres ou, quando gostam, por que é apenas como uma segunda expul-
são? No filme, Wenders ocupa-se de dois homens que gostam um do outro 
e da razão por que se dão melhor um com outro do que com uma mulher. 
(WENDERS, 2018, p. 25)

No entanto, existe uma nítida transparência nessa relação. Ali é possí-

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/15024/1/TESE%20VERS%C3%83O%20FINALRAQUELDOMONTE.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/15024/1/TESE%20VERS%C3%83O%20FINALRAQUELDOMONTE.pdf


340 341A Paisagem Como Narrativa: quando a imagem inventa o espaço

Rose May CarneiroNo decurso do meu tempo: Entre um filme e fotografias, o possível retrato de uma identidade

vel perceber a insuficiência de ambos, a insegurança emocional e, também, 
a necessidade inequívoca com que procuram afirmar ou encobrir os seus 
erros. No decurso do tempo, tudo vai ficando mais claro quando, por fim, 
se conhecem, assumem as suas fragilidades e falam, abertamente, sobre os 
seus erros. Ainda segundo Wenders, esse tipo de história, com todo o seu 
lirismo e contradições, não é geralmente contada nos filmes de homens. 
(op. cit. p. 25)

No decurso do seu tempo, esse filme foi inventado. Desde o início, não 
havia sequer um argumento. Surgiu de um olhar, de uma espécie de “fé 
perceptiva” de que aquilo poderia ser aprazível, de que deveria ser bom. 
Enquanto viajava entre Frankfurt e Wurbürg, Wenders observou um lento 
caminhão que se arrastava à sua frente, com dois homens na cabine, con-
versando, tranquilamente. Após, algumas vezes, tentar ultrapassar, por ho-
ras, esse caminhão paquidérmico, ele parou em uma espécie de estalagem 
para caminhoneiros. 

Naquele instante, reconheceu os dois companheiros da estrada. E per-
cebeu que um deles, com uma aparência muito relaxada, tinha a perna 
esquerda pendurada para fora da janela e continuavam, embalados, a con-
versar. Notou, também, que a atmosfera daquele lugar era de um extremo 
bem-estar. À noite, após toda aquela vivência, Wenders pensou na possi-
bilidade de contar a história daqueles viajantes. Mais tarde, ao refletir me-
lhor, surgiu a ideia que o percurso poderia ter algo a ver com os cinemas do 
interior da Alemanha, da Baixa Saxônia, Hessen e Baviera. E assim foi. Dos 
cento e vinte cinemas fotografados, doze aparecem de maneira nostálgica 
ao longo do filme. (op. cit. p 26). 

Uma outra descoberta lírica dele era que esses pequenos cinemas ainda 
existiam por serem geridos, com muito afeto, por algumas mulheres mais 
velhas que não tinham o lucro como o único fim. Muitas vezes, tiravam o 
dinheiro do próprio bolso para arcar com o prejuízo de uma sala de cinema 

quase vazia. A razão era muito mais nobre. O amor pelo cinema resumia-se 
em suas próprias vidas. 

A poética da fotografia
A vida permite saltos. Fiz essa digressão inicial sobre o filme de Wen-

ders para que esse passeio poético pelo mundo onírico das imagens culmi-
nasse em um ensaio fotográfico. A fotografia, para mim, sempre fez parte 
da minha poética de vida, do meu meio de expressão, de um jeito particular 
de experienciar o mundo. Sinto satisfação e uma total naturalidade em em-
punhar uma câmera, ajustar o foco, prender a respiração, olhar e, simples-
mente, me deixar levar.  

Fotografar é correr mundos, riscos, desbravar territórios, escancarar 
sentimentos inalcançáveis, caligrafar. A fotografia é o inefável poder de con-
gelar uma vivência, uma experiência, um ato, um átimo, um olhar. Assim 
como Wenders, sempre tive o hábito de flanar, de me embrenhar por lugares 
ermos, estranhos, quietos, que fogem do lugar comum, mas, ao mesmo tem-
po, me impulsionam a essa dança das descobertas que permite o fotografar. 

A minha estética é a do existencialismo, da poética do bem viver, a da 
verdade. A verdade de um mundo que poderia ser recriado, em que homens, 
mulheres e todos os tipos de gêneros e sexualidades possam ser igualmente 
respeitadas; em que o termo igualdade, em sua alteridade, não seja nem 
mais, nem menos, apenas igual. De certo modo, isso me faz lembrar de uma 
afirmação do Heidegger (2005), quando dizia que “o ser não somente não 
pode ser definido, como também nunca se deixa determinar em seu senti-
do por outra coisa nem como outra coisa. O ser só pode ser determinado a 
partir do seu sentido como ele mesmo”. Ou seja, o ser é autônomo, indepen-
dente e indefinível.

E por falar em definições, já ouvi, de alguns, que a minha fotografia tem 
uma essência minimalista. De outros, que as paisagens focadas ou desfo-
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Figura 2. Rose May, série Na estrada com Wim Wenders, s.d Figura 3. Rose May, restou, s.d
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Figura 4. Rose May, o passante, s.d

Figura 5. Rose May, Amour hotel, s.d
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cadas por mim denotam uma poesia silenciosa embrenhada por uma certa 
ausência, um estranho vazio de alguém que está de passagem, mas que ob-
serva, atenta, calmamente, a solitude de um porvir, por dias melhores, de 
um vagar. No retrato da errância de algo que flutua ao sabor do vento.

Ou, quem sabe, no instante decisivo em que a câmera congela o andar 
de um passante que deambulava pela praia ao som inebriante do vagar das 
ondas. 

Até chegar ao não-lugar da fachada corroída de um hotel de beira de 
estrada que ostenta o reflexo do nascer do sol em um neon cálido e amoroso.  

No entanto, aqui, peço licença para mudar o foco. Nenhuma escolha é 
aleatória. Todas as escolhas nos resumem. Por isso, ao invés de continuar 
pensando as minhas fotografias, preferi buscar por uma outra arqueologia 
de imagens.

Reflito sobre fotografias que passaram ao largo da minha memória, pois 
nunca antes foram vistas e permaneciam ali, quietas, emudecidas, mas que 
insistiam em se expressar. Propositalmente esquecidas dentro de um álbum 
de família que já não existe mais. Fotografias de um valor inestimável. Afi-
nal, representam uma época, um gesto, uma atitude, uma temporalidade, 
um olhar, algumas ausências, angústias, desejos reprimidos, enfim, uma 
soma: as mulheres da minha família e o meu encontro com elas, comigo, 
com os filmes que vi, que culmina com o meu olhar no mundo. 

No entanto, essas fotos não foram escolhidas. Elas me foram presentea-
das pela minha irmã, que as guardava, há tempos, a sete chaves.   

E, ao observá-las atentamente, pensei na essência da existência, na la-
tência da fotografia que evoca um viver. E, também, como tudo, de uma hora 
para outra, fenece, se esvai. Para burlar a impermanência, criei, com a aju-
da inestimável da minha companheira, uma narrativa fílmica em homena-
gem a elas. 

A intenção também era aglutinar, guardar bem, a fotografia que fica, 

permanece, aquela que narra a transitoriedade da vida e, sequencialmente, 
dá vida ao cinema, feito um filme entremeado por questionamentos, lacu-
nas, silêncios, anseios e afetos. 

Ressalto que fiz isso sem pensar em algo narcísico ou apenas para evi-
denciar a minha insignificante biografia. Tímida que sou, pensei em colocar 
o foco na latência política e sociológica dessas fotografias de mulheres com 
o sentido de enfatizar os gestos, as ações, o ser e estar no mundo (dasein), 
a força que reverbera do olhar de cada uma delas. Tal qual atrizes das suas 
próprias vidas, se mostram por inteiro naqueles retratos. Minha avó – Maria 
Rita Oliveira – foi casada com um médico francês, que veio com a família de 
Lyon para o Brasil. Louis Leon Petit era o nome dele. Personagem controver-
so que oscilava entre o labor da medicina e as crônicas políticas que pagava 
para publicar nos jornais de Porto Alegre. 

Minha mãe teve uma infância abastada até o impronunciável suicídio 
de seu pai. Lourdes Leon Petit era o nome dela. Mulher de uma força in-
comensurável, apesar de ter se casado cedo e ficado viúva com 21 anos ao 
lado de meus dois irmãos. Tinha uma curiosidade nata pelo mundo, pelos 
direitos humanos, pelo viver. Foi estudar na Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco (USP) e se tornou advogada trabalhista. Quando Brasília 
mal existia, embrionária entre monólitos de concreto, cercada por montes 
de terra, no início da década de 60, veio trabalhar e morar por aqui. Mas seu 
amor eterno sempre foi o Rio de Janeiro. Lembro de ela dizer que naquela 
cidade se podia viver livre, como se bem entendesse, ao sabor do vento e da 
brisa do mar. A liberdade, aliás, é a licença poética que faço para traduzir 
essa jornada. Jornada, aliás, em que surgi bem depois. Em Santos (SP), fruto 
de um amor entre uma advogada da Capitania dos Portos e de um carioca, 
bonito feito um ator de cinema, comandante de um navio da Companhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro.

 Ao me deparar com as fotografias dessas mulheres, a narrativa de um 
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filme passou em mim. Por isso, adensei as imagens e escrevi um texto que 
fosse além de uma simples legenda, mas que alinhavasse as histórias delas, 
repletas de lutas, sonhos e sobressaltos e que culmina em mim. Pensei em 
toda a trajetória das imagens. Da fotografia estática que anseia por movi-
mento, do preto e branco polissêmico ao significado de cada cor, das fusões 
de cada gesto. Nas minhas lembranças, junto com minha mãe, assistindo 
a Nosferatu – o vampiro da noite (Werner Herzog, 1979) na sala do Cine São 
Bento, em Niterói. 

Na expectativa delas, mãe, avó e irmã, diante de uma nova era que se 
descortinava feito um filme de que não se sabe o final ou com certa nostal-
gia de uma sala de cinema, não titubeei diante de tudo que vi e senti. Gravei 
com a minha voz (voice over), de bate pronto, sem nenhum ensaio, tal qual 
um viver, que se inicia assim4: 

Meu nome é Rose May e essa história começa aqui. Lourdes Leon 
Petit. O sonho dela refletiu em mim. O que pode uma mulher? 
O olhar conduz a viagem. Mas para onde ir diante de tantos 
caminhos? A força de uma mulher reside no pensamento. Mãe 
e filha. Mulheres no espelho. Gestos que denotam um porvir. O 
transitório e fugidio que traz a liberdade. A fotografia que enseja 
um recorte no tempo. O cuidado é feminino? A fotografia diz 
que sim, a história também. Até quando? A roupa denota uma 
identidade. Acima, minha avó. Abaixo, minha mãe e sua história. 
A interseccionalidade do passado reflete o presente. Entre a 
janela da tela e a televisão. Me encontro com ela. Na porta da 
locadora de vídeo. O eco de todas que somos.

Essa série fotográfica me fez, de certa forma, reviver no meu imaginá-
rio toda uma jornada de algumas conquistas e muita luta. Fez, ainda, que 
eu repensasse o papel fundamental dessas mulheres na particularidade de 

4. Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FSOf2Z_I34c&t=1s  Produzido no dia 
05 de setembro de 2021.

suas histórias e, também, no reflexo delas ao longo da minha vida. Ao mes-
mo tempo, emergi de um mergulho interior que me fez questionar o nosso 
papel social, a significação dos gestos, de um olhar, os nossos fracassos e as 
nossas conquistas políticas, econômicas, sociais que, a duras penas, temos 
lutado muito para conseguir manter. Afinal, como bem disse a professora de 
filosofia Carla Rodrigues (apud HOLANDA, 2018, p.64) em sua frase lapidar: 
“A plasticidade do machismo faz com que ele mude para não mudar”. 

Basta viajarmos um pouquinho no tempo para termos essa comprova-
ção. É triste pensarmos que, desde o Brasil Colônia, a mulher era vista como 
alguém incapaz, devendo os seus atos serem tutelados pelos seus pais ou 
familiares e, no caso do casamento, pelo seu cônjuge. Essas condições per-
duraram pelo Brasil Império e, mesmo, chegaram ao Brasil Republicano, o 
qual foi marcado pela Revolução Industrial, que permitiu o ingresso da mu-
lher no mercado de trabalho, ainda que em condições precárias e sempre 
inferiorizada em relação ao trabalho dos homens. 

Mesmo após muitos anos de incansáveis manifestações, pasmem, o 
Código Civil Brasileiro de 1916 ainda referia-se à mulher, enquanto casada, 
como alguém incapaz para determinados atos da vida cível, tal como o di-
reito ao voto5.

Diante de tudo isso, só nos resta continuarmos a lutar, pois alguns ab-
surdos já ficaram no passado. Já conquistamos direitos essenciais como o 
direito à educação, ao trabalho e o direito político de votar e sermos votadas 
para cargos de representatividade. Mas ainda temos muito o que questionar 
deste equivocado, caduco e anacrônico sistema patriarcal, machista, exclu-
dente, sectário, etarista que ainda nos priva de inúmeros direitos e, de ma-
neira autocrática, “gentilmente” tenta nos submeter.

5. Kimberly Farias Monteiro e Leilane Serratine Grubba in: “A luta das mulheres pelo espaço 
público na primeira onda do feminismo: de suffragettes às sufragistas”. https://periodicos.
unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/563/476 Acesso: 5 ago. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=FSOf2Z_I34c&t=1s
https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/563/476
https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/563/476
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Jornada do herói e da heroína
Submissão nunca foi o meu forte. Por isso, assumo toda e qualquer 

transgressão. Todas as vezes que menciono a palavra jornada, me recordo 
do Campbell (1989) e de sua tão propagada jornada do herói (monomito). Em 
1949, em seu livro seminal O Herói de Mil Faces, o antropólogo, mitologista 
e escritor norte-americano Joseph Campbell pesquisou sobre o significado 
dos heróis míticos e, além de ter encontrado uma fórmula narrativa única, 
criou a estrutura de storytelling mais utilizada em mitos, lendas, romances 
e obras narrativas em geral, que, hoje em dia, é ainda muito utilizada em 
inúmeros roteiros do audiovisual. 

Não existe acaso. O conceito dessa estrutura se apresenta de forma cí-
clica no contar dessas histórias, mas a base delas é a superação dos conflitos 
pelo protagonista que, ao final, é condecorado como herói. A estrutura ori-
ginal da jornada do herói se divide em três fases: 1. Partida, Separação; 2. 
Descida, Iniciação; 3. Retorno.

No entanto, por aqui, resolvi transgredir. Preferi focar na versão criada 
pela psicóloga Maureen Murdock e em sua versão baseada na experiência 
psicológica feminina. Em 1990, publicou o livro The Heroine’s Journey: Wo-
man’s Quest for Wholeness (A jornada da heroína: a busca da mulher pela in-
tegridade), em resposta ao modelo de Campbell e com um enfoque que con-
templa nossa trajetória psicoespiritual, o caminho do feminino6. 

Enquanto observava e trabalhava com suas pacientes, Murdock (2013) 
fez uma espécie de guia da cura das feridas do feminino, em que ela descre-
via a natureza da mulher. Joseph Campbell, em 1981, deu uma resposta um 
pouco enciumada com relação a seu trabalho, dizendo que as mulheres não 
precisam fazer a jornada. Tudo que ela precisa fazer é perceber que ela é o 

6. MURDOCK, Maureen. The Heroine’s Journey: woman’s quest for wholeness. 30th anniversary 
edition. Boston & London, Shambhala, 2020.

lugar a que as pessoas (os heróis) estão tentando chegar.
Mas, para Murdock, o caminho não é tão simples, além de ter as suas es-

pecificidades. Em sua jornada, a mulher passa por oito diferentes estágios, 
conforme descreve:

1. Separação do feminino:
É o momento de um corte radical. Há uma tentativa desesperada de 

saber aonde termina a narrativa da mãe e começa a da própria filha.  Nesta 
fase, a jovem mulher se distancia de qualquer signo que possa ser conside-
rado feminino. Inclusive, busca se afastar da mãe, que, ao seu ver, é uma 
espécie de representação de um “velho eu”, das regras nefastas do patriarca-
do e, com isso, denota tudo que a heroína odeia em sua feminilidade.

2. Identificação com o masculino:
Depois que se afastou do feminino, a mulher passa a se identificar com 

os libertários valores masculinos. É aquele momento em que ela bate a 
porta da casa sem saber direito em que horas irá voltar. Aqui ela começa a 
sentir o gosto da liberdade: andar sem camisa, sentar do jeito que ela quiser, 
cortar e/ou pintar o cabelo, sair para qualquer tipo de fruição com as ami-
gas. A partir disso, ela pode se aproximar do pai, que será uma espécie de 
representação da liberdade que, por razões tristes e nada óbvias, ela não vê 
na própria mãe.

3. Estrada das provações na jornada da heroína:
Semelhante à jornada do herói, nesta fase a mulher enfrenta uma sé-

rie de conflitos, obstáculos, quase que intransponíveis, com a intenção de 
levá-la para o seu desenvolvimento. No entanto, neste mundo mercanti-
lista essas tarefas, muitas vezes, estão relacionadas com o alcance do “su-
cesso”. Mas aqui, também, existem os impasses entre ser bem sucedida na 
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carreira, ter um relacionamento perfeito ou ter filhos, por exemplo. 
Por isso, ao contrário do modelo de Campbell, a heroína também luta 

com os seus inúmeros conflitos internos, como noções de dependência, 
amor e inferioridade.

4. Encontrando o sucesso ilusório:
Depois de superar os obstáculos e experimentar o sucesso, a heroína 

terá uma certa frustração ao perceber que traiu seus próprios valores 
para atingir o tão almejado objetivo. Deixou de lado a sua intuição, a sua 
espiritualidade, toda a sua sagacidade emocional e também, por sua vez, se 
sentirá em conflito e desconfortável em sua nova vida.

5. Iniciação da deusa na jornada da heroína:
Depois de ter passado por uma crise de identidade, e, ao mesmo tem-

po, ter que lidar com todos os seus conflitos interiores, ela volta a se recon-
ciliar com seu lado feminino. Ou seja, a heroína se encontra com a figu-
ra da deusa, a “grande mãe” que representa todos os valores positivos que 
ela abdicou e deixou para trás. É aqui que ela se reconecta com a figura da 
mãe e acaba por perceber todo um ciclo de desenvolvimento, crescimento 
e aprendizagem. 

6. Reconexão com o feminino:
Neste estágio da jornada da heroína, a mulher busca recuperar uma co-

nexão com o sagrado feminino para entender melhor sua própria psiquê.  
No final, agora ela sabe quem ela é. Ela se empodera e não se sente frágil. 
Por isso, pode até tentar reatar o vínculo com a mãe e, ao mesmo tempo, 
passa a ver seus valores antigos sob outro prisma que, muitas vezes, esca-
pam em uma sociedade androcêntrica.

 7. Curar o masculino ferido:
Depois da primeira reconciliação, a heroína olha para dentro e tenta 

compreender a parte masculina de sua identidade. Ela começa a perce-
ber que existem pontos positivos e negativos nesta particularidade, além de 
muitos estigmas incongruentes. Binarismos à parte, ninguém é só uma coi-
sa ou outra. Entre o homem e a mulher há o ser, o self; e toda uma vastidão.

8. Integração do masculino com o feminino:
Nesta última fase da jornada, a mulher encontra o equilíbrio entre o 

seu masculino e feminino interior. Ela não precisa preencher todo o seu 
tempo livre fazendo algo ou se mostrando como forte. Por fim, ela busca 
alguma coisa que nem ela mesma sabe o que é. É um momento de quietude, 
de reconhecimento, uma lembrança daquilo que, no fundo, ela sempre co-
nheceu, com toda propriedade: sua essência.

Entre Thelma & Lousie e Nomadland
Nessa digressão inicial entre os personagens masculinos, solitários e 

errantes do filme do Wenders, faço um corte para uma outra lembrança afe-
tiva entre dois filmes em que as questões de gênero fazem toda diferença 
nas paisagens nada bucólicas dessa estrada.

Aliás, essa jornada descrita acima pela Murdock pode ser percebida 
nesses dois filmes emblemáticos da cinematografia americana. Os dois, por 
sinal, são road movies protagonizados por mulheres. Alguém disse: vivam a 
vida. E foi assim que elas fizeram. Essa é a frase que indica o início da aven-
tura dessas duas mulheres que estavam cansadas de suas monótonas vidas 
de casadas e de seus maridos machistas e resolvem tirar férias juntas em 
uma viagem de carro. 

No entanto, as coisas não saem tão bem conforme imaginaram. Thelma 
(Geena Davis) e Louise (Susan Sarandon), dirigido por Ridley Scott (1991) 
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completou 30 anos, mas segue atual e transgressor como nunca. Infelizmen-
te, mesmo após todo esse tempo, ainda seguimos lutando contra toda essa 
brutalidade da cultura do estupro, da falta de liberdade, do receio e do medo 
que nos acompanham pelo simples fato de sermos mulheres. Conforme 
lembrado pela jornalista Nina Lemos7, Thelma & Louise é um filme essencial-
mente feminista, em um tempo em que não se falava em “empoderamento”, 
“sororidade” e “masculinidade tóxica”. 

Já o Nomadland (2020), baseado no livro homônimo de Jéssica Bruder, 
anuncia que alguma coisa mudou no reino do cinema americano. O road mo-
vie dirigido pela chinesa Chloé Zhao e estrelado pela atriz canadense Fran-
ces Mcdormand foi o grande vencedor do Oscar de 2021, levando o prêmio 
principal e, também, o de melhor atriz e melhor direção.  

Em uma atuação magistral, a personagem Fern (Frances Mcdormand) 
nos passa muita verdade nesse drama de alma humanista que flerta de ma-
neira poética com a narrativa documental. Ao sentir na pele todos os dis-
sabores de um sistema capitalista desumano e avassalador, ela nos conduz 
com o seu motorhome por estradas, seus encontros e desencontros entre 
não-lugares e personagens representantes da terceira idade que são nôma-
des forçados pela recessão de um país solitário, sem emprego, aposentado-
ria ou qualquer outra proteção social. 

Uma conclusão sem fim
Filmes de estrada nos provocam muitas reflexões. No filme No Decurso 

do Tempo, os dois personagens homens sintetizam as suas insuficiências, 
inseguranças emocionais e fragilidades. Apesar da história do filme denotar 
a ausência de mulheres, é, simultaneamente, como salientou Wenders, a 

7. Nina Lemos. “ Thelma e Louise faz 30 anos e ainda seria transgressor se estreasse hoje” in https://
www.uol.com.br/universa/colunas/nina-lemos/2021/05/25/thelma-e-louise-faz-30-anos-e-ainda-
seria-transgressor-se-estreasse-hoje.htm Acesso: 4 jul. 2021.

história da vontade nostálgica de que elas ainda estivessem presentes. Afi-
nal, a nossa jornada repleta de desventuras também atrai pelos mistérios a 
serem desvendados.

Por isso, as trouxe para este ensaio. A presença dessas mulheres fo-
tografadas em um álbum de família ou retratadas nas narrativas fílmicas 
evidenciam a essência de uma jornada poética que vai além de uma mera 
iconografia. Feito o ensaio fotográfico que mostrei aqui em diálogo com os 
silêncios e errâncias das personagens de Wim Wenders, ao longo dessa pai-
sagem urbana repleta de inquisições, receios e sobressaltos. As fotografia 
se revestem da narrativa do cinema por meio de um encadeamento de sen-
tidos, paisagens sonoras,  instantaneidade dos gestos, as suas pausas, seus 
tempos mortos, temporalidades. Algo que remete à fotografia em que um 
dos personagens do filme, Robert, rasga para eliminar e esquecer, resgato 
aqui feito uma espécie de legado.  

Esse legado é o das histórias que ainda não foram contadas, das ima-
gens das mulheres, donas de si, enquanto ocupam os espaços públicos e 
urbanos, dos sons impronunciáveis que ecoam dos seus lábios, em monó-
logos interiores feito música que não se consegue deixar de ouvir, das foto-
grafias que se aglutinam, em sequência, quase que por imanência. Eis aqui 
a minha singela homenagem a um gênero cinematográfico que percorre as 
estradas e denota as nossas errâncias. Filmes que saíram do velho oeste e 
hoje elucidam os nossos desertos, antes de se mimetizarem pelas veredas 
das paisagens. Não se trata mais de uma narrativa masculina ou feminina. 
Isso, há muito tempo, não faz mais sentido. Compartilho com Wenders o 
sentimento de todo um amor pelas histórias fílmicas, de toda uma contem-
plação da sua jornada. Do teatro de sombras ao teatro óptico, da lanterna 
mágica ao praxinoscópio, dos irmãos Lumière, Wim Wenders, Ridley Scott, 
Chloé Zhao, Hamagushi etc. No decurso de qualquer tempo, o cinema é uma 
estrada sem fim.

https://www.uol.com.br/universa/colunas/nina-lemos/2021/05/25/thelma-e-louise-faz-30-anos-e-ainda-seria-transgressor-se-estreasse-hoje.htm
https://www.uol.com.br/universa/colunas/nina-lemos/2021/05/25/thelma-e-louise-faz-30-anos-e-ainda-seria-transgressor-se-estreasse-hoje.htm
https://www.uol.com.br/universa/colunas/nina-lemos/2021/05/25/thelma-e-louise-faz-30-anos-e-ainda-seria-transgressor-se-estreasse-hoje.htm
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O projeto Sob o Véu da Guerrilha foi iniciado em 2017 com uma travessia 
pelo baixo Araguaia e pelas histórias esquecidas que aquelas águas sotur-
nas experienciaram. O território que engloba as divisas de Pará, Tocantins e 
Maranhão é conhecido popularmente como Bico do Papagaio por conta da 
semelhança do mapa geográfico com parte do corpo da ave. Desde a década 
de 1970, a região é cenário de vários levantes sociais populares. A disputa por 
terra entre grileiros, fazendeiros e pequenos camponeses é constante até os 
dias atuais. Um lugar marcado por vários conflitos sangrentos e o sofrimento 
da comunidade de pequenos agricultores que se valem da terra para o seu 
sustento. Foram quarenta dias percorrendo várias cidades e vilas em busca 
das histórias dos camponeses locais sobre a Guerrilha do Araguaia. 

O Brasil, assim como outros países da América Latina, vivenciou, entre 
as décadas de 1960 e 1980, um regime ditatorial violento que resultou em cen-
tenas de pessoas torturadas, mortas e desaparecidas. Esse período tenebroso 
não foi tratado com a devida importância e reparação, o que resultou em fan-
tasmas que assombram até hoje a democracia e os direitos civis. A Guerrilha 
do Araguaia foi um dos capítulos mais violentos da repressão ditatorial bra-
sileira. Um movimento que acreditava semear a revolução através do campo, 
mas que foi exterminado de forma truculenta pelo Estado, resultando em 
vários mortos/desaparecidos. Explorar a região e conviver com as pessoas 
que experienciaram a guerrilha permitiu conhecer relatos de camponeses 
torturados e desaparecidos que não constam na lista oficial do governo, não 
eram conhecidos como membros do PCdoB e alguns nem documentos ofi-
ciais possuíam. A lembrança da existência dessas pessoas permanece nos 
relatos orais que resistem na comunidade. Se se faz questionar como um dos 
momentos mais representativos do período ditatorial, ele permaneceu em 
completa penumbra por mais de duas décadas, sendo acaçapado tanto pelas 
Forças Armadas quanto pelo Partido Comunista. O primeiro não revelava 
como havia derrotado e dizimado os guerrilheiros, o segundo também não  
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cerem o medo que ainda possuem de algum tipo de retaliação, o que impediu 
alguns de se deixarem retratar e, finalmente, romperem com o véu de silen-
ciamento e invisibilidade que encobre a Guerrilha do Araguaia.

Dentre as diversas formas de refletir sobre memórias de sofrimento e 
lutar pela construção de uma memória que não negligencie nem transforme 
esse passado em um eufemismo, a fotografia ganha destaque por seu uso 
extensivo, tanto na experiência íntima como na produção de obras de arte 
que usam dela como suporte para pensar sobre luto, memória e identidade.

Toda imagem tem algo verbal, simbólico, que pode ser 
interpretado e traduzido – de n maneiras – pelo receptor, mas toda 
imagem tem também restos não verbalizáveis. As imagens são ao 
mesmo tempo verbais e mudas. Assim como existem ausências 
de palavras diante de certas imagens, existem também cenas que 
deixaram imagens – embaçadas, traumáticas – apenas na mente 
de certas pessoas (SELIGMANN-SILVA. 2009, p.  6).

Segundo Pinheiro (2009), a (re)construção da memória da ditadura surge 
a partir de narrativas insurgentes, que tendem a ser negadas por medo, ge-
rando manipulação da memória e do esquecimento por conta do “desapossa-
mento dos atores sociais de seu poder originário de narrarem a si mesmos” 
(RICOEUR apud PINHEIRO, 2009). Essas memórias tornam-se inaudíveis 
pela grande massa, mas não sucumbem ao esquecimento, disseminam-se 
cuidadosamente por meio de veias periféricas, aguardando o momento da 
reivindicação. Esse longo silêncio, segundo Pinheiro (2009), não resulta em 
um esquecimento, mas sim na “resistência que a sociedade civil impotente 
consegue opor aos excessos de discursos oficiais”. Mirzoeff (2016) acrescenta 
ainda que a contravisualidade não aceita a segregação, e para se fazer vista 
vai criar novos formatos e meios de expressão, sobrevivência e circulação, 
assim, o ensaio Sob o Véu da Guerrilha que tinha inicialmente a proposta de 
narrar através da fotografia documental a história do enfrentamento, agora 

comentava a derrota. Apenas em 1996 (CORREA, 2013), o tema Guerrilha do 
Araguaia começou a ser tratado de forma mais notável, mas, ainda assim, 
apenas enaltecendo os heróis militares (por parte do Exército) e os fortes 
comandantes (pelo Partido Comunista).

Um dos primeiros desafios do projeto foi definir por qual viés se pre-
tendia contar a história da guerrilha através da fotografia. Partiu-se então de 
uma pontuação proposta por Walter Benjamin na mônada número sete do 
texto Sobre o conceito de história (2011). Segundo o autor é preciso “escovar a 
história a contrapelo”, ou seja, era pungente apurar a guerrilha a partir dos 
oprimidos e vencidos, e isso foi possível através dos relatos trazidos pelos 
camponeses com suas histórias de vivência durante o período de repressão. 
Foi seguindo as pistas das narrações que se desencadeou a procura de rastros 
e vestígios nas paisagens e nos documentos coletados tanto na região quanto 
no Arquivo Nacional em Brasília. Uma mônada antes, Benjamin (2011) apon-
ta que para articular o passado não é preciso dar conta de sua totalidade, 
mas é preciso ter consciência e se apropriar de uma reminiscência, em ou-
tros termos, dessa imagem do passado que é passível de ser conservada pela 
memória. Essa é a postura importante de quem se dispõe a evocar e contar 
essas histórias e despertar “centelhas de esperança” (BENAJMIN, 2011) de 
quem foi instrumento das classes dominantes. Para o autor, essa ação é sig-
nificativa pois os “mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E 
esse inimigo não tem cessado de vencer” (BENJAMIN, 2011, p 224-225). Esse 
movimento de investigar a margem, Mirzoeff (2016) vai denominar como o 
ato de “reivindicar o direito a olhar”, que no projeto passa a ser o direito de 
existir e ser lembrado. É trazer para luz, através da fotografia, a história dos 
oprimidos e propositalmente esquecidos, pois o direito a olhar é antes de 
tudo o direito a ser visto, o direito ao real. Assim, além da busca pelos locais 
da guerrilha, também foram realizados retratos dos camponeses (Fig. 1) que 
aceitaram se deixar fotografar. Foi comum em seus depoimentos transpare-
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se organiza como um  produto insurgente que questiona o regime de visua-
lidade através de novas perspectivas de remontagem do tempo mediante os 
vestígios da guerra coletados fotograficamente.

Remontagem do tempo
Para Benjamin (2011), o vestígio aponta antagonicamente para uma pre-

sença e uma ausência. Aquilo que sobrou de um acontecimento pode servir 
como pista para compreender o ocorrido. De acordo com o autor (2011), o 
presente é carregado de vestígios de tudo que um dia foi vivido. Esses vestí-
gios são experiências do passado renovadas a cada geração. Benjamin (2011) 
deixa claro que experiência e vivência têm sentidos diferentes para a com-
preensão da história. A experiência é uma viagem e requer tempos longos 
e existe na diferença com o outro. É a constituição da visão que faz sentido 
para o indivíduo, mas que só existe a partir do momento que se relaciona 
com o outro, proporcionando uma nova relação social. Já a vivência aconte-
ce na similaridade, no processo de empatia. Como exemplo de experiência, 
Benjamin (2011) cita os soldados que voltaram da primeira guerra mundial, 
mudos, mas carregados de experiência. Esse silêncio pode ser percebido nos 
camponeses que sofreram com a Guerrilha do Araguaia, que até o início da 
Comissão Nacional da Verdade em 2011 permaneceram em completo mutis-
mo por medo de algum tipo de retaliação por parte dos militares. E mesmo 
após tantos anos, vários se recusam a compartilhar as situações que expe-
rienciaram. 

Numa cultura de amnésia, muitos sobreviventes optam pelo silên-
cio como reação à indizibilidade do sofrimento vivido e presenciado. 
Michael Pollak (1988) discorre sobre a opção das próprias vítimas de 
não falar sobre o vivido, por sentirem que qualquer expressão reduzi-
ria a gravidade da violência vivida, ou mesmo que suas narrativas atu-
ariam como ficcionalização do terror, eufemizando a carga de verdade 

Figura 1. Mariana Capeletti, Seu Raimundo Seu Raimundo posa onde seria, segundo 
suas lembranças, um dos destacamentos da guerrilha  

Santa Isabel do Araguaia - PA, 2017
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tra sua vontade. O Anjo tenta encontrar uma solução para os problemas, 
mas não consegue. Ele apenas observa os escombros. Segundo Löwy, o 
Anjo da História:

Gostaria de parar, cuidar das feridas das vítimas esmagadas sob os 
escombros amontoados, mas a tempestade o leva inexoravelmente 
à repetição do passado: novas catástrofes, novas hecatombes, 
cada vez mais amplas e destruidoras (LÖWY, 2005, p. 90).

 Essas imagens poderiam ser enquadradas no que Benjamin (2011) 
define como um olhar voltado para “o amontoado de ruínas que cresce até 
o céu”, uma maneira de registrar a Guerrilha mais de quatro décadas após 
o seu fim. Lombardi (2015) acrescenta que essa prática pode receber a no-
menclatura de poética do vestígio, por se tratar de uma proposta de docu-
mentação que relaciona imagem e vestígio através do tempo fragmentado 
e anacrônico, com imagens pujantes sem conter cenas chocantes. Nem 
sempre, segundo a autora, o vestígio precisa aparecer de forma precisa. 
Ele pode se apresentar através de restos de materiais, ruínas, intervenções 
humanas, etc. É a ação de se aproximar, olhar, se afastar dos objetos e ce-
nários buscando sinais da guerra. Samain (2014) aponta que toda imagem 
é uma forma pensante capaz de nos fazer pensar e que isso decorre da 
sua associação com outras imagens que, em contato com o real, ardem e 
suscitam em nós diversos sentimentos, desejos e memórias. As fotografias 
são o que o autor (2014, p.23) denomina de “memória de memórias, um 
jardim declaradamente vivo” que, ao nos colocar para pensar, são “ora um 
pedaço de real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar”. Posto 
que é viva e arde, a imagem fotográfica também é cinza (DIDI-HUBER-
MAN, 2013) pois não deixa de ser documento e arquivo, é um rastro daqui-
lo que existiu, daquilo que ardeu e ficou como experiência documentada 
mas ainda, segundo o autor, a imagem consegue mostrar ausência a partir 

da experiência ditatorial. Pollak vai além e afirma que “é como se esse 
sofrimento extremo exigisse ancoragem numa memória muito geral, a 
da humanidade, uma memória que não dispõe nem de porta-voz nem 
de pessoal de enquadramento adequado” (POLLAK, 1989, p. 14). É de 
fato muito desafiador encontrar um suporte para memórias de tamanho 
sofrimento. A história ditatorial é permeada por não-imagens e silencia-
mentos, e a tentativa de estabelecimento do que Pollak chama de memó-
ria da humanidade pode ser entendida como o próprio projeto de cultura 
de direitos humanos. A verdade é que toda tentativa de estabelecimento 
dessa memória/cultura é frustrada: não há reparação ou justiça possível 
para o sofrimento inimaginável vivido por vítimas da ditadura. Mas é 
nessa insistência que está o mínimo que podemos oferecer para os so-
breviventes: esforços para que a verdade seja validada pela história, e 
cabe aos fotógrafos a tarefa de buscar, no tempo e no espaço, fragmen-
tos de eventos passados e conferir a eles alguma legibilidade.

Na busca da legibilidade, os vestígios da Guerrilha do Araguaia são 
procurados nas paisagens do norte do Tocantins e sudoeste do Pará. Tudo 
que se refere ao acontecimento encontra-se em ruínas e alguns rastros 
deixados pelo território. As fotografias realizadas (Figs. 2; 3 e 4) podem 
ser enquadradas no que Lombardi (2015) denomina de antipaisagens, que 
são imagens de paisagens fantasmáticas que remetem às destruições e 
perdas da guerra, mas sem mostrar cadáveres, sangue ou corpos feridos. 
Esses locais, cada um com suas ruínas e destroços, nos remete à Tese 9 
de Walter Benjamin (2011) na qual, num quadro, o autor vê a imagem 
aterrorizante do anjo da história, que tem os olhos escancarados, a boca 
dilatada, as asas abertas e o rosto dirigido para o passado. Essa é a des-
crição que Benjamin faz do quadro Angelus Novus de Paul Klee, um anjo 
decaído, humanizado, que tenta olhar para os corpos e compreender o 
passado, mas o vento do progresso o empurra para o futuro mesmo con-
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Figura 2. Mariana Capeletti, Ruínas do Museu da Guerrilha do Araguaia, 
São Geral do Araguaia - PA, 2017

Figura 3. Mariana Capeletti, Detalhe das ruínas do Museu da Guerrilha do Araguaia, 
São Geraldo do Araguaia - PA, 2017
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do resto de algo que se assemelha “fica qualquer coisa que não é a coisa, 
mas um resquício da sua semelhança” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 209), ao 
mesmo tempo que desaparece, a história dos camponeses do Araguaia e 
da Guerrilha resistem em lampejos de ausência e presença.

Associação e montagem: exercício para  
criação paisagens vestígios

A paisagem é associada popularmente à beleza, ao prazer, ao des-
canso e outros adjetivos que envolvam encanto, porém nem sempre 
estará ligada a ideários de perfeição pois, como aponta Schama (1996), 
a paisagem pode ser também uma obra da mente, já que a memória 
não registra apenas momentos prazerosos e bonitos. Lombardi (2015) 
acrescenta que paisagens são construções, frutos de ações e interven-
ções. A paisagem do Bico do Papagaio é dividida por pequenas cidades 
e vilas, fazendas, cerrado e floresta amazônica; da guerrilha, como 
dito anteriormente, poucas ruínas que sem os depoimentos dos cam-
poneses passariam despercebidas. Algumas fotografias de paisagens 
e mapas da região naquele período foram encontrados no acervo do 
Exército disponível no Arquivo Nacional, e a segunda parte do pro-
jeto, ainda em construção, é criar uma narrativa a partir da união 
desses materiais por meio da montagem. Até o momento são mais de 
2000 arquivos. Após uma triagem que considerou o conteúdo e ques-
tões estéticas foi reduzido para aproximadamente 500 imagens. Como 
solução para a montagem dessas novas imagens optou-se em utilizar a 
metodologia de associação visual utilizada por Aby Warburg no Atlas 
Mnemosyne. Didi-Huberman (2018) nos aponta que o Atlas surge inevi-
tavelmente de uma situação problemática e caótica, e que ele não pro-
põe soluções definitivas, mas nos permite percorrer pelas imagens 
indefinidamente, pois vai contra a pureza epistêmica, abrindo portas 

Figura 4. Mariana Capeletti, Centro de tortura Casa Azul, Marabá - PA, 2017
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Figura 5. Mariana Capeletti, Fotografias e arquivos impressos para cruzamento de 
imagens, acervo pessoal

Figura 6. Mariana Capeletti, Montagem relacionando paisagem e arquivo, 
acervo pessoal
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para o caráter lacunar que as imagens possuem. 
O Atlas Mnemosyne é antes de tudo uma disposição fotográfica (Di-

di-Huberman, 2013) em que várias imagens colecionadas por Aby War-
burg são dispostas em papelões pretos formando pranchas. Cada prancha 
possui um conjunto de imagens que seguem uma temática instituída pelo 
autor. Essa ação combinatória gera um movimento de “imagens cruzadas” 
(SAMAIN, 2014, p. 32) que criam um circuito de pensamentos. As imagens 
utilizadas em uma mesma prancha não precisam advir do mesmo contex-
to, tempo histórico ou espaço, pois o tempo das imagens é anacrônico, 
não obedece à linearidade da história. As imagens são vivas e capazes de 
relacionarem entre si.

O primeiro exercício de montagem e associação das fotografias 
e documentos (que trato como imagens) foi a impressão do material 
e divisão por temas como retratos, objetos e paisagem. Os papelões 
de Warburg foram adaptados para um painel de cortiça e uma parede 
vazia, como pode ser visto na figura 5. É importante ressaltar que 
as imagens não podem ser fixadas de forma definitiva. O processo 
envolve posicionar e reposicionar as imagens, trocar, se afastar e 
olhar. Esse exercício permite que as imagens pensantes (SAMAIN, 
2014) dialoguem e nos coloquem a pensar sobre a história que está 
sendo criada ali. Cada combinação permite uma interpretação e in-
teração diferente com a prancha.

As imagens, para Samain (2014), podem ser exploradas em três ní-
veis: aquilo que mostram, o que dão a pensar e o que não revelam. O 
primeiro nível se refere às ligações diretas que a imagem possui. Aqui 
cabem as memórias e sentimentos que são ocasionados por conta da 
presença da imagem. O segundo, que toda imagem leva consigo pensa-
mentos ao longo da história, ela carrega as memórias por onde existiu. 
O terceiro, segundo Samain (2014), é o mais ousado e o que guiou essa 

Figura 7. Mariana Capeletti, Montagem com mapa hidrográfico e fotografia do Rio 
Araguaia, acervo pessoal
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de torturas é parte do buraco negro de nossa memória da violência da 
ditadura (SELLIGMAN-SILVA, 2009, p. 317). Soma-se ao apagamento, 
o peso do trauma das vítimas num cenário de transição que não em-
preendeu grandes esforços para que suas narrativas fossem ouvidas. 

Em Sob o Véu da Guerrilha, o arquivo da Guerrilha arde novamente por 
meio das fotografias.  Seu corpo imagético se sustenta a partir do tecido da 
memória de um período tão trágico da nossa História. Desse lugar tão sensí-
vel, desperta alteridade pelas pessoas e seu passado, invoca uma compreen-
são da Guerrilha do Araguaia e da história da ditadura militar e da luta por 
direitos humanos no Brasil muito diferente da que nos é transmitida através 
das fontes tradicionais e/ou escritas de conhecimento.

Forças políticas conservadoras no Brasil se valem do apaga-
mento efetuado pela máquina ditatorial para perpetuar um dos 
mais aterrorizantes fenômenos da política atual: o golpismo. Pe-
rante a tal ameaça, Sobre o Véu da Guerrilha nos atinge de forma 
ainda mais intensa: estas imagens nos atravessam em sua urgên-
cia, ardem. Susan Sontag, em sua obra Diante da Dor dos Outros, 
afirma que, existindo um contexto apropriado para o sentimento 
e a atitude, a fotografia pode deixar sua marca na opinião pública, 
podendo reforçar ou ajudar a desenvolver uma posição moral ainda 
embrionária (SONTAG, 2003, p. 27). O presente ensaio não apenas 
se situa neste contexto apropriado, mas se engaja ativamente em 
criá-lo, num ativismo de contravisualidade que merece ser visto 
tanto pela sua força poética quanto política. Contudo, aqui estão 
esboçados os primeiros passos para a construção da materialidade 
do projeto que se mostra como ferramenta potente para o que Wal-
ter Benjamin chama de “remontagem do tempo” através da ótica 
dos camponeses, fazendo arder novamente as cinzas de um evento 
da ditadura militar brasileira.

experiência, é entender que a imagem é uma forma que pensa e isso 
ocorre quando ela se associa a outra imagem, (figuras 6 e 7) permitindo 
a criação de um novo pensamento acerca do assunto. 

Conclusão
As imagens foram realizadas em 2017, mais de 40 anos após o fim 

da guerra no norte do país. Segundo Cotton (2010), os artistas con-
temporâneos têm adotado a prática de “desacelerar” (COTTON, 2010, 
p. 167) a produção das imagens factuais, num movimento antirrepor-
tagem. Tal ação proporciona uma nova perspectiva sobre os fatos, 
uma abordagem de registrar o que ficou para trás numa tentativa de 
trabalhar com rastros e vestígios, fugindo das imagens banalizadas de 
dor, morte, sofrimento e batalhas, apontadas por Sontag (2004) como 
peças importantes para a insensibilidade humana perante a dor do 
outro (retratado). Benjamin (2011) nos aponta ainda que aquilo que 
alguma vez aconteceu pode ser dado por perdido para a história, sen-
do necessário considerar outros pontos de vista em relação àquele 
que ficou designado como verdadeiro. A história dos terrores da di-
tadura brasileira nos foi contada em tom de fantasmagoria, quando 
não reduzida ao silêncio e ao tabu ou, pior ainda, negada. Isso não é 
de forma alguma um fenômeno inédito ou estranho. A criação da nar-
rativa histórica e o reconhecimento de verdades são processos que 
resultam de uma luta entre opressor e oprimido, em que o primeiro 
tem extensiva vantagem por meio do domínio do regime de visuali-
dade (MIRZOEFF, 2016). A máquina ditatorial brasileira empreendeu 
um elaborado processo de apagamento institucional de imagens que 
retratassem os abusos por ela cometidos, ao mesmo tempo alimen-
tando o medo dessas violências no imaginário social como forma de 
repressão. Márcio Seligmann-Silva diz que essa ausência de imagens 
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CORRÊA, S. Carlos Hugo. Em algum lugar das selvas amazônicas: as memórias dos 
guerrilheiros do Araguaia (1966-1974). Tese de Doutorado, Universidade de Bra-
sília, 2013.

COTTON, Charlotte. A fotografia como arte contemporânea. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010.

DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente. História da Arte e tempo dos 
fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Editora Contra Ponto, 2013.

DIDI-HUBERMAN, Georges.  O atlas ou o Gaio saber inquieto. O olho da história, 
III. Belo Horizonte: Editora Ufmg, 2018.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Imagens Apesar de Tudo. São Paulo: Editora 34, 2020.

LOMBARDI, Kátia H. Poéticas do vestígio [manuscrito]: Fait, A terras do fim do 
mundo e To face. Tese de doutorado – Universidade Federal de Minas Gerais, 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2015. 307f.

LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses “Sobre 
o conceito de História”. São Paulo: Boitempo, 2005 – Versão e-book

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. ETD – Educação Temática Digital, Campi-
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Cosmografia
Em volta do ateliê

Escute aquele que ronda
O vento da terra

(Kenneth White)

  paisagem: k.k. Medida do olhar que silencia o ruído. Onde a terra e 
o céu se tocam2. Quando os olhos tracejam. Parcial porque é parte3. 
Estar aqui e se sentir ali. Ter o horizonte no olhar. Um como-ver-se.4

  Vídeo: o que seria uma filmadora senão uma espécie de olho único por 
onde todas as linhas convergem em direção ao mesmo ponto e que se 
torna, na sequência, a projeção do olho sobre a superfície de projeção? 5

Paisagem, uma geografia do olhar6 
Estar em casa todos os dias até que nos sintamos exilados do mundo. 

Exilados do mundo, abandonados pela terra. Como nomear aquele que per-
deu o mundo? O que permanece como questão? Como se todas as paisagens 
tivessem repentinamente recuado e resta-nos reatar os elos, encontrar as 
alianças perdidas. Em tempos de pandemia, confinados, somos convocados 
a reinventar formas de viver, como então (não)pensar em paisagem? 

Nesse abismo que nos cerca, a paisagem reivindica seu lugar como uma 
composição, como uma forma de recompor os elos entre as coisas do mundo, 

2. CORAJOUD, Michel. Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent in ROGER, 
Alain (org.) La théorie du paysage en France, 1974-1994. Seyssel: Champ Vallon, 1995.
3. COLLOT, Michel. L’horizon fabuleux, I, XIX siécle. Paris : Librairie José Corti, 1998
4. Ver DIAS, Karina. Entre visão e invisão: paisagem (por uma experiência da paisagem no 
cotidiano). Brasília: ed. PPGAV/UnB, 2010. 
5. Aqui me inspiro nas reflexões de Daniel Arasse sobre os dispositivos fotográficos. ARASSE, 
Daniel. Histoires de peintures. Paris: Gallimard, Folioessais, 2006, p.52.
6. Christine Buci-Glucksmann ao pensar a pintura do artista Peter Brueghel aponta que o pintor 
flamengo pratica uma verdadeira geografia do olhar. Ver L’oeil cartographique de l’art. Paris: 
Editions Galilée, 1996, p.13.
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criando um transitório conjunto tecido de detalhes dispersos, fragmentos im-
prováveis. Nesses tempos de confinamento desejamos ver mais do que vemos, 
“respirar com o ar que repousa no horizonte” (BACHELARD, 1998, p. 202). Re-
sidiria aí, na beira do precipício, uma paisagem, “uma poesia dos precipícios?” 
(BACHELARD, 2008, p. 149). Como Ícaros desejamos então escapar da embosca-
da vivida para encontrar as pistas que nos reconduzirão ao lado de fora. Rumo 
ao vasto mundo, rumo à terra. Essa reterrestrialização7 não é dócil: mundo mul-
tifacetado, diverso e disperso, partes esfaceladas, multifacetadas, espalhadas na 
mais assustadora confusão. Somos, então, inevitavelmente convocados a sonhar 
a constelação que nos abrigou. No entanto, o que nos desafia não é a reconstitui-
ção de uma unidade impossível, mas a vontade de seguir esse fluxo que nos con-
duz a estar com os lugares, a repensar a nossa condição terrestre. Em pleno voo, 
somos como Ícaro, despencamos vertiginosamente, desejando, quem sabe, em 
plena queda pousar os pés no chão. Podemos evocar a pintura A paisagem com 
a queda de Ícaro8, cópia (1560) a partir do original (1558) de Pieter Bruegel, em 
que vemos um Ícaro de pernas para o ar em meio ao mar. Ícaro despenca sem 
provocar tremores, a vida segue e, se não prestássemos atenção, nem percebe-
ríamos a sua presença em meio ao fluxo da vida que continua. Para Christine 
Buci-Glucksmann (1996), o Ícaro de Bruegel é “um viajante do impossível e nesse 
voo audacioso [...] a paisagem é o mundo e o mundo é a paisagem”. (BUCI-GLU-
CKSMANN, 1996, p. 16). 

Nessa “geografia do olhar” (BUCI-GLUCKSMANN, 1996, p. 13), que é a obra 
do pintor flamengo, somos um ponto terrestre. A queda de Ícaro, como comenta a 

7. A partir de notas tomadas na conferência da filósofa Émilie Hache realizada em 05/02/2020 no 
âmbito do Ciclo Peuples des images realizado de 27/01 a 7/02/2020 no Centre Georges Pompidou 
em Paris. A reterrestrialização seria para a filósofa algo como um retorno à terra que ligaria o humano 
e o não-humano. 
8. Para uma análise mais aprofundada desta obra ver BUCI-GLUCKSMANN, Christine. L´oeil 
cartographique de l’art. Paris: Galilée, 1996. Ver também BESSE, Jean-Marc. Ver a terra. Seis 
ensaios sobre paisagem e geografia. São Paulo: Perspectiva, 2006.

filósofa, não é aquela dos condenados. Ela abre, antes de tudo, a uma poética do voo: 
“é preciso ter asas quando se ama os abismos” (NIETZSCHE apud BUCI-GLUCKS-
MANN, 1996, p. 19). Asas para voar e para vencer o abismo e desafiar o risco do 
infinito, como escreve a autora. (BUCI-GLUCKSMANN, 1996, p. 19).  

Daria tempo, então, de criarmos em pleno voo, antes de nos espatifarmos, 
sistemas outros, hierarquias móveis, outras geografias, um plano coreográfi-
co9 de todas as coisas? Em meio aos abalos do presente, como não temer o 
mundo por vir? Nesse movimento, reinventamos medidas, redimensionamos 
distâncias, estamos em deslocamento, o (des)enraizamento parece ser a con-
dição que nos conduz a uma paisagem sempre cambiante e em constituição. 
Reside aí então um enigma: como descortinar o visível para encontrar outras 
possibilidades de partilha? Partilha do espaço urbano e não urbano, novas 
configurações dos espaços habitados, das pessoas com as quais convivemos, 
propondo quem sabe outros destinos, inaugurando novos trajetos.

Nessa visão aérea, penso ainda em Paul Claudel (1967) quando diz que é 
preciso planar para compreender que a ponta da pirâmide é também a sua 
base. Que é preciso estar separado para reunir. Esse olhar em queda tem 
urgência, uma inútil urgência de manter-se em supensão. No entanto, essa 
sensação de vertigem rememora em nossos corpos a possibilidade da queda, 
evidencia sistemas de medidas, nos ajuda a dimensionar nosso peso, inércia 
e a gravidade que envolve tudo sobre a terra. Em queda, a funcionalidade 
do mundo perde sentido, estamos em deslocamento e somos deslocados. É 
preciso (re)pousar, estar com a terra, habitar o relevo. “Estrela cadente de 
primeira grandeza, onde poderia cair sem desastre?” (VALET, 2020, p. 169). 
Por onde recomeçar? De onde reencontrar a paisagem perdida? Aproximo-
-me, então, da minha janela.

9. Ver a tese de doutorado da artista visual Yana Tamayo intulada Paisagem cambiante: ensaio para 
um balé das coisas, defendida em 2014 sob orientação do artista e professor doutor Geraldo Orthof. 
PPGAV-UnB. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/18439 Acesso: 20 ago. 2021.
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Da janela: ver o mundo, (re)encontrar a paisagem
Janela I (2009) é uma video-projeção de minha autoria que apresenta uma 

paisagem silenciosa filmada no decorrer de 12 meses, onde se pode observar 
diferentes momentos (dia, noite, bruma, chuva, sol, crepúsculo, amanhe-
cer...). Esses momentos são apresentados sob a forma de um panorama, em 
três frestas contíguas, num ritmo que impede a visão completa de cada uma 
das vistas apresentadas. Emerge daí uma paisagem impossível, composta de 
momentos incongruentes, intensificando-se a noção de que a paisagem é o 
que vemos, mas, sobretudo, o que imaginamos. O espectador acompanha, 
então, a fusão das imagens, a fragmentação das vistas e a impossibilidade de 
tudo ver.

Aqui, as janelas são as vedutas que limitam um panorama e o que dele foi 
extraído, revelando fragmentos de uma mesma paisagem que se tornam in-
dependentes e distantes no tempo. Interrupção dos elos, erosão do conjunto, 
os recortes apresentados se transformam em fragmentos porque perderam 
a simultaneidade com o conjunto a que pertenceram. Entretanto, com as 
imagens mostradas, uma multiplicidade de relações podem ser estabeleci-
das, um tempo (in)comum é criado, um panorama é tecido pelos diferentes 
momentos dos dias, das estações e dos meses do ano. 

Nesse trabalho, vários tempos coexistem, entrecruzados nas várias fres-
tas apresentadas. Essas janelas isolam e revelam, articulam variações possí-
veis entre as paisagens apresentadas, criam novos contextos, propõem outros 
agenciamentos, redesenham o panorama apresentado. O espectador pode, 
então, fazendo uso da sua memória, criar os elos que desejar, em um movi-
mento de ir e vir entre os planos apresentados. Toda vez que uma nova ima-
gem da mesma paisagem aparece é como se todo o entorno se (des)acomo-
dasse para acolhê-la em seu panorama. Ao mesmo tempo em que, deslocada 
de seu contexto, cada janela desvela-se como o todo a ser olhado. Identificado 
pelo meu olhar, isolado e recortado pela minha montagem, esses fragmentos 

Figura 1. Karina Dias, Janela I, 2009. Vídeo-projeção, 7’, detalhe. 
Esse vídeo pode ser visualizado no link:  

www.karinadias.net/Obras/Video-projecoes/Acervo da artista

http://www.karinadias.net/Obras/Video-projecoes/
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de paisagem ganham outros sentidos. Eles são a parte e o todo, o fragmento 
e a paisagem a ser contemplada. Assim, tudo parece (des)aparecer, tudo é 
passagem, e o espectador assume o seu lugar, aquele de um observador que 
parece deambular com o olhar por espaços e tempos distintos, compondo o 
que naturalmente não poderia se compor, associando o que não poderia ser 
associado. Desnaturalização da paisagem, naturalização do olhar.

Ver, simultaneamente, a mesma imagem de dia e de noite, na bruma e 
na chuva, no inverno e na primavera é perceber os contrastes diários por 
que passam todos os espaços que visualizamos. É vislumbrar a intensa lumi-
nosidade de Brasília, em oposição à penumbra noturna ou brumosa que vai 
dissolvendo, aos poucos, o contorno das imagens que nos cercam.

Em Janela I poderíamos pensar, entre outros aspectos, que é no movi-
mento criado pela série de fragmentos e pelas ligações que estabelecerá cada 
espectador, que um novo conjunto se desenha. Esse se revelaria pela suces-
são de situações que, articuladas, criariam uma paisagem singular a cada 
um. Nesse trabalho, assumi o mesmo ponto de visão para olhar, por meses, 
a mesma paisagem. (I)mobilidade que me conduziu a vê-la do interior, a me 
sentir íntima de suas direções, para (re)ver o mesmo que já é outro. Nessa 
duração, não se precipitar. Aceitar o tempo e não temer a espera.

O visível, por mais imprevisível que seja, deve provocar, aponta Je-
an-Luc Marion, a mirada que o tornará acessível (MARION, 1996). O mo-
vimento parece ser sempre esse de dentro para fora, do indivíduo para 
o grupo, do íntimo para o vasto mundo. A janela aqui é dispositivo ótico, 
é como nos lembra Jean Starobinski, uma abertura ótica sobre uma vida 
possível entre tantas outras (STAROBINSKI, 1984). Poderíamos nos lem-
brar do que Kafka, em uma carta endereçada a Oskar Pollak, em 9 de ou-
tubro de 1903, escreve: “Entre tantas outras coisas, você era também para 
mim uma janela através da qual eu podia olhar a rua.” (KAFKA, 1980, p. 
811). Que o outro possa ser uma janela através da qual o mundo se revela, 

Figura 2. Karina Dias, Janela I, 2009. Vídeo-projeção, 7’, detalhe.  
Esse vídeo pode ser visualizado no link:  

www.karinadias.net/Obras/Video-projecoes/ Acervo da artista

http://www.karinadias.net/Obras/Video-projecoes/
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extrapola a noção de janela como estrutura arquitetônica, banal, e nos 
posiciona diante de uma janela singular. Somos, a um só tempo, observa-
dores/voyeurs do mundo, estabelecendo vínculos, nos relacionando com 
o mundo que nos cerca.

Nesse movimento de ir em direção ao mundo, a janela se tornaria, en-
tão, figura essencial para se pensar na relação interior-exterior. Concreta-
mente, ela nos possibilita tomar contato com o mundo exterior sem sair da 
nossa intimidade. Nessa apropriação do mundo a distância, debruçar-se na 
janela significa inevitavelmente se aproximar do Outro. Ela é, a um só tempo, 
abertura para olhar e abertura do olhar. Retornamos assim à pequena janela 
inventada no século XV pelos pintores dos Flandres.

Evocar a janela para visualização de uma paisagem é relembrar que ela 
foi, nas pinturas flamengas de artistas como Robert Campin e Jan Van Eicky, 
o elemento decisivo para que a paisagem fosse “inventada”. Essa abertura no 
interior da pintura significou uma janela para o mundo, uma nova aborda-
gem do mundo exterior.

Alain Roger (1997) aponta que a janela é a moldura que isola e enquadra, 
transformando, na pintura, o território em paisagem, “[...] de onde concluo 
que essa última entrou verdadeiramente pela pequena porta, ou melhor di-
zendo, pela pequena janela, antes que essa tivesse se expandido às dimen-
sões de todo o quadro[...]” (ROGER, 1997, p. 118). É o sufixo “agem” sendo 
acrescentado ao país10 transformando-o em paisagem11,introduzindo o mun-
do profano na cena religiosa. A janela é um meio de isolar as partes do mun-
do envolvente, amplificando assim o seu valor estético.

Penetrando a cena da perspectiva tradicional, a janela nos convidaria 

10. Em francês pays, isto é país, tem o sentido de região, território, terra e também de nação. Em 
português, a definição de país é semelhante, no entanto é mais usualmente empregado como nação.
11. Segundo Roger, o termo paisagem apareceu pela primeira vez no ocidente em holandês, 
landschap, para designar a parte de um país, o fragmento de uma região; é essa porção de território 
que foi delimitada pela janela na pintura.

Figura 3. Karina Dias, Janela I, 2009. Vídeo-projeção, 7’, detalhe.  
Esse vídeo pode ser visualizado no link:  

www.karinadias.net/Obras/Video-projecoes/ Acervo da artista.

http://www.karinadias.net/Obras/Video-projecoes/
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a percorrer naturalmente a paisagem. O autor acrescenta que o enquadra-
mento e a janela implicam a veduta, isto é, uma vista que seria a reprodução 
de um aspecto da realidade natural. Como nos diria Wajcman (2004), é o en-
quadramento, numa janela, de um fragmento da natureza que se encontra 
no final da rua.

Nesse desejo de se lançar em direção ao outro e de se sentir em casa, a 
janela é uma estrutura que separa, não somente porque ela nos confina em 
nossa intimidade, mas porque nos permite tecer as relações com o espaço 
que nos cerca, desde que abramos as cortinas: “[...] para estabelecer um vín-
culo é preciso estar um pouco separado. É assim. É preciso, de uma forma 
ou de outra, se sentir em casa, um pouco só, isolado, ter uma certa distância 
para poder se dirigir aos outros, o exterior, e constituir com eles uma rela-
ção” (WAJCMAN, 2004, p. 13).

Palavras de uma atualidade extrema. Estar confinado e desejar ir ao en-
contro do mundo. E esse movimento parece ser ditado pela relação que esta-
belecemos entre intimidade e exterioridade, em meio a modulações que nos 
aproximam do espaço porque dele nos distanciamos. Nessa perpétua circu-
lação, o olhar entoa a sua (com)posição. E nossas casas, em plena pandemia, 
se transformam em faróis12 de onde olhamos para fora e sinalizamos que 
ainda estamos aqui.

Assim, um mundo é visto da minha janela, observo e sou observada, de-
limito o que me envolve e sou delimitada pelo olhar do outro, sendo, a um só 
tempo, uma olhadora atenta e objeto do olhar alheio. Olho, então, da minha 
janela com uma câmera voltada para o horizonte.

12. A ideia da casa como farol é desenvolvida pela artista visual Raíssa Studart em sua dissertação 
de mestrado intitulada Terras caídas: como navegar em águas rasas. Orientação; Profa. Dra. Karina 
Dias – PPAV/UnB, 2021. Em breve estará disponível para consultas no https://repositorio.unb.br/ 

Paisagem, instalar-se no coração do presente13

A paisagem é presente, ela nos torna sensíveis à força do presente. To-
pologia móvel que nos lembra: estamos onde não estamos. Estamos aqui e 
ali. Nessa dialética da distância a paisagem é presente, mas também é tem-
po rompido. Ela é passagem, um deslocamento do olhar, o encontro com a 
materialiade da terra. Cambaleantes, compreendemos que estar com a pai-
sagem é discernir um ponto sensível, instalar um ponto de vista sobre as 
coisas, ocupar imediatamente um determinado centro de combate, um de-
terminado segredo, uma determinada posição secreta, como escreve Char-
les Peguy (2006). Nessa visibilidade, que é também invisibilidade, é preciso, 
então, encontrar o ponto sensível, aquele que será o lugar da sensibilidade 
atingida, como nos lembra o autor. Aquele ponto que arrebata, zona sensível 
que sussurra, trincando a superfície plana, porque instala aí um encontro, 
uma fusão de horizontes. 

Nesse desejo de manter-se junto às coisas do mundo é preciso, como 
ainda escreve Peguy (2006), inversamente, deixar-se tocar, deixar-se atingir 
pelo mundo que vem. Parece ser essa a dinâmica, deixar-se tocar pelas coi-
sas do mundo para então posicionar a câmera e esperar, dar espaço ao espa-
ço, dar tempo para que o espaço apareça e revele seus elos, as alianças que 
nos trariam de volta aos lugares, à paisagem. Uma forma de inventar abrigos 
transitórios para corpos em movimento, uma forma de se estar in visu/in 
situ14. 

13. Em referência a Charles Péguy e seu texto Nas dobras do mundo. Paisagem e filosofia segundo 
Pegy in BESSE, Jean-Marc. Ver a terra: seis ensaios sobre paisagem e geografia. São Paulo: 
Perspectiva.
14. Alain Roger propõe que a paisagem é uma invenção artística e que toda nossa experiência, 
visual ou não, é então modelada pela arte. Na percepção histórica e cultural de nossas paisagens 
se opera, retomando o termo de Montaigne, uma artialisation. Em outras palavras, a ideia de uma 
natureza estetizada pelo olhar do artista. Para Roger, há, então, duas possibilidades de artialisação 
da natureza. A primeira in situ, consiste em inscrever sobre a materialidade do lugar o código 
artístico. Poderíamos citar a arte milenar dos jardins e a Land Art. A segunda, in visu, é indireta 
e se opera sobre o olhar coletivo alimentado por modelos de visão, esquemas de percepção e de 
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A paisagem não é estática, tampouco dócil, seja ela a cidade ou em exten-
sas geografias: na paisagem o sol brilha, o vento sopra, a poluição se faz sentir, a 
natureza tem lugar. A paisagem é inacabada e sempre em constuição, privilégio 
contínuo de um outro olhar, compartilhamento de pontos de vista, um estado 
da alma, um estado do corpo, como escreve Michel Collot (1998). A paisagem é 
“solo e sonho” (CUAUHTÉMOC, 2010, p.17).  É a imagem de um mundo vivido. 
A paisagem abriga temporalidades distintas, ela é uma composição, a um só 
tempo, o elo entre as coisas do mundo e uma tomada de posição. Pensar nesse 
encontro com a paisagem é instituir um ponto de vista móvel numa espécie de 
corpo a corpo que nos coloca em movimento, tomando o partido das coisas15, 
entrevendo que as escalas são sempre cambiantes. Encontrar a paisagem, en-
contrar o mundo que nos cerca. Nessa experiência há fenomenologias. Uma 
relação concreta nos liga à terra.

Pelas imagens e ações artísticas habitar a paisagem, essa morada e me-
dida de nossa existência terrestre. Ver a paisagem, ouvir os lugares, mover-se 
com a terra. Nessa relação entre o artista e o espaço, um mundo se desenha. 
A paisagem é a distância que nos separa do que vemos e é também o que nos 
instala no coração do presente16, em meio ao qual estamos absolutamente. 
Pela distância chegar, pela paisagem lembrar que somos seres terrestres. Nes-
se movimento, uma sensação de universo (WHITE, 1987) funda morada por-
que, mesmo confinados, estamos em pleno voo. Uma vez mais, Ícaros... desta 
vez, todos os lugares são a nossa Ítaca17. E, nessa mirada em altitude, o vídeo 
converte a medida de um olhar em uma imensidão. Um vento ronda o ateliê.

deleitação. É o trabalho dos pintores, dos escritores, dos fotógrafos...Assim, para esse autor, a 
natureza é indeterminada e recebe suas determinações somente da arte. ROGER, Alain. Court traité 
du paysage. Paris: Gallimard, 1997, p.18.
15. Em referência a livro do poeta Francis Ponge: Le parti pris des choses. Paris: Gallimard, 1942.
16. PEGUY, Charles. Nas dobras do mundo. Paisagem e filosofia segundo Pegy in BESSE, Jean-
Marc. Ver a terra: seis ensaios sobre paisagem e geografia. São Paulo: Perspectiva, p.99.
17. Em referência ao poema Ítaca de Konstantinos Kaváfis.

Figura 4. Karina Dias, Janela I, 2009. Vídeo-projeção, 7’, detalhe. 
Esse vídeo pode ser visualizado no link:  

www.karinadias.net/Obras/Video-projecoes/ Acervo da artista.

http://www.karinadias.net/Obras/Video-projecoes/
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ROGER, Alain. (org.) La théorie du paysage en France, 1974-1994. Seyssel: Champ Val-
lon, 1995.

CUAUHTÉMOC M. apud ALYS, Francis. Numa dada situação. São Paulo: Cosac Naif, 
2010.

DIAS, Karina. Entre visão e invisão: paisagem (por uma experiência da paisagem no co-
tidiano). Brasília: Ed. PPGAV/UnB, 2010.

KAFKA, Franz. La fenêtre sur rue in Oeuvres Complètes, “La Pléiade” Tomo II. Paris: 
Gallimard, 1980.

MARION, Jean Luc. La croisée du visible. Paris: PUF, 1996.

PÉGUY, Charles. Nas dobras do mundo. Paisagem e filosofia segundo Péguy. 
In: BESSE, Jean-Marc. Ver a terra. Seis ensaios sobre a paisagem e a geografia. São 
Paulo: Perspectiva, 2006.

ROGER, Alain. Court traité du paysage. Paris: Gallimard, 1997.

PONGE, Francis. Le parti pris des choses. Paris: Gallimard, 1942.

STAROBINSKI, Jean. Regards sur l’image in Le siècle de Kafka. Catálogo da exposição 
do Centro Georges Pompidou. Paris, 1984. 

VALET, Paul. La parole qui me porte et autres poèmes.  Paris: Gallimard, 2020.

WAJCMAN, Gérard. Fenêtre chronique du regard et de l’intime. Lagrasse: Editions Du 
Verdier, 2004.

WHITE, Kenneth. Le poète cosmographe – Entretiens. Bordeaux: Presses Universi-
taires de Bordeaux, 1987.



400 401

Paisagens invistas — 
entrevista com Karina Dias

 FOTOGRAFIAS E TEXTO DE SUSANA DOBAL



402 403A Paisagem Como Narrativa: quando a imagem inventa o espaço

Susana Dobal entrevista Karina DiasPaisagens invistas — entrevista com Karina Dias

Karina Dias faz uma reflexão sobre a paisagem traduzida em obras 
que utilizam a fotografia, o vídeo e instalações em percurso de diversas 
exposições no Brasil e na França, e mais de vinte anos de dedicação a esse 
tema. Ela também escreveu o livro Entre Visão e Invisão: Paisagem no qual 
expõe conceitos importantes para a obra que realiza e situa as questões 
que investiga no percurso da noção de paisagem na história da arte. O con-
ceito de invisão é fundamental para ela e se baseia na ideia (in)vu, em que 
o prefixo in-  carrega ao mesmo tempo uma negação e uma inclusão. Kari-
na Dias traduziu o termo em francês como n[ã]o visto, algo que existe no 
visível, mas que pode passar despercebido e precisa ser (re)descoberto em 
um tarefa de criar pertencimento ao espaço em volta. Duas vertentes prin-
cipais informam a produção da artista e sua pesquisa sobre a paisagem: 
o que ela chama de situ-visão, trabalhos realizados principalmente em 
Paris e que exploram diferentes formas de captação e projeção de vídeo, 
e situ-ação, intervenções na paisagem, e uso de dispositivos como cubos 
espelhados, um cata-vento ou placas móveis que refletem e reconstituem 
a paisagem em uma busca por aumentar a percepção do espectador sobre 
o seu espaço cotidiano. As duas vertentes não se excluem, pois projetar 
um vídeo pode ser também uma maneira de intervir na galeria já que vê-
-lo em uma tela pequena ou estar envolto por imagens em movimento nas 
paredes produzem percepções diferentes e, por outro lado, intervir na pai-
sagem é também uma forma de criar maneiras de ver o espaço ao redor.  

Essa entrevista foi realizada na casa de Karina Dias, em 2019, antes da pan-
demia, quando tínhamos a perspectiva de realizar o colóquio no começo de 
2020, e algumas das fotos foram feitas na exposição dela na Galeria da Caixa 
Econômica, em Brasília, em 2017. A entrevista faz parte de uma série de outras 
realizadas com artistas, fotógrafos e teóricos que tratam da fotografia com o 
intuito de refletir sobre a produção de imagens a partir da fala do entrevistado 
e sua obra. A entrevista é sempre acompanhada por um ensaio fotográfico pa-
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ralelo que explora as ideias e a obra da pessoa entrevistada. Para esse ensaio, 
foram utilizados trechos de textos de Karina Dias – além do livro citado acima, 
também o artigo Notas sobre a montanha 1 – que elucidam aspectos relacionados 
à percepção dela do conceito de paisagem. O ponto em comum nessa série de 
entrevistas é o fato de explorar as ideias comentadas por meio de imagens e, 
com os olhos abertos, assimilar o pensamento do entrevistado, aqui aplicado 
à paisagem vista do carro pelas vias brasilienses. Essa narrativa paralela vem 
na forma de verbo-imagens que acompanham a entrevista. Nelas, além do 
texto da artista, a noção de paisagem foi explorada em assombros fugazes, no 
trânsito, como se ao deslizar nas pistas cotidianas fosse possível descortinar o 
que Karina Dias chama de “lampejos de visão” – eles remetem a um além, in-
crustado em um aquém. 

Apesar de você usar muito o vídeo, o seu olhar é bastante fotográfico pois 
se atém a planos longos e estáticos em que pouca coisa acontece.  Por que 
a preferência pelo vídeo?

O vídeo apareceu desde cedo na minha produção, que começa com insta-
lações urbanas e videoinstalações. O vídeo apareceu de forma mais intensa nas 
videoprojeções, sem as estruturas mais arquitetônicas que acolhiam os vídeos, te-
levisões e tal. Quando fui fazer o doutorado na França em 2003, e por não ter ainda 
organizado meu ateliê na França, eu comecei a sair só com a câmera mini DV. A 
minha relação com o vídeo é quase uma extensão do olho, um prolongamento da 
visão. As minhas referências são muito mais pictóricas e o vídeo é uma maneira 
de prolongar esse efeito na paisagem (fig. 1).

1. Karina Dias, Entre Visão e Invisão: Paisagem [por uma experiência da paisagem no cotidiano]. 
Brasília, UnB, 2010.  Para o texto “Notas sobre a montanha” ver Iracema Barbosa e Karina Dias 
(eds.), Poéticas 1: Encontro Internacional de Poéticas Contemporâneas. Brasília, Mira Stella 
Produção e Arte, 2018.  Para uma visualização do conjunto da obra ver o site da artista: http://www.
karinadias.net – Acesso: 27 set. 2021. 

Figura 1

http://www.karinadias.net
http://www.karinadias.net
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Então os planos parados e bem abertos seriam mais uma influência da 
pintura do que da fotografia?

Mais uma influência da pintura de vários períodos da História da Arte, 
desde a Idade Média até o contemporâneo. O plano parado é uma constante 
no meu trabalho porque o vídeo para mim é o meu olho continuando, é uma 
forma de estender ao máximo aquele momento em que eu parei e olhei. Eu 
não me interesso muito pelos efeitos da linguagem do vídeo, eu me interesso 
pelo momento em que algum espaço me convocou a parar e olhar, e quanto 
mais a gente olha o espaço, mais ele vai aparecendo. O plano parado é uma 
maneira de dar conta dos movimentos mínimos que compõem os espaços. 
Eu tenho muitas videoprojeções, a imagem projetada. Mas isso é paralelo, 
eu me interesso muito em criar estruturas de visão, quase que dispositivos 
óticos. Minhas videoinstalações são dispositivos para olhar. 

Mas você também usa a fotografia. De uma maneira geral quando você 
sente a necessidade de usá-la?

Eu tenho desenvolvido trabalhos especificamente em fotografia também, 
já foram apresentados em exposições junto com os vídeos. Quando estou fil-
mando, eu fico fotografando também, isso fica como registro do próprio ví-
deo e, muitas vezes, isso se torna, depois, o trabalho. Por exemplo, eu tenho 
uma série, Diário de Bordo, em que fotografei de 2012 a 2016 só cumes de mon-
tanhas. Eu fotografava e filmava e as fotos depois se transformaram em um 
trabalho. Fotografei mais de 700 cumes e escolhi dezoito pra mostrar. E assim 
também em outros casos. Tem esse outro trabalho que só fiz em fotografia 
[ela aponta para a parede], eu chamo de Distâncias, ou Como percorrer uma pla-
nície, eu fui fotografando a minha filha percorrendo a planície, ela não sabia.

No caso dessa obra Distâncias, o trabalho fotográfico é meio cinematográfico 
assim como o vídeo que você faz é muitas vezes fotográfico. As imagens estão 

Figura 2
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paradas, mas tem um movimento pela sequência. Por que, nesse caso, você 
achou melhor usar fotografia e não vídeo se há movimento? 

Os meus trabalhos surgem nos lugares. Toda vez que começo a planejar demais, 
não dá certo porque parte desse encontro com o lugar. Ali a gente estava em um gran-
de plateau e eu comecei a observar o deslocamento dela no espaço e a fotografar. Eu 
me interessei por uma métrica do espaço medida pelo deslocamento dela.

Tem mesmo uma obra sua que é justamente Como medir um exíguo espaço 
de terra em que você aparece caminhando em frente a uma montanha...

Aquele trabalho, por exemplo, era um estudo em que eu fui testando o espaço. Eu 
tenho vários estudos assim, que eu faço nos lugares e ao olhar pra eles de novo eles viram 
trabalho, vão pra galeria e tal. Eu vi que a partir desse e outros que fui realizando em que 
apareço medindo o espaço, a fotografia entrou também como um frame após frame, um 
quadro a quadro que vai revelando tanto o deslocamento da pessoa como próprio espaço. 

Em diversas das suas intervenções urbanas você utiliza espelhos ou reflexos. 
Eles seriam uma forma de levar o espectador a re-ver o espaço ao redor?

Sim, as intervenções urbanas e os vídeos, muitos deles em que trabalho a ci-
dade onde moro e vivi intensamente, o desejo era esse mesmo, como apresentar o 
espaço, como amplificar com superfícies refletoras coisas que não são mais vistas 
no cotidiano, porque já foram vistas demais e por isso ninguém mais vê (fig.2).

Tem uma outra obra [Détour/Desvio (2004)] em que você fotografou ou 
filmou o reflexo em uma poça d’água que refletia a cidade, refletia Paris.

Ali de novo era um caminho que eu pegava cotidianamente e um belo dia o chão 
virou espelho. Ali também sou eu andando percorrendo esse campo espelhado.

Esses espelhos seriam uma porta para o (in)vu/n[ã]o visto?
Eu acho que uma das portas (risos), esse in(vu) que está fora e den-

Figura 3
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tro do quadro. Essa noção pra mim é muito importante porque é a par-
tir dela que as coisas estão aparecendo, aquilo que está em volta e a 
gente não vê (fig.3).  

Aquilo que é visível, e ao mesmo tempo o seu  dispositivo obriga a olhá-lo 
de outra maneira.

Eu tenho uns vinte vídeos editados em Paris que só tem lugares banais. 
Muitas vezes, as pessoas viam e não reconheciam a própria cidade, são deta-
lhes que eram quase nada e quando amplificados aparecem.

Ao contrário dos planos gerais das paisagens, os espelhos quebram o 
espaço em pequenas partes, criando uma mistura de fragmentos. Pode-se 
dizer que você propõe ao espectador uma remontagem do espaço e não 
apenas uma contemplação passiva? 

Eu acho que tem essa relação de sempre um ponto de vista que é, no 
mínimo, dois nos meus trabalhos: ou dia e noite, ou os espelhos que têm 
várias faces, sempre um que se desdobra e talvez utopicamente tenha esse 
desejo de que cada uma vá compondo a sua paisagem com aquele detalhe 
que lhe convier (fig.4).

Também a ideia de um que são dois é o contrário da perspectiva renascentista 
que faz com que no quadro tudo participe de uma convergência para um 
ponto ideal, seja um ponto de fuga da perspectiva linear, seja da posição 
do espectador. Na maioria das suas obras não tem um lugar único para o 
espectador, ele pode estar ao mesmo tempo no dia e na noite, na ida e na volta.

A relação que eu estabeleço com a paisagem vem desse olhar deslocado, 
não é uma contemplação passiva, como você disse, mas não é uma contempla-
ção déspota que parte de um ponto de vista privilegiado, “daqui eu domino tudo”, 
não é essa paisagem que me interessa. Pra mim paisagem não é panorama.

Figura 4
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Apesar de que você também usa alguém contemplado a paisagem, ou você mesma.
  O lugar do observador é um convite para que o espectador venha olhar comi-

go. Eu me incluir nas cenas começou lentamente, no final de 2006, e de lá pra cá eu 
tenho vontade de aparecer olhando.

Seria mais uma maneira de representar a própria percepção?
Não sei se seria um representar, mas um estar junto (fig.5).

Com o espectador ou com a paisagem?
Egoisticamente, sou eu estando junto com a paisagem. Os trabalhos sur-

gem de uma experiência intensa com os lugares, não é um soslaio. Quando 
filmei a montanha foram trinta dias de imersão, para, olha, filma, chove, 
olha, neva, até que a paisagem vai entrando. Cada vez mais essa contempla-
ção extrema... não gosto da palavra meditativa, mas é de uma atenção extre-
ma. Ao mesmo tempo que você assume um lugar para estar, vou ficando tão 
atenta à paisagem que é quase uma presença extrema.

É novamente uma experiência do invu – n[ã]o visto. Você não quer a 
paisagem por si mesma, você quer a ressonância da paisagem. Então 
tem a ver você estar presente, porque a procura é pelo que te toca na 
paisagem, conforme você menciona no livro em relação ao punctum.

Pois é, você tem que ter um tempo. Pra mim, o vídeo, como ele afasta 
um pouco o efeito visual da linguagem, que o meio e a técnica podem dar... 
eu preciso do tempo. A câmera parada, que é uma coisa fotográfica, as coisas 
acontecem ali em frente à uma câmera que não se mexe e para que isso seja 
percebido eu preciso de um tempo de observação, um tempo de espera, um 
tempo de observação do espectador.

Além das diferentes estratégias para forçar uma percepção do espaço, 

 Figura 5
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mam. Pra mim, é muito forte a relação com o horizonte e isso não seria tanto 
se eu não tivesse vivido aqui. A estrutura de montagem de muitos vídeos, a 
ideia das frestas, vem de Brasília... (fig.6).

Como as noções de detalhe e fragmento atuam na sua obra? 
Por muito tempo eu pensei muito nisso, o detalhe como o que pode ser o 

todo, o detalhe que vira a paisagem que pode ser vista. Hoje com um distancia-
mento maior, entendo o fragmento como o momento em que desloco do todo, 
uma relação de deslocamento do todo, voltando para a fotografia, o detalhe 
transmuta. Um detalhe bem corriqueiro, quando projetado, ele vira o mundo, 
uma folhinha balançando vira o mundo. Um trabalho que a gente fez filmando 
os campos floridos na Patagônia, o que me chamou a atenção ali foi a cor ama-
rela e um vento forte. Ali virando a câmera pra baixo, isso transformado em 
uma instalação vira um mundo inteiro.

E o desfoque nessa obra, foi na edição posterior ou você trabalhou na hora?
Foi na hora. Em muitos trabalhos uso o desfoque. Ele também tem uma 

relação com o invu, com a falta de nitidez da visão. E tem um acidente da câ-
mera. A minha relação com a câmera, não é em condições ideais. Muitas vezes 
filmando à noite, a câmera desfocava. E eu comecei a achar mais interessante 
o desfocado do que o focado. Ali aconteceu a mesma coisa. Teve um problema 
de foco na hora de regular, o vento era muito intenso, a câmera estava comple-
tamente instável e aí deixei e na edição fomos desfocando e editando a imagem. 

Considerando que as paisagens costumam aparecer em planos gerais  
e que você explora a paisagem na sua obra, como conciliar esse  
interesse pelo detalhe?

Tem maneiras de tornar isso mais evidente. Esse trabalho que filmei duran-
te um ano o mesmo ponto de vista, Janela 1, a câmera não mexeu, a gente só 

você também explora, a propósito, uma temporalidade bem particular. 
Pode-se dizer que a opção pela lentidão, pela longa duração ou pela 
simultaneidade de tempos que seriam, em princípio, lineares (maré 
alta e maré baixa mostradas simultaneamente, por exemplo, em Seuil/
Limite; noite e dia vistos também simultaneamente pela janela do trem 
em Passager 1/Passageiro 1) aproximam o seu olhar mais da fotografia do 
que do vídeo? Aproximam de um tempo não linear, no sentido de que a 
fotografia recorta e traz para o presente sem continuidade.

A gente pode pensar em termos fotográficos seja pelo enquadramento, 
seja pela posição que permanece ali lançando a câmera e decidindo onde pa-
rar. Como você resolve onde parar? A maneira como eu trabalho é diferente 
do cinema, que sabe melhor quando parar. A maneira como trabalho está 
mais próxima do instante decisivo, muitas vezes na hora que eu desligo a 
câmera é quando finalmente alguma coisa acontece. Se estou na montanha, 
eu desligo e a nuvem passa, eu perdi.

Em geral, parece mais uma crítica do instante decisivo, porque, nos seus 
vídeos, eles não culminam, não chegam a um ponto final e ideal.

Tem trabalhos que eu filmei um ano inteiro, o mesmo ponto de vista, o 
mesmo lugar, fui filmando e depois editei isso. O critério de edição varia. No 
vídeo em que estou caminhando o critério é andar de um lado para outro da 
rua, por exemplo. Tem outros que vão até onde entendo que a imagem foi, 
mas essa é uma decisão quase que orgânica, não é racional.

Sua obra é toda baseada na observação do espaço e a natureza está 
bastante presente. Como Brasília, que é uma cidade planejada, poderia 
de alguma forma ter contribuído pra formar o seu olhar para a paisagem? 
Ou esse olhar vem de outras fontes?

Quando a gente está fora é que a gente percebe como os lugares nos for-
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ligava e desligava, um grande panorama, foi o primeiro trabalho que fiz quando 
a gente voltou pra cá. Quando voltei [de Paris] não estava conseguindo olhar 
a cidade [Brasília], pensei: será que a cidade se esgotou? Durante um ano fil-
mamos esse plano, as estações. Filmamos em frestas em que cada uma tem um 
detalhe do todo – um entardecer, uma bruma, a paisagem nunca está inteira, está 
sempre em fragmentos (fig.7).

Além de representar o olhar, a cegueira também é um tema presente em 
diversas obras em que o espectador é privado de ver uma parte da cena 
por uma barra escura que empata a visão completa das coisas, como 
nessas frestas que você menciona. Em uma obra tão preocupada em re-
ver, por que enfatizar a cegueira?

Eu fui chegando nesse lugar da cegueira por um desejo de compre-
ender como eu olhava, uma experiência fenomenológica do meu olhar. 
Eu chegava em casa e nem sei o que vi, nesse estado de cegueira eu fui 
tentando elaborar essas três instâncias que entendo como o movimento 
do olhar: o ver, o olhar e o ter visto. A gente só vê porque muita coisa 
ficou pra trás, se elejo uma coisa pra olhar é porque uma série de outras 
ficou na noite, a gente só vê porque não vê, então somos cegos também 
(fig. 8). A experiência mais poderosa dessa cegueira enquanto vidente 
– não faço uma apologia da cegueira – foi a experiência da noite. Desde 
os meus primeiros trabalhos a noite está presente. A noite não urbana, 
essa é cinzenta, mas o que chamo de noite noturna na natureza, quando 
o mundo desaparece. 

A sua presença olhando a paisagem, assim como as barras que tapam 
a visão, são uma forma de levar o espectador a ter uma consciência da 
visão – o que estou vendo, o que estou deixando de ver?

Essas tarjas pretas além de colocarem em relação duas coisas, um aqui e um 

 Figura 8
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ali, talvez sejam como você falou, convocar o espectador a ver a própria percepção.

A paisagem que você defende como sendo uma visão interna, como 
conciliar essa paisagem com a fotografia e o vídeo que dependem tanto 
da presença de algo diante da câmera? 

Cada vez que mais vou olhando para a paisagem, maior fica a minha fide-
lidade à terra, como diz Heidegger. Não é em detrimento do aspecto terrestre, 
aquilo que estou vendo ali, uma parcela da terra. Mas saber que aquilo ali con-
voca também quem está olhando uma terra que é sua. Nesse sentido, eu posso 
estar diante da montanha, mas a montanha do espectador não é a minha mon-
tanha. O espectador diante do céu, está diante do céu que ele já viu também.

E que não tem nada a ver com dados geográficos e precisão. Talvez por 
isso em uma das suas obras vemos uma fotografia de uma montanha e 
uma pergunta: como delimitar a fronteira?  

Pra mim esses são os trabalhos mais fotográficos. Eu chamo de Cartogra-
fias, que partem de fotos que fiz e fui traçando cartografias. Na série Fronteiras, 
na montanha, como saber qual o momento que atravessamos uma fronteira 
se não tiver uma placa ou for uma zona de guerra, ou qualquer sinal mais evi-
dente?  Eu tenho cada vez mais desejo de estar junto com a paisagem, como 
Thoreau, estabelecendo uma amizade com a paisagem. Aqui eu tive um pensa-
mento fotográfico de composição com pequenos registros, sempre em peque-
nos formatos. São questões que aparecem às vezes no caminho. São sempre 
registros fotográficos em que vou inventando maneiras de traçar o espaço com 
uma cartografia outra (fig. 9).

No livro, você menciona que Paris foi um espaço gradualmente habitado 
e “praticado cotidianamente”. Como um espaço pode ser praticado e de 
que maneira isso se reflete na sua obra? 

 Figura 9
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que mantenha o que foi visto por mim. À medida que os trabalhos são 
apresentados, entro na galeria e vejo quem está na observação, os vídeos 
são longos, ou curtos mas estão em looping, eles não têm início meio e 
fim. O espectador chega, muitos entram e saem, muitos também ficam. O 
espectador tem que ir conquistando o espaço dele dentro dessas imagens 
em que aparentemente não acontece nada. Pensando aqui, agora, talvez o 
espectador tenha que ir achando o lugar dele assim como todos nós temos 
que achar um ponto de vista. 

Você leva o espectador a uma contemplação diante de longos planos 
projetados em telas grandes, mas você também inventa dispositivos 
menores como uma caixa espelhada, ou externos, como um cata-vento 
espelhado ou um tubo com orifícios para se ver uma cena lá fora. Como 
esses outros dispositivos contribuem para a percepção que você procura 
instigar da paisagem? Seriam também formas de encenar o próprio 
processo da percepção?

Esses dispositivos começam sempre com pequenas janelas e exi-
gem uma aproximação; eu sempre fui fascinada por instrumento óti-
cos, binóculos, lunetas, instrumentos de navegação, os que auxiliam 
o olho. O espectador tem que aproximar e se inclinar. Talvez com um 
desejo de instigar o espectador... (fig. 10). Eu não acho que a con-
templação seja passiva, não acho que o olhar seja dócil. A contem-
plação é uma atenção extrema. Mesmo as grandes projeções que são 
dadas logo como quadro a ser olhado, a partir do momento em que 
quase nada acontece, ali exige uma persistência do espectador que é 
incômoda. A gente está acostumado a sempre ver grandes explosões 
que solicitam uma atenção imediata e depois tudo escapa. A câmera 
filmando, sem nem deslocamento de plano, as coisas desfilam ali, é 
difícil parar para olhar.

Em Paris e quando a gente volta de cidades que têm esse fluxo 
temporal, histórico e de vida urbana, são cidades que acolhem o cor-
po, diferente de Brasília; no caso de Paris, eu só andava a pé. Mais eu 
ficava lá, mais eu entendia aquele espaço de todo dia como uma repe-
tição, como cada esquina, cada evento, com um detalhe qualquer, é 
como se aquilo se reapresentasse. No espaço de rotina, não destinado 
à contemplação, como a partir da atenção a esse lugar, de repente tem 
um detalhe que é um punctum que faz com que uma rachadura ocorra 
e o espaço apareça. Praticar cotidianamente uma cidade é esse amor 
pelo deslocamento.

Foi o que te levou depois a fazer Como medir uma paisagem...
Pois é, anos depois, e levo isso para a natureza e não para a cidade.

Haveria uma coincidência entre esse observador da paisagem e o 
observador da galeria, pelo menos no sentido de uma repetição de 
um tempo de contemplação? Quando você vai montar, essa é uma 
preocupação de repetir o tempo diante da paisagem no tempo de 
espectador?

A montagem em vídeo, embora pareça só um colocar um projetor, esse 
colocar é uma vida.

Quanto mais que você trabalha com várias maneiras de projetar...
Esse ajuste para que a imagem apareça, toda vez é um espanto. A 

minha exposição só se torna visível quando você liga. Tem um trabalho 
enorme de ajuste em cada imagem dessa. O que eu vi lá? – é isso que pre-
ciso conferir. Tem imagens que são mais caprichosas, preciso cuidar delas 
para que elas não se percam. Quando vou para a galeria não tenho uma 
preocupação com o espectador, a minha preocupação é chegar na imagem 
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Por que trabalhar então com o incômodo?
A gente – penso nos artistas em geral – não sei se alguém pensa no es-

pectador. Na exposição, essa preocupação existe, já saímos de onde foi vivi-
do, do atelier onde há a construção do trabalho e aí vamos para um espaço 
de compartilhamento. Já me perguntaram várias vezes: Karina, você quer 
pôr banco? As pessoas precisam se sentar, é um tempo que precisa. Na ex-
posição da Caixa (2017), eu não quis nem saber, eram tantas imagens, egois-
ticamente eu pensei, pode sentar no chão, encostar na parede, ficar em pé, 
são outras formas de achar uma posição do corpo pra poder olhar. Mas futu-
ramente posso pensar nisso. Nesses trabalhos dos dispositivos, eu criei todo 
um mobiliário, o praticável, eu elaborei e vendi a obra para colecionadores 
que compram tudo, a estrutura e o trabalho. 

Até para o espectador poder se dar a uma contemplação, o corpo tem que 
estar confortável porque senão nada acontece e ...

A perna dói, o pé dói (risos). Quando estou filmando a montanha, mas 
em Paris também, era uma mini DV, todo turista tem, o corpo vai se acomo-
dando, mas filma colado com a camerazinha na janela, você vê que a câmera 
não treme, ou em cima da pedra, o corpo não treme, você vai se entregando 
e se integrando com a pedra.

A paisagem que você destaca na sua obra precisa da tecnologia do vídeo 
e da fotografia para acontecer? Ela poderia também ser revelada pelo 
desenho ou pela pintura?

No meu caso acho que não, a minha escolha é pelo vídeo e pela fotogra-
fia. Os meus trabalhos são pictóricos, mas eles, pelo movimento, dão conta 
daquilo que eu vi, mesmo que sejam um recorte, um fragmento, um detalhe. 
A câmera é uma extensão do meu olho, assim que eu entendo e acho que a 
pintura não daria conta disso.

 Figura 10
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A obra das flores amarelas, A vista (2017), é bem pictórica, mas 
ela precisa de uma duração para ocorrer o aparecimento e o 
desaparecimento.

Para mim é importante dar tempo para o espaço. A lentidão tem a ver 
com a forma como eu olho. É muito ligada pra mim a forma como eu olho 
e como eu filmo. Demorei a entender que meu olho é lento, mas não no 
sentido de estar pra trás. Eu estudo muito a lentidão, encontrar o próprio 
tempo, não se deixar ser precipitada por um tempo que não te pertence 
(fig.11). A fotografia dá conta pra mim parcialmente dessa maneira de 
ver. Até onde eu posso chegar mais perto de um cume? Pra mim isso é ma-
ravilhoso, como chegar junto com a câmera. Teve um trabalho que passa-
mos um mês filmando, e chegou uma hora que o zoom não era suficiente, 
ela tremia, desfocava. E depois assimilamos isso no trabalho, o limite da 
câmera. Não sou fascinada pela tecnologia, mas entendo a câmera como 
uma extensão do olho, é um olho que pensa. 

É um olho que pensa e que você faz pensar de acordo com as suas 
preocupações porque, por exemplo, as oscilações entre o foco e o 
desfoque naquela obra das flores amarelas (A vista, de 2017), parece 
aquela ideia do ver e do não ver.

Ele está dentro de um grupo de trabalhos que tem a bruma, a né-
voa, a noite, mas ali vou até a imagem aparecer. Mas quando a imagem 
aparece, o vento era muito intenso, a câmera dá uma tremida. Aquilo 
era um erro da filmagem. Quando a gente montou – trabalho com o 
Albert [Ambelakiotis], meu marido – pra mim ficou evidente o lugar 
dessa tremedeira que tira daquele panoraaaaaama lindo, e dá um aba-
lo, um ruído.

 Figura 11
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Pra terminar, em um mundo em que vivemos cada vez mais saturados de 
imagens, e em ritmo frenético, haveria ainda espaço para a paisagem ou 
essa seria uma noção nostálgica? 

 A paisagem vem como talvez a possibilidade humana de estar aqui, nesse 
lugar. Ela é morada também, a possibilidade humana de medida, ela é a medi-
da de um olhar, tem a escala das nossas percepções. A experiência do homem 
no mundo, a escala é a paisagem. Pensando nas cidades brasileiras, a gente vê 
claramente a ausência da noção de paisagem. A paisagem é parte, mas é com-
posição também, uma coisa ao lado da outra, com distância, de forma que o es-
pectador faz o elo entre as coisas. Pra mim, utopicamente, a paisagem é extre-
mamente necessária e urgentemente imprescindível nos dias de hoje porque 
é a possibilidade de compor com os elementos que estão aí. Não temos mais 
um ponto de vista privilegiado, o espaço urbano é da adversidade, não temos 
distância, não temos tempo para parar e olhar, tudo é adverso. Os olhos são dis-
positivos de segurança na cidade, ainda mais aqui no Brasil, nunca estamos de-
sarmados na cidade, são sempre espaços de passagem e não de paragem. Mas 
acho que temos que inventar formas de estar in visu e in situ – com o que se dá 
a partir do olho e com o que se dá sobre a terra. O Alain Roger, um historiador 
da arte, fala isso: como você olha para as grandes estradas, as autorroutes, como 
inventar formas de olhar para aquilo como paisagem, como uma composição? 
Eu acho que a paisagem é fragmento, uma coisa com a outra e com a outra que 
a gente vai tecendo (fig. 12). Eu acho que ela é imprescindível porque uma rela-
ção em paisagem com o espaço é uma relação de engajamento com esse espa-
ço. Como a gente com o sentido de paisagem nos olhos, como aceitamos uma 
W3 e uma série de espaços na cidade, no caso de Brasília, do jeito que estão? 
Que composição é essa que a gente quer? Como a gente aceita como se fosse 
possível para os olhos olhar uma W3 Norte? Não falo de beleza, mas como, na 
própria desorganização, como podemos criar composições, possibilidades de 
pertencimentos, porque a paisagem é esse engajamento.

 Figura 12
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O tema da Paisagem surge da urgência de se refletir sobre a questão do 
meio ambiente e de se pensar como a cultura visual contribui para a nossa 
percepção do espaço ao recriá-lo em narrativas ou ao abalar as noções mes-
mas de narrativa por meio da exploração de paisagens. Por outro lado, esse 
gênero originado na pintura, passou por transformações no audiovisual, seja 
no cinema, na fotografia, no vídeo ou na arte contemporânea. Esse livro reú-
ne a reflexão de pesquisadores que exploram as transformações por que pas-
sou o gênero da Paisagem nessas diferentes mídias, apresentando perspec-
tivas diversas para o tema. No Audiovisual, a paisagem passa pela narrativa, 
embora não exclusivamente, pois há obras que apenas reinventam o espaço 
ao redor sem necessariamente contarem uma história – como por exemplo 
ensaios fotográficos, vídeos experimentais ou instalações que redirecionam 
nossa percepção ao recriarem os lugares. A imagem pode reinventar a paisa-
gem e trazer novas abordagens para ela, aumentando a nossa sensibilidade 
para questões relevantes expressas de maneira às vezes cinematográfica, so-
nora ou também silenciosa, porém não menos eficaz.
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