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RESUMO 
 
 
Em virtude da migração tecnológica do analógico para o digital, as fotografias domésticas 
perderam sua fisicalidade e passaram a flutuar no virtual (D. Kamper), ou, mais 
especificamente, nos smartphones e nas redes sociais digitais online. Isto foi o que 
desencadeou a necessidade de um novo pensar, tanto filosófico quanto antropológico 
acerca dos fundamentos da “imagem técnica nulodimensional” (V. Flusser) ou “pós-
fotográfica” (J. Fontcuberta). Deste modo, a presente pesquisa tem por escopo investigar 
como se configuram as narrativas memorialísticas que envolvem estas fotografias, além 
de buscar um maior entendimento sobre os processos de "cura" (W. Benjamin) e de 
regeneração dos vínculos afetivos presentes nas narrativas orais autobiográficas. A 
pergunta que motivou a pesquisa foi: Na cultura das redes, quem é o narrador, ou o 
enunciador, das histórias pessoais? A hipótese inicial concentra-se na ideia de que neste 
ambiente comunicacional, fundamentado nos conceitos de “aceleração, espaço global e 
tempo contínuo”, pensados por Lucrécia Ferrara, quem assume o leme da narrativa 
memorialística é o programa ou, simplesmente, "a máquina". Como desdobramento, 
apresentou-se a figura de um novo narrador, o "escafandrista”, uma imagem metafórica 
que tenta traduzir a violência gerada pelas condições impostas por um ambiente que 
privilegia o sentido de distância, a visão, subjugando os sentidos corporais de 
proximidade. O referencial teórico da pesquisa utiliza como alicerce conceitual as 
ferramentas propostas por Norval Baitello Jr. acerca dos "ambientes comunicacionais", 
"sedação" e "extremófilo humano". Malena Contrera contribui com o conceito de 
“consciência hipnógena” e a potente metáfora do “zumbi” a fim de representar os 
indivíduos na sociedade midiática. Vilém Flusser aporta com sua “teoria geral dos gestos” 
e Walter Benjamin, eixo norteador da tese, vem auxiliar com os conceitos de 
"experiência", "rememoração" e "narrador autêntico".  
 
Palavras-chave: Fotografia doméstica, Digital, Escafandrista, Redes sociais, Álbum de 
família. 
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The diver narrador 

 A study about photography and rememoration at network culture 

 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Because of the technology transition from analogue to digital, domestic photographies 
lost their shape and were immersed in the virtual environment (D. Kamper), or more 
specifically, on smartphones and social networks. That was what triggered the need of a 
new line of thought, either philosophical or anthropology of the fundaments of a "no-
dimensional technical image" (V. Flusser) or "post-photographic" (J. Fontcuberta). Thus, 
this research has as scope to investigate how to feature the memoralistic narrative in 
photographies, and seek a greater understanding of the "healing" process (W. Benjamin) 
and regeneration of affective bonds present in the autobiographical oral narratives. The 
question that motivated the research is: in the network culture, who is the narrator, or 
the speaker, of the personal stories? The initial hypothesis focuses on the idea that this 
communicational environment based on the concepts of "acceleration, global space and 
continuous time", developed by Lucrécia Ferrara, what commands the narrative memoirs 
is the program or simply "the machine". As an unfold, was also presented the "diver", a 
metaphorical image that attempts to translate the violence generated by the conditions 
imposed by an environment that favors the sense of distance, vision, subduing the body 
senses of proximity. The theoretical research used in this paper as a conceptual 
foundation are the tools proposed by Norval Baitello Jr. about "communication 
environments", "sedation" and "human extremophile". Malena Contrera contributes to 
the concept with "hypnogenic consciousness" and the powerful metaphor of "zombie" to 
represent individuals in the media society. Flusser contributes with his "general theory of 
gestures" and Walter Benjamin, a guide to the thesis, is assisting with the concepts of 
"experience", "rememoration" and "authentic narrator." 
 
 
Keywords: Domestic Photographies, Digital, Diver, Social networks, Family album. 
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Chego aos campos e vastos palácios da memória, onde estão tesouros de inumeráveis 
imagens trazidas por percepções de toda espécie… Ali repousa tudo o que a ela foi 
entregue, que o esquecimento ainda não absorveu nem sepultou… Aí estão presentes o 
céu, a terra e o mar, com todos os pormenores que neles pude perceber pelos sentidos, 
exceto os que esqueci. É lá que me encontro a mim mesmo, e recordo das ações que fiz, 
o seu tempo, lugar, e até os sentimentos que me dominavam ao praticá-las. É lá que 
estão também todos os conhecimentos que recordo, aprendidos pela experiência própria 
ou pela crença no testemunho de outrem. 

Santo Agostinho (354 – 430) 
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 “MINHAS FÉRIAS EM CAMPOS DO JORDÃO, 1966”... 

 

 
 

Fig. A - Reprodução da página do álbum de fotografias da minha mãe. 
 
 
 

CAMILA: 
Mas se você não estava a passeio neste lugar, por que escreveu “Minhas férias em Campos do Jordão, 1966”? 

 
MÃE:  

(Pensativa) 
O que você queria que eu escrevesse?  

 
CAMILA: 
Não sei.  

 
MÃE:  

Mas como eu poderia escrever a verdade...que estava internada...doente? No álbum não pode! 
(ela se aproxima de uma fotografia)   

 
Mas não é lindo este lugar?!  

Nem parece um hospital mesmo... Olha...eu que costurei este vestido...e o da Lia também.  
Tecido assim, a gente não encontra mais... 
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 “NOMADISMO VOYEURISTA” 
 
Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência a vossa! 
Ai, palavras, ai, palavras, 
Sois de vento, ides no vento, 
No vento que não retorna, 
e, em tão rápida existência, 
tudo se forma e transforma! 
 
(Cecília Meirelles) 
 

 

Sobrevive, na era digital, a narrativa memorialística suscitada pelas fotografias 

domésticas ou vernaculares? As coleções de fotografias, como as anteriormente 

abrigadas nos chamados “álbuns de família”, migraram definitivamente do analógico para 

o digital e agora flutuam no virtual, armazenadas em smartphones e compartilhadas em 

redes sociais digitais online como o facebook, por exemplo, entre tantas outras1. Coleções 

que são formadas por imagens técnicas “abissais” e “zerodimensionais (ou 

nulodimensionais)”, segundo Vilém Flusser (2008, p. 15), portanto pontos que se 

condensam sobre o abismo, formando superfícies ou “imagens-miragens” (Baitello, 2012) 

– como areia no deserto os pontos de luz juntam-se formando as imagens fotográficas, 

até bater um novo vento que auxiliará na formação de tantas outras fotografias.  

Tais imagens que surgem, vão-se como palavras ao vento, mas que ainda assim, 

mesmo que imateriais e brevemente incorporadas em telas luminosas, são carregadas de 

forte potencial mnemônico, fazendo delas relevantes dispositivos de memória e de 

identidade pessoal. Desse modo, pode-se dizer que a narrativa memorialística fomentada 

pelas fotografias – digitais ou analógicas - carrega como questão nuclear a linguagem 

poética da memória, caracterizada por sua não linearidade no tempo (Kairós) e pela 

presença de lacunas, que não são exatamente o esquecimento completo, mas espaços a 

serem preenchidos pelo poder criativo da imaginação. O que as aproxima das ficções ou 

narrativas de “cura” (Benjamin, 2002), no sentido de regenerar os vínculos afetivos entre 

os integrantes de um mesmo grupo ou como uma oportunidade de “re-historiar” 

(Hillman, 2010) a própria vida, em outras palavras, de organizar o desarranjo psíquico.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Pode-se dizer que esta tese é a continuação de uma pesquisa de mestrado defendida pela autora em 2010, 
nesta mesma instituição, chamada: Coleções de imagens flutuantes: álbuns fotográficos digitais online, em que se 
constatou, entre outros, que os álbuns fotográficos digitais online não se configuravam como um “equivalente” 
ao antigo “álbum de família” (analógico) por, principalmente, serem privados de uma importante camada de 
sentido: a narrativa memorialística oral.  
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Já sobre o “fluxo da narrativa memorialística”, Patrícia Porto (2011) afirma que 

se constitui pela “alternância sutil entre ficção e história, entre o real e o imaginário, 

entre o natural e o maravilhoso, entre o consciente e o inconsciente” (p. 195), 

objetivando levar a uma profunda reflexão sobre si mesmo e de localizar-se no curso do 

tempo de Chronos: passado, presente e futuro, ou seja, saber de onde se vem ou quais 

são suas raízes, quem se é hoje, quem se quer ser ou como quer ser lembrado no futuro; 

uma vida permeada por nascimento, renascimentos, descobertas, frustrações e pela plena 

consciência da morte no final. Para Gerard Genette (1979), a narrativa é designada pela 

“sucessão de acontecimentos, reais ou fictícios, que constituem o objeto desse discurso, 

e as suas diversas relações de encadeamento, de oposição, de repetição etc.” (p. 24), 

assim, é atravessada pelo tempo cronológico da narração ou da “contação”, mas ainda 

mantém a circularidade temporal característica do rememorar. 

Mas como pensar a narrativa memorialística em espaço virtual (ou no 

ciberespaço) cuja relação espaço-temporal é global e contínua (tempo real), 

respectivamente, segundo Lucrécia Ferrara (2008)? Para Ferrara “o espaço de lá está 

aqui e o tempo de ontem é hoje, presente, convergem o ontem e o hoje, o passado e o 

futuro, o tempo e o espaço” (p. 117). Convergências que além de alterarem 

absolutamente a percepção espaço-temporal, abolindo o “deslocamento” e a 

“velocidade”, trás também à tona o conceito de “aceleração contínua” em que é possível 

viver todos os tempos e todos os espaços de forma sincrônica. Contudo, o corpo físico 

não poderia acompanhar tamanha vicissitude, razão pela qual se recupera aqui o 

pensamento de Dietmar Kamper (1997) sobre o virtual como a “despedida do 

corpóreo” (p. 01). Assim, na ausência dos corpos, como se apresenta a narrativa 

memorialística na cultura das redes2 (digitais online)? Ou melhor, quem é o narrador ou o 

enunciador das histórias pessoais? 

A fim de responder tal questão, recorre-se inicialmente à figura do narrador 

arquitetada por Benjamin (2012a) na década de 30, cujo espírito está cada vez mais 

distante no tempo em virtude de uma crescente pobreza em “experiências 

comunicáveis”, por conta dos horrores vivenciados na primeira guerra mundial, assim 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Para Pierre Musso, em primeiro lugar, uma visão mais poética: “a rede é ao mesmo tempo visível e legível na 
superfície dos tecidos e presente de maneira invisível na arquitetura profunda dos corpos: ela garante a 
passagem do visível ao invisível. A rede é lugar visível e vínculo invisível” (2010, p.23-24). Em segundo, um 
pouco mais técnica: “a rede é uma estrutura de interconexão instável, composta de elementos em interação, e 
cuja variabilidade obedece a alguma regra de funcionamento” (2010, p. 31). 
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justifica o autor. Deste modo, fundamentam a ação do narrador nesta pesquisa dois 

importantes conceitos de Benjamin, são eles: “experiência”, aquela transmitida dos mais 

velhos aos mais jovens, portanto ancorada no tempo de vida e na oralidade; 

“rememoração”, caracterizado pela dinâmica do lembrar e do esquecer. Ambos 

constituem o alicerce das narrativas enunciadas pelos antigos narradores, definido por 

Benjamin como “autênticos ou tradicionais”, que carregam em seu bojo as figuras 

arcaicas do “marinheiro comerciante” e do “camponês sedentário”, ou, simplesmente, do 

viajante e do agricultor, ou seja, um narrador de corpo presente, que ora se desloca no 

espaço ora age na terra sob os próprios pés como escavador das histórias e das 

tradições. 

Já no espaço virtual, que não suporta o velho corpo do “narrador autêntico” 

benjaminiano, propõe-se a imagem metafórica de um novo narrador: o “escafandrista”. 

Traduzido na alegoria de um mergulhador equipado com seu escafandro, uma espécie de 

vestimenta impermeável e hermeticamente fechada, própria para mergulhos demorados. 

A palavra Skáphe3 vem do grego, que significa “objeto oco” ou “objeto escavado”, 

especialmente “barco”, juntando-se à palavra andrós, que denota o vocábulo “homem”, 

origina-se assim “homem barco”. Impossível não lembrar aqui do caçador Grachus, 

personagem de um conto de Franz Kafka (2009), em que um moribundo (morto-vivo) 

que não conseguiu transcender por meio da morte em virtude de uma fatalidade, sendo 

condenado a seguir à deriva no mar em sua barca mortalha por toda a eternidade.  

Waldemar Magaldi (2015) define o momento atual como a “era do plástico”, em 

que “tudo e todos ficam impermeáveis, inertes e descartáveis, impossibilitados de 

realizar trocas”4, sendo neste ambiente cultural e comunicacional que se encontra o 

“escafandrista”, um narrador privado de rememoração, de enunciação e lançado a um 

“nomadismo voyeurista”, como aponta Baitello (2012):  

 

Ora, tal impulso ou compulsão por viajar pelas janelas sintéticas nos leva a uma 
nova prática de nomadismo. Só que é um nomadismo praticado apenas com os 
olhos (e ouvidos, em segundo plano); melhor dizendo, um nomadismo voyeurista, 
aquele que só sente prazer em ver, ao longe, o objeto do desejo (p. 29). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2001). 
 
4 Palestra realizada pelo psicólogo Waldemar Magaldi no Simpósio Sapientia, SESC – Consolação, em 16 de 
setembro de 2015 (gravada em áudio). 
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A artista brasileira Denise Agassi realizou em 2015 a instalação performática ou 

net-vídeo-instalação chamada “Viagem-arquivo”. Uma obra “que investiga as noções de 

viagem e memória a partir das relações em rede e no contexto da arte contemporânea5”, 

define a própria artista, em que a programação desenvolvida por ela, por meio de tags 

baseadas nos pontos cardeais, busca arquivos de viagens disponíveis na internet - 

fotografias digitais na maioria – e as projeta em uma tela “posicionada conforme as 

coordenadas geográficas e o movimento do sol”. Proporciona ao público visitante uma 

provocativa interação, fazendo que as imagens projetadas na direção oeste do espaço 

expositivo fossem sugestões do entardecer, do pôr do sol e as projetadas na direção 

leste, do amanhecer. “Viagem-arquivo” enquadra-se no conceito de “nomadismo 

voyeurista” de Baitello (2012) ao propor uma viagem sem deslocamento e praticada 

apenas pelos olhos, experiência puramente visual. Tal obra é uma avalanche de 

fotografias clichês de viagem, uma repetição infinita de lugares conhecidamente turísticos, 

como a torre Eiffel, a Disneylândia, o Parthenon, o Cristo Redentor, praias e mais praias, 

cruzeiros marítimos e monumentos históricos, utilizando sempre os mesmos 

enquadramentos, poses e sorrisos, característicos das fotografias domésticas 

(vernaculares ou amadoras). 

Isto posto, a presente pesquisa buscou arquitetar uma tese que pudesse 

compreender as narrativas, os gestos, os hábitos e os pensamentos desencadeados pela 

fotografia doméstica digital ou “pós-fotografia” (Fontcuberta, 2012), armazenadas agora 

em smartphones, computadores e compartilhadas nas redes sociais digitais online. Assim, 

no primeiro capítulo, foram apresentados os projetos Save the memory (Japão, 

2011/2015) e Rescued film (EUA, 2016) sobre o resgate de fotografias analógicas, tendo 

em vista seu valor mnemônico indicial, de vestígio, como defendido por Soulages (2010). 

Analisou-se também o trabalho fotográfico de duas artistas americanas, além do flerte 

crítico das obras com as persuasivas campanhas publicitárias da Kodak Eastman House, 

são elas: Jamie Diamond, com Constructed Family Portraits (2008) e Suzanne Heintz, com 

Life Once Removed (2013). Ainda, propôs-se uma pequena ontologia do gesto fotográfico 

à luz da “teoria dos gestos”, de Vilém Flusser (2014).  

Faz-se necessário enfatizar que a questão central da tese é investigar a 

“terceirização” da narrativa memorialística ao programa, à “máquina” por meio da criação de 

inúmeras ferramentas e de aplicativos desenvolvidos para gerar narrativas-padrão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Informações disponibilizadas no site da artista/obra “Viagem-arquivo” (2015). 
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personalizadas, desenvolvidas por um batalhão de programadores que estão no background 

de importantes sites e redes sociais digitais online, em especial o Facebook. Para tanto, no 

segundo capítulo, fizemos um mergulho na obra de Benjamin e no instigante diálogo de 

Jeanne-Marie Gagnebin (2011/2014) com a sua filosofia, em especial com os conceitos de 

“história”, de “narração” e de “rememoração”. Ainda, neste capítulo, foi analisada a 

“autoficção” As praias de Agnès (2008), produzida pela cineasta belga Agnès Varda, no auge 

dos seus oitenta anos. Por fim, o último capítulo é dedicado ao “narrador escafandrista”, que 

tem em Ícaro, filho de Dédalo, sua mais pura inspiração. 
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1  FOTOGRAFIA E NARRATIVA  

 

No dia 11 de março de 2011, uma sexta-feira, o Japão foi atingido por um 

terremoto de magnitude próxima a nove graus na escala Richter precisamente às 14h46 

(02h46 em Brasília), sendo  o pior terremoto que atingiu o país,  situado no chamado 

círculo do fogo do oceano pacífico por seu território estar localizado em uma das áreas 

mais sísmicas do planeta, desencadeando um tsunami com ondas de até dez metros de 

altura. A cidade mais atingida foi Sendai, situada na ilha de Honshu, mas a tragédia afetou 

toda a costa leste do Japão (UOL, 2016)  e provocou um grave acidente nuclear na 

cidade de Fukushima. Frente às catástrofes desta magnitude, fica impossível chegar a um 

número exato de mortos, mas estima-se que mais de dezoito mil vidas feneceram (entre 

mortos e desaparecidos) naquela sexta-feira de março e nos dias que se seguiram em 

meio ao estado de calamidade que se instalou na região de Tohoku, trazendo privações 

das necessidades mais básicas para a sobrevivência humana, tanto física quanto psíquica.  

Entre os sobreviventes do terremoto, aproximadamente cento e sessenta mil 

pessoas perderam suas casas e hoje, passados cinco anos da tragédia, sessenta mil ainda não 

têm para onde voltar e encontram-se em abrigos temporários (Agência O Globo, 2016); 

desprovidos de suas histórias e objetos de memória (casas, móveis, livros, brinquedos, 

fotografias, documentos etc.). Na ocasião do terremoto, em abril de 2011, teve início um 

importante projeto chamado Save the memory por iniciativa da empresa japonesa Ricoh6 e dos 

seus funcionários que se voluntariaram nesta louvável empreitada a fim de resgatar as 

fotografias domésticas perdidas nesta tragédia de consequências incalculáveis 

        
 

 

Fig. 1, 2 e 3 – Fotografias veiculadas no site da empresa Ricoh sobre o projeto Save the memory. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Empresa japonesa especializada em gerenciamento da informação e tecnologia. 
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Dessa forma, uma grande estrutura foi montada e, em torno dela, voluntários  

mobilizaram-se para recolher as fotografias domésticas e os álbuns perdidos em meio aos 

escombros e à lama. A fim de recuperarem tais fotos, quatro passos  foram seguidos: 

limpeza e secagem; digitalização e armazenamento em nuvem; criação de um banco de 

dados; embalagem das fotografias e devolução aos respectivos donos ou familiares. 

Quatro Photo Centers foram criados em diferentes cidades para que as vítimas pudessem 

consultar o banco de dados, desenvolvido e mantido pela Ricoh, com as fotografias 

recuperadas; durante os quatro anos de duração do projeto, encerrado em março de 

2015, um total de 418,721 fotografias foram limpas e digitalizadas e 90,128 foram 

devolvidas às vítimas (sobreviventes e familiares). Na página do projeto na internet lê-se o 

seguinte texto: 

Quando a vida das pessoas acabam, fotografias tornam-se as provas de sua 
existência. Se são em papel ou em formato digital, elas  tornam-se registros e 
evidências de pessoas que tenham vivido em um lugar particular com os outros. 
Percebemos a importância fundamental das fotografias, dessa forma, lançamo-nos a 
fim de salvar as fotos perdidas. Fomos capazes de recuperar tais fotos, embora 
apenas uma pequena parte, para os sobreviventes da catástrofe (Ricoh Company, 
Ltd., tradução nossa).7 

 
 

        
 
Fig. 4, 5 e 6 – Fotografias veiculadas no site da empresa Ricoh sobre o projeto Save the memory. 
 

Os quinhentos e dezoito voluntários do projeto Save the memory trabalharam 

intensamente durante esse período com o objetivo de resgatar e devolver aos 

sobreviventes e aos familiares das vítimas o que, no texto acima, chamaram de 

“evidências” – caberiam também outros termos, tais como: traços, rastros ou vestígios – 

da presença daquelas pessoas em seus lugares e afetos de origem, ou seja, suas 

“fotografias domésticas”. Imagens que, segundo François Soulages (2010), “permite-nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 “When people’s lives end, photos become the evidence of their existence. Whether the photos are in paper 
or digital form, they become records and evidence of people having lived in a particular place with others. We 
realized the fundamental significance of photos and threw ourselves into action to save lost photos. We were 
able to return photos, although just a small part, to the waiting disaster survivors” (Ricoh Company, Ltd.). 
!
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lembrar nosso passado e, sobretudo, provar-nos que o vivemos dessa ou daquela 

maneira, melhor do que vivemos no presente” (p. 22), revelando que o principal 

interesse destas fotografias – domésticas, amadoras ou vernaculares - estão de fato no 

tempo por vir, no futuro. Tem-se em vista que fotografa-se no presente (férias, amores, 

rituais etc.) a fim de legitimar no futuro uma interessante - idealizada ou menos banal - 

vida vivida em imagens. Soulages (2010) observa ainda que as fotografias analógicas ou 

fotoquímicas, especificamente, eram investidas de uma imponderável qualidade indicial8, o 

que as difere das outras formas de representação como a pintura, o desenho, a gravura, 

entre outras. Uma visão que alcança plenitude no “isto existiu9” de Roland Barthes 

(1984), para quem a fotografia está colada ao seu referente em decorrência de uma 

inconteste natureza tautológica. 

Em vista disso, Soulages (2010) questiona-se: a estética da fotografia analógica não 

seria então “uma estética do que permanece após a perda”? (p. 14), tendo em vista que o 

que permanece, para ele, são os “vestígios” de um encontro poético entre o fotógrafo e os 

fenômenos do mundo. Vestígios estes deixados inadvertidamente ou criados 

intencionalmente, como que encenados. Assim, neste sentido, a fotografia seria aquilo que 

restou de algo que desapareceu ou que foi destruído, sendo compreendida como vestígios 

visuais não somente por Soulages, mas igualmente pelo filósofo e historiador francês 

Georges Didi-Huberman (2012). É importante ressaltar também a qualidade mutante e as 

infinitas camadas de informação que uma imagem fotográfica pode carregar, fazendo com 

que seja muito mais complexa que uma simples e elementar “prova documental”, visão que a 

torna estanque e encerrada em si mesma. Assim, nota-se que 

 

o vestígio é aparecimento de uma proximidade, por mais distante que esteja aquilo 
que o deixou. A aura é o aparecimento de uma distância, por mais próximo que 
esteja aquilo que a suscita. No vestígio, apossamo-nos da coisa; na aura, ela se 
apodera de nós (BENJAMIN, 1989, p.226).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Em se tratando de fotografias analógicas domésticas ou vernaculares, o aspecto indicial – de rastro –, em 
especial, chega a comover por se tratar de imagens do universo íntimo de um grupo que mantém relações 
consanguíneas ou afetivas intensas. A fotografia analógica é um objeto colecionável que coaduna com a 
expressão latina Memento mori (Lembre-se de que você é mortal).  
 
9 Soulages propõe substituir “isto existiu” por “isto foi encenado”, o que melhor traduziria a natureza da 
fotografia. “[...] afirmando, dessa maneira, que a cena foi encenada e representada diante da máquina e do 
fotógrafo; que não é o reflexo nem a prova do real; o isto se deixou enganar: nós fomos enganados. Ao termos 
uma necessidade tão grande de acreditar, caímos na ilusão: a ilusão de que havia uma prova graças à fotografia” 
(2010, p. 26). 
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Walter Benjamin define de forma precisa e poética “vestígio” como o 

“aparecimento de uma proximidade” e que por meio dele seria possível nos apossarmos “da 

coisa”, ou seja, do seu referente. Este foi o sentimento que orbitou a fotografia doméstica na 

segunda metade do século XIX e por todo o século XX; fator que certamente impulsionou a 

empresa Ricoh e seus funcionários/voluntários na ação de salvamento das fotografias e álbuns 

que se afogavam em meio à lama e aos destroços do terremoto que atingiu o Japão em 

2011. Um resgate simbólico e vital para quem sobreviveu visto que tais imagens  são “a 

presença de uma ausência” (BELTING, 2005, p. 76) e que após a tragédia, com a morte de 

milhares de pessoas e total destruição da paisagem, tiveram por certo seu significado 

alterado e potencializado. Infere-se que estas fotografias além de serem “vestígios” de 

oportunos encontros, carregam também o conceito Benjaminiano de “aura”, no que ele tem 

de mais puro: o de ser “o aparecimento de uma distância” (1989, p. 226). O aparecimento 

de um passado que foi ceifado pela fúria da natureza, deixando um grande vazio a ser 

preenchido pelas fotografias sobreviventes.  

O savethememory.jp, banco de imagens criado pelo projeto, catalogou as fotografias 

escaneadas e as organizou em “coleções de arquivos” – assim passam a ser chamadas as 

fotografias digitalizadas, objetivando criar um sentido no agrupamento de imagens 

semelhantes ou provenientes da mesma região e facilitar a recuperação das informações, sua 

localização. Para tanto, contou com diferentes ferramentas de busca, como: tag information, 

social tagging e facial search10. A Facial search é uma ferramenta interessante que possibilitou a 

identificação de rostos similares de duas maneiras: um rosto identificado em um dos 

arquivos/fotografias do banco poderia ser utilizado como chave para novas buscas;  era 

possível também que uma pessoa fosse fotografada no próprio photo center e, a partir desta 

informação, a busca por outros arquivos/fotografias era iniciada. Desta forma, o 

agrupamento e a aproximação dos arquivos no savethememory.jp inicia a emergência de 

inúmeras narrativas11 possíveis, pois ao retornarem aos seus donos, as fotografias voltaram a 

ocupar seus lugares nas narrativas familiares, nos porta-retratos e nos álbuns fotográficos, 

impregnadas de novos sentidos, atualizadas e vivas, tal qual a memória humana. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Tag information são informações adicionadas no momento da catalogação da fotografia; social tagging são 
outras informações que podem ser adicionadas de forma colaborativa, pelos usuários do banco de imagens e 
facial search é uma ferramenta que possibilita a identificação de rostos similares.  
 

11 Segundo Gerárd Genette, a “narrativa designa a sucessão de acontecimentos, reais ou fictícios, que 
constituem o objeto desse discurso, e as suas diversas relações de encadeamento, de oposição, de repetição, 
etc.” (1979, p.24). 
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Como no filme Still life (2013), do diretor italiano Uberto Pasolini, em que John 

May (Eddie Marsan) é um solitário funcionário público que desempenha a função de 

inventariante de pessoas também solitárias e que morreram sozinhas. Sua missão é 

cuidar dos trâmites burocráticos do funeral e encontrar o parente mais próximo para 

informar o ocorrido ou, se passado muito tempo, entregar-lhes as cinzas. Cada caso tem 

início com uma visita à casa da pessoa falecida, após a retirada do corpo, a fim de 

encontrar qualquer informação que o auxilie na busca por alguém da família ou amigo. 

 

          
 
Fig. 7, 8 e 9 – Fotogramas retirados do filme Still Life (2003), de Uberto Pasolini. 
 

 

John May leva também do local um retrato fotográfico para que as pastas da sua 

repartição tenham um rosto, sempre que um caso é finalizado, ele descarta a pasta, mas 

guarda os desvalidos retratos que posteriormente são colados em seu próprio álbum 

fotográfico, na sequência das suas fotografias domésticas de uma vida inteira. Ao abrigar 

estas fotografias em seu álbum, John May cria automaticamente vínculos duradouros com 

aquelas pessoas que passam, agora, a fazer parte de uma grande família, tão normal e 

estranha como qualquer outra. Desta forma, como objetos de coleção abrigadas no 

álbum, as fotografias passam a existir no contexto de uma narrativa, ou seja, ao serem 

incorporadas em uma sequência temporal com antes e depois, as fotografias deixam de 

ser imagens únicas e solitárias e são colocadas a serviço da história e da narração12. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Segundo Genette, a “história e narração só existem para nós, pois, por intermédio da narrativa. Mas 
reciprocamente, a narrativa, o discurso narrativo não pode sê-lo senão enquanto conta uma história, sem o 
que não seria narrativo (como, digamos, a Ética de Espinosa), e porque é proferido por alguém, sem o que 
(como, por exemplo, uma coleção de documentos arqueológicos) não seria, em si mesmo, um discurso. 
Enquanto narrativo, vive da relação com a história que conta; enquanto discurso, vive da sua relação com a 
narração que o profere” (1979, p. 27). 
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1.1  Fotografia, Verossimilhança e Morte 

Foi também no século XIX que se impregnou à fotografia o pesado fardo das 

qualidades: verdadeira e verossímil; e ao fotógrafo imputou-se “uma auréola de 

honestidade”, como lembra Joan Fontcuberta (2012, p. 124). Questão que volta a 

assombrar de tempos em tempos, mesmo após Hippolyte Bayard13 ter escancarado a 

natureza trickster14 da fotografia ao produzir seu famoso autorretrato morto, O afogado 

(1840), com o seguinte texto no verso: 

 

O cadáver do senhor que vocês veem é do senhor Bayard [...]. A academia, o rei e 
quantos viram os seus desenhos, admiram-nos como vocês o estão admirando 
agora. Valeu-lhe muita honra e não lhe rendeu um centavo. O governo que deu 
demasiado ao senhor Daguerre, disse que não podia fazer nada pelo senhor Bayard 
e o infortunado afogou-se (SOUGEZ, 2001, p. 86). 
 

 

 

    
 
 

Fig. 10 e 11 – Frente e verso da fotografia realizada pelo Sr. Bayard, em 1840. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Hippolyte Bayard (1801 – 1887) nasceu em Breteuil-sur-Noye, na França. Bayard era funcionário do ministério 
das finanças e “à parte o seu trabalho burocrático, vivia num ambiente artístico, entre cómicos e pintores” 
(apud SOUGEZ, 2001, p. 83). Por volta de 1837 tem início suas primeiras experimentações fotoquímicas. 
 
14 “Considerado em sua forma mais antiga e arcaica, como encontrado nos índios Norte Americanos, o 
Trickster é ao mesmo tempo criador e destruidor; o que doa e retém, é quem engana os outros e é também 
enganado. Ele não quer nem deseja nada conscientemente. É aquele que é forçado a se comportar pela 
regência de seus impulsos dos quais não possui nenhum controle. Não conhece o bem e o mal mas é 
responsável por ambos. O trickster não conhece os valores (morais e sociais), e vive a mercê de seus desejos e 
inclinações, e é ainda através de suas ações que todos os valores passam a existir. Mas, na trama do mito, não é 
apenas ele que contém estes traços: os animais, os seres sobrenaturais, monstros, e o homem apresentam a 
seu modo as mesmas características” (RADIN, 1972, p. 23-24, tradução nossa). 
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Com esta performance o Sr. Bayard direcionou os holofotes para a potência 

ficcional da fotografia já nos primeiros anos da sua descoberta, mas parece ter sido 

completamente ignorado pelos seus pares, principalmente, pelo mercado promissor e 

lucrativo que se principiava em torno dela e também pelo público geral que 

voluntariamente queria (e ainda parece querer!) acreditar. Verdade, verossimilhança, 

memória, vestígio e morte são imperativos ontológicos da fotografia analógica, no 

entanto, são aspectos que se modificam ou desaparecem por completo na fotografia 

digital. Assim, a importância histórica do Sr. Bayard não se resume apenas a ironizar ou 

colocar em cheque o princípio de verdade da imagem fotográfica ao apresentá-la como 

um simulacro15 de um simulacro, mas foi também o primeiro fotógrafo a plasmar na 

superfície do papel a íntima relação entre imagem e morte, ou melhor, a trabalhar 

literalmente a morte como tema e gênese. 

Já o crítico de cinema André Bazin (1918-1958) em seu importante texto 

Ontologia da imagem fotográfica (1945), afirma que “pela primeira vez, uma imagem do 

mundo exterior se forma automaticamente, sem a intervenção criadora do homem, 

segundo um rigoroso determinismo” (2014, p. 31), por conta disso, “a fotografia libertou 

as artes plásticas de sua obsessão pela semelhança” (2014, p. 30), estando ela agora 

imbuída desta missão. Portanto, uma perspectiva claramente impactada por este 

pensamento edificado no século XIX e, por conseguinte, valorizado e difundido no 

século XX não apenas por Bazin, mas por grande parte dos críticos, pesquisadores e 

historiadores da arte e da fotografia. É, no século XXI, um pensamento que ainda 

reverbera - embora cada vez menos – nos meios de comunicação tradicionais, como um 

discurso que está a serviço de uma imprensa manipuladora e de um mercado tirano e 

dogmático, ditador das regras de como e quais imagens devemos produzir e consumir. 

Assim, neste contexto, a chegada de uma nova tecnologia, a digital – uma espécie de 

caldeirão fumegante de magma luminoso, não apenas estremece os fundamentos da 

tradicional fotografia, mas sinaliza novos caminhos para a crítica fotográfica que, no 

contexto desta pesquisa, tem como foco o seu uso social e doméstico. 

Para Fontcuberta (2012) surge uma “nova categoria de imagens que já devem ser 

consideradas pós-fotográficas” (p. 62) por se libertarem da funcionalidade mnemônica, 

por não terem fisicalidade (corpo) e por assistirem tacitamente à evaporação do índice, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Para Baudrillard, simulacro não é o oposto de real, nem sinônimo de irreal; é outra coisa não mais passível 
de ser trocada por real (1991, p. 13). 
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passando a um registro sem vestígio ou rastro. Passados alguns anos convivendo com 

esta “nova categoria de imagem” e com o uso social que se faz dela, nota-se os primeiros 

efeitos colaterais que surge no horizonte das ciências humanas, vislumbrando novos 

cenários ainda não calculados ou imaginados. Ressalta-se que é tarefa da pesquisa em 

comunicação e das áreas correlatas investigar estes efeitos em profundidade. Afinal, quais 

foram de fato as perdas? O que tivemos de renunciar e quais foram ou serão ainda os 

ganhos de render-se (sem resistência!) à imagem fotográfica nulodimensional16?  

 Retorna-se a Bazin (2014) e ao seu método de pensamento arqueológico em 

que logo nas primeiras linhas de sua ontologia da fotografia ele diz que a “prática do 

embalsamento”, ou seja, a mumificação do corpo morto é o que fundamenta a origem de 

tal método, visto que a imagem [o retrato] – referindo-se neste momento à pintura e à 

escultura egípcias como antecessoras da fotografia - seria uma vitória sobre o tempo e, 

consequentemente, sobre a morte; que, quando inscrita no medium, um modo artificial 

de fixar “as aparências carnais do ser”, tem o poder de poupar o homem da agonística 

“correnteza da duração” (2014, p. 27), lançando-o à vida eterna. Assim, nota-se que 

em seu próprio nome, as imagens com sucesso atestam a ausência do que elas 
fazem presente. Graças a seus media, elas já possuem a presença daquilo de que 
elas precisam para representar. Portanto o enigma das imagens – ser ou significar a 
presença de uma ausência – resulta, pelo menos em parte, de nossa capacidade de 
distinguir imagem de medium. (BELTING, 2005, p. 76). 
 

Dessa forma,  o tema morte sempre esteve na gênese da imagem – não em seu 

medium, o suporte – e inúmeros pesquisadores importantes se dedicaram a estudá-lo. 

Entre eles o antropólogo francês Edgar Morin (2003) que escreveu o livro O homem e a 

morte, publicado em 1951, em que acusa, já no prólogo, o homem de ora se recusar 

terminantemente a olhar para a morte, negligenciando-a, ora pelo contrário, olhar tão 

fixamente até se perder em um torpor fóbico inundado por miragens (p. 17), ainda sobre 

este homem, Morin afirma que  

ainda inocente, não soube que aquela morte à qual dirigiu tantos clamores e preces 
não era senão a sua própria imagem, o seu próprio mito, e que, julgando olhá-la, 
olhava para si próprio (2003, p. 17). 
 

 Morin (2003) apresenta o conceito de “duplo” que tem a “sombra” como 

principal manifestação, podendo ser negra ou clara (imagem refletida na água ou espelho) 

e manifesta-se também em forma de eco (reflexos auditivos) ou ar/vento - do grego 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 “Nulodimensão” é um conceito do filósofo Vilém Flusser (2002) que caracteriza-se pela perda do corpo 
físico, ou seja, pela transposição do universo das coisas para o universo da abstração dos números. 
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Anemos. Afirma que o “duplo” não é exatamente uma cópia, mas sim o que chamou de 

alter-ego – na edição portuguesa foi usado também “ego alter” - que seria uma espécie de 

outro de si mesmo que o acompanhará por toda sua existência. É um “duplo que vive 

integralmente a vida do vivo [e que] não morre com a morte deste” (2003, p. 145). 

Aproximando Morin (2003) e Belting (2007), o “duplo” estaria no terreno das imagens 

internas, endógenas visto que   

uma imagem é mais que um produto de percepção. Manifesta-se como resultado 
de simbolização, individual ou coletiva. Tudo o que passa no olhar ou em frente ao 
olho interior pode ser entendido como uma imagem ou transformada em uma 
imagem (BELTING de 2007, p.14, tradução nossa)17. 

 

Belting (2005), em sua teoria da imagem, ao constatar que elas são mais que um 

produto da percepção, propõe a oportuna distinção entre imagens internas e externas, 

ou melhor, endógenas – “resultado de uma simbolização pessoal ou coletiva” - e exógenas 

– “no sentido de vetor, agente, dispositivo ou suporte” (p.73). E é justamente neste 

limiar que apontou estar a chave para se desvendar o que chamou de “o enigma das 

imagens” visto que para o autor as imagens existem independente do meio, ou médium, 

mas quando corporificadas adquirem visibilidade, ou seja, a fim de tornarem visível o 

ausente elas se apresentam como uma nova forma de presença. Assim, Belting (2005) 

ratifica seu prognóstico: “é no lugar do corpo ausente do morto que são instaladas as 

imagens” (p.69). Importante pontuar que o autor, dono de um profícuo discurso 

antropológico no que tange a relação entre imagem e morte, detém-se há muitos anos 

ao estudo de imagens (simbólicas/mágicas) que extrapolam os limites da história da arte 

e que reivindicam um “guarda-chuva” maior, o da história das imagens. 

 

1.2  LATÊNCIA E REVELAÇÃO 

Guardadas as devidas proporções, os conceitos de “imagem latente” e de 

“revelação” [do filme] - fundamentos da poética fotográfica em tempos analógicos18 - 

aproximam-se metaforicamente das imagens endógenas e exógenas de Belting (2005), 

visto que ao acionar o disparador da câmera fotográfica o obturador se abre, deixando a 

luz passar a fim de sensibilizar a película fotográfica e, neste momento, a imagem passa a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 “Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización 
personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse así como una 
imagen, o transformarse en una imagen” (BELTING, 2007, p.14). 

18 Fontcuberta lembra que todo arquivo digital em formato gráfico é também uma forma de imagem latente 
(2012). 
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existir, mas ainda de forma latente, ou melhor, não visível. Acredita-se que a imagem 

esteja no filme, mas não se tem certeza e nem garantias do que foi registrado, pois a 

película corre o risco de ser velada em diferentes momentos do processo fotográfico, 

desde o clique até a revelação. Nesse sentido fotografar é um ato de fé.  Fontcuberta 

(2012) afirma que 

de modo geral, a presença da imagem latente como mediação entre a 
experiência visual e a imagem consumada nos fala em esperança e desejo: das 
esperanças e desejos que depositamos em um ato de expressão cujo resultado 
permanece no terreno da incerteza (p. 39). 
 

Um ato de fé que para Fontcuberta (2012) traduz-se em “esperanças e desejos 

que depositamos em um ato de expressão” (p. 39) O angustiante período de latência 

podia variar de acordo com a urgência de cada fotógrafo ou situação. Em fotojornalismo 

quanto menor  este tempo melhor, posto que a informação jornalística torna-se obsoleta 

em um curto espaço de tempo. Já com as fotografias domésticas dependia da ansiedade 

do fotógrafo que muitas vezes era mínima, deixando que os filmes se acumulassem ou, 

até mesmo, fossem perdidos sem nunca terem sido revelados. Como foi o caso dos 

pequenos tesouros encontrados e revelados pelo projeto Rescued film - um arquivo online 

de fotografias regatadas de filmes esquecidos/perdidos, feitos entre 1930 e 1990, que 

foram encontrados e enviados de diferentes lugares do mundo para serem processados 

em Garden City, Idaho, EUA, gratuitamente por Levi Bettwieser. 

Segundo Bettwieser, idealizador do projeto Rescued film e técnico de laboratório 

fotográfico, cada frame capturado reflete um momento que queria ser lembrado, por 

conta disso, acredita que estas imagens merecem ser vistas, pois foram capturadas com 

esta finalidade e que, por algum motivo desconhecido, não se consumou. E como os 

filmes  deterioram-se com o passar do tempo, Bettwieser  segue empenhado em resgatar 

o máximo possível de imagens antes que desapareçam por completo. Dessa forma,   

cada imagem no projeto The Rescue Film, em algum momento, foi especial para 
alguém. Cada fotograma reflete um momento que se destinava a ser lembrado. A 
foto foi feita, o rolo terminado, acabou, sendo que, por razões que só podemos 
especular, não foi revelado. Tais momentos não se transformaram em álbuns ou 
foram colocados em paredes. Acreditamos que essas imagens merecem ser vistas, de 
modo que as experiências pessoais do fotógrafo possam ser compartilhadas. Para 
sempre marcando sua existência na história (BETTWIESER, 2016, tradução nossa)19. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Every image in The Rescued Film Project at some point, was special for someone.  Each frame captured, reflects 
a moment that was intended to be remembered.  The picture was taken, the roll was finished, wound up, and for 
reasons we can only speculate, was never developed.  These moments never made it into photo albums, or 
framed neatly on walls.  We believe that these images deserve to be seen, so that the photographer's personal 
experiences can be shared. Forever marking their existence in history. (BETTWIESER, 2016). 
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Neste momento o projeto Rescued film está mergulhado em um material, no 

mínimo, inusitado: um montante de mil e duzentos rolos de filme não processados 

(revelados), fotografados pelo mesmo fotógrafo de nome Paul, na década de 50, 

recolhidos na cidade de East Chicago, Indiana. Mas o que chamou a atenção de 

Bettwieser (2016) foi, em particular, a forma como os filmes estavam meticulosamente 

embalados. Cada rolo, depois de exposto, foi colocado de volta em sua caixinha original 

acompanhado de uma nota escrita à mão, detalhando o conteúdo das imagens e 

embrulhados em múltiplas camadas de folhas de alumínio e fita tipo esparadrapo; depois 

ainda foram abrigados em caixas de charuto e embalados novamente com folhas de 

alumínio, jornal da época e escrito por fora, à mão, informações como quantidade de 

filmes, mês e ano (INDIEGOGO, 2016). 

 

       
 
Fig. 12 e 13 – Frames do audiovisual produzido pelo projeto Rescued film, sobre as fotografias de Paul. 
 

 

É interessante pensar que Paul, o fotógrafo amador20 misterioso, fotografava 

cotidianamente com tamanha velocidade e desenvoltura, entretanto, fica claro que não 

tinha o interesse em revelar seus filmes. Para Serge Tisseron (2000), psiquiatra e 

psicanalista francês, o fato de a fotografia ser considerada um fetiche por muitos 

pesquisadores é questionável, pois em tempos analógicos “muitas películas 

impressionadas não são reveladas e, entre as que são deixadas nos laboratórios 

fotográficos, uma grande parte delas jamais é retirada” (p. 14). Fazendo-o acreditar então 

que o “gesto fotográfico” se mostra mais importante que revelar ou olhar/contemplar 

propriamente as fotografias realizadas, pois ele já seria suficientemente potente para 

tornar especial, único, um dado acontecimento. Já para o fotógrafo, é um gesto que lhe 

confere lugar de destaque independente do contexto social no qual está inserido. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Possivelmente Paul era um fotógrafo amador (não profissional) justamente pelo fato de não se preocupar em 
revelar os filmes, caso contrário seria cobrado para tal. Mas ainda não é possível afirmar porque pouco se sabe 
sobre ele e as fotografias. 



! "#!

Tisseron (2000) aponta ainda uma relação de poder que se estabelece entre 

quem fotografa e seus fotografados: “o poder de dizer que não se movam, que sorriam, e 

inclusive pedir-lhes que repitam várias vezes um determinado gesto como, por exemplo, 

soprar as velas de um bolo de aniversário, beijar ou brindar” (p. 14). Nas circunstâncias 

de se realizar uma fotografia, o fotógrafo é o personagem central e está no comando da 

situação, em que todos os olhares encontram-se subjugados a ele. O que poderia 

desencadear um comportamento autocentrado, narcisista e até mesmo, em alguns casos, 

obsessivo compulsivo21 no intuito de manter a sensação de prazer [ou alívio] em estar no 

controle. A câmera fotográfica pode ser também um salvo-conduto, no sentido de fuga 

da realidade insuportável ou uma busca por um “esclarecimento do mundo por meio de 

sua imagem” (TISSERON, 2000, p. 14) que são componentes psicológicos fundamentais 

do ato fotográfico. 

Oportuno lembrar aqui também das persuasivas campanhas publicitárias da 

empresa americana Kodak Eastman Company na década de 50 pós-guerra, que traziam 

cenas sempre muito alegres do convívio familiar, ocupando páginas inteiras de revistas e 

acompanhadas de slogans impositivos, tais como: “Snapshot remember – when you forget”, 

“happy days live on, in snapshots”, “Keep Family history in snapshots”, “your snapshots tell the 

story best”, “Holidays last longer in snapshots”, entre outros (KODAKGIRL, 2016), 

transmitindo continuidade ao tom empregado no lendário slogan de 1907: “Let Kodak 

keep the story”, utilizado até meados da década de 30. Sobre o qual a pesquisadora Nancy 

Martha West (2000) tece duras críticas por induzir os consumidores a não confiarem em 

suas memórias a fim de preservar suas histórias pessoais, sugerindo que uma câmera 

Kodak poderia fazê-lo muito melhor. 

Paul, o fotógrafo supracitado, como tantos americanos, parece ter se rendido ao 

apelativo discurso publicitário tendo em vista que passou a registrar incansavelmente sua 

família e o crescimento dos filhos, como podemos ver nas fotografias abaixo – pelo menos 

esta é a temática dos filmes revelados como teste pelo projeto Rescued film até o momento; 

mostrando-se um pai de família zeloso, segundo os ditames das campanhas da Kodak. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 "Obsessões são pensamentos que vêm para o primeiro plano da consciência contra a vontade do paciente, 
sendo que ele é incapaz de suprimir, embora ele os reconheça como característica anormal e não de si mesmo 
[...] uma compulsão é um ato repetitivo que é claramente excessivo e é realizada a fim de diminuir o 
desconforto de uma obsessão [...] TOC [transtorno obsessivo-compulsivo] é diagnosticado quando as 
obsessões e as compulsões interferem significativamente na vida de uma pessoa " (Osborn, 1998, p. 28-37, 
tradução nossa). 
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Fig. 14, 15 e 16 – Fotografias recuperadas pelo projeto Rescued film. 
 

 

Estas imagens permaneceram latentes por seis décadas e, pela forma como Paul 

embalava e arquivava cuidadosamente os filmes, é possível afirmar que seu interesse se 

concentrava apenas em capturar os momentos que considerava importantes e garantir a 

catalogação correta das informações para que, num futuro próximo ou distante,  as 

imagens fossem libertadas em forma de fotografias, por um lado.  

Por outro, é possível pensar também que Paul manteve durante todo este tempo 

as imagens do convívio familiar e, particularmente, da infância de seus filhos em cárcere 

privado. Desta forma, fica a pergunta: será que Paul foi realmente um pai de família 

zeloso ou um sujeito de personalidade obsessiva sequestrador de imagens?  Não se sabe 

sequer quem era Paul e qual a relação dele com as pessoas fotografadas, se era pai, tio, 

irmão ou amigo da família. Um caso que vai ao encontro do insistente, simplificador e 

questionável discurso publicitário da Kodak que concentrava seus esforços em exaltar a 

terceirização da narrativa, da memória e do rememorar proveniente da máquina 

fotográfica e dos seus subprodutos: as fotografias e os álbuns fotográficos. Desprezando 

acintosamente o sujeito, ou melhor, o corpo, neste complexo processo da 

rememoração, fazendo-o parecer de fato um estorvo. Tem-se exatamente aqui um dos 

pontos centrais deste estudo: comprovar que é necessário mais que máquinas e imagens 

exógenas para manter-se ou contar histórias, é preciso narradores tradicionais ou 

autênticos22 (BENJAMIN, 1936), que fazem uso da oralidade e da gestualidade. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22  Será analisado em detalhes no próximo capítulo. 
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1.3  “LET KODAK KEEP THE STORY” 

Memory has a most aggravating way of storing up details for which we don’t 
care a crooked sixpence – and of dropping out of sight forever things that we 
really want to know – especially dates (WEST, 2000, p. 166)23.’ 
 

Entre os inúmeros slogans desenvolvidos pelo departamento de Comunicação e 

Publicidade da Kodak com o objetivo de enaltecer a capacidade narrativa da fotografia, 

“Let Kodak Keep the Story” (1907) foi o primeiro e só não fez mais sucesso que o 

inesquecível slogan “You Press the Button, We Do the Rest” (1890). O texto acima é de um 

anúncio da Autographic Kodak, veiculado em 1916, o qual divulgava uma câmera 

fotográfica que permitia gravar no negativo do filme informações textuais como o título e 

a data, por exemplo. Objetivando convencer os consumidores a comprar tal produto, a 

narrativa não só colocava em dúvida a confiabilidade da memória humana, mas 

denunciava mais um agravante,  de que a memória armazenava detalhes insignificantes, 

inúteis e jogava fora ou não registrava com precisão informações realmente importantes, 

como, por exemplo, a data de um batizado, o local de um passeio em família ou garantir 

no título da fotografia que aqueles foram de fato os primeiros passos de um bebê. 

 

        
 
Fig. 17, 18 e 19 – Anúncios da Kodak, campanha Keep the story with a Kodak, retirados do site kodakgirl.com. 
 

 

Durante muitos anos a Kodak explorou em suas campanhas uma suposta 

“fragilidade da memória humana” e, a fim de compensá-la, oferecia máquinas mágicas 

capazes de preservar com fidelidade até mesmo as sutilezas do dia-a-dia em imagens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 “A memória tem uma maneira irritante de armazenar até detalhes para os quais nós não nos importamos - e 
de deixar de fora coisas que realmente queremos saber - especialmente datas”(West, 2000, p. 166, tradução 
nossa). 
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estáticas, congeladas. O que demonstrava por parte de tal  empresa uma apropriação do 

conceito de “memória” com viés puramente “reprodutivo”, uma cópia fiel da realidade, 

ignorando completamente sua natureza “reconstrutiva 24 ”, como a estudada pelo 

psicólogo britânico Frederic Bartlett (apud Foster, 2011), sendo que para Jonathan K. 

Foster foi “a segunda grande tradição em pesquisa sobre memória” (2011, p. 16), depois 

de Hermann Ebbinghaus, no final do século XIX. Para Bartlett (apud Foster, 2011), na 

ocorrência de um evento específico, vestígios (traços/rastros) ficam armazenados no 

organismo ou na mente, em que, posteriormente, a incidência de um novo estímulo viria 

reexcitar este vestígio armazenado, trazendo consigo uma marca temporal. Dessa forma,  

The traces are generally supposed to be of individual and specific events. Hence, 
every normal individual must carry about with him an incalculable number of 
individual traces. Since these are all stored in a single organism, they are in fact 
bound to be related one to another, and this gives to recall its inevitably associative 
character; but all the time each trace retains its essential individuality, and 
remembering, in the ideal case, is simple re-excitation, or pure reproduction 
(BARTLETT, 1932)25. 

 

Assim, lembrar/recordar para Bartlet seria a reexcitação de traços/vestígios 

individuais armazenados no corpo, mediados por motivações pessoais e envolvimento 

emocional, sempre em busca de sentido para o que se observa ao redor, no mundo; 

contagiando significativamente o que se retém das experiências vividas. Como, por 

exemplo, tem-se na projeção de um filme em uma sala de cinema para cem pessoas, 

serão geradas cem experiências individuais/únicas e, consequentemente, cem diferentes 

histórias serão recordadas a partir de um mesmo estímulo: o filme, ou seja, para Bartlett 

“em vez de reproduzirmos o evento ou a história original, geramos uma reconstrução 

baseada em nossos pressupostos, expectativas e ‘conjunto mental’ já existentes” (apud 

Foster, 2011, p.18), configurando assim a complexa metabolização do lembrar, recordar 

ou rememorar. 

Com o objetivo de verificar a existência de possíveis tendências gerais na 

recordação de histórias ou eventos, Bartlett (apud FOSTER, 2011) usou em sua pesquisa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Frederic Bertlett utiliza o termo re-excitation no texto original, em inglês. Já no livro Memória, de Jonathan K. 
Foster, da editora L&PM, re-excitation foi traduzido por “reconstrução”, pela tradutora Camila Werner 
(FOSTER, 2011, p. 18). 
 
25 “Os vestígios são geralmente considerados eventos individuais e específicos. Assim, cada indivíduo normal 
deve carregar nele um número incalculável de traços individuais. Uma vez que são todos armazenados num 
único organismo, são unidos e relacionados entre eles, que possibilita recordar inevitavelmente seu caráter 
associativo; mas o tempo todo cada vestígio mantém a sua individualidade essencial, lembrando-se, em um caso 
ideal, é simples “re-excitação” ou pura reprodução” (Bartlett, 1932, tradução nossa).!
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dois métodos muito simples: 1. A reprodução em série, que seria uma espécie de telefone 

sem fio em que uma história é contada para alguém, que passa para um outro alguém e 

assim sucessivamente até retornar ao pesquisador que fará a comparação entre as 

histórias, a nova e a original;  2. A reprodução repetida, na qual pessoas se propõem a 

repetir uma história em diferentes intervalos de tempo, de trinta em trinta minutos ou 

até mesmo anos, a fim de se constatar as perdas e os ganhos na ação de 

lembrar/recordar. Desta forma, Bartlett (apud Foster, 2011) observou que: 1. Ao serem 

lembradas as histórias eram encurtadas; 2. Tornavam-se mais coerentes, evidenciando a 

busca de sentido para informações não familiares e associações pessoais diversas; 3. As 

mudanças realizadas nas histórias estavam associadas às reações e às emoções 

experimentadas no primeiro contato . O que ajudou a comprovar a hipótese de que o 

ato de lembrar/recordar é “reconstrução” ou “construção imaginativa” (p. 23), articulada 

a partir das experiências passadas – os vestígios ou traços individuais – e de novos 

estímulos.  

No entanto, a Kodak continuou valorizando por décadas o viés “reprodutivo” da 

memória, como cópia fiel da realidade, quando associada a seus produtos, seguiu 

insistindo em um discurso publicitário fundamentalista 26 e dogmático. Chegando até 

mesmo a garantir, no fim de um anúncio, segundo Nancy Martha West, que a Autographic 

Kodak e seu sistema infalível protegeria suas fotografias de uma “memória delinquente” 

(2000, p. 171). Sustentando, desta forma, uma perspectiva dual e salvacionista no 

storytelling de suas campanhas, em que a máquina/câmera seria capaz de corrigir uma 

contumaz falha humana. 

Para Norval Baitello, quando os fundamentalismos dominam a “primeira 

realidade27” – o mundo físico, segundo Ivan Bystrina -, irrompe no horizonte uma 

avalanche domesticadora do entorno no sentido de uma “exacerbação da assepsia e da 

exatidão, fantasias próprias do mundo das máquinas, dos mecanismos, da técnica 

autocentrada e da ciência voltada para si mesma” (BAITELLO, 2004, p. 6). O que para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Para Norval Baitello Jr. “os fundamentalismos não são outra coisa que a exacerbação da autorreferência” 
(2004, p. 6). 
 
27 Segundo o modelo do semioticista tcheco, Ivan Bystrina, desenvolvido a partir dos anos 70, há duas 
realidades, a primeira e a segunda realidade. A primeira realidade é o mundo físico e “a segunda realidade é, 
pois, nitidamente um fenômeno psíquico. Não se pode entrar em comunicação com esse nível de realidade sem 
o suporte físico da produção de signos. Sem o aparelho fonador, sem as mãos, não é possível criar segundas 
realidades. Mas temos também que considerar que todos os processos psíquicos são produzidos materialmente 
no corpo” (BYSTRINA, 1995, p. 14).!
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Dietmar Kamper “é quando as máquinas sonham que são deuses” (apud BAITELLO, 

2004, p. 6). Ressalta-se que os fundamentalismos dominam a “segunda realidade” - um 

fenômeno psíquico, segundo Bystrina (1995) - padecem os corpos e sua existência 

complexa (biofísica, psíquica e social), empobrecendo o sistema de imagens endógenas e 

exógenas, que para Belting (2005) são o resultado de uma simbolização pessoal ou 

coletiva do mundo, consequentemente, enfraquecendo o que Bartlett (apud Foster, 

2011) chamou de “construção imaginativa” no recordar. 

Por muitas décadas a Kodak e suas apelativas campanhas publicitárias 

estimularam a naturalização de um novo gesto: o “gesto fotográfico” em ambiente 

doméstico. Fazendo surgir também um novo personagem social: o fotógrafo amador, 

situado entre a nostalgia e a impaciência do porvir, a ele foi rapidamente imputado duas 

importantes missões: 1. Vencer o implacável tempo, salvando a si mesmo e os seus da 

morte, do desaparecimento; 2. De ser o narrador das boas novas da família; o guardião 

das memórias. Assim, está longe de ser coincidência a Autographic Kodak ter alcançado 

enorme popularidade justamente no período da primeira guerra mundial (1914-1918), 

quando muitos filhos, pais e maridos deixaram suas famílias e partiram para a guerra. 

Momento no qual, oportunamente, a Kodak veiculou inúmeras campanhas protagonizadas 

por soldados e seus familiares, em que priorizavam na imagem um olhar contemplativo e 

nostálgico para as fotografias enviadas “de casa” ou a serem enviadas, sinalizando uma 

oportunidade de fuga, mesmo que efêmera, de um presente sombrio e incerto.  

 

       
 
 

Fig. 20, 21 e 22 – Anúncios da Kodak veiculados no período da primeira guerra mundial. 
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Baitello (2004) utilizou a obra Cabeça mecânica ou Espírito do nosso tempo (1919), 

do artista alemão Raoul Hausman, como um ponto de partida para sua análise sobre o 

“espírito” do século XX e afirmou que “as doenças da saudade e da impaciência, uma na 

busca pelo passado, outra em busca do futuro, provocam movimentos desordenados nas 

duas direções opostas”, resultando em uma ruptura que chamou de “perda do presente”, 

ou “uma dificuldade crescente de sentir-se em seu aqui e agora” (BAITELLO,1999, p.7), 

causando assim graves danos ao “sistema de vínculos”, entre o homem e si mesmo, com 

o outro, com o seu passado, sua história, seu presente e seu futuro. Suscitando, como 

efeito colateral, uma ansiedade patológica por aprisionar/colecionar o presente com a 

finalidade de garantir no futuro a possibilidade de olhar o passado e sentir saudade, 

nostalgia, sendo este, pode-se dizer, um dos poucos sentimentos que tem a capacidade 

de animar o corpo, no sentido de dar vida28. Assim trabalhou a Kodak em suas narrativas 

por décadas e assim acreditou Paul, o fotógrafo misterioso dos mil e duzentos  rolos de 

filmes encontrados. 

 

1.4  FOTOGRAFIAS FALANTES OU FALADAS? 

O neurocientista Oliver Sacks (apud Carrière, 2004) ao ser questionado pelo 

escritor e roteirista francês Jean-Claude Carriere sobre o que seria, do seu ponto de vista, 

um “homem normal”, ao que responde: 

[...] um homem normal, talvez, seja aquele que é capaz de contar sua própria história. 
Ele sabe de onde vem (tem uma origem, um passado, uma memória em ordem) e 
acredita saber onde vai (ele tem projetos e a morte, no final). Está, portanto, situado 
no movimento de um relato, ele é uma história e pode dizê-la para si mesmo (p.11). 

 

Para Sacks (apud Carrière, 2004), quando um sujeito é capaz de situar-se no 

movimento de um relato, da narrativa, o diagnóstico é positivo ou tecnicamente negativo 

para a doença. Supõe-se então que suas funções cerebrais (do sistema nervoso) estão 

dentro do que ele entende por condição de normalidade. Assim, pode-se dizer que a ação 

do narrador se fundamenta no “ato de narrar sobre si” e que este é um movimento 

contínuo e circular29, visto que articula o passado, o presente fugaz e uma projeção de 

futuro em constante transformação, em que cada nova memória reconfigura o todo. Assim 

como o personagem do livro Em busca do tempo perdido (1913), de Marcel Proust (apud 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Questão que se intensifica com a fotografia digital e as mídias digitais, o que será tratado com maior 
profundidade no terceiro capítulo. 
 
29 “Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo” (BENJAMIN, 2012, p.221). 
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Benjamin, 2008), para ele o narrador não descreve como foi sua vida de fato, mas narra uma 

vida lembrada por quem a teria vivido. Para tanto, conta com a força rejuvenescedora da 

“memória involuntária30”. 

No entanto, enquanto Oliver Sacks vê no “homem normal” - não doente - um 

narrador que é capaz de contar-se para si mesmo, há também os narradores coletivos, do 

comum, que são oficialmente escolhidos pelos seus pares: como o mestre sábio de uma 

aldeia, um líder religioso ou o guardião das histórias e das experiências de um grupo, como, 

por exemplo, a matriarca de uma família que é responsável pela captura das imagens, 

montagem e narração do álbum de fotografias do coletivo31. No álbum a narrativa apresenta-

se em virtude do que e como este guardião/narrador32, o arconte33,  recorda-se dos 

momentos vividos e da justaposição dos fragmentos de tempo (células independentes) 

dispostos no vazio da página em branco. Semelhante à teoria da montagem cinematográfica 

pensada e praticada por Sergei Eisenstein, um importante cineasta russo que acreditava que “o 

cinema só é criado quando essas células independentes recebem um princípio de animação” 

(apud Andrew, 1989, p. 60), um sopro de vida, que no álbum de fotografias fica por conta da 

narração (oralidade), inerente à ação de montagem ou edição das fotografias. 

Os narradores têm função vinculadora, ou seja, sedimentam e mantêm vivos os 

vínculos entre os sujeitos. Segundo Armando Silva (2008), em seu livro Álbum de família: a 

imagem de nós mesmos, “o álbum é feito para ser contado e, portanto, falado. Trata-se de 

imagens para ouvir, e, se a mulher o organiza, também o conta” (p.135). Assim, a cada abrir 

do álbum, a história do grupo ganha novas nuances e o ritual  renova-se, lembra-se de fatos 

novos, esquecendo outros; indivíduos ganham destaque em detrimento de outros, 

estabelecendo assim um ambiente propício para as bem-vindas “memórias involuntárias” 

proustianas e também a “construção imaginativa” do lembrar, de Bartlett (apud Foster, 

2011). Dado este cenário, é possível dizer que a narrativa de si e dos seus fortalece os laços, 

os vínculos, promove o autoconhecimento, tornando-se parte de algo maior - laços, 

pertencente a um tronco comum, a uma família34, como aponta Tisseron (2000): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 O conceito de “memória involuntária” será aprofundado no próximo capítulo. 
 
31 Segundo pesquisa realizada em Bogotá, Colômbia, por Armando Silva e publicada no livro Álbum de família: a 
imagem de nós mesmos, em mais de 86% dos casos o álbum de fotografias da família é mantido pelas mulheres 
(2008, p.132). 
 
32 (SILVA, 2008, p. 115). 
 
33 “aqueles que comandavam [...] os arcontes foram os seus primeiros guardiões. Não eram responsáveis apenas 
pela segurança física do depósito e do suporte. Cabiam-lhes também o direito e a competência hermenêuticos. 
Tinham o poder de interpretar os arquivos” (DERRIDA, 2001, p. 12). 
34 Família: 1. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço 
e mantém entre si uma relação solidária (HOUAISS, 2016). 
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[...] A 'história oficial' de cada família torna-se, graças à fotografia, muito mais que 
uma "história". Uma vez que é uma representação que passa por ser "objetiva",  a 
fotografia detém os mitos familiares. Cada família, como a sociedade, de fato, 
necessita estabelecer mitos que são a base da sua legitimidade como um grupo (p. 
136, tradução nossa)35. 

 
 

Os “mitos familiares” são narrativas cuja trama – “estrutura de elementos que se 

cruzam e interligam-se como se fossem uma rede” (HOUAISS, 2001), um tecido, sendo 

essenciais para o fortalecimento da identidade do grupo. Histórias que são legitimadas e 

legitimadoras de um dado contexto quando atreladas à narração e à repetição, portanto 

ancoradas na oralidade. Entretanto, Tisseron (2000) observa que o colecionismo de 

fotografias em um álbum de família obedece sempre à mesma lógica, que seria confirmar 

certas histórias, representações, excluindo outras inconvenientes por razões pessoais ou 

sociais. Assim, as fotografias que não contribuírem com a “história oficial” que o grupo 

deseja cultivar são prontamente eliminadas, ou melhor, são escondidas em fundos de 

gavetas ou trancadas a chave, mas jamais jogadas fora – passam à categoria de imagens 

secretas, um perigo constante para a harmonia do grupo. O que confirma a hipótese de 

Tisseron (2000) de que um conjunto de fotografias desta natureza encontra-se entre a 

“falsificação”, por construir uma história idealizada ou, simplesmente, por enganar os 

outros, e a “novela familiar”, por promover o autoengano (p.138), em que a repetição tem 

função preponderante para que determinada versão dos fatos se estabeleça como a oficial. 

Na última década do século XX, segundo Silva (2008), uma crise acometeu o 

objeto álbum de fotografias como arquivo familiar, coincidindo com o lento 

desaparecimento da família tradicional ou dita estoica, que mantém estrutura rigidamente 

hierarquizada. Os álbuns luxuosos de capa dura e cantoneiras douradas dão lugar aos 

baratos e frágeis álbuns descartáveis oferecidos pelas lojas de revelação rápida. Na 

iconografia familiar os avós, pais e mães oferecem lugar às crianças, que passam a reinar e 

têm lugar de destaque nos novos arquivos de imagens. Época que coincide também com o 

surgimento das câmeras de vídeo domésticas e, logo depois, à tecnologia digital de captura e 

armazenamento de imagens, fazendo do álbum físico uma técnica de arquivo obsoleta (2008, 

p.123). Questão que se intensifica com a sedutora oferta de armazenamento digital (quase 

ilimitada) em mídias móveis e redes sociais online, como os smartphones e o facebook, por 

exemplo.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 “[...] la ‘historia oficial’ de toda família se convierte, gracias a la fotografia, en mucho más que una ‘historia’. 
Dado que es una representacion que passa por ser ‘objetiva’, la fotografia sostiene los mitos familiares. Toda 
família, como toda sociedade, tiene en efecto necesidad de constituir mitos que sean el fundamento de su 
legitimidade como grupo” (p. 136). 

!
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Com a tecnologia digital uma revolução sem precedentes acometeu às coleções 

de fotografias do universo íntimo (fotografia doméstica ou vernacular), em que a 

velocidade da produção, o excesso de imagens e a imaterialidade delas só fez potencializar 

um sofrimento que Jacques Derrida (2001) chamou de “mal de arquivo”, que pode ser 

entendido também como “uma impaciência absoluta de um desejo de memória” (p.09) e 

que, segundo o autor, não existiria sem a constante ameaça da “pulsão de morte36” 

freudiana. O que acaba por estimular, como forma de sobrevivência, a pulsão pela 

conservação, uma espécie de pulsão de arquivo. 

Para Derrida (2001) estar com mal de arquivo “é como arder de paixão [...] é um 

desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, uma 

dor da pátria, uma saudade de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do 

começo absoluto (p.118). A palavra arquivo deriva do grego arkheîon, que quer dizer 

“residência dos magistrados superiores onde se depositava os documentos 

oficiais”(DERRIDA, 2001, p. 12). Portanto, tal palavra  está etimologicamente ligada à lugar, à 

casa etc.; um lugar para onde se pode voltar e reencontrar a si mesmo e os seus. O filósofo 

francês Pierre Bourdieu (2003), na abertura do primeiro capítulo do seu livro Un arte médio, 

traz um pequeno trecho de um carta enviada à revista Elle por uma leitora, Srta. B. C., 

escrita em 14 de janeiro de 1965:  

Em uma grande família, todo mundo sabe que as boas relações não impedem, por 
vezes, que primos, tios e tias tenham conversas desenfreadas ou irritantes. Quando 
percebo que o tom vai subir, mostro-lhes o álbum de fotos da família. Todos se 
lançam, ficam surpresos, reencontram-se primeiros bebês, então adolescentes; 
nada pode abrandá-los mais rapidamente, a ordem reina novamente (apud 
Bourdieu, 2003, p. 50, tradução nossa)37. 

 

Bourdieu (2003) acreditava que a fotografia existe, principalmente, em função dos 

registros familiares, pela importância que o grupo familiar lhe confere ao reforçar sua 

unidade e integração (p. 57), seus vínculos, corroborando assim com o viés curativo e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 “No quadro da última teoria freudiana das pulsões, designa uma categoria fundamental de pulsões que se 
contrapõem às pulsões de vida e que tendem para a redução completa das tensões, isto é, tendem a 
reconduzir o ser vivo ao estado anorgânico [...] voltadas inicialmente para o interior e tendendo à 
autodestruição, as pulsões de morte seriam secundariamente dirigidas para o exterior, manifestando-se então 
sob a forma da pulsão de agressão ou destruição” (LAPLANCHE, 2001, p. 407). 
 

37 “En una gran familia, todos saben que las buenas relaciones no impiden que a veces los primos, primas, tíos y 
tías tengan conversaciones tumultuosas o molestas. Cuando noto que el tono va a subir, saco el álbum de fotos 
de familia. Todos se precipitan, se sorprenden, se reencuentran, primero bebés, luego adolescentes; nada 
puede enternecerlos más y, muy pronto, el orden vuelve a reinar”

 
(apud BOURDIEU, 2003, p. 50).  
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restaurador da narrativa que acompanha ao folhear do álbum e que está contida em seu 

próprio objeto. Em 1965, quando seu livro foi publicado, Bourdieu acreditava que mais 

de dois terços dos fotógrafos – aqueles que possuíam câmera fotográfica - praticavam a 

fotografia eventualmente, eram os chamados amadores. Estimativa esta que, atualizada, 

cresceu de maneira alarmante, pois seguindo esta mesma linha de pensamento, todos 

aqueles que possuem smartphones hoje são fotógrafos amadores.  

Desta forma, com a pulverização da câmera fotográfica, hoje um objeto de uso 

pessoal e não mais coletivo, percebe-se registros cada vez menos direcionados ao grupo 

familiar e cada vez mais voltados a “si mesmo”, privilegiando as narrativas individuais que, 

em grande parte, são fragmentadas e narcisistas38. Chegando ao recente fenômeno do 

fotógrafo e do fotografado serem a mesma pessoa, no caso das selfies39 (OXFORD, 

2015), em que o poder antes exercido pelo fotógrafo sobre o fotografado, observado 

por Tisseron (2000), direciona-se agora quase que exclusivamente sobre o total controle 

da imagem de si mesmo: “eu” sou o centro e o mundo orbita ao “meu” redor.  

Além disso, é de fundamental importância para esta pesquisa o estudo da 

narrativa oral com viés terapêutico no âmbito da psicanálise e da psicologia arquetípica. E 

a narração do álbum que se imaginava e praticava em torno do objeto físico “álbum de 

fotografias”, contando e repetindo inúmeras vezes as mesmas histórias a partir das 

fotografias dispostas nas páginas, encaixava-se perfeitamente neste modo narrativo e, 

certamente, era uma oportunidade de “re-historiar”40 (HILLMAN, 2010), reimaginar ou, 

até mesmo, redescobrir a própria história contida no álbum; objeto sobre o qual se 

nutriu, entre gerações, a convicção de abrigar uma trama coerente para se viver. Assim, 

em resumo, inspirado por Derrida (1995), o arquivo álbum de fotografias do universo 

íntimo, ou familiar, pode ser definido como “uma saudade de casa” ou “uma nostalgia do 

retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto”, portanto é uma imagem poética do 

mythos41 original.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 “O narcisismo primário designa um estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma. 
O narcisismo secundário designa um retorno ao ego da libido retirada dos seus investimentos objetais” 
(LAPLANCHE, 2001, p. 290). 
 
39 O Dicionário Oxford definiu a palavra como: “fotografia que um indivíduo tira dele próprio, normalmente 
utilizando um smartphone ou webcam e a carrega para um site de mídias sociais” (CAMPI, 2013). 
 
40 Para Hillman a psicoterapia tem o poder de “re-historiar” a vida (2010, p. 76). 
 
41 Para Hillman, “mythos é mais do que uma teoria e mais do que uma trama. Trata-se de um conto sobre a 
interação entre humanos e o divino [...] a base poética da mente sugere que a lógica seletiva que opera nas 
tramas de nossa vida é a lógica do mythos, mitologia” (2010, p. 24). 
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1.5  O REVERSO DA “NARRATIVA KODAK” 

Se por um lado, o narrador/guardião tem função vinculadora e restauradora, por 

outro, está a serviço de uma narrativa familiar já rigidamente estabelecida, padronizada, 

que obedece aos rigorosos ditames ritualísticos da vida social, como a celebração do 

nascimento, do batismo, do casamento, as férias em família, o natal etc., fazendo 

transparecer, por exemplo, por meio da escolha do cenário e da pose a classe social do 

grupo, seu poder econômico, suas crenças religiosas e a harmonia das relações, ou 

melhor, a obrigatoriedade de uma vida feliz nas fotografias, pelo menos. Deixando pouco 

espaço, ou nenhum, às escolhas individuais em detrimento do coletivo, às histórias não 

programadas ou às situações que exponham a fragilidade dos vínculos entre os sujeitos; 

elementos contrários à homogeneidade da história comum. Assim, em se tratando do 

álbum de fotografias da família, percebe-se que nem tudo se coleciona ou arquiva, que 

nele as imagens porventura excluídas são um capítulo a parte, ou seja, dizem tanto 

quanto ou mais sobre o grupo e seus integrantes. 

Dado este cenário, não foram poucos os escritores e artistas que denunciaram em 

suas obras a relação fóbica e tensa existente entre o objeto álbum de fotografias e os 

membros de uma família. Até mesmo Benjamin (1996) mostrou-se  incomodado e aponta que 

[...] os álbuns fotográficos. Eles podiam ser encontrados nos lugares mais glaciais da 
casa, em consoles ou guéridons, nas salas de visitas – grandes volumes 
encadernados em couro, com horríveis fechos de metal, e as páginas com margens 
douradas, com a espessura de um dedo, nas quais apareciam figuras grotescamente 
vestidas ou cobertas de rendas: o tio Alexandre e a tia Rika, Gertrudes quando 
pequena, papai no primeiro semestre da faculdade e, para cúmulo da vergonha, nós 
mesmos, com uma fantasia alpina, cantando à tirolesa, agitando o chapéu, contra 
neves pintadas, ou como um elegante marinheiro, de pé, pernas cruzadas em 
posição de descanso, como convinha, recostado num pilar polido (p.97-98).  
 

Duas artistas americanas, Jamie Diamond e Suzanne Heintz, com bom humor e 

olhar ácido para a narrativa fotográfica imortalizada nos álbuns, externalizaram suas críticas 

na produção dos ensaios “Constructed Family Portraits” (2008) e “Life Once Removed” (2013), 

respectivamente. Jamie Diamond procurou pessoas na internet e em espaços públicos, fez 

o convite para que participassem da produção de um retrato de família artificial e 

marcou encontros em diferentes quartos de hotéis já previamente reservados por ela. A 

montagem dos grupos – compostos por pessoas completamente desconhecidas entre 

elas e grupos também da artista - seguiram os mais variados arranjos e o jogo era fazer 

com que os espectadores das imagens buscassem sentido e fizessem associações 

baseadas em suas memórias a fim de desvendar quem eram aqueles personagens e as 
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narrativas por trás da tradicional estrutura piramidal (hierarquizada), característica do 

gênero retrato de família. Para aqueles que olham as fotografias realizadas por Jamie, 

elementos como: o figurino, a pose e a gestualidade dos modelos levam o observador a 

um inevitável jogo de adivinhação dos papéis sociais: quem é a mãe, o pai, os filhos, a 

matriarca, o tio solteiro ou a prima distante? Para Miriam Moreira Leite (2001) 

 

o caráter expressivo da imagem e a padronização dos diferentes retratos de família 
desencadeiam no observador as imagens que conserva na memória, estabelecendo 
uma ponte entre os retratos e o observador. Diante do estímulo visual ele evoca 
situações análogas ou associadas que, pela participação que tiveram em sua vida, 
fazem com que sinta ressonâncias múltiplas ainda que as fotos sejam de 
desconhecidos (p. 175). 
 

                 
 
Fig. 23 e 24 – Constructed Family Portraits, de Jamie Diamond (2008). 
 

 

Em Constructed Family Portraits, Jamie Diamond revela a performance do retrato, 

uma espécie de mise en scène da pose edificada, evidenciando desta forma a fluência inata 

que temos dos códigos e gestos do tradicional retrato de família, em que os pais 

geralmente ocupavam o lugar central, nuclear e os filhos acomodavam-se no entorno ou 

em linha (acima dos ombros ou aos pés dos pais; dos mais velhos). Para tanto, a escolha 

de fotografar em diferentes quartos de hotel só   potencializou o caráter pasteurizado e 

generalista característico do gênero e, por que não dizer, do próprio conceito (ou 
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imagem) de família também. Jamie coleciona, neste ensaio, o retrato de “não famílias” 

realizados em “não lugares42”, prontos para ocuparem os porta-retratos na estante da 

sala ou os álbuns de família. 

 

      
 
Fig. 25 e 26 – Constructed Family Portraits, de Jamie Diamond (2008). 

 

O ensaio “Constructed Family Portraits” (2008) conta também com dois 

audiovisuais em que se visualizam os instantes antes, no ato e depois da foto. Segundos 

antes é possível notar a total desconexão entre as pessoas, a distância física entre elas, 

os olhares em direções opostas e a gestualidade corporal que denuncia total 

desconforto, sendo que  logo após, como num toque de mágica, surge uma família feliz. 

Jamie escancara, desta forma, a encenação, a mise en scène com o objetivo de se 

construir uma imagem de família perfeita para o futuro, independente de corresponder 

com a realidade ou não, fato até desconsiderado.  

 

      

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Para Marc Augé (2007) os “lugares antropológicos” são identitários, relacionais e históricos, portanto, de 
modo sintético, os “não lugares” seriam o seu oposto como os shoppings, aeroportos, redes de hotéis, 
hipermercados etc. (p. 51). 
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Fig. 27, 28, 29 e 30 – Frames do audiovisual que integra o ensaio Constructed Family Portraits, de Jamie Diamond 
(2008). 
 

Soulages (2010) acredita que a fotografia é fundamentada na estética do “isto foi 

encenado”, portanto ela é “teatralizante” na medida em que todos os envolvidos - o 

fotografado, o fotógrafo e o observador da foto -  enganam-se ou podem ser enganados por 

ela (p. 77). Nos vídeos supracitados fica nítido  como cada um sabe exatamente qual é o seu 

papel e de que maneira deve interpretá-lo, desde o sorriso que responde ao “olha o 

passarinho!” até o gesto de carinho e intimidade sinalizado pelo pousar das mãos no ombro 

de alguém. Desse modo,  

cada foto nos indica que o id foi representado, pois, diante de um fotógrafo, 
representamos e somos representados. O livre-arbítrio não é aceito em fotografia: 
é preciso que seja substituído pelo jogo da necessidade, a necessidade das relações 
de teatro que constituem a vida (SOULAGES, 2010, p. 75). 
 

Já a artista Suzanne Heintz, por conta de perguntas constrangedoras, como: você é 

tão legal, por que não se casou? E cansada de ouvir inúmeras insinuações de que estava 

ficando velha para se casar e ter filhos, encontrou uma forma prática, porém inusitada, de 

resolver o seu problema. Em um belo dia, numa derradeira conversa com sua preocupada 

mãe, decidiu que compraria uma família funcional de manequins articulados: um marido e 

uma filha de 8 anos, sempre dispostos a posarem ao seu lado nos imprescindíveis retratos de 

família. Desta maneira, para contentamento dos amigos e familiares, Suzanne deixaria de ser 

“solteirona”, assim relata em seu site que 

até a minha mãe deve ter pensado que ela estava me definindo de forma racional 
quando ela disse: "Suzy, não há ninguém perfeito lá fora. Você só precisa escolher 
alguém, se você quiser ter uma família”. Eu rebati:" Mãe! Não é fácil sair e comprar 
uma família! Eu não posso simplesmente fazer isso acontecer!” Mas então, eu 
encontrei uma maneira. Eu comprei uma bela família... de manequins. Decidi 
começar um projeto a partir do aplicativo Kodak Moments, em que fotografaria 
minha nova e comprada família (HEINTZ, 2015, tradução nossa)43. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 “Even my Mother must have thought she was setting me straight when she said, “Suzy, there’s nobody 
perfect out there. You just need to PICK somebody, if you’re going to settle down.” I snapped back, “Mom! It’s 
not like I can go out and BUY a family! I can’t just MAKE it happen!” But then, I found a way. I bought a 
beautiful Family… of Mannequins. I decided to start a photo project out of the Kodak Moments I’d capture 
with my new Store-Bought Family” (HEINTZ, 2015). 
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Isto feito, Heintz partiu para a realização de um projeto fotográfico com forte viés 

político e que pretendia “levar as pessoas [principalmente as mulheres!] a reconsiderarem 

sua lealdade obstinada a um modo de vida tradicional” (2015), diz. Portanto, Life Once 

Removed é uma crítica social jocosa em resposta às fotografias domésticas utilizadas nas 

campanhas publicitárias da Kodak, que, por muito tempo, ditaram regras de comportamento, 

modelo de sucesso e medida de felicidade, deixando para o mundo um legado de valor 

questionável: o sorriso Kodak, tão artificial quanto à família manequim de Heintz, pois sorrir 

ao ser fotografado sempre foi condição sine qua non, afinal são elas, as fotografias felizes, que 

justificam a existência da própria família (TISSERON, 2000). 

 

              
 
Fig. 31 e 32 – Life Once Removed (2013), de Suzanne Heintz. 

 

Inicialmente, em Life Once Removed (2013), Heintz utilizou os autorretratos com 

sua família manequim, produzidos de forma amadora em sua própria casa, em 

espirituosos cartões postais comemorativos. Ela os enviava aos amigos e aos familiares, 

acompanhados de frases como: May the spirit of the season fall upon you and yours ou 

Happy holidays, from our Family to yours e, para finalizar, assinava: Greetings from the Heintz 

Family. Mas, com o tempo, a intimidade, entre ela, o marido e a filha, foi se consolidando, 

ficou mais confiante e resolveu colocar a família em seu station wagon e “caiu na estrada”. 

Fizeram piquenique no parque, passearam no shopping, esquiaram na neve e até viajaram 

para Paris, sempre acompanhados de uma máquina fotográfica. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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Fig. 33 e 34 – Life Once Removed, de Suzanne Heintz (2013). 
 
 

Heintz no papel de esposa e de mãe está sempre radiante, ostentando um largo 

sorriso Kodak no rosto, mas a felicidade que transborda nela parece não ser 

compartilhada por todos. Passado o primeiro impacto visual dos retratos, sempre muito 

vibrantes e divertidos, nota-se o olhar distante e vazio dos manequins, o que decerto 

não poderia ser diferente, revelando um profundo estado de melancolia nas imagens. Os 

retratos da família Heintz, idealizados e produzidos pela própria artista, são muito 

semelhantes às das fotografias realizadas pelos visitantes do museu de cera Madame 

Tussauds, por exemplo, em que na euforia do encontro com as efígies dos seus ídolos, os 

visitantes armados com sorrisos e smartphones sequer se importam com a perceptível 

ausência de afeto e empatia por parte dos bonecos de cera.  

 

     
 
Fig. 35 e 36 – Fotografias de visitantes do Museu de cera Madame Tussauds. 
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Para Fontcuberta (2012) a fotografia apela, principalmente em se tratando do gênero 

retrato, para um compromisso com a realidade visto que  “ela exige que acreditemos nela” (p. 

119). Assumir que ela nos engana ou pode nos enganar é como abrir mão de um virtuoso 

“gesto de identidade”, que se acreditava (ou queria acreditar) oferecer dados confiáveis na 

captura de uma cena .O autor  lembra o interessante caso envolvendo um retrato oficial da 

família real espanhola. Todos os anos, como tradição, os reis Juan Carlos e Sofia enviam ao 

povo espanhol um cartão postal desejando Feliz Natal, porém, em 2005, por conta da 

dificuldade em articular a agenda da família a fim de que todos os netos estivessem presentes 

no momento da foto, optaram por uma facilitadora técnica de montagem no software 

Photoshop. Como foi mal executada, visto que não foi difícil descobrir, logo os jornais 

denunciaram a fraude, provocando no povo espanhol uma sensação de traição generalizada, 

que gerou, consequentemente, um considerável desgaste à imagem da família real.  

 

    
 
Fig. 37 – Fotografia impressa em cartão postal enviado pelos reis Juan Carlos e Sofia, Espanha, com os votos de 
Feliz Natal, 2005. 
 

Fig. 38 – Princesa Diana, sua neta Charlotte e Kate Middleton (2015), fotomontagem que “viralizou” na internet. 
 

Um golpe mortal ao “isto existiu!” de Roland Barthes (1984), entretanto, 

libertador como a performática teatralização da morte de Hippolyte Bayard, registrada e 

encenada pelo próprio Hippolyte Bayard, em 1839. Assim também como a 

fotomontagem que “viralizou” na internet em 2015, a qual promove um encontro entre a 

princesa Diana, sua neta Charlotte e Kate Middleton, sua nora 44 . Uma imagem 

comovente para uns e assustadora para outros. Compartilhada mais de duzentas e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Segundo o jornal Mail Online, Reino Unido, Londres. Matéria publicada em 19 de agosto, 2015. 
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sessenta mil vezes no facebook, trazia a seguinte frase: What a great job at photoshopping... 

Let's make this go viral! Desta forma, dado este cenário, Fontcuberta (2012) pergunta-se: 

“quais são as modificações com que a fotografia digital nos confrontará no semiológico, 

no epistemológico e no ontológico?” (p. 63). A fim de responder esta pergunta, faz-se 

oportuno um olhar atento sobre o “gesto fotográfico”.  

 

1.6  UMA PEQUENA ONTOLOGIA DO GESTO FOTOGRÁFICO 

Os critérios de humanidade estudados pelo paleoantropólogo francês André Leroi-

Gourhan (1990) colocam fatores como a posição ereta, a face curta sem caninos ofensivos e 

a liberação das mãos durante a locomoção como questões fundamentais para a diferenciação 

entre o homem e o seu ancestral, o macaco. Critérios estes também responsáveis pela 

fabricação, posse e manejo dos “órgãos artificiais” constituídos pelos utensílios (p.26). Assim, 

em meio aos hominídeos as mãos passam a desempenhar tarefas importantes, entre elas a 

pesada função de transportar o alimento, deixando livre a boca para o surgimento da palavra 

oral, por exemplo, segundo Gregório de Nisa (apud LEROI-GOURHAN, 1990).  

Milênios passaram-se e as mãos guiadas por um modo de pensar cada vez mais 

sofisticado e complexo - e por que não dizer inteligente - conduziram a humanidade a um 

nível de precisão dos gestos e da tecnologia que fazem jus às melhores histórias de ficção 

científica já criadas. Narrativas ficcionais que por si só já pedem complexas articulações do 

imaginário para sua fruição, o que se dirá da concretização dos cenários tidos num passado 

não tão distante como futuristas e que, mais rápido do que se poderia imaginar, hoje são “o 

presente”. 

Pesquisadores importantes  dedicaram-se ao estudo dos gestos humanos. André 

Leroi-Gourhan escreveu, em 1964, “O gesto e a palavra”, considerado um clássico da 

literatura antropológica francesa em dois volumes: “Técnica e linguagem” e “Memória e 

ritmos”. No Brasil o escritor e folclorista Luís da Câmara Cascudo publicou, em 1976, “A 

história dos nossos gestos”. Segundo Cascudo, o homem nunca foi “incomunicado”, mudo, 

nem silencioso, pois os gestos supriam nossa deficiência oral. Em seu livro reconhece que a 

palavra é pobre e precária e afirma que o entendimento mímico é infinitamente superior à 

comunicação verbal (2003). Ainda arrisca apontar que o gesto de posse ligado à alimentação 

teria sido o primeiro gesto atribuído ao hominídeo faminto e o descreve como uma 

“contração muscular para mantê-la [a mão] semicerrada, como ocultando um fruto” 
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(CASCUDO, 2003, p.22). Assim, o gesto que significa “é meu!” se apresenta como o mais 

comum e espontâneo no largo alfabeto da gesticulação. 

A partir deste primeiro gesto de contração muscular com o objetivo de posse, 

inúmeros utensílios e aparatos foram inventados a fim de auxiliar na tarefa de possuir 

mais, de forma rápida e melhor. A câmera fotográfica é um destes aparatos que permite 

apreender fragmentos/imagens do mundo, ou seja, “fotografar é apropriar-se da coisa 

fotografada” (SONTAG, 1981, p.04). Sendo assim, a câmera fotográfica seria antes um 

prolongamento das mãos do que dos olhos, como muito se propagou. Dado este 

cenário, o pensamento construído no livro Os gestos, do filósofo tcheco, naturalizado 

brasileiro, Vilém Flusser (2014), tem importância central neste estudo por, num primeiro 

momento, apresentar uma “teoria geral dos gestos” e, em um segundo momento, fazer 

uma análise cuidadosa e ousada do gesto fotográfico. Em seus escritos, oferece um 

instigante pensamento filosófico e arqueológico sobre a cultura e conquistou, não apenas 

no Brasil, mas no mundo especial destaque por sua reflexão não funcionalista sobre a 

comunicação e os aparatos técnicos produtores de imagem. 

 

1.6.1  DO AUTÊNTICO AO PSEUDOGESTO 

Para Flusser (2014) “gesto é movimento no qual se articula uma liberdade, a fim 

de se revelar ou de se velar para o outro” (p.16-17), pressupõe, portanto, intenção e 

escolha, sendo que uma das tarefas de sua teoria seria a análise de todo e qualquer gesto 

por intermédio de quatro aspectos distintos: comunicativo, trabalho, absurdo e ritual. 

Flusser (2014) estabelece, desta forma, as bases de uma metodologia que possibilitaria a 

ordenação dos gestos, evitando assim o que identificou como uma recorrente “confusão 

entre códigos” nas teorias vigentes. Os gestos comunicativos dividem-se em “expressivos” e 

“informativos”, entre como algo é dito e o que é dito. Os gestos de trabalho podem ser 

“autênticos”, em que o resultado do gesticular poderia ser chamado “obra” (gesto 

materializado) ou “pseudogestos”, que é o caso do trabalho repetitivo e alienado praticado 

em fábricas ou bancos e que não exprimem liberdade. Gestos “absurdos” ou “sem rumo”, 

segundo o autor, é uma oportunidade da “Teoria dos gestos” penetrar em campo quase 

virgem, é a gesticulação com aspectos lúdicos, do jogo ou de pura teoria, da arte pela arte 
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ou de fenômenos concretos como a action painting45, por exemplo. É o gesto que tem como 

propósito  expressar a própria liberdade. 

Por fim,  os gestos “rituais” são movimentos estereotipados em que se enquadram 

a maioria dos gestos corriqueiros como, por exemplo, o gesto de fumar cachimbo. Segundo 

Flusser (2014) o fumante fuma para fazer o gesto e não para inalar a fumaça, como parece 

crer. Existem diferentes tipos de cachimbo, fumo, acessórios e um ritual com passos 

marcados que devem ser seguidos para tornar a experiência única. Assim “o rito não é gesto 

essencialmente ‘ético’, mas ‘estético” (p.35). Portanto, olhar para um gesto ritual como um 

fenômeno da vida estética é um posicionamento ousado e que propõe uma mudança de 

paradigma ao orbitar questões primordiais como a arte e a religião, por exemplo. 

Diferentemente dos gestos rituais, estão os “movimentos condicionados 

fenomenologicamente semelhantes”, gestos do corpo que não exprimem decisão ou escolha, 

portanto não são livres, como os reflexos ou os movimentos neuróticos repetitivos. 

Mas se aceitarmos a tese segundo a qual a existência se manifesta por gestos, a 
nossa crise existencial poderia ser captada concretamente pela observação das 
modificações nos nossos gestos (FLUSSER, 2014, p.41). 

Assim, a partir desta constatação de Flusser (2014) sobre a modificação dos nossos 

gestos, propõe-se uma pequena ontologia do “gesto fotográfico” que, ao longo de quase 

190 anos46, modificou-se aos saltos, chegando a sobrepor fotógrafo e fotografado no 

caso das selfies, nome dado a um gesto fotográfico específico. O colecionismo de 

fotografias em ambientes digitais enredados e os novos dispositivos de captura de 

imagem – smartphones, por exemplo - desencadearam a proliferação de novos gestos (ou 

de gestos modificados) que alteraram de forma significativa a presença ativa humana no 

mundo, tendo em vista que  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 "Prefiro atacar a tela não esticada, na parede ou no chão [...] no chão fico mais à vontade. Me sinto mais 
próximo, mais uma parte da pintura, já que desse modo posso andar em volta dela, trabalhar dos quatro lados, 
e literalmente estar na pintura [...] quando estou em minha pintura, não tenho consciência do que estou 
fazendo." Estas palavras do pintor norte-americano Jackson Pollock (1912-1956), em 1947, definem de modo 
sintético os traços essenciais de sua técnica e estilo de pintura, batizado de action painting pelo crítico norte-
americano Harold Rosenberg, em 1952 (Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural). 
 
46 Se considerarmos o ano de 1826, aproximadamente, como a data oficial da primeira fotografia realizada por 
Joseph Nicéphore Niépce, intitulada View from the window at Le Gras. 
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O  gesto do fotógrafo é um gesto filosófico ou dito de outra forma: desde que a 
fotografia foi inventada é possível filosofar não só em palavras, mas também em 
fotografias (FLUSSER, 1994, p.104, tradução nossa)47. 
 

 
Flusser (1994) descreve o gesto fotográfico como um gesto filosófico tradicional 

melhorado, porque além de contemplar algo ele é capaz de fixar e materializar esta cena 

observada. É um gesto complexo formado pela busca de um ponto de vista, pela 

manipulação desta tomada e pelo distanciamento crítico a fim de julgar seu êxito ou fracasso. 

Portanto, se para Flusser (1994) a existência humana  manifesta-se por gestos e se a crise 

existencial48 que nos ronda está refletida concretamente na transformação e surgimento de 

novos gestos, cabe aqui o esboço de uma possível ontologia do gesto fotográfico. 

Preliminarmente é possível identificar quatro personagens/fotógrafos que gesticulam novos 

gestos, cada um em seu tempo: o viajante, o retratista, o amador e o escafandrista. 

 

1.6.2  O VIAJANTE OU “MARINHEIRO COMERCIANTE49” 

Imediatamente após a solene anunciação da descoberta de Nièpce-Daguerre em 19 

de agosto de 1839, surge na Europa a figura do “fotógrafo viajante”, um sujeito que 

percorria cidades, países e cruzava continentes a fim de documentar tipos humanos, 

costumes e paisagens de lugares distantes. O daguerreótipo, fabricado pela empresa de 

Daguerre na época, possibilitou a viagem, o deslocamento e, consequentemente, uma 

percepção visual do mundo jamais experimentada e capturada até então.  

Como antecessores dos fotógrafos viajantes, temos alguns pintores e desenhistas 

europeus que inclusive aportaram em terras brasileiras no século XIX, entre eles: Jean-

Baptiste Debret - integrante da missão artística francesa, chegando ao Brasil em 1816; o 

alemão Johann Moritz Rugendas – contratado para ser o primeiro desenhista da expedição 

do Barão de Langsdorff50 ao interior do Brasil, em 1821, mas logo desistiu e partiu em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 “El gesto del fotógrafo és un gesto filosófico; o, dicho de otro modo: desde que se invento la fotografia es 
posible filosofar no sólo em médio ambiente de las palavras, sino también en de las fotografias” (FLUSSER, 
1994, p.104). 
48 Crise existencial para Flusser está relacionada ao evento morte: “O propósito dos aparelhos é o de criar, 
preservar e transmitir informações. Nesse sentido, as imagens técnicas são represas de informação a serviço da 
nossa imortalidade” (FLUSSER, 2008, p.26). 
 
49 Um referência aos tipos de narradores identificados por Walter Benjamin no texto “O Narrador”, de 1936, 
são eles: “o marinheiro comerciante” e “camponês sedentário”. 
 
50 “Langsdorff foi o mentor da grandiosa expedição a terra “Brazilis”, conduzindo, entre os anos 1822 e 1828, 
um grupo de pesquisadores experientes e formidáveis artistas por uma viagem de 17 mil quilômetros no 
interior do Brasil. Registrou em diários os relatos dessa ambiciosa e malograda expedição nos quais nos 
deparamos com textos, ilustrações, mapas e preciosos estudos sobre a fauna, a flora, a linguística de algumas 
tribos indígenas do Brasil Central e também os hábitos interioranos do país” (CANDIDO, Luciana). 
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viagem solo – e, mais tarde, o francês Hercules Florence – atracou no Rio de Janeiro em 

1824 e foi convidado a participar também da expedição Langsdorff, como segundo 

desenhista. Os três tinham como missão retratar os mais variados aspectos de um Brasil 

pitoresco: o homem, a natureza e a sociedade, exatamente num momento de transição do 

Brasil colônia para uma nação independente. A propósito, Florence foi o único dos três a 

não utilizar a palavra “pitoresco” como título dos seus relatos51. Ao chegar ao “novo 

mundo” manifestou da seguinte forma suas tristes primeiras impressões: 

Descemos à terra; e a primeira impressão que experimentei foi acompanhada de 
algo doloroso. Seria porventura um pressentimento? A vista desta população 
variada de brancos, pretos e mulatos de todas as gradações me entristeceu um 
pouco. Atravessei o pequeno largo do Capim, onde se açoitava um preto amarrado 
ao pelourinho. Esta scena me revoltou, pois eu era bisonho quanto à escravidão. 
Mais adiante vi a fachada de São Francisco de Paula, onde estava escripto em 
grossas lettras: Charitas; e não pude deixar de maldizer um povo que affectava 
tanto a caridade e açoitava os negros ( apud KOSSOY, 1980, p. 19). 
 

\ 

     
 

Fig. 39 – Debret, Casario, 1816 – 1831.     Fig. 40 – Rugendas, Danse Batuca, 1835. 
 
 

Hercules Florence merece maior destaque neste estudo por ter sido, além de 

pintor e desenhista dos tipos e das paisagens brasileiras, foi também o precursor da 

fotografia no Brasil. Sua viagem como membro da comitiva do Sr. Langsdorff, na época 

Cônsul-Geral da Rússia, tem início em setembro de 1825 e finda em março de 1829; 

amargando inúmeras baixas ao longo do trajeto, inclusive a do primeiro desenhista Amado 

A. Taunay – neste posto em virtude da desistência de Rugendas. Segundo o historiador da 

fotografia Boris Kossoy (1980), do ponto de vista científico, a expedição teve resultado 

desastroso, restando apenas a excelente documentação iconográfica realizada por Florence.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
51 Debret: “Voyage Pittoresque et Historique au Brésil” (Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil); Rugendas: 
“Voyage Pittoresque au Brésil” (Viagem Pitoresca ao Brasil) e Florence: “Esboço da viagem feita pelo Sr. 
Langsdorff ao interior do Brasil, desde setembro de 1825 até março de 1829”. 
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Adepto do “realismo” pictórico, Florence almejava “aproximar suas pinturas ao 

máximo da realidade” (KOSSOY, 1980, p. 30), para tanto, criou em 1832 os “tableaux 

Transparents de Jour”, uma espécie de transparência com furos que deveria ser iluminada pelo 

sol, um contraluz em sala escura, algo parecido com uma sala de projeção cinematográfica. Já 

os furos eram feitos em partes do desenho/pintura em que havia reflexos de água, por 

exemplo, ou alta incidência de luz, causando efeitos visuais realísticos . Florence procurava 

retratar a natureza e os tipos humanos com exatidão, algo que já sinalizava um olhar com 

ambições fotográficas, minucioso para os detalhes.  Ao retratar as pessoas, observa-se  sua 

preocupação em oferecer frente e perfil, uma maneira de evitar padronizações e reproduzir 

as particularidades de cada sujeito, como etnia, marcas corporais e adereços utilizados.  

Ainda, em relação à descoberta isolada da fotografia no Brasil (1833), documentada em 

detalhes por Florence e trazida à luz por Kossoy (1980), é fundamental enfatizar que ele foi 

o primeiro (entre os pioneiros da fotografia) a utilizar a palavra “photografie” em seus diários, 

como se pode ver na imagem abaixo. 

 

    
 
Fig. 41 e 42 – Reprodução de duas páginas de um dos diários de Hercules Florence. 
 
 

Assim, tendo como base a teoria de Vilém Flusser (2014), o gesto materializado 

pelo viajante é comunicativo, autêntico e ritualístico. Implica grandes deslocamentos, espírito 

curioso e aventureiro, equipamento pesado (câmera e laboratório para revelar as chapas 

impressionadas), conhecimento em diferentes áreas da física e da química e pleno domínio 
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da mecânica do aparato e de todo o fluxo para se apreender uma fotografia, desde a 

preparação das placas de metal e dos químicos, passando pela sensibilização do suporte, a 

revelação e chegando à fixação da imagem. No século XIX, a câmera fotográfica equiparava-

se em tamanho ao fotógrafo, era o outro da viagem. Estática, fixada sobre um tripé, obrigava 

o fotógrafo a se deslocar em torno dela; ela era o centro. Desta forma, pode-se dizer que o 

gesto fotográfico do viajante  realizava-se no tempo lento e obedecia etapas rígidas para sua 

concretização. Ao fim da jornada, acompanhado de sua câmera, retornava com a bagagem 

mais pesada por conta das novas chapas fotográficas – troféus de viagem - e mais rico em 

experiências comunicáveis ou histórias para contar. O fotógrafo viajante era, dado este 

contexto, um sujeito expansionista e vinculador de culturas.  

 

1.6.3  O RETRATISTA OU “CAMPONÊS SEDENTÁRIO”  

 

Para Hans Belting (2005) a experiência da morte do outro é o que fundamenta a 

criação de “imagens”, definida por ele como a “presença de uma ausência”. Portanto um 

corpo simbólico, substituto e imortal; uma forma encontrada pelas sociedades arcaicas 

sedentarizadas de preservarem seus entes queridos a fim de que seguissem participando 

dos acontecimentos da vida cotidiana. Um exemplo fascinante de “culto aos mortos” são 

os crâneos humanos modelados com cal (ou argila) e depois pintados, encontrados em 

Jericó - uma das cidades mais antigas do mundo, localizada no vale do Jordão ao norte do 

mar morto – e que remontam ao Neolítico, por volta de 7.000 - 9.000 a.c. (KORIECH, 

2008). Imagens que trazem ainda conchas do mar mediterrâneo incrustradas na região 

dos olhos e que talvez sejam os retratos mais antigos conhecidos até o momento. Dado 

este contexto, passados milhares de anos, a fotografia vem trazer uma nova experiência 

de morte, segundo Belting, em que a pessoa fotografada se assemelha a um morto vivo, 

por ter seus movimentos congelados. 

 



! "#!

       
 

Fig. 43, 44 e 45 – Crâneos do período neolítico encontrados em Jericó. 
 

 

Ao contrário do viajante, o retratista é sedentário visto que tem estúdio fixo 

onde se materializam gestos comunicativos, autênticos e ritualísticos. Nos anos 40 do 

século XIX, os retratistas de daguerreótipos começaram a se multiplicar por toda a 

Europa e rapidamente pelo mundo. Entretanto, em virtude do alto custo da peça 

finalizada - um retrato em placa de metal geralmente acomodado em estojo luxuoso - 

apenas a burguesia possuía condições econômicas para adquirir retratos individuais ou da 

família e estes eram guardados como joias, um pequeno tesouro familiar. Assim, coleções 

de fotografias contendo retratos tem início somente, segundo a historiadora Marie-Loup 

Sougez (1996), em meados da década de 1860 , devido à popularização dos chamados 

carte-de-visite52 a partir de 1854, invenção do daguerreotipista, ator e comerciante francês 

André Adolphe-Eugène Disdéri (1819-1889). 

 

                                         
 
 

Fig. 46, 47 e 48 – Carte-de-visite, André Adolphe-Eugène Disdéri, 1864 (The J. Paul Getty Museum, Los Angeles). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Disdéri utilizava uma câmera fotográfica inventada por ele que fazia uso de quatro objetivas, possibilitando a 
produção simultânea de oito fotografias, menor que os retratos convencionais da época. Segundo os 
pesquisadores Paulo Cezar Goulart e Ricardo Mendes (2007), “O formato que será adotado basicamente para 
retratos, apresenta imagem de 9,5X6 cm sobre cartão com 10,5X6,5 cm, aproximadamente. Na maioria das 
vezes, traz no verso dados sobre o fotógrafo, como emblemas, endereços, nome do estabelecimento e, com 
menor frequência, informações sobre processos técnicos e especializações” (p. 303). 
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Disdéri era um homem com inteligência aguçada para os negócios e percebeu na 

fotografia uma excelente oportunidade de ganhar muito dinheiro e assim o fez. Seu 

desafio era reduzir o tempo de execução do retrato, os custos e, consequentemente, 

aumentar a produção e atrair novos clientes. Assim como Daguerre, Disdéri era um 

showman e desenvolveu inúmeros truques fotográficos a fim de manter seu negócio em 

alta. O carte-de-visite marcou o início da industrialização da imagem fotográfica, em que o 

barateamento e a possibilidade de gerar cópias proporcionou à burguesia ascendente o 

direito à materialização da sua imagem, ou melhor, o direito ao próprio retrato 

fotográfico e dos seus familiares: “um artifício que confere ao indivíduo a consciência 

social de si mesmo”, uma espécie de “atestado de existência” (FABRIS, 2004, p. 15). Já 

para a fotógrafa e socióloga alemã-francesa Gisele Freund,  

 

o valor do fotógrafo Disdéri como homem de negócios consistia no fato de que ele 
adaptava a sua produção, não apenas à situação econômica da sua clientela, mas, 
também, às suas condições intelectuais. Se olharmos para as inúmeras fotografias 
fabricadas por Disdéri no decurso da sua atividade, o que mais nos surpreende 
nessas imagens é a falta de expressão individual que era, pelo contrário, tão 
características dos retratos do artista fotógrafo Nadar (FREUND, 1995, p.73).  
 

Gisele Freund (1995) lembra o fotógrafo, caricaturista e jornalista francês 

Gaspar Félix Tournachon, mais conhecido por Nadar (1820-1910), contemporâneo de 

Disdéri, colocando-os qualitativamente em lados opostos. Nadar era um “artista 

fotógrafo” cuja carreira de retratista tem início na década de 50 do século XIX, que 

segundo Fabris (2004), ele tinha a “capacidade de penetrar na interioridade do ser 

humano” (p. 24), provavelmente por sua longa experiência na produção de caricaturas 

para jornais diversos e não tardou em cair nas graças da sociedade parisiense, tornando-

se o retratista predileto da Paris intelectual.   

Assim, o gesto materializado por Nadar, e por outros importantes retratistas da 

história da fotografia como David Octavius Hill e Julia Margaret Cameron, é da natureza 

do duelo, em que é possível perceber a tensão entre o fotógrafo e o fotografado. Um 

jogo de revela/esconde estabelece-se a fim de que se capture “o retrato” que agrade a 

ambos, fotógrafo e modelo. Mas Disderi, visando aspectos econômicos, optou pela 

pasteurização da mise en scène e o resultado foi desastroso como descreve Gisele Freund 

ao observar “a falta de expressão individual” nos retratos feitos por ele em comparação 

a Nadar, pode-se dizer algo semelhante aos retratos 3x4 dos documentos de identidade. 
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1.6.4  O AMADOR  

By the time photograph albums emerged in 1900, just after the Brownie 
Camera became popular, people became less precious about photography. 
They started having fun with it, taking their cameras on picnics, on trips, to 
the farm, and to bed. Photography gradually became ubiquitous (LEVINE, 
2006, p. 18)53. 
 

Tanto Barbara Levine quanto a pesquisadora Nancy West compartilham do 

mesmo ponto de vista sobre o surgimento do objeto álbum fotográfico em meados de 

1900, em virtude de um investimento massivo da Kodak na popularização da fotografia 

instantânea amadora. Em 1888, a Kodak lançou a primeira câmera fotográfica portátil, a 

sugestiva “Kodak n.1 (WEST, 2000), em formato caixote, era leve, de simples manuseio e 

vinha carregada com um rolo para 100 fotografias; já nos primeiros anos, apostou em 

uma enérgica comunicação publicitária. Os anúncios, dali em diante, traziam slogans 

provocadores, tais como: “Anybody can use it” e “You press the botton, we do the rest”. 

Logo após, em 1900, surge a popular Brownie, que era vendida estrategicamente a um 

dólar e afirmava categoricamente que: “Any school-boy or girl can make good pictures 

with one of the Eastman Kodak Co. !s Brownie Cameras”, lançando um desafio não 

apenas direcionado às crianças, mas a todos “nós”, certamente.  

Para Nancy West (2000), “o grande trunfo da Kodak foi ter associado o ‘brincar’ 

à experiência fotográfica” (p.04) em suas campanhas publicitárias. Tese que se confirma 

ao analisarmos os anúncios de lançamento do kit “Kodak Film Tank”54, um produto que 

proporcionou aos consumidores a oportunidade de vivenciarem em suas casas a mágica 

da revelação fotográfica, antes somente executada em laboratório profissional (dark-

room). Com este kit era possível revelar as fotografias à luz do dia e em qualquer lugar, 

dizia o anúncio, fazendo questão também de enfatizar que o processo continuava simples, 

fácil “como apertar o botão”. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 “No tempo em que os álbuns fotográficos surgiram em 1900, logo após a câmera Brownie tornar-se popular, 
as pessoas de certa forma banalizaram a fotografia. Elas começaram a se divertir com isso, levando suas 
câmeras aos piqueniques, às viagens, à fazenda e à cama. A fotografia gradualmente tornou-se ubíqua” (LEVINE, 
2006, p. 18, tradução nossa). 
54 Texto presente no anúncio publicitário: “Development is at your convenience, when you use the Kodak 
Tank. It !s all by daylight, as simple as ‘pressing the button’, and the experts say that it gives better results 
than the dark-room method” (WEST, 2000). 
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Fig. 49, 50 e 51 – Anúncios Kodak (fonte: vintagebrowser.com). 
 
 

Passados quase cento e trinta anos dos primeiros anúncios, pode-se afirmar que a 

Kodak obteve enorme sucesso em sua estratégia de marketing ao dizer – e repetir durante 

décadas - que “qualquer um” poderia tornar-se fotógrafo, que o gesto fotográfico amador 

era uma estratégia mnemônica de suma importância por registrar, no sentido de congelar, os 

“momentos felizes” e “únicos” da família, objetivando atestar e garantir a “veracidade” dos 

fatos. Portanto, mais do que apenas salvar a si mesmo e os seus da vilã “memória humana”, 

este se configura como um gesto impregnado de fé e que, no discurso da Kodak, é a 

materialização do cuidar. Como na série de anúncios publicados no The ladies’ home jornal 

(fig. 51) – periódico feminino, 1882-1945, em formato de carta informal. 

Logo na primeira linha, falando diretamente com as mães fotógrafas, diz o texto, em 

tom ameaçador, que o “tempo age rápido no crescimento dela” e sugere à mãe 

leitora/fotógrafa que se coloque no lugar da sua filha daqui a alguns anos e imagine sua alegria 

em poder mostrar aos amigos e possíveis filhos uma fotografia de sua infância. Neste 

contexto, pode-se supor que as mães que não fotografassem o crescimento de seus filhos 

seriam vistas como relapsas ou insensíveis; o que possivelmente gerou enorme ansiedade, 

seguida de culpa, para que não se perdesse nenhum momento sequer, pois todos seriam 

importantes e passíveis de registro fotográfico. Um gesto que perdura, portanto, em busca 

da imortalidade, nutrindo um especial fascínio pelo rosto humano e a ação do tempo sobre 

ele, independente do equipamento ou tecnologia empregada – analógica ou digital. Assim 

ratifica o enfeitiçado Dorian Gray, personagem de Oscar Wilde: 
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Que tristeza! Eu envelhecerei, ficarei horrível [...] mas esse quadro sempre se 
manterá jovem. Nunca será mais velho do que esse dia de Junho […] se fosse o 
contrário! Se fosse eu que me mantivesse jovem e o retrato ficasse velho! Por isso, 
— por isso — Eu daria tudo! Sim, não há nada no mundo todo que eu não daria 
por isso (WILDE, 1998, p. 32-33). 
 

Logo, pode-se dizer que o gesto materializado pelo amador é comunicativo, 

autêntico e ritualístico, como o do fotógrafo viajante e do retratista, mas vai além por ser 

também gesto absurdo visto que é diletante, lúdico e espontâneo. É o gesto daquele que se 

dedica a uma arte ou um ofício por gosto ou curiosidade, não por profissão (HOUAISS, 

2001). O que faz dele, todavia, um gesto fortemente cobiçado pelo mercado visto que as 

empresas que tanto investiram e ainda investem para a sua consolidação estão por 

transformá-lo em pseudogesto, na medida em que sua prática se torna obrigatória, repetitiva 

e alienante.  

 

1.6.5  O ESCAFANDRISTA  

O escafandrista estaria contido no amador não fosse por se apresentar 

transbordando os limites da análise acima, fazendo surgir assim uma nova categoria de gesto 

fotográfico. O gesto escafandrista é alienante, repetitivo e neurótico, portanto um 

pseudogesto, que conta com tecnologia exclusivamente digital, smartphones conectados à 

internet e este congela incessantemente imagens/esboços do mundo, portanto é ausente de 

distanciamento crítico. Por se manter protegido atrás de telas, produz imagens, em sua 

maioria, assépticas, fragmentadas e esvaziadas de sentido. O gesto escafandrista afasta-se do 

amador na medida em que fotografa para esquecer e não mais para lembrar. 

O fotógrafo escafandrista parece perder a função de narrador em função do 

“programa” (do aparato, do digital e da rede) e do “fotográfico vigente”, uma espécie de 

espírito do tempo da estética fotográfica, em que tudo já está dado: a temática, o cenário, os 

ângulos, os filtros e o local fim para a exposição pública. Existe também um fluxo 

padronizado de produção de fotografias e de vídeos que também já está dado: captura, 

armazenamento frágil, aplicação de filtros diversos já previamente sugeridos e 

compartilhamento em ambientes digitais de grande adesão. O escafandrista é um serviçal 

que alimenta com sua própria vida (corpo/carne) o apetite voraz da “rede”, do Minotauro 

preso no labirinto55. É um exército de trabalhadores que fabricam imagens pasteurizadas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Minotauro (G. Minôtauros). Monstro com corpo de homem e cabeça de touro, filho Pasifae, mulher de 
Minos e de um touro mandado a Minos por Poseidon; seu nome verdadeiro era Astério (ou Asterion). 
Horrorizado com o monstro, Minos mandou o ateniense Dédalo construir um enorme palácio – o Labirinto 
-, um emaranhado de salas e corredores que somente Dédalo podia percorrer sem se perder, e lá encerrou 
o Minotauro. Anualmente (ou de três em três anos, ou de nove em nove anos, conforme as fontes), Minos 
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em ritmo alucinante e sem pensar; deixando seus corpos (des)animados e privados, 

muitas vezes, da capacidade proprioceptiva, da localização/percepção do corpo no 

espaço. 

Assim, surgem novos gestos como o selfie, por exemplo, que é autofágico – devora 

a si mesmo; alienado e neurótico, estando em busca não somente da imortalidade, mas 

principalmente de um corpo, de uma imagem de corpo que legitime sua existência. Nele a 

objetiva da câmera vira as costas para o mundo, que parece não mais oferecer algo novo, 

sendo atraída narcisisticamente para o próprio fotógrafo. O modelo/fotógrafo está sempre 

em primeiro plano e o restante, a paisagem e os outros, são cenário, moldura. 

No selfie não interessa o outro ou os lugares e sim que “eu estive com este outro!” 

ou que “eu estive aqui, neste lugar!”. Portanto, é gesto geolocalizador. Ao observá-lo 

externamente, é comum o fotógrafo elevar a câmera acima da cabeça (ângulo plongée), 

simulando o efeito estético de uma câmera de segurança. O que, por um lado, denota 

desprezo pelo olhar do outro - o antigo retratista – por outro, expressa uma busca 

assustadora por um olhar superior (que vem de cima), autoritário, divino e punitivo. O selfie 

é gesto escafandrista de subida à superfície para tomar fôlego, é um pedido de ajuda e está 

longe de ser simplesmente um autorretrato, como será apresentado no terceiro capítulo. 

Assim, nesta primeira parte, a partir de dois projetos envolvendo fotografias 

domésticas, Save the memory e Rescued film, tentou-se traçar a importância sociológica e 

psicológica do objeto fotografia e do gesto fotográfico. Passando pelo discurso engendrado 

pelas persuasivas campanhas publicitárias da Kodak, em que a câmera fotográfica seria 

capaz de salvar nossas recordações da implacável e frágil memória humana, garantindo 

então um registro “fiel da realidade” fora do corpo. Problemática esta que ganhará peso e 

diferentes nuances com o advento das redes sociais online, questão que será aprofundada 

no terceiro capítulo. Finalizando esta primeira parte, uma pequena ontologia do gesto 

fotográfico em que a gestualidade é tipificada em: “o viajante”, “o retratista”, “o amador” e 

“o escafandrista”, observados pelo viés do “narrador autêntico” benjaminiano, que se 

divide em “o marinheiro comerciante” e “o camponês sedentário”. Dado este cenário, no 

próximo capítulo,  faz-se necessário um aprofundamento na figura do “narrador 

autêntico”, na ação de “rememorar” e na “narrativa memorialística” com potencial 

regenerador de vínculos, autoconhecimento e cura. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
entregava ao monstro sete moças e se rapazes, tributo que impusera aos atenienses pela morte de seu filho 
Androgeu. Teseu apresentou-se voluntariamente para integrar o grupo de sete rapazes, com a ajuda de 
Ariadne, filha de Minos, conseguiu matar o Minotauro e sair do Labirinto (KURY, 2008, p. 271). 
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2.1  EXPERIÊNCIA E ORALIDADE EM BENJAMIN 
 

Pois o importante, para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o tecido de 
sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência (BENJAMIN, 2008, p.37). 
 

Penélope, filha de Icário e Peribéia, esposa fiel e devota do protagonista da Odisséia 

de Homero – Ulisses, o rei de Ítaca - quando não lhe foi mais possível ignorar as investidas 

de seus pretendentes – na ausência do esposo por volta de vinte anos desde que este partiu 

para a guerra – promete que cederia finalmente e escolheria um entre eles tão logo 

terminasse de tecer a mortalha de seu sogro Laerte, no entanto, Penélope, para ganhar 

tempo, desmanchava durante a noite todo o trabalho realizado à luz do dia. Sendo assim, os 

dias de Penélope eram dedicados a um eterno “refazer”, a fim de afastar a possibilidade de 

ter de cumprir sua promessa: esquecer Ulisses e desposar-se novamente. Pode-se aqui 

tomar a mortalha de Laerte como uma alegoria da vida que resiste à morte, como sendo 

literalmente o tecido da rememoração, em que o ato de fazer, desfazer e refazer, ou 

melhor, lembrar, esquecer e relembrar (rememorar / recordar) ambiciona a tão desejada 

imortalidade – de um grande amor, no caso de Penélope (BRANDÃO, 1987). 

Assim como no mito, para o filósofo e ensaísta alemão Walter Benjamin, “contar 

histórias sempre foi a arte de contá-las de novo” (2012, p. 221), tendo na rememoração, na 

repetição e no ritmo os fatores cruciais para a sobrevivência dos saberes de um povo, por 

meio da narrativa, nas chamadas “culturas orais primárias”. Sobre a funcionalidade da 

narrativa como gênero da arte verbal, Walter Ong (1998), filósofo discípulo de Marshall 

McLuhan, segue nesta mesma linha de pensamento ao afirmar que “as culturas orais [...] 

usam histórias da ação humana para armazenar, organizar e comunicar boa parte do que 

sabem” (p. 158). A importância da narrativa fundamenta-se então em abrigar, de forma 

razoavelmente duradoura, os saberes que se encontram estruturados de maneira 

“episódica56”, não linear e não cronológica, a espera de alinhavo no contar e ainda transmitir 

os saberes fazendo uso deste mesmo método, o narrativo episódico, que seria o único 

naturalmente apto a imaginar e lidar com narrativas extensas. Os bardos, por exemplo - 

antigos contadores/cantadores das histórias do seu povo em forma de poemas recitados – 

tinham suas próprias técnicas de memorização e de recitação, observa Ong (1998),  

aprendiam o ofício “ouvindo, durante meses e anos, outros bardos que nunca cantam uma 

narrativa do mesmo modo duas vezes, mas que usam repetidas vezes as fórmulas-padrão 

relativas aos temas-padrão” (p. 73). Tais fórmulas são técnicas de memorização, ou seja, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Segundo Ong, a estrutura episódica é o oposto da estrutura piramidal de Freytag, fundamentada em um 
enredo “linear progressivo”, característico da cultura escrita. Afirma que o episódico é “o único modo - e o 
mais natural - de imaginar uma narrativa extensa e de lidar com ela” (1998, p. 162). 
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grupos de palavras a serem articuladas e que obedecem a uma rigorosa métrica poética - 

como a construção do verso hexâmetro57, por exemplo, a fim de que facilitassem tanto a 

memorização quanto a narração. 

Sendo assim, os narradores passavam a colecionar um vasto repertório de episódios 

sobre determinado fato histórico ou situações do cotidiano com o objetivo de que fossem 

rapidamente recuperados e alinhavados na contação, utilizando as fórmulas e os respectivos 

temas padrão aprendidos. Portanto, um pensamento arquitetado  

numa cultura oral primária, para resolver efetivamente o problema da retenção e 
da recuperação do pensamento cuidadosamente articulado, é preciso exercê-lo 
segundo padrões mnemônicos, moldados para uma pronta repetição oral. O 
pensamento deve surgir em padrões fortemente rítmicos, equilibrados, em 
repetições ou antíteses, em aliterações e assonâncias, em expressões epitéticas ou 
outras expressões formulares, em conjuntos temáticos padronizados, em 
provérbios que são constantemente ouvidos por todos, de forma a vir 
prontamente ao espírito, e que são eles próprios modelados para a retenção e a 
rápida recordação (ONG, 1998, p. 45). 
 

Ainda, contar histórias, segundo Benjamin (2012), “é a faculdade de intercambiar 

experiências”, é “forma artesanal de comunicação” ao ponto de “se imprimir na narrativa a 

marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso”. Quanto ao narrador “é um 

homem que sabe dar conselhos”, “retira da experiência o que conta” e “figura entre os 

mestres e os sábios”. Tudo acontece em um ambiente onde, embalado pelo ritmo/rito do 

trabalho manual - do tecer, fiar, forjar, capinar, plantar - aquele que escuta as histórias, 

esquecendo-se de si mesmo, adquire “espontaneamente o dom de narrá-las”. Virtude esta 

que se fundamenta na tradição oral, sendo passada de geração em geração.  

Os fragmentos acima dizem respeito ao espírito do “narrador tradicional (ou 

autêntico)58” arquitetado por Benjamin em ensaio publicado no ano de 1936, sob o título O 

narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Um artigo encomendado pela revista 

Orient et Occident, segundo Jeanne Marie Gagnebin (2011, p.56), em que lhe é solicitado uma 

análise sobre a obra do escritor russo da segunda metade do século XIX, Nikolai Leskov. 

Benjamin aproveita para se aprofundar mais detidamente na problemática da narração59, 

questão que já vinha apresentando-se em ensaios anteriores, como em Experiência e pobreza, 

de 1933. Benjamin (2012) vê em Leskov as qualidades simples e grandiosas que caracterizam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 “Diz-se de ou verso grego ou latino composto de seis pés, podendo os quatro primeiros ser dáctilos ou 
espondeus, sendo o quinto dáctilo e o sexto espondeu” (HOUAISS, 2001).  
 
58 “[...] é caracterizado como o narrador épico, enraizado numa longa tradição de memória oral e popular” 
(GAGNEBIN, 2014, p. 220). 
 
59 Segundo Gerard Genette, narração é “o ato narrativo produtor e, por extensão, o conjunto da situação real 
ou fictícia na qual toma lugar” (1979, p. 25). 
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o narrador autêntico pertencente à tradição oral - o antigo contador de histórias, entre elas 

está o senso prático (utilitário), os aconselhamentos, a valorização da experiência própria e a 

dos outros, mas, acima de tudo, o contar sem explicar, deixando o leitor interpretar 

livremente o que ouve.  

Já Ong (1998) diz que a originalidade da narrativa está na forma como é 

administrada a delicada interação entre o narrador e sua audiência, a qual clama por 

entusiasmo e vigor por parte do contador para que esta reaja conforme o esperado, fazendo  

que assim o seu talento esteja  em inserir novos elementos e avivar com roupagem inédita 

passagens já conhecidas de velhas histórias, do que efetivamente em criar novas histórias. 

Um narrador hábil, com o objetivo de agradar sua audiência, deve ter a capacidade de 

adaptar as histórias a outros públicos e situações e, até mesmo, esquecer propositalmente 

partes inconvenientes de um passado que certamente quer se perpetuar triunfante. Para 

Ong (1998), “na tradição oral haverá tantas variantes menores de um mito quantas forem as 

repetições dele, e a quantidade de repetições pode aumentar indefinidamente (p. 53). Desta 

forma, este é um fator que, ao mesmo tempo em que traz originalidade para a narrativa, 

pode alterá-la a ponto de deturpar totalmente a moral da história a ser transmitida.  

Um griot da África Ocidental contratado por uma família real adaptará sua 
declamação ao elogio de seus empregadores. As culturas orais estimulam o 
triunfalismo, que, nos tempos modernos, tendeu normalmente a desaparecer, à 
medida que as sociedades outrora orais se tornaram cada vez mais letradas (ONG, 
1998, p. 60). 
 

E é justamente esta natureza ao mesmo tempo original e adversa que entra em 

crise com o surgimento do que Ong chamou de “tecnologização da palavra60”, no caso, a 

escrita e a impressão tipográfica, trazendo à tona uma sedutora novidade: “armazenar o 

conhecimento fora da mente” (1998, p. 52). O que resultou em uma crescente 

desvalorização da figura do “ancião sábio”,  aquele especializado em conservar e transmitir 

oralmente o conhecimento do seu povo; nas histórias que passaram a ser pensadas dentro 

de uma estruturada linear progressiva e cronológica;   uma pasteurização do conteúdo e do 

estilo da narração, além de um consequente enfraquecimento da capacidade mnemônica do 

narrador – que, no caso da fotografia, uma variação da escrita, é importante lembrar o tom 

ameaçador utilizado nas campanhas publicitárias da Kodak ao colocar em dúvida a 

confiabilidade da memória humana em detrimento da capacidade superior de reter 

informações/memórias, de forma precisa e durável, da máquina fotográfica, como vimos no 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
60 No hebraico o termo dobar significa “palavra” e “evento” ao mesmo tempo. “Malinowski (1923, p. 451; 470-
480) salientou que, entre os povos ‘primitivos’ (orais), geralmente a linguagem é um modo de ação e não 
simplesmente uma confirmação do pensamento, embora tenha tido dificuldade em explicar a que estava se 
referindo” (SAMPSON 1980, p. 223-226); (ONG, 1998, p. 43). 
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capítulo anterior; e, como veremos no próximo capítulo, o discurso se repete em relação às 

redes sociais, como o facebook, por exemplo, ao se disponibilizar como prótese para um 

rememorar fora do corpo por meio de inúmeras ferramentas mnemônicas oferecidas. 

Regina Machado lembra (2004, p. 25) um antigo conto chamado O filho de um 

contador de histórias (Rossi, 2013) cujo ensinamento moral demonstra o quão importante 

pode ser um contador de histórias para o reino de Sua Majestade. Neste conto, logo no 

início, o personagem contador de histórias, o narrador, é apresentado como alguém 

orgulhoso de sua linhagem de bardos61, de seu vasto repertório de histórias e pela sabedoria 

contida nelas. Entretanto, era visto pelos outros membros da corte como “o mais supérfluo 

e inútil” entre eles por não ir à guerra em defesa do reino, por não ter habilidades de 

engenheiro, juiz e nem de chefe religioso, que, por conta disso, seria o primeiro a ser 

eliminado pela disputa ao posto de “conselheiro do rei”. Mas, como alguém que sabe da 

importância de suas narrativas como indicadores do presente, como registro do passado e 

ciente da sua capacidade de acessar o mundo dos sentidos por ir além das aparências, o 

humilde contador de histórias provou, ao final do conto, ser extremamente útil ao empregar 

suas habilidades de narrador para salvar as filhas do rei de um trágico destino. Por fim, 

consagrou-se herói e desposou a princesa mais nova como recompensa.   

 O narrador só é possível de fato quando duas figuras arcaicas se justapõem: o 

“marinheiro comerciante” e o “camponês sedentário”. Estabelecendo assim a essência do 

ofício do narrador e sua dimensão utilitária, como alerta Benjamin (2012) que 

 

a figura do narrador só se torna plenamente tangível se tivermos presentes ambos 
esses grupos. “Quem viaja tem muito que contar”, diz o povo, e com isso imagina 
o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com prazer o 
homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece 
suas histórias e tradições (p.214). 
 

O “marinheiro comerciante”, ou simplesmente o “viajante”, é um personagem que 

povoa o imaginário social desde !os tempos mais remotos; é aquele que está sempre em  

forma, o relato de Caminha resultou em um importante documento, desconhecido 

por quase trezentos anos e vindo a público somente no século XIX, em que este empresta 

de bom grado seus olhos ao rei D. Manoel, demonstrando orgulhar-se de tamanha 

honraria. Se quem viaja tem muito que contar, como disse Benjamin (2012), a carta foi tudo 

o que restou deste narrador que não teve a oportunidade de contar suas experiências 

pessoalmente ao retornar, pois morrera neste mesmo ano em Calecute, na Índia. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Bardo: 1. Entre os celtas e gauleses, poeta ou declamador; 2. Pessoa que compunha ou recitava poemas 
épicos, geralmente acompanhada de lira ou harpa; 3. Qualquer poeta, trovador etc. (HOUAISS, 2001). 
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Já o “camponês sedentário” é também um “encurtador” de distâncias, mas, neste 

caso, temporal. Conhece suas histórias e tradições e está constantemente revisitando ou 

rememorando o passado, um lugar onde se depositam todas as histórias. “O passado não 

reconhece o seu lugar: está sempre presente [...]” (Quintana, 2005, p.285), fazendo do 

narrador um agricultor, aquele que escolhe as melhores sementes, semeia, cuida, faz 

florescer e não deixa morrer. O “narrador agricultor”, assim como o historiador, trava uma 

árdua batalha contra o esquecimento a serviço do tempo presente. Sobre a utilidade do seu 

ofício diz Heródoto (484 A.C. – 425 A.C.), o primeiro historiador, “para que o tempo não 

venha abolir os trabalhos dos homens e que as grandes façanhas realizadas, seja pelos gregos 

seja pelos Bárbaros, não caiam no esquecimento” (apud GAGNEBIN, 2011, p.03). O 

esquecimento é o fim, a morte, portanto, cabe ao historiador escolher quais “grandes 

façanhas” serão salvas e perpetuadas pelos solenes relatos ou escritas e fixadas nos livros.  

Mas sabe-se que desde os poemas épicos recitados ao povo grego, passando pelas 

longas narrativas lidas por Heródoto, pelas fábulas e contos infantis, chegando a Anne O., 

paciente do médico austríaco Josef Breuer - cujo caso estudado por ele e por Freud foi 

fundamental para o desenvolvimento da psicanálise (a cura pela fala) - que existe um núcleo 

narrativo formado por narradores anônimos, escritores, artistas e historiadores 

empenhados em olhar para a disciplina história, no sentido lato, em que, segundo Gagnebin, 

“história e literatura62 andam juntas” (2011, p. 2).  

O cineasta brasileiro Marcelo Masagão, um importante artista-narrador, em seu 

“documentário-ensaio”63 Nós que aqui estamos por vós esperamos (1998), costura de forma 

poética e contundente a história do século XX por meio dos seus grandes e pequenos 

personagens; das suas grandes e pequenas belezas, horrores, amores, guerras e conquistas. 

Ao utilizar imagens de arquivo e produzir ficção em cima de registros tidos como 

documentais, Masagão (apud Carvalho, 2008) afasta-se da linguagem tradicional do gênero 

documentário, ao abrir mão de entrevistas e depoimentos assertivos, aproximando-se de 

retratar o que chamou de a “nossa complexa e conturbada vida psíquica” (p. 98) de maneira 

ensaística. Nos primeiros instantes do filme, lê-se a seguinte frase: “O historiador é o rei. 

Freud a rainha”, sinalizando assim o caminho sui generis da sua narrativa audiovisual sobre o 

século passado.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62  Segundo Gagnebin, os escritos de Benjamin sobre “filosofia da história” e “teoria literária” são 
complementares (2011, p. 2).  
 
63 Termo utilizado pela pesquisadora Ananda Carvalho em sua dissertação  Documentário-ensaio: a produção de 
um discurso audiovisual em documentários brasileiros contemporâneos 
(http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7749). 



! ""!

 

 

 
 
 

Fig. 1, 2 e 3 – frames retirados do filme Nós que aqui estamos por vós esperamos (1998). 
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O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os 
pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser 
considerado perdido para a história (BENJAMIN, 2011, p. 242).  
 

Em seu último texto, Sobre o conceito de história (1940), Benjamin desenhou um 

cenário em que a multiplicidade e a diversidade das vozes sobre o passado é a única forma 

de fazer justiça à memória dos vencidos, dos mortos anônimos ou esquecidos; é para eles, 

“os sem nome”, “que é consagrada a construção histórica” (apud Gagnebin, 2014, p. 17). 

Porque o investigador historicista (com viés progressista) já escolheu o seu lado, contar a 

história sob o ponto de vista do vencedor, reforçando assim a voz do dominador, que vem 

de encontro ao pensamento Benjaminiano, fundamentado no “materialismo histórico64”, que, 

como ele mesmo diz, tem a missão de “escovar a história a contrapelo” (2011, p. 245), ou 

seja, narrá-la pela perspectiva dos vencidos (oprimidos) em oposição à dos vencedores 

(opressores). Atribuindo assim à historiografia uma espécie de força redentora, a única capaz 

de salvar o passado do esquecimento e preservar a memória dos “sem nome”. 

Apesar disso, ironicamente, Benjamin (2012) já anunciava há alguns anos antes, nas 

primeiras linhas de O narrador (1936), que a narrativa oral estava em vias de extinção ao 

perceber que estávamos “privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 

faculdade de intercambiar experiências” (2012, p.213). Ressalta-se que neste momento 

“experiências” (Erfahrung) como algo que está sendo transmitido pelos mais velhos aos mais 

jovens (entre gerações), um conhecimento tido por ele como tradicional e que confere 

autoridade à velhice. Desta forma, a fim de problematizar, Benjamin (2012) resgata em 

Experiência e pobreza (1933) a imagem do sentar-se diante da fogueira para ouvir, dos mais 

velhos, narrativas de tempos e de lugares distantes. Confirmando, no contexto destes dois 

ensaios da década de 30, que o conceito de “experiência” está alicerçado na práxis das 

culturas orais: fala, gesto e audição - um meio “primário” de comunicação, de acordo com a 

classificação dos meios em primário, secundário e terciário, proposta pelo jornalista alemão 

Harry Pros65. Uma tríade que fundamenta, em maior ou menor grau, todo e qualquer modo 

de narração, seja ela oral ou escrita. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Segundo Benjamin, “o materialista histórico aproxima-se de um objeto histórico somente quando ele o 
confronta enquanto mônada. Nessa estrutura, ele reconhece o sinal de uma imobilização messiânica dos 
acontecimentos, ou, dito de outro modo, de uma oportunidade revolucionária na luta pelo passado oprimido” 
(2012, p. 251). 
 
65 Harry Pross (apud Baitello, 2012, p.61): “os [meios] primários são aqueles que não precisam de nenhum 
recurso além daqueles oferecidos pelo próprio corpo, seus sons, seus movimentos, sua gestualidade, seus 
odores [...] os secundários são aqueles que lançam mão de materiais extracorpóreos para deixar ou mandar 
mensagens. Um corpo imprime seus sinais em um suporte que é recebido por outro corpo. Os meios 
terciários são aqueles que requerem um jogo de aparatos – um que transmite e outro que recebe os sinais”. 
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Para Benjamin (2012), a “experiência” inicia sua decadência após a primeira guerra 

mundial quando os combatentes voltavam mudos, mais pobres em “experiência 

comunicável” (p. 124), por terem vivenciado os horrores da guerra em que nada 

permaneceu como era. Houve neste momento uma radical alteração comportamental visto 

que os soldados eram compelidos a verem no outro a presença de um inimigo imanente. 

Este foi, para Benjamin (2012), o rescaldo do que chamou de um “monstruoso 

desenvolvimento da técnica”, referindo-se principalmente à tecnologia ligada à indústria 

bélica, quando afirmou que “uma forma completamente nova de miséria recaiu sobre os 

homens” (p. 124), impactando sobremaneira a frágil existência humana. 

Entretanto, para o sociólogo belga Derrick de Kerckhove (2009), o 

comportamento, físico, mental e emocional, é afetado por qualquer tecnologia que acometa 

à linguagem (2009, p. 46), portanto, a decadência da “experiência” teria seu início há muitos 

séculos com o letramento. A invenção da escrita e do alfabeto tem suas raízes na 

simbolização de coisas reais em marcas confiáveis e universais (inteligíveis pelos sujeitos que 

compartilham uma mesma cultura). Os símbolos pictográficos deixaram de representar 

imagens e ideias, passando a representar os fonemas da língua, ou melhor, abstrações 

genuínas que possibilitaram o surgimento dos signos do alfabeto - num primeiro momento o 

fenício e, a partir deste, do grego e do romano (2009, p. 43). Assim, desde o letramento até 

o surgimento da eletricidade, a forma de pensar e a gestualidade humana passaram por 

modificações radicais e continuarão  transformando-se com o despontar de novas 

tecnologias como o digital, por exemplo, que se fundamenta na lógica binária.  

 

Temos um tipo de existência quando nos comunicamos presencialmente, corpo a 
corpo, temos outro tipo de existência quando passamos nossa vida trocando 
mensagens escritas sobre suportes opacos e, por fim, existimos de uma terceira 
maneira quando nos colocamos diante de aparelhos que recebem sinais 
transmitidos por outros aparelhos, como telefone, rádio, televisão, internet, etc. 
(BAITELLO, 2012, p. 61). 
 

Dado este cenário, pode-se dizer também que testemunhamos a decadência da 

experiência pelo viés de uma crescente desvalorização do som das palavras proferidas e 

da audição em consequência de uma reorganização mental a partir de três grandes eixos: 

o primeiro, como já mencionado, seria a invenção da escrita - berço de profundas 

alterações no tocante à percepção temporal e sequencial consonantes ao processo 

cognitivo de uma mente humana recentemente letrada. Segundo Ong (1998), “todo som 

é dinâmico” (p. 43), especialmente o da enunciação oral por vir do interior de um 

organismo humano vivo, é unificador – ao contrário da “visão” que é o sentido da 

dissecação - e “existe apenas quando está deixando de existir” (Ong, 1998, p. 42), 
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portanto, é efêmero e perceptível como tal em virtude da relação singular que se 

estabelece entre a sensação corporal e a temporalidade sonora visto que o som é um 

evento que se apresenta no curso do “tempo66”. O que confere ao som da voz, no 

contexto das narrativas orais, “poder” e “potencialidades mágicas”, qualidades que hoje 

são completamente ignoradas pelas culturas predominantemente escritas e tipográficas. 

O segundo eixo seria a profusão de vivências de extrema miséria humana como 

a guerra de trincheira ou a fome, experiências de horror que silenciam; Já o terceiro 

eixo, o excesso de aparelhos codificadores e decodificadores de sinais entre os corpos, 

afastando-os sobremaneira a ponto de torná-los virtuais (imagens) e não mais presenciais. 

Assim, a imagem da fogueira evocada por Benjamin (2012), em que as labaredas faziam 

dançar as sombras e os estalidos da madeira queimando davam ritmo à narração de 

“palavras duráveis”, palavras que eram transmitidas como um valioso anel entre gerações 

(p. 123) oferecem um lugar agora à onipresença de fogueiras tecnologicamente 

“superiores”, em que lampejam imagens hipnóticas, de maneira sincrônica, em múltiplas 

telas. Trazendo assim, como resultado da ação do letramento sobre o mundo das 

imagens, as seguintes problemáticas: uma gradual linearização do olhar - que deixa de ser 

circular, “episódico”, passando a obedecer aos rigorosos ditames da escrita para uma 

leitura do mundo das imagens; a individuação dos sujeitos ao se voltarem para si mesmos 

de forma doentia, enfraquecendo os vínculos com os seus grupos de origem; e, por 

último e não menos importante, o sequestro da atenção, que Ong chamou de “oralidade 

secundária”, todavia, sobre sua análise paira um tom crítico mais leve e diria, até mesmo, 

esperançoso: 

Como a oralidade primária, a secundária gerou um forte sentimento, pois ouvir as 
palavras faladas transforma os ouvintes em um grupo, um verdadeiro público, 
exatamente como a leitura de textos escritos ou impressos os transforma 
indivíduos, faz com que eles se voltem para dentro de si. Porém, a oralidade 
secundária dá sentido a grupos incomensuravelmente mais amplos dos que os da 
cultura oral primária – a “aldeia global” de MacLuhan (ONG, 1998, p. 155). 

 

Segundo o compositor canadense Murray Schafer (apud Kerckhove, 2009): “com 

os olhos estamos sempre à beira do mundo olhando para dentro, enquanto que com os 

ouvidos é o mundo que vem até nós e estamos sempre no seu centro” (p. 118). O 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 “O tempo real absolutamente não tem divisões, é ininterruptamente contínuo: à meia-noite, o ontem não 
estalou para o hoje. Ninguém pode encontrar o exato ponto da meia-noite e se ele não é exato, como pode 
ser meia-noite? E não possuímos nenhuma vivência do hoje como sendo o dia seguinte a ontem, como é 
representado num calendário” (ONG, 1998, p. 90). 
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deslocamento do centro para as beiradas cada vez mais distantes e alienantes, de onde se 

pode contar com potentes aparatos a fim de ampliar a capacidade humana de ver, acaba 

por suprimir a já aviltada faculdade de ouvir, como aponta Kerckhove (2009): 

No mundo dos surdos, quem consegue ouvir é Joana d’Arc, uma mulher louca. A 
negligência com a audição pode ter sido um dos preços a pagar pelo letramento 
(p. 117). 
 

Benjamin (2012), mesmo já vislumbrando a crescente escassez de narradores e 

de ouvintes autênticos, nas últimas linhas do ensaio O narrador, profetiza: “seu dom é 

poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira” (p. 240). Contar a vida “inteira” é 

pra quem está chegando perto do fim, da morte, com consciência e clareza do trajeto 

percorrido, vivido. É para quem tem consciência de que sua vida é como uma forte 

enxurrada que segue recebendo água por todos os lados e também carrega ou se 

apropria das experiências de outrem que flutuam pelo seu caminho. Portanto o narrador, 

além de contador de histórias, deve ser um ouvinte atento e eficiente ladrão de 

memórias. Talvez esteja aí, na porosidade dos corpos, a beleza de uma vida narrada. 

Nesta toada, seria interessante pontuar brevemente sobre o conceito de 

criptomnésia, estudado pelo neurologista e escritor anglo-americano Oliver Sacks (2013), 

que seria o esquecimento ou apagamento das fontes do que lemos, vemos ou escutamos, 

deixando que a consciência rearticule as memórias armazenadas e construa com elas algo 

novo, “original”. Em que, até mesmo experiências não vivenciadas podem ser apropriadas 

e incorporadas pela memória individual, reforçando assim a qualidade ficcional do 

rememorar. O próprio Sacks chegou a escrever com espantosa vivacidade em um dos 

seus livros - publicado em 2001 com o título Uncle Tungsten – a respeito de ter escapado 

a dois bombardeios nazistas sobre Londres durante a Segunda Guerra Mundial (1940-

1941). No entanto, em uma conversava com o seu irmão Michael, alguns meses após o 

livro ter sido publicado, Sacks teve a confirmação sobre o primeiro bombardeio, em que 

Michael dizia lembrar-se do ocorrido exatamente como o irmão, mas para a surpresa de 

Sacks, sobre o segundo bombardeio, afirmou: “você nunca viu. Você não estava lá!”. 

Naquele ano os dois estavam em um internato em Braefield e receberam uma carta de 

um irmão mais velho contando sobre os horrores do segundo bombardeio (SACKS, 

2013). 
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Valendo-se então da metáfora do tecer e do trabalho artesanal das experiências 

vividas e das poeticamente espoliadas, a narrativa memorialística para Benjamin (2012) 

conta ainda com as “memórias involuntárias” ou “rememoração espontânea”, do escritor 

francês Marcel Proust, com as “imagens do inconsciente”, valorizadas por Sigmund 

Freud. O que seria, no primeiro caso, trazer à consciência fragmentos preciosos de um 

passado adormecido (BENJAMIN, 2012), como, por exemplo, a conhecida passagem de 

Em busca do tempo perdido, em que Proust compartilha com o leitor sua surpresa ao 

recordar-se do gosto da madeleine, o que lhe possibilitou uma experiência 

extratemporal, um momento no qual passado e presente sobrepuseram-se, 

embaralharam-se. Já no segundo, os sonhos para Freud, considerados a via régia do 

inconsciente.  

Sendo assim, o que se rememora seria a trama do tecido e o que se esquece, a 

urdidura, fazendo do esquecimento o verdadeiro trabalho de Penélope: que seria a 

destruição da base que sustenta as recordações. Isto posto, percebe-se que tão 

importante quanto lembrar é também o esquecer a fim de que se possa narrar com 

maior vivacidade e frescor. Assim, faz-se oportuno retomar, neste momento, a 

narratividade que orbita o álbum de fotografias familiar, um objeto que abriga e traz 

sentido às coleções de fotografias domésticas, podendo ser interpretado, neste 

contexto, como um tecido de rememorações, em que as imagens são a trama e a planura 

das páginas a urdidura. Em que a história, imaginada e narrada pelo narrador/guardião, é 

ativada pelas fotografias dispostas nas páginas e também pelas inúmeras possibilidades de 

costura entre elas na montagem do álbum. Tem-se, deste modo, a figura de um narrador 

que busca imprimir sua marca artesanalmente, com pontos feitos à mão, ora alinhavo, 

ora ponto cruz, invisível ou ponto atrás. Ressalta-se que quando um destes se desfaz, 

logo surge uma nova recordação ou um novo ponto, oferecendo continuidade à narrativa 

que nunca cessa, pois, para Corso (2011), o discurso razoável sobre “o que somos” 

quando inseridos socialmente em um determinado grupo e sobre “o que nos aflige” é 

constituído de “histórias incompletas, sempre inferiores às que julgamos que deveríamos 

estar protagonizando” (p. 20). Portanto, segue-se vivendo e narrando em busca de 

tramas e enredos melhores, que tragam sentido à existência humana ao sustentar os 

desejos e as fantasias. 
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2.2  Rememoração (Eingedenken) 

A verdade pura e nua é que vivo continuamente na minha infância, deambulo por 
apartamentos em penumbra, passeio pelas silenciosas ruas de Uppsala, vejo-me 
diante da casa de veraneio e escuto o murmúrio da folhagem da bétula gigantesca que 
ali havia. Desloco-me a uma velocidade incrível, pois no fundo vivo permanentemente 
em meu sonho e faço visitas à realidade (BERGMAN, 1996, p. 22). 
 

Em Imagens, livro autobiográfico do cineasta Ingmar Bergman, em que vida e 

obra  misturam-se ao ponto de o conjunto de seus filmes – somado aos registros de set, 

às agendas de trabalho e aos diários – oferecerem-lhe um rememorar fotográfico do 

passado. Cada fotograma projetado na tela é capaz de impulsionar uma avalanche de 

lembranças, fazendo que Bergman (1996) prefira não assistir aos próprios filmes, 

experiência que relata deixá-lo “sobressaltado, com necessidade de ir ao banheiro, 

angustiado, com vontade de chorar, zangado, com medo, infeliz, nostálgico, sentimental e 

não sei o que mais” (p. 13). A experiência de olhar para o passado viria a ser, em suas 

palavras, “uma tarefa que me dilaceraria o coração” fazendo-o “sangrar por dentro” (p. 

13).  

Rever um dos seus filmes, Morangos Silvestres (1957), culminou em um encontro 

inusitado entre Bergman e sua criação: o personagem Isak Borg, interpretado por Victor 

Sjostrom, tendo em vista que o diretor criou um personagem que na época das filmagens 

assemelhava-se ao seu pai, mas que no fundo era inteiramente o alter ego de Bergman. 

Isto parece ter ficado claro somente  ao rever o filme, mais de trinta anos depois, 

percebeu que a diferença de idade entre ele e Sjostrom havia desaparecido naquela 

altura de sua vida. Bergman  reconheceu seu rosto projetado em Isak Borg, que na 

verdade sempre esteve ali, registrado em luz, sombra e prata, a espera deste encontro. 

Bergman acabara de vivenciar uma memória involuntária – “fonte de alegrias para Proust, 

mas nem sempre agradáveis em Freud” (GAGNEBIN, 2014, p. 238). Nesta passagem das 

memórias do cineasta é possível demonstrar a aproximação entre as “memórias 

involuntárias”, de Proust (apud Gagnebin, 2014), e as “imagens do inconsciente67”, de 

Freud (apud FEIST, 2015).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Ou “imagens inconscientes”. Para Freud (apud Feist, 2015), “o inconsciente contém todos os impulsos, 
desejos ou instintos que estão além da consciência, mas que, no entanto, motivam a maioria de nossos 
sentimentos, ações e palavras. Ainda que possamos estar conscientes de nossos comportamentos explícitos, 
muitas vezes, não estamos conscientes dos processos mentais que estão por trás deles” (p. 17). 
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Fig. 4, 5 e 6 – Bergman jovem; o ator Victor Sjostrom e Bergman mais velho.  
 

Eingedenken, palavra escolhida por Benjamin e traduzida no Brasil por rememoração 

ou recordação68 (apud Gagnebin, 2014), poderia ser então um “esforço de memória” para 

animar “o destino de um herói singular, de uma viagem ou de uma luta específica” (p. 233), 

pois a utilização do prefixo ein (um), na língua alemã, sugere a recordação de alguém, de um 

único. Algo que reforça sobremaneira a intrínseca relação entre os conceitos de 

“rememoração”, “memória involuntária” e “imagens do inconsciente”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 “Ursula Link-Herr propõe a hipótese de um “golpe semântico na interpretação de Benjamin desse conceito: 
Eingedenken poderia aludir também à recordação (Gendenken) de um único ou de um singular (Ein-)” 
(GAGNEBIN, 2014, p. 233). 
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Em uma pequena conferência sobre Proust, em 1932, Benjamin (apud Gagnebin, 

2014) aprofunda ainda mais o conceito de “memória involuntária”, ressaltando a 

característica de novidade, dizendo que são “imagens que nunca vimos antes de nos 

lembrar delas” (p. 237).  Sintetizando tal conceito, Gagnebin (2014) afirma que  

[...] a rigor, nunca a havíamos percebido antes, ou melhor, sua visão passou 
despercebida quando vivíamos e só agora, graças a esse efeito de renovação do 
esquecimento no lembrar, e por meio da memória que não procurou por ela com 
vontade consciente, mas soube acolhê-la e reconhecê-la como verdadeira sem a 
ter antes conhecido, somente assim essa nova e antiga imagem nos faz estremecer 
(tressaillir, diz Proust inúmeras vezes), transformando a apreensão do nosso 
passado e, ao mesmo tempo, do nosso presente (p. 237). 
 

Assim, o rememorar para Benjamin é caracterizado pela dinâmica do lembrar e do 

esquecer, o que chamou de “tecido da rememoração”, em que, ao contrário do que se 

pode imaginar, o esquecimento é que figura como protagonista nesta relação a fim de dar 

vazão às insurgentes memórias adormecidas, pois somente ele é capaz de rejuvenescê-las 

a ponto de torná-las novidade. No texto A Imagem de Proust (1929), Benjamin (2012) 

afirma que o “acontecimento vivido é finito [...] ao passo que o acontecimento 

rememorado é sem limites, pois é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois” 

(p. 38), ressaltando assim a volatilidade e a mutabilidade como qualidades inerentes ao 

tecido da rememoração, pois como disse, sobre Proust, não importa o que o autor viveu 

de fato, mas sim “uma vida rememorada por quem a viveu” (p. 38). Sendo assim, o 

rememorar para Benjamin é o “trabalho de Penélope da reminiscência”, ou melhor, “o 

trabalho de Penélope do esquecimento”. 

Fazendo então da rememoração a matéria prima dos narradores anônimos, dos 

poetas e dos artistas, o escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez (2004), imbuído 

deste mesmo pensamento/sentimento de Benjamin por Proust, escreveu no prefácio do 

seu livro O amor nos tempos do cólera que “a vida não é o que cada um vive, mas aquilo 

que cada um recorda, e a forma como recorda de modo a poder contá-la”. Para Márquez 

o viver é etéreo, não se toca, portanto, a única vida possível é a rememorada de um 

ponto a outro, dos últimos instantes perto do fim aos primeiros minutos do nascimento. 

O que Carrière (2004), roteirista e escritor francês, parece concordar ao dizer que não 

havendo a possibilidade do “relato” - do rememorar e do contar - “nós não somos ou 

somos muito pouco” (p. 10). Assim também acredita a poetiza Muriel Rukeyser (1968) 

que, com sua insubordinada poesia desafiou até mesmo os arautos da ciência, ao 

escrever que “o universo é feito de histórias, não de átomos” (p. 111). Com a licença 
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poética que lhe cabe, mas nem por isso ausente de verdade, sua famosa frase é soprada 

ao vento como um mantra contumaz desde o fim da década de 60, sendo pichada nos 

muros das grandes metrópoles e compartilhada espectralmente na internet. 

Desta forma, entende-se que a rememoração, para Benjamin (2012), está 

fundamentada em dois sólidos pilares: pela vivacidade contida nas “memórias 

involuntárias” que recheiam a obra de Proust, Em busca do tempo perdido (1913); por seu 

encantamento declarado pelas descobertas de Freud sobre o inconsciente. Com os quais 

Santo Agostinho parece ter se deparado há muito tempo, por volta dos anos 397 a 400 

(sec. IV), sem conferir-lhes grande importância, muito pelo contrário, classificando-as na 

época como “memórias não requeridas” ou “indesejadas”. Em seu livro Confissões X, 

Agostinho escreve sobre a ação de recitar de cor: 

Chego aos domínios e vastos palácios da memória, onde estão os tesouros de 
inumeráveis imagens, introduzidos nela a partir de coisas de todos os tipos, 
percebidas pelos sentidos [...] quando entro ali, evoco de imediato o que quero 
que venha à luz, e prontamente algo aparece; outras coisas precisam ser 
procuradas por mais tempo, como se estivessem em algum refúgio secreto. 
Enquanto uma coisa é requerida e desejada, outras ocorrem, avançando, como 
quem diz: “Não seria, por acaso, eu? (apud YATES, 2007, p. 68). 
 

Agostinho segue, em tom de confissão, que acabaria por afastar com a mão do 

seu espírito, da face de sua lembrança, as memórias intrusas, indesejadas. Nesta 

passagem fica claro, segundo Frances Yates (2007), que Agostinho desenvolvera uma 

memória artificial treinada dentro dos padrões da mnemônica clássica, dividida em 

memória natural e artificial69, a fim de recitar longos discursos, visto que o primeiro 

passo era “imprimir na memória uma série de loci, lugares” (YATES, 2007, p.19), em que 

o sistema mnemônico mais utilizado era o chamado arquitetônico. Imaginava-se uma 

construção ampla, com muitos cômodos diversificados, como quartos, salas, cozinha, 

corredores, sem esquecer os móveis e os ornamentos, objetivando guardar as imagens 

assimiladas pelos sentidos. O orador antigo, conforme Yates (2007), deslocar-se-ia em 

sua imaginação, por entre os cômodos na ordem em que foram construídos. Fazendo 

que, frente a um treinamento tão rígido, seja evidente concluir que não havia o mesmo 

espaço para as memórias não requeridas ou, assim chamadas de “involuntárias”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 “Há dois tipos de memória, uma natural, outra artificial. A natural é aquela inserida em nossas mentes, que 
nasce ao mesmo tempo que o pensamento. A memória artificial é aquela reforçada e consolidada pelo 
treinamento. Uma boa memória natural pode ser aprimorada por essa disciplina, e pessoas menos dotadas 
podem ter suas memórias melhoradas por tal arte” (YATES, 2007, p. 21).  
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Já o segundo pilar, que fundamenta esta rememoração, é o profícuo encontro de 

Benjamin (2012) com os estudos de Freud sobre a memória e o inconsciente, em que foi 

profundamente tocado pelas recentes descobertas do médico a respeito do 

funcionamento do aparelho perceptivo humano. A metáfora do “Bloco Mágico 70 ”, 

utilizada por Freud (2011), ilustra de forma concreta o funcionamento de sua hipotética 

estrutura do aparelho mnemônico cujas características principais seriam: capacidade 

ilimitada de receber novas percepções, uma espécie de superfície receptora de estímulos 

(Pcp-Cs71), e de traços duradouros, mas não imutáveis, registrados no inconsciente que 

estaria situado por detrás desta superfície Pcp-Cs. Ressalta-se que tal artefato no Brasil é 

chamado de “lousa mágica”, sendo adquirido em lojas de brinquedos infantis, composto 

por duas folhas finas e translúcidas e uma base de cera ou de resina.  

Freud (2011) utiliza uma coerente analogia que funciona até o último momento, 

pois ao se levantar a dupla de folhas translúcidas os signos ali depositados anteriormente 

desaparecem por completo e o “Bloco Mágico” volta a se comportar como uma folha em 

branco. Mas é possível observar que restaram traços/rastros “duradouros” na cera, ou 

melhor , no inconsciente. Por fim, o fato de Freud afirmar que os “traços duradouros” 

não são “imutáveis” acaba por inaugurar um novo olhar sobre o estudo da memória, do 

passado e do presente. Questão que reverberou até o último texto de Benjamin Sobre o 

conceito da história, quando diz que “a verdadeira imagem do passado passa voando” 

(2012, p. 243). Percebe-se assim, que Freud e Proust possibilitaram a Benjamin (apud 

Gagnebin, 2014) um fecundo e instigante “deslocamento do olhar”.  

 

2.2.1  O Narrador como escavador 

E se ilude, privando-se do melhor, quem só faz o inventário dos achados e não 
consegue assinalar, no terreno de hoje, local e posição em que é conservado o 
velho (BENJAMIN, 2012,  p. 246). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
70 “O Bloco Mágico é uma tabuinha feita de cera ou resina marron-escura, com margens de papelão, sobre a 
qual há uma folha fina e translúcida, presa à tabuinha de cera na parte superior e livre na parte inferior. Essa 
folha é a parte mais interessante do pequeno aparelho. Consiste ela mesma de duas camadas, que podem ser 
separadas uma da outra nas bordas laterais. A camada de cima é uma película de celuloide transparente, a de 
baixo é um papel encerado, ou seja, translúcido. Quando o aparelho não é utilizado, a superfície de baixo do 
papel encerado cola-se levemente à superfície de cima da tabuinha de cera” (FREUD, 2011). 
 
71 “que acolhe as percepções, mas que não conserva traço duradouro delas, podendo se comportar como uma 
folha em branco diante de cada nova percepção” (FREUD, 2011). 
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No pequeno texto Escavar e recordar, Benjamin (2012) recorre ao conceito de loci 

(lugar), referência à mnemônica clássica, ao ponderar sobre a memória como o local ou o 

“meio onde se deu a vivência”, refutando a ideia de que a memória seria um mero 

“instrumento” de investigação do passado. Para tanto, Benjamin utiliza a imagem do solo 

como metáfora, como o “meio72 no qual as antigas cidades estão soterradas” (2012, p. 245). 

Segundo Antônio Guerra (1993), o solo é uma “camada superficial de terra arável 

possuidora de vida microbiana e evolui à maneira de um ser vivo, tem ciclo vital” (p. 397), ou 

seja, pode ser jovem, adulto, velho ou morto – incompleto na sua formação, bem formado 

ou fóssil. Devido à sedimentação do material orgânico ali depositado, dos recorrentes 

movimentos gravitacionais de massa e das inúmeras tragédias naturais que podem acometer 

desde os pequenos vilarejos às grandes metrópoles, abaixo da superfície do solo existem 

múltiplas camadas fossilizadas a espera do escavador, do arqueólogo.  

Para Benjamin (2012), os “fatos” da vida, recordações ou lembranças, nada mais são 

que camadas fossilizadas a espera do escavador para revolvê-las com “enxada cautelosa e 

tateante na terra escura” (p. 246), continua, em tom de aconselhamento, “quem pretende se 

aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava” (p. 245) 

como alguém que recebe a incumbência de trazer as camadas fossilizadas à superfície, à luz, 

para que sejam investigadas. Seguindo esta linha de pensamento, quem seriam estes 

escavadores cautelosos na arte da narrativa Benjaminiana? Certamente os narradores 

autênticos ou tradicionais, os historiadores (apenas os materialistas) e os psicanalistas73. 

Freud (2006) foi quem, a partir de seus estudos sobre a histeria, mais 

especificamente a partir do caso da Srta. Anna O. – paciente do médico e fisiologista 

austríaco Josef Breuer, desenvolveu um método de cura fundamentado na fala: a psicanálise 

(talking cure). Inicialmente Freud contava com a hipnose, mas logo assume não ser adepto 

desta ferramenta de acesso, a abandona, e passa a levar seus pacientes a um estado de 

concentração profunda com o propósito de decifrar suas fantasias e desejos.  O pai da 

psicanálise (apud Corso, 2011) “descobriu que por trás de cada sintoma de que se 

queixavam [os pacientes neuróticos] havia uma história para contar” (p. 20) cuja trama 

construída por eles era composta por fatos reais e imaginários igualmente importantes, 

ratificando assim a natureza ficcional da vida psíquica no humano: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 “Meio físico: é o mesmo que meio natural, isto é, caracterizado pelos diversos elementos físicos e bióticos. 
As formas de relevo, as rochas, os solos, os rios, os climas, a vegetação e a fauna constituem elementos do 
meio físico” (GUERRA, 1993, p. 284). 
 
73 Para Gagnebin, “a prática psicanalítica poderia ser entendida como uma nova forma de narração, portanto, 
uma nova aproximação à dinâmica do lembrar e do esquecer” (2014, p. 227). 
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O discurso possível a respeito do que somos e do que nos aflige será constituído 
de histórias: são tentativas de estabelecer um sentido para nossa existência e uma 
trama para sustentar nossos desejos (CORSO, 2011, p. 20). 
 

Ao “estabelecer um sentido para nossa existência” (Corso, 2011, p. 20) pode-se 

dizer que as histórias74 têm a capacidade de organizar o caos psíquico. Para  Bruner (apud 

Geertz, 2001), “vivemos num mar de histórias” (p. 171), em que a cada braçada  pode-se 

ouvir novas histórias, contar velhas histórias, usurpá-las de narradores desatentos e, na falta 

de inspiração ou emoção,  pode-se ainda comprar boas histórias. Neste vasto mar elas 

podem ser trágicas, dramáticas, comoventes ou divertidas; têm o poder de aconselhar, 

informar, ensinar e, o mais importante, de fortalecer os vínculos entre as pessoas 

pertencentes a um mesmo tronco familiar ou grupo identitário. Por este prisma o modo 

narrativo é ao mesmo tempo uma ferramenta mental de construção da realidade e um 

instrumento de acesso a esta  realidade. Portanto, contar e ouvir histórias, com todas as 

nuances gestuais e sonoras que as acompanham, é um meio para que se estabeleça uma 

ponte comunicativa entre o “eu” e o outro, entre “nós” e o mundo externo impaciente por 

sentido.  

James Hillman (1978), analista junguiano, um dos fundadores da psicologia 

arquetípica, segue alguns caminhos e um deles seria a poética (poesis), tendo em vista que o 

poeta leva às profundezas com palavras bem articuladas. Na perspectiva imagética 

hillmaniana, as palavras são polissêmicas; cada palavra torna-se múltipla e pode ser ouvida 

como uma metáfora. “Psique é imagem, como Jung disse. Nós ficamos na imagem visto que a 

psique em si também permanece na imagem” (HILLMAN, 1978, p. 171, tradução nossa).  

Faz-se necessário explanar que para Hillman imagem não é um conceito, e não é só 

pictórico, visto que ele considera que conceitos são generalizações abstratas diferentemente 

de imagem que é a própria psique motivo pelo qual não se enquadra em um conceito. A fim 

de elucidar suas ideias, Hillman cita um provérbio islandês, “cada sonho é verdadeiro 

dependendo de sua interpretação” para apontar que há vários caminhos de interpretação, 

que uma única forma de olhar se fecha em uma só possibilidade, um só caminho. Para tanto, 

deve-se esquivar de uma tática de interpretação e manter-se na imagem. “Quando 

percebemos a multiplicidade inerente do significado da própria imagem, não podemos forçar 

o sonho em uma única verdade” (HILLMAN, 1978, p.152; 156, tradução nossa). Ele ainda 

alega que sua forma de trabalhar é com o aprofundamento das imagens por meio de 

analogias metafóricas, quanto maior o aprofundamento maior as ‘verdades’ se apresentam.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Segundo E. M. Forster “a base do romance é uma estória, e uma estória é uma narrativa de eventos 
dispostos conforme a sequência do tempo” (2004, p. 74). 
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Dessa forma, Hillman (2010) traz as “ficções” de Freud, Jung e Adler, a fim de 

escrever a própria ficção, tendo em vista que a teoria que cada um formou não é 

descolada de sua própria história e que contém nelas mesma a “cura”. A alma (psyché, 

anima) repete-se de forma infinita, sendo que tal repetição está ligada a tentativas de 

aprofundamento com o objetivo de extrair dessas repetições novos significados. 

Ressalta-se que do ponto de vista do ego, a circularidade é neurótica, mas a circularidade 

para a alma de certa forma força o ego a trabalhar em favor da psique, “a repetição é 

uma maneira de nos tornarmos aquilo que somos” (BARCELLOS, 2012, p.87). Assim, a 

proposta hillmaniana é uma mudança de perspectiva, em que as múltiplas histórias e 

narradores dentro do paciente e do analista apresentam-se no setting por meio da poesis 

e da mitologia. No tocante à ficção do álbum de fotografias, ele é múltiplo em si mesmo, 

cada fotografia contém outras, ou seja, há um matiz de significados sem se fechar em um, 

também a sequência não é da parte de uma lógica racional ou esperada, pode-se dizer 

que seria uma lógica do coração, a realidade é da ordem da subjetividade, como 

apontaram outros autores supracitados.    

Ressalta-se uma entrevista com Freud realizada pelo filósofo italiano Giovanni 

Papini (apud Hillman, 2010) em que Freud faz uma confissão:  

Meus livros, de fato, se parecem mais com trabalhos da imaginação do que com 
tratados de patologia [...] Eu consegui vencer meu destino de forma indireta e 
realizei meu sonho: permanecer um homem de letras, embora, na aparência, ainda 
seja um médico (p. 11).  
 

Ao admitir que suas histórias de casos sejam também “trabalhos da imaginação” 

vemos descortinar na psicanálise de Freud o seguinte cenário: um “contador” ou narrador 

que se utiliza da ficção para organizar e exteriorizar um sofrimento ou incômodo e um 

“ouvinte” que faz uso dos mesmos processos imaginativos, a partir dos seus registros, com o 

propósito de reconstrução da história narrada em busca de sentido para as aflições relatadas 

pelo contador. Contudo, Hillman (2010) vai ainda mais além ao levantar a hipótese de que 

na contemporaneidade as pessoas vão à análise em busca de uma solução ao que o autor 

chama de uma “história de caso”, ou melhor, alguém que lhes ajudem a encontrar “uma 

trama75 para ser vivida” a fim de que reconheçam a si mesmas num mito (2010, p. 79). 

Ressalta-se que para Hillman trama e mito são sinônimos, pois “estar num mythos é estar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Para Hillman “história” e “trama” são coisas diferentes: “O rei morreu e então a rainha morreu é uma 
história. O rei morreu e então a rainha morreu de desgosto é uma trama. Uma história responde o que 
acontece depois; uma trama nos diz por quê” (2010, p. 20). 
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inescapavelmente ligado a poderes divinos e, além disso, estar em mimese com eles”, pois há 

uma regência de deuses com suas histórias e que são as histórias da humanidade, do que é 

arquetípico, tendo isso em vista que é dessa forma que as respostas para os “porquês” 

poderão ser encontradas em uma história individual e subjetiva (2010, p. 23/24). 

O negócio terapêutico, como um todo, é esse tipo de exercício. Ele retoma a 
tradição oral de contar histórias; a terapia “re-historia” a vida. Naturalmente, 
temos de voltar à infância para fazer isso, pois é lá que nossa sociedade, e cada um 
de nós, colocamos a imaginação (HILLMAN, 2010, p. 76). 
 

Contar histórias exige “processos imaginativos” (Hillman, 2010), portanto é preciso 

voltar à infância por dois motivos: porque é lá, por excelência, o lugar da imaginação, assim 

nos fizeram acreditar; é onde se encontra o início, a origem, da história de cada um: as 

primeiras recordações, percepções e sensações. Aqui, neste ponto, temos um encontro 

frutífero entre a psicoterapia com base na tradição oral do contar e as narrativas que 

animam as coleções de fotografias domésticas, abrigadas no “objeto mitológico76” álbum de 

família, em que a narração da história77 segue uma rigorosa cronologia, as características do 

próprio objeto e consequente gestualidade do virar as páginas, assim sendo fundamentado na 

cultura escrita e tipográfica, somado às constantes repetições inerentes ao universo das 

narrativas orais, episódica e não linear, que faz do objeto álbum de fotografias um híbrido 

entre duas culturas e que tem como principal função organizar e “re-historiar” (Hillman, 

2010) a vida psíquica. Fazendo que o narrador, um “homem normal” que segundo Oliver 

Sacks é aquele que está “situado no movimento de um relato, ele é uma história e pode 

dizê-la para si mesmo” (apud CARRIERE, 2004, p.11), vivenciando constantemente a 

incompletude da sua história pessoal (e do grupo ao qual pertence) pela quantidade de 

páginas em branco pela frente e por julgá-la sempre aquém da história que realmente deveria 

protagonizar. Portanto, o que lhe resta é seguir vivendo em busca (ou na caça) das 

fotografias que se encaixem tanto nos espaços vazios das páginas do álbum, quanto na 

história que se deseja fantasiar ou contar. Posto que, segundo Silva (2008), “a imagem é 

apenas um pretexto para seu narrador” (p. 75) e facilmente se curva diante do poder da 

narração: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
76 Para Baudrillard, “objeto antigo, este, é puramente mitológico na sua referência ao passado. Não tem mais 
resultado prático, acha-se presente unicamente para significar. É inestrutural, nega a estrutura, é o ponto-limite 
de negação das funções primárias. Todavia não é nem funcional nem simplesmente “decorativo”, tem uma 
função bem específica dentro do quadro do sistema: significa o tempo” (2008, p. 82). 
 
77 Definida por Edward Morgan Forster como “uma narrativa de eventos dispostos conforme a sequência do 
tempo” (2005, p. 74).!
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[...] nunca estamos satisfeitos com nossos narradores, com nossos roteiristas, por 
exemplo. E isso é normal. Nenhum espelho pode nos satisfazer plenamente. Todos 
os povos, em todas as épocas, decepcionaram-se com seus autores, com seus 
narradores. Todos queriam histórias melhores. Porque eles são feitos dessa 
substância. Eles se reconhecem nela, identificam-se com ela. Queriam que suas 
histórias fossem melhores porque eles mesmos sonham ser melhores (CARRIÈRE, 
2004, p. 10). 
 

Mas retornar à infância, no contexto dos álbuns de fotografias, geralmente não é 

o objetivo primeiro. Chegar ao início de tudo acontece gradualmente, de trás pra frente, 

da superfície às camadas mais profundas como é o trabalho de escavação em um sítio 

arqueológico, assim é também o recordar ou o rememorar. Segundo Silva “o álbum 

permite uma reordenação indo em direção ao passado, da última foto à primeira” (2008, 

p. 75), independentemente por onde se começa, seja no Natal de 1978 ou no aniversário 

de 12 anos, o início da história, geralmente a infância, acaba por exercer naturalmente 

uma força de ímã sobre quem a conta e quem a ouve e é lá que certamente se irá chegar. 

 

2.3  “Narrativa e Cura” 

A força da narração e do narrar, na teoria Benjaminiana, parece se firmar em 

dois princípios fundamentais: o reconciliar-se com a morte ou resistência à finitude por 

meio da relação narrador-ouvinte, o que implica um desejo missionário por parte do 

ouvinte de reter a coisa narrada, garantindo, desta forma, sua “transmissão” entre 

gerações; e a capacidade humana de produzir semelhanças com fim comunicativo, de 

“responder ao mundo com ações construtivas”(GEBAUER; WULF, 2004, p. 13). Aos 

homens não basta estar no mundo de maneira passiva,  contentar-se com o que está 

posto, mas é necessário dar forma a este mundo físico dado, apropriar-se dele a fim de 

humanizá-lo. Os processos miméticos “produzem imitação e representação, imagens e 

ficções, adaptação ao outro e à sua representação” (GEBAUER; WULF, 2004, p. 14), 

portanto, são as “ações miméticas” que viabilizam o mundo simbólico, tão importante 

para a sobrevivência psíquica quanto o mundo físico para o corpo biológico. 

No texto Narrativa e Cura, Benjamin (2002) formula duas instigantes perguntas, 

são elas: 1. “a narração não criaria, muitas vezes, o clima apropriado e a condição mais 

favorável de uma cura?”;  2. “não seria toda doença curável se ela se deixasse levar pela 

correnteza da narração até a foz?” (p. 115). Se a resposta for positiva, tem-se aqui um 

quiasma, o cruzamento de duas questões fundamentais para este estudo: o declínio da 

experiência (fala, gesto e audição), como vislumbrado por Benjamin, consequentemente, 
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o fim da narração autêntica e seu poder curativo. O que sugere a incidência de novas 

patologias em virtude de um crescente isolamento e perturbador silêncio (não-narração), 

que tem início com a “tecnologização” da palavra, como estudada por Ong (1998), que, 

entre outros fatores, intensifica-se nos primeiros anos da década de 80 com o 

lançamento do IBM PC 5150, primeiro computador destinado ao usuário final 

(CARDOZO, 2014). Uma década se passa e a internet passa a ser explorada 

comercialmente, ganhando espaço dentro das casas, escolas e locais de trabalho; na 

década seguinte, surgem os ambientes de rede social que reforçam ainda mais este 

isolamento sob a falsa impressão de se estar entre “amigos”. 

 O texto de Benjamin (2002) enfoca o poder da palavra oral com o objetivo de 

curar o outro, como uma mãe que, sentada na cama ao lado do filho doente, coloca-se a 

contar histórias a fim de curá-lo de uma febre alta, por exemplo, livrando-o de tal 

martírio. Ressalta-se que essa fala vem acompanhada de gesto e de toque, um afago que 

associado ao som da voz e à estrutura narrativa das histórias infantis que proporcionam 

aconchego, proteção e, consequentemente, cura.  

A história só existe quando é contada ou lida e se atualiza para cada ouvinte ou 
cada leitor. “Era uma vez” quer dizer que a singularidade do momento da narração 
para alguém unifica o passado mítico – fora do tempo – com o presente único – no 
tempo – daquela pessoa que a escuta e presentifica. É a história dessa pessoa que 
se conta para ela por meio do relato universal (MACHADO, 2004, p. 23). 

 

Sobre o relato universal, o mito, Joseph Campbell presenteia seus leitores (ou 

espectadores78) com uma pergunta primordial seguida de esclarecedora resposta: “O que 

nossas almas devem aos mitos?” Ao que Campbell, sem hesitar, responde certeiramente 

que a função dos mitos é “harmonizar a mente79 e o corpo”, complementa dizendo que 

os mitos, assim como os ritos, “eram meios de colocar a mente em acordo com o corpo 

e o rumo da vida em acordo com o rumo apontado pela natureza” (199180). Apontando 

assim a existência de um acervo comum de histórias com função ritualística de travessia 

no tocante à transposição dos diferentes estágios do desenvolvimento humano, como, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Entrevista concedida por Campbell ao jornalista Bill Moyers, para o canal PBS, uma rede de TV educativa, 
nos EUA, entre 1985 e 1986,  que resultou também em um importante livro chamado O poder dos mitos, 
publicado no Brasil em 1991. 
 
79 Interessante observar que tanto Campbell quanto Jung e Hillman tratam “mente” e “alma” como sinônimos, 
tendo em vista que para eles mente e alma significam psique, que é diferente do que os neurologistas chamam 
de mente. 
 
80 E-book, localização 1511 de 4554. 
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por exemplo, a função de instigar um jovem ouvinte a participar da vida social do grupo 

em que sua participação efetiva seria a única forma de garantir a continuidade das 

narrativas, das crenças, dos modos de fazer e de viver inerentes à sua cultura, 

fortalecendo, deste modo, os vínculos entre os sujeitos e o urgente sentimento de 

pertencimento. 

Já a literatura infantil do século XIX81 ao trabalhar os temas universais, como os 

mitos, não só estimula a imaginação82 - por conta da ausência de imagens visuais prontas, 

mas, como bem observou Kehl (apud Corso, 2006), auxilia também na simbolização e na 

resolução de “conflitos inconscientes”, próprios ao universo das crianças, apresentando-

se ainda como “criadora de espaços psíquicos tão reais e potentes quanto à dita 

realidade da vida” (p. 25 e 26). Funciona como um sustentáculo de um pensamento 

filosófico pueril em que “as crianças usam as histórias como sistemas para organizar sua 

vida e seus impasses” (CORSO, 2011, p. 20), portanto, um uso que vai muito além do 

recreativo e lúdico.  

Geertz (2001, p.171) afirma que “crescer entre narrativas é palco essencial da 

educação”, já Bruner (apud GEERTZ, 2001) diz que as narrativas fundamentam a “cultura 

da educação” (p. 171), dessa forma, ambos os pesquisadores concordam em um 

importante ponto: que a infância vem sendo cada vez mais tolhida no que diz respeito ao 

fomento da “arte da narrativa” como ferramenta de sociabilização e de saúde psíquica. 

Assim, as narrativas e os mitos quando deveriam ser utilizados com maior vigor e com 

critério nas escolas de educação infantil, principalmente, acabam por ser subutilizados 

tanto no seu conteúdo, no enredo das histórias, quanto nos “artifícios narrativos” 

criados pelas próprias crianças em busca de sentido e expressão (GEERTZ, 2001). 

Ainda com o propósito de curar o outro, nota-se um Benjamin (2002) místico se 

referir, com naturalidade, ao poder curativo das palavras mágicas ao mencionar os 

Encantos de Mersenburger, que são fórmulas mágicas, esconjuros da mitologia germânica 

pré-cristã, encontradas dentro de um manuscrito teológico do século IX, na cidade de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
81 Seja ela, a história, lida pela própria criança ou contada por um adulto. 
 
82 “As narrativas populares europeias, matrizes dos modernos contos infantis que, a partir das adaptações feitas 
no século XIX, passaram a integrar a rica mitologia universal, não apresentavam a riqueza simbólica que faz dos 
contos de fadas um depositário de significações inconscientes aberto à interpretação psicanalítica. Na verdade, 
eles nem eram destinados especificamente às crianças, nem parecem aliados a uma pedagogia iluminista” (KHEL 
apud CORSO, 2011, p. 22). 
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mesmo nome. Uma das fórmulas mágicas era de cura e trazia o relato de como Odin, o 

deus patrono da magia, tratou e curou a pata do cavalo do deus Balder (LANGER, 2015). 

Assim, por analogia, aqueles que acreditassem e entoassem a fórmula mágica alcançariam 

igualmente a cura desejada. Também  Ong (1998), como Benjamin (2002), acreditava no 

potencial mágico da palavra falada quando escreveu que ela tem o poder de “agrupar os 

seres humanos de forma coesa” (1998, p. 88).  Mais do que isso, fazer que narrador e os 

ouvintes (audiência)  tornem-se uno consigo mesmos e com os outros, concebendo-os 

indivisíveis ou inseparáveis por conta da urdição de um forte vínculo. 

A força interiorizadora do mundo oral tem uma ligação especial com o sagrado, 
com as preocupações fundamentais da existência. Na maioria das religiões, a 
palavra falada exerce uma função fundamental na vida cerimonial e devota (ONG, 
1998, p. 88). 
 

Até mesmo as religiões que hoje se apoiam em textos, como o Cristianismo, 

priorizam a leitura em voz alta a fim de usufruir ao máximo a potência original e mágica 

da palavra falada e cantada na compreensão do evangelho, por exemplo. Também o 

sacramento da reconciliação ou penitência, por meio da confissão, é outro momento na 

vida religiosa em que a oralidade é preponderante. O filósofo francês Jean-Luc Nancy, 

em seu pequeno e provocativo livro À escuta (2014), refere-se à confissão auricular como 

“uma intimidade secreta do pecado e do perdão” (2014, p. 13), em que a escuta ou a 

“penetração acústica”, segundo Nancy, apresenta-se em segredo no confessionário – um 

móvel de madeira em que o padre fica sentado no seu interior, encoberto por cortina ou 

treliça, escutando a confissão dos penitentes em nome de Cristo.  

Segundo Dom Aloísio Roque Oppermann (2008), arcebispo de Uberaba, Minas 

Gerais, “confessar-se é psicologicamente atualíssimo” por promover o alívio da culpa e 

das angústias de forma catártica, semelhante à psicanálise de Freud:   

Muito tempo antes de Freud, o sacramento da penitência já era uma catarse. Mas 
não só isso. Além dos recursos da ciência, e do alívio das angústias, a confissão 
pode ser uma cura da alma, que a ciência não pode conceder (OPPERMANN, 
2008). 

 

Já no Budismo, os ensinamentos de Buda foram transmitidos unicamente por via 

oral e, mesmo depois de sua morte, continuou por séculos, ressaltando que como 

ocorreu com a maior parte dos textos sagrados, os ensinamentos foram escritos em 

algum momento da história sem, contudo, perder sua tradição oral. Este é o caso de O 

Livro tibetano dos mortos ou Bardo Thodol, por exemplo, pertencente ao Budismo tibetano. 
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Segundo C. G. Jung83(1993), o Bardo Thodol é um texto que “pretende ser um guia para 

os mortos [e moribundos] durante o período de sua existência no bardo, simbolicamente 

descrita como um estado intermediário, de 49 dias de duração, entre a morte e o 

renascimento” (p. 35). Em sua gênese, era armazenado e recitado aos mortos segundo 

técnicas mnemônicas e transmitido oralmente pelos mestres aos seus discípulos. Assim, 

por intermédio destes “sábios anciões”, as palavras eram proferidas ao moribundo com 

o propósito de libertá-lo, via audição, do estado intermediário entre a vida e o 

renascimento, chamado pelos ocidentais de morte.  

Se por um lado, Jung (1993) elogia o caráter generoso e humano do texto 

sagrado Bardo Thodol, quando diz que “todos os que lerem este livro com atenção e se 

deixarem tocar por seu conteúdo sem preconceitos terão valiosa recompensa” (p. 36), 

por outro, ele faz uma veemente crítica à figura do “filósofo ocidental”, o Europeu mais 

especificamente, por sua visão unilateralizada e simplista que “ama a clareza e a não-

ambiguidade”. Para Jung (1993), a mente ocidental nutre uma devoção servil pelas 

“explicações racionais” (positivistas) que acaba por inviabilizar uma compreensão 

metafísica mais abrangente dos segredos da psique humana. Sobre o filósofo ocidental, 

Jung diz: 

Para ele, a alma [leia-se psique] é algo deploravelmente pequeno, sem valor, 
pessoal, subjetivo e muitas outras coisas mais. O ocidental, portanto, prefere 
utilizar a palavra mente, embora ele goste de pretender, ao mesmo tempo, que uma 
afirmação que pode ser de fato bastante subjetiva seja, na verdade, feita pela 
“mente”, como é natural, pela “Mente Universal”, ou mesmo – em caso de apuros 
– pelo próprio “Absoluto”. Essa presunção, bastante ridícula, é, provavelmente, 
uma compensação para a lamentável pequenez da alma (1993, p. 37). 
 

Voltando às perguntas iniciais de Benjamin (2002), mais especificamente sobre se 

“não seria toda doença curável se ela se deixasse levar pela correnteza da narração até a 

foz?”, depara-se como as “narrativas em medicina”; uma ferramenta de investigação tão 

importante e poderosa quanto à tecnologia empregada nas máquinas geradoras de 

imagens do corpo humano em alta definição, como o exame de ressonância magnética84, 

por exemplo. Para as médicas e pesquisadoras Eloísa Grossman e Maria Helena Cabral 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Jung faz um comentário psicológico na seção “Estudos introdutórios” da edição publicada originalmente nos 
Estados Unidos, 1960, com a coordenação de W. Y. Evansm-Wentz, e traduzido e publicado no Brasil pela 
Editora Pensamento, em 1985 (primeira edição). Consultada: 9 ed.,  1993. 
 
84 “É um exame simples e não invasivo que consegue obter imagens de alta definição de todos os órgãos do 
corpo humano. O método se utiliza de um grande campo magnético para adquirir fotos das regiões de 
interesse” (Fonte: Laboratórios Fleury – Medicina e saúde).  
!
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de Almeida Cardoso (2006) a doença pode gerar múltiplas narrativas: como a inscrita no 

próprio corpo, ou seja, os vestígios deixados pelo adoecimento; a narrativa oral dos 

pacientes sobre suas dores e angústias e a transformação desta em registro clínico pelo 

médico, gerando uma narrativa escrita com finalidade arquivística. Interessa aqui, 

particularmente, a narrativa oral do paciente frente à complexa e à desafiadora missão 

do médico ouvinte em “entender uma história no contexto de outras histórias” 

(GROSSMAN; CARDOSO, 2006, p. 7).  

Desta forma, para se entender o processo de adoecimento, com intuito de 

diagnóstico, é preciso investigar o contexto histórico, social, familiar e até mesmo 

político no qual o paciente está inserido. Para tanto, reconhecem as médicas 

(GROSSMAN; CARDOSO, 2006), “a singularidade de cada caso emerge do ato de 

narrar” (p. 7), em que, para que se estabeleça de fato um vínculo de confiança entre 

médico e paciente, entre ouvinte e narrador é necessário mais do que conhecimento e 

habilidades técnicas, é fundamental a empatia, pois ouvir é gesto altruístico que exige, 

consome energia vital e leva tempo. Por fim, dado este contexto, espera-se que o 

médico, assim como o padre no confessionário, seja alguém aberto à escuta, que sabe 

manter segredo e que exerce a práxis do perdão e do aconselhamento, ou seja, alguém 

capaz de promover a cura não só do corpo físico, mas também da alma.  

 

2.4  Narrativas de si ou ficções autobiográficas 

Vivemos numa história, a nossa, e também na história de algumas pessoas. E 
também vivemos em outras histórias que nos são próximas. E também vivemos em 
outras histórias, que partilhamos com nossos vizinhos, com nosso povo, às vezes 
com toda a terra (CARRIÈRE, 2004, p. 10). 

 

Observa-se que a história de um indivíduo tem em seu bojo uma pluralidade de 

histórias, mesmo as narrativas autobiográficas, supostamente sustentadas pelas 

recordações de um único personagem - o narrador - cruzam necessariamente com 

outras histórias, personagens e situações, que já foram ou serão compartilhadas com 

outros narradores, personagens e assim sucessivamente. De forma contínua, assim como 

o tempo, a história da humanidade é tecida, urdida ou tramada, muito mais sob a égide 

do esquecimento do que propriamente amparada pela reminiscência, lembra Benjamin 

(2012), ao se debruçar sobre o livro Em busca do tempo perdido, de Proust - a obra 

memorialística por excelência. Mas também Benjamin, como Proust e tantos outros 

filósofos, escritores e artistas, flertou com suas recordações em diferentes momentos da 



! "#!

sua escrita, embora, especificamente em Infância em Berlim por volta de 1900 85 

(1932/1933), ele tenha se deixado embevecer completamente por um passado repleto de 

objetos, cheiros, sonhos, murmúrios etc.  

Importante registrar que Benjamin (2012) dedicou suas preciosas recordações 

de infância a seu único filho Stefan, na época com quatorze anos de idade. O texto é uma 

coleção de memórias imagéticas, quase um álbum de fotografias,  logo nas primeiras 

linhas assume um tom de aconselhamento ao escrever: “saber orientar-se numa cidade 

não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa 

floresta, requer instrução” (p. 73). Nota-se, nessa coleção de recordações 

aparentemente soltas e fragmentadas, a transmissão de experiências comunicáveis entre 

um narrador autêntico e o seu discípulo. Ensinamentos que fazem emergir desde a 

“deselegância” (ou violência) existente por trás de uma ingênua coleção de borboletas 

até mesmo à serventia, adornada de poesia, de um ordinário objeto como um dedal 

utilizado por costureiras, mas que neste caso não pertencia a qualquer costureira, pois o 

dedal, de um “vermelho pálido” e ornamentado por “vestígios de antigas agulhadas”, 

integrava a “caixa de costura” de sua mãe.  

Os pequenos textos que integram Infância em Berlim por volta de 1900 parecem 

ocorrer aos saltos no rememorar de Benjamin (2012), isto é, são não lineares no tempo, 

que, neste caso, pulariam aparentemente de maneira descuidada por fadas que realizam 

desejos, passando pelo aroma da maçã assando na estufa do quarto e, por fim, pelo 

cansativo caminho para a escola percorrido em uma manhã de inverno. No entanto, 

diante de um leitor/ouvinte atento, é evidente a existência de um fio invisível que engata 

e amarra uma memória na outra. Portanto, parece existir uma lógica corporal interna no 

rememorar de Benjamin (2012) e que, da mesma forma, se estenderia a qualquer um que 

se permita a deambular por imagens do passado. O curioso é que ainda neste pequeno 

fragmento de texto, chamado “Manhã de inverno” (p. 84/85), ao confessar sua fadiga e 

“desejo de dormir até dizer basta” no banco da escola, vemos surgir de repente, nas 

últimas linhas, o Benjamin adulto - do presente - admitindo com ironia que ali já 

sinalizava sua “vã esperança” de que os estudos lhe garantiriam “colocação e sustento”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Alguns fragmentos de Infância em Berlim por volta de 1900 (Berliner Kindheit um Neunzehnhundert) foram 
publicados entre fevereiro e março de 1933, no jornal Frankfurter Zeitung. A publicação do livro completo, 
por Theodor W. Adorno, aconteceu somente após a morte de Benjamin. 
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Sinalizando que, de fato, as narrativas de si ou ficções autobiográficas são 

eficientes na organização do caos psíquico, pois olhar para trás, com a consciência de 

quem se é hoje, como fez Benjamin (2012) neste texto, o enquadra dentro dos 

parâmetros de "homem normal" definido por Sacks. Já para Hillman (2010) no campo das 

narrativas, a autocompreensão ou o "conheça-te a ti mesmo86" é uma ficção de cura com 

potencial "revelatório". Perspectiva que se assemelha às "memórias involuntárias", de 

Proust (apud Benjamin, 2012), que, para Benjamin, são acrescidas do fator “novidade” 

por conta de um “efeito de renovação do esquecimento no lembrar”, como aponta 

Gagnebin (2014).  

Do ponto de vista da narrativa, a autocompreensão é aquela ficção de cura que 
individua uma vida para a morte. Do ponto de vista imaginal, no entanto, a 
autocompreensão é interminável, pois, para começar, não esta no tempo. O 
"conheça-te a ti mesmo" é revelatório, não linear, descontínuo; é como uma 
pintura, um poema lírico; biografia inteiramente transformada em ato imaginativo 
(HILLMAN, 2010, p. 126). 

 

"Biografia transformada em ato imaginativo", em narrativa ficcional, é o processo 

alquímico resultante do abandono da literalidade em prol do “querer” da alma. Um 

caminho que alguns artistas souberam muito bem como trilhar. A julgar pela obra de uma 

vida inteira da cineasta belga Agnès Varda (Bruxelas, 1928), visto que sua filmografia é 

composta por pouco mais de quarenta títulos, sendo La Pointe Courte (1955) o primeiro 

deles e com importância singular na história do cinema por ser considerado o precursor da 

Nouvelle Vague francesa. Varda passeia com desenvoltura e elegância entre os formatos de 

longa e curta-metragem, entre a ficção e o documentário, passando pelo feminismo, 

engajamento político, resistência ideológica, amigos, família. Em 2008, com quase oitenta 

anos, resolveu "filmar um autorretrato", como ela mesma definiu: As praias de Agnès é um 

documentário autobiográfico, ou uma "autoficção87", e, logo na primeira cena, ela aparece 

em uma praia expondo diretamente para a câmera a caracterização da sua personagem: 

"faço aqui o papel de uma velhinha, gorducha e faladeira, que vai contando a vida"; uma 

espécie de anúncio do que está por vir: atuações ou “autoencenações”, depoimentos, 

narração over, off e imagens do seu arquivo pessoal e dos seus filmes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Ressalta-se que Jung cita essa frase da bíblia cristã, sendo que ele a põe num contexto psíquico.  
 
87 Conceito de Serge Doubrovsky “para descrever uma forma muito específica de autoescrita e que foi 
ampliado por Vincent Colonna como “qualquer texto envolvendo ‘la fabulação de soi’ (auto fabulação) e refuta 
a definição restrita porque não é um gênero, mas uma ‘postura’, ou atitude, tomada pelo autor no ato de 
escrever (BOYLE, 2012, p. 8). 
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O filme continua e, na mesma praia, Varda e sua equipe manipulam espelhos 

grandes, pequenos, antigos, danificados pelo tempo e novos, parecem testar formas de fixá-

los na faixa de areia, apesar do vento forte e do tempo nublado. Como espelhos são objetos 

indóceis para qualquer filmagem, podemos ver no reflexo, além da praia e da artista, toda a 

sua equipe e os equipamentos utilizados, como as câmeras e os tripés, certamente não a 

incomoda visto que “a diretora de cinema” ou “a cineasta” é uma das relevantes personas de 

Agnès. Nada melhor que os bastidores ou o reverso da câmera para nos lembrar de que as 

imagens não são a realidade, mas sim obras da imaginação. No enquadramento Agnès olha 

para um velho espelho, emoldurado com madeira pesada, diz lembrar-se dos móveis do 

quarto dos seus pais pela semelhança com o entalhe que adornava a cama e o armário, mas 

logo percebe a ausência do rangido da porta, um som que tanto gostava de ouvir. 

Num outro momento do filme, Varda nos conta sobre sua infância tendo nas mãos 

algumas fotografias domésticas que são também fixadas na areia, na mesma praia dos 

espelhos, mas o dia agora está ensolarado. Ela decide então encenar uma imagem da sua 

infância que frequentemente retorna à consciência, nela duas meninas brincam na areia, uma 

de maiô listrado e a outra, ela mesma, de maiô com alças longas. A artista interage com as 

meninas e o resultado é uma bela cena com camadas evidentes de tempos sobrepostos: 

Agnès aos dez anos de idade encontra Agnès aos oitenta e elas conversam naturalmente, 

como velhas conhecidas. 

Perto do fim de As praia de Agnès (2008), o filme é inundado por imagens - 

fotografias e trechos de vídeos - da família que construiu com o também cineasta Jacques 

Demy (1931-1990), com que foi casada por vinte e oito anos e para quem, sempre que tem 

oportunidade - e neste filme não foi diferente - declara o seu amor. Em seguida vemos 

Agnès Varda, sentada, folheando um antigo álbum de fotografias em uma praia. As fotos 

voam com o vento. Ela fecha o álbum, podendo-se ouvir o seu pensamento, em voz over, que 

diz: "a família é um conceito meio compacto. A gente sempre imagina todo mundo junto, 

como uma ilha de paz". Aqui é impossível não se lembrar de Benjamin (2012), ou melhor, de 

uma passagem específica em que diz o seguinte sobre o narrador: "seu dom é poder contar 

sua vida; sua dignidade é contá-la inteira" (p. 240). Portanto, Agnès Varda, no auge dos seus 

oitenta anos, na época das filmagens, é alguém que incorpora tanto o “narrador autêntico” 

de Benjamin, pela dignidade de poder contar sua vida “quase” inteira, quanto à condição de 

“normalidade”, de Oliver Sacks, por situar-se no “movimento de um relato” (apud 

CARRIÈRE, 2004, p. 11). E o filme deixa isto muito claro quando ela escolhe a praia não 

apenas como locação para as filmagens, mas também como metáfora para a “memória”, ou 
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melhor, para o lugar onde estão fossilizadas as camadas de recordações a espera do 

escavador – que, no caso, seria ela mesma, sendo que a imagem da praia é uma espécie de 

fenda temporal em que o passado, o presente e a idealização de futuro sobrepõem-se. 

Assim, neste segundo capítulo, partindo dos conceitos de experiência, oralidade e 

rememoração em Benjamin (2012), desenvolvidos em três importantes textos do autor, são 

eles: A imagem de Proust (1929), Experiência e pobreza (1933) e O narrador: considerações sobre 

a obra de Nikolai Leskov (1936), que se procurou fundamentar a importância do narrador e 

da narrativa oral que acompanhava o ritual de ver, contar e ouvir sobre as fotografias 

dispostas no antigo “álbum de família”. Um contar com objetivo de construção e de 

regeneração dos vínculos afetivos entre os integrantes de um mesmo grupo, de transmissão 

do conhecimento entre gerações e de promoção do autoconhecimento. Portanto, um modo 

narrativo com potencial de cura, como observou Benjamin em seu pequeno texto Narrativa 

e cura, assim como a psicanálise de Freud e os desdobramentos analítico e arquetípico, 

respectivamente, de Jung (1993) e de Hillman (2010). Neste contexto, devido à “privação da 

faculdade de intercambiar experiências” ou o fim da narração, segundo Benjamin (2012), a 

ausência do objeto “álbum de fotografias” e também da fisicalidade das próprias fotografias 

domésticas como dispositivo de memória e de narrativa memorialística, faz-se necessário 

pensar hoje, na chamada Cultura das Redes, sobre o fluxo da produção fotográfica 

doméstica ou vernacular e, principalmente, sobre a figura do narrador como guardião e 

escavador das recordações fossilizadas.  
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3  O NARRADOR ESCAFANDRISTA 

 

Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos se encontrou 
ao ar livre numa paisagem em que nada permanecera inalterado, exceto as nuvens, 
e debaixo delas, num campo de forças de torrentes e explosões, o frágil e 
minúsculo corpo humano (BENJAMIN, 2012, p. 124). 
 

Neste trecho de Experiência e pobreza (1933), escrito entre guerras, Benjamin 

conseguiu sintetizar, em poucas linhas, o sentimento de desolação que acometera a toda 

uma geração. Frente às atrocidades da Primeira Grande Guerra (1914-1918) e, nos 

próximos anos, com a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa, período no qual as 

pessoas se viram entregues à própria sorte, Benjamin (2012) construiu neste texto, 

também em O Narrador (1936), a imagem pungente de um corpo frágil e minúsculo 

exposto às intempéries do tempo, portanto desprotegido e vulnerável, sujeito aos 

inesperados bombardeios vindos pelos ares, explosões e humilhações constantes. Um 

corpo que se encontrara rodeado por uma paisagem irreconhecível, completamente 

destruída, por isso não configuraria exagero, neste contexto, chamá-la de inóspita ou 

inabitável. Como o próprio Benjamin (2012) diz, não é de se espantar que as pessoas 

emudecessem frente ao horror vivido durante a primeira guerra, o que resultou em uma 

infinidade de relatos escritos, publicados em forma de livros, que para o autor nada 

mantinham em comum com as experiências transmitidas oralmente. 

Entretanto, a imagem desoladora construída e relatada por Benjamin foi também 

compartilhada por inúmeros sobreviventes desta mesma conjuntura histórica, como, por 

exemplo, o escritor italiano Primo Levi 88  - nascido no fim da primeira guerra e 

sobrevivente de um dos campos de concentração do complexo de Auschwitz, na segunda 

guerra mundial. Levi (1988) escreveu, no prefácio do seu livro, que contar “aos outros” 

sobre as atrocidades vivenciadas no campo de extermínio nazista era uma necessidade 

elementar e que esta teria sido a principal razão para o nascimento da sua obra 

memorialística Se questo è un uomo (1947), traduzido no Brasil por É isto um homem?, 

cujos capítulos foram escritos, segundo o autor, “por ordem de urgência” e com 

“finalidade de liberação interior” (p. 8), uma maneira de dar vasão às dolorosas e 

inimagináveis experiências vividas no Campo. Benjamin não viveu para ler os relatos de 

Primo Levi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 O relato de Benjamin (1892-1940) diz respeito à sua experiência mediante as atrocidades da primeira  guerra. 
Já Primo Levi (1919-1987), detido pela milícia fascista em 1943, relata sua experiência sobre os horrores da 
segunda grande guerra quando da sua prisão em Auschwitz. 
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Dono de uma escrita febril guiada por, como Levi (1988) mesmo escreveu, um 

“impulso imediato e violento” de tornar “os outros” participantes ou conhecedores do 

caos, da violência e da desumanização praticada pelo regime nazista. No livro, ao mesmo 

em tempo que ele narra suas experiências como prisioneiro judeu, faz também uma 

profunda reflexão sobre o comportamento humano. Na urgência do primeiro capítulo, 

Levi dirige-se aos leitores com a seguinte pergunta: “É isto um homem?”, questionando-

se e aos leitores sobre o que é, afinal, ser humano no contexto de uma guerra mundial. 

Ressalta-se que logo nas primeiras páginas, a fim de responder à pergunta colocada, um 

conselho em forma de advertência é versejado. 

Vocês que vivem seguros 
em suas cálidas casas 
vocês que, voltando à noite, 
encontram comida quente e rostos amigos, 
 

pensem bem se isto é um homem 
que trabalha no meio do barro, 
que não conhece paz, 
que luta por um pedaço de pão, 
que morre por um sim ou por um não. 
Pensem bem se isto é uma mulher, 
sem cabelos e sem nome, 
sem mais força para lembrar, 
vazios os olhos, frio o ventre,  
como um sapo no inverno. 
 

Pensem que isto aconteceu: 
eu lhes mando estas palavras. 
Gravem-na em seus corações, 
estando em casa, andando na rua, 
ao deitar, ao levantar; 
repitam-na a seus filhos. 

 
Ou, senão, desmorone-se a sua casa, 
a doença os torne inválidos, 
os seus filhos virem o rosto para não vê-lo. 
(LEVI, 1998, p. 9) 

Assim, frente ao mutismo dos soldados que retornaram do front em 1919, em 

virtude do impacto causado pela desmedida tecnologia bélica, empregada com o objetivo 

de surpreender os soldados, além da população civil pelo espaço aéreo por conta dos 

aviões, dos aeróstatos e das armas químicas, Benjamin (2012) constatou que “uma forma 

completamente nova de miséria recaiu sobre os homens com esse monstruoso 

desenvolvimento da técnica” (p. 124). Uma miséria (ou pobreza) não apenas de 

experiência comunicável via oralidade – imprescindível na consolidação e regeneração 

dos vínculos de um povo ao seu patrimônio cultural imaterial, mas também de 

humanidade, no sentido privado e social. Nesta mesma toada, observa Gagnebin (2014), 
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que “o desenvolvimento técnico capitalista contemporâneo”, que avança como um rolo 

compressor sobre o presente, acabou por promover uma descrença generalizada de um 

possível retorno às “formas comunitárias de vida, lembrança e narração” (p. 221), às 

quais se referia Benjamin em seus textos, que evidentemente não poderia ser diferente 

dada às transformações “tecno-sociais”, históricas e políticas. 

Por fim, Gagnebin (2014) lança um desafio: a urgência de  inventar “outras 

formas de memória e narração” (p. 221) a fim de continuar a construção de pontes 

sólidas (leia-se críticas) entre o passado e o futuro. Garantindo, deste modo, a 

transmissão e o armazenamento das histórias e dos saberes, ou seja, das experiências 

vividas e apropriadas, evitando, consequentemente, o simples acúmulo infundado de 

informações “novas”, característico da Cultura digital, que logo perdem a validade. 

[...] para lutar contra esse encurtamento da percepção temporal, contra essa 
espécie de narcisismo do presente, que corre atrás de novidades rapidamente 
caducas segundo a lei do consumo de mercadorias novas, deve-se inventar outras 
formas de memória e narração, capazes de sustentar uma relação crítica com a 
transmissão do passado, com o lembrar, e com a construção do futuro e o esperar 
(GAGNEBIN, 2014, p. 221). 
 

Isto posto, seria mesmo possível a invenção de novas formas de memória e de 

narração, como sugere Gagnebin? Na Cultura das redes ou especificamente no virtual89 

como se configuram as novas formas de narrar sobre si mesmo? No facebook, por 

exemplo, quem é o sujeito narrador ou enunciador? Quem controla ou se deixa afetar 

pela atividade do lembrar? O “eu” ou o programa? O tema da memória é um vasto 

universo sobre o qual se debruçou importantes nomes da filosofia e das ciências médicas, 

como Platão, Santo Agostinho, Ebbinghaus, Freud, Bartlett, Henri Bergson, Benjamin, 

Paul Ricoeur, Alexander Luria, Michael Gazzaniga, Oliver Sacks, entre tantos outros, cada 

qual contribuiu sobremaneira para o estudo da memória não apenas como faculdade ou 

aptidão natural, mas também como a capacidade do lembrar, no sentido psicológico, e 

das reminiscências, ou seja, sobre as imagens que voltam à memória consciente, o 

lembrar, o rememorar ou o recordar, chamadas também de imagens mnêmicas.  

Para responder às questões acima, é preciso definir primeiro de que “memória” 

se está falando. Dentre as inúmeras definições e caminhos teóricos possíveis, interessa 

aqui especificamente a memória individual atravessada pela temporalidade, embora ela 

jamais se dissocie da memória social ou coletiva, ou seja, uma memória que se transforma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Para Kamper (1997) o “virtual” se configura como a despedida do corpóreo (p. 1). 



! "#!

com o passar do tempo e que tem como principal função esculpir a identidade do sujeito, 

que quando ausente torna este mesmo sujeito anônimo, sem história, consequentemente, 

desprovido da faculdade de narrar sobre si mesmo90. Portanto, as narrativas autobiográficas, 

ancoradas na memória pessoal, como os diários, os álbuns fotográficos familiares e, mais 

recentemente, as coleções de fotografias publicadas e armazenadas nas redes sociais online, 

como o facebook, por exemplo, são modos de “existir” que espelham ou respondem aos 

anseios do tempo ao qual pertencem. São também ferramentas estratégicas ou dispositivos 

extracorpóreos de memória que supostamente funcionariam para auxiliar os sujeitos na 

busca pela tão almejada condição de normalidade, de “homem normal” como apresentada 

por Sacks (apud CARRIÈRE, 2004).  

Sendo assim, persiste a pergunta: quais seriam estas outras formas de narração de 

que fala Gagnebin? Em tempo, Benjamin (2012) mencionou duas: o romance, característico 

da sociedade burguesa moderna, e a escrita jornalística, fundamentada na informação nova, 

sendo que as duas foram pensadas em profundidade pelo autor frente às experiências 

traumáticas pelas quais passou o “frágil e minúsculo corpo humano” (p. 124), quando da 

primeira guerra. À vista disso, Gagnebin (2011) arriscou a hipótese de que só seria possível 

emergir um novo tipo de narratividade quando se estabelecesse “uma outra relação, tanto 

social como individual, com a morte e com o morrer” (p. 65). Questão que se apresente de 

tempos em tempos mediante não somente às grandes tragédias humanas, como as guerras, 

epidemias e as catástrofes ambientais, mas também frente às transformações tecnológicas 

que modificam sobremaneira os gestos e o pensamento humano. Portanto, dado este 

contexto, que tipo de narração ou narratividade delineia-se na Cultura digital, ou melhor, no 

virtual, quando da ausência do corpo? Na possibilidade afirmativa de um novo narrador, 

quais seriam suas características?  

 

3.1  DA [IM]POSSIBILIDADE DE UM NOVO NARRADOR... 
 

Para Norval Baitello (2012) o propósito da comunicação é a “criação de pontes 

para atravessar o abismo que separa o eu do outro” (p. 60) visto que pontes são uma 

eficiente metáfora para “vínculos” e que se materializam por meio da mídia, “meios ou 

media” em forma de gestos, cheiros, voz, escrita, rádio, fotografia, telefone, televisão, 

computador, internet, smartphone etc. Baitello (2012) faz ainda um alerta ao lembrar que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Não é relevante neste estudo as doenças degenerativas do sistema nervoso, que acometem a faculdade da 
memória, como o Alzheimer, por exemplo. 
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“abismos são zonas inóspitas, tais quais o deserto” (p. 60) e que por horror ao vazio, este 

gigantesco deserto, constrói-se incessantemente “pontes [cada vez mais] fugazes” a fim de 

transpor o abismo e acessar o outro, mesmo que brevemente. Pontes que na Cultura digital, 

no virtual, mostram-se cada vez mais efêmeras e oportunas miragens91.  

Os narradores tradicionais, munidos com “palavras duráveis”, eram eficientes 

construtores de pontes. Entretanto, Benjamin (2012) ao imputar a decadência da experiência 

comunicável frente ao horror e a desumanização do outro em tempos de guerra não 

acabaria por decretar não somente o fim da narração, mas também o fim do próprio 

narrador? Nota-se ainda mais evidente o pessimismo de Benjamin frente à modernidade, 

quando num artigo intitulado As armas do futuro, escrito em 1925,  em que descreve os 

efeitos de uma possível “guerra do gás que vem dos ares”. Modalidade esta que anularia até 

mesmo a diferença entre população civil e população combatente,  conduzindo a mais 

extrema barbárie em que o outro, o inimigo, é onipresente e invisível. 

A guerra vindoura terá um front espectral. Um front que será deslocado 
fantasmagoricamente ora para esta ora para aquela metrópole, para suas ruas, 
diante da porta de cada uma de suas casas. Ademais, essa guerra, a guerra do gás 
que vem dos ares, representará um risco literalmente “de tirar o fôlego”, em que 
esse termo assumirá um sentido até agora desconhecido (BENJAMIN, 2013, p. 69). 

 

O autor (2013) decreta neste artigo a definitiva descorporificação do inimigo, o 

outro passa a existir como espectro, fantasma e, por fim, como imagem-síntese92. Desta 

forma, vê-se surgir uma era em que o olhar, como sentido de alerta e de distância, passa a 

predominar, fazendo sucumbir os demais sentidos com o objetivo de garantir a 

sobrevivência humana. Para Baitello (2005) “um mundo desenvolvido com o olhar e para o 

olhar somente pode ser um mundo agonístico, que deve ser mantido à distância” (p. 20). 

Este passa a ser um mundo onde os meios terciários são bem vindos por, em tese, proteger 

os corpos assentados nas duas extremidades do processo comunicativo em que a escassez 

de matéria séptica proveniente do outro garante uma sobrevida aos corpos agonizantes e 

“sedados” ou “sentados”93. Malena Contrera (2015) fala em “consciência hipnógena” (p. 03), 

que é iludida pela literalidade do real e que tem na figura do “zumbi” uma potente metáfora, 

semelhante ao coma induzido, a fim de representar os indivíduos na sociedade midiática. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Uma referência à natureza das imagens técnicas digitais, como a fotografia, por exemplo, em que os pixels são 
como areia no deserto e  juntam-se formando imagens-miragens (BAITELLO, 2012).  
 
92 Segundo André Parente (1993), “Para Popper, Couchot, Quéau e Plaza ‘a imagem de síntese, numérica, não é a 
projeção ótica de um real preexistente, mas a visualização de um modelo que simula o real” (p. 20). 
 
93 “Quando sentamos o corpo, sentamos também a nossa base comunicativa, nossa mídia primária e sua 
capacidade de gerar linguagens e vínculos comunicativos” (BAITELLO, 2005, p. 37). 
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Cambaleantes e sem foco, os zumbis representam essa forma de consciência que 
não nos deixou transcender pelo meio da morte, mas que não nos deixou ancorar 
no mundo concreto, no corpo (CONTRERA, 2015, p. 03). 

 

Desta forma, na barbárie ou na “civilização avançada”, segundo Dietmar Kamper 

(2000), está instaurada uma violência que se manifesta no olhar. Um olhar controlador 

que inaugura um círculo vicioso em que, para participar da visibilidade em ascensão, os 

indivíduos condenam a si mesmos a existirem apenas na superfície das imagens, nas telas. 

Sucumbem a uma abstração compulsória das dimensões do corpo, delineando assim o 

virtual como uma “estética da ausência” (p. 9). Imagens que na teoria de Baitello (2005) 

são “antropofágicas impuras”, uma espécie devoradora de corpos. Para o autor (2005), 

“somos abrigados a viver uma abstração, um corpo sem matéria, sem massa, sem 

volume, apenas feito de funções abstratas como trabalho, sucesso, visibilidade, carreira, 

profissão e fama” (p.56). Resta saber se, na (quase) ausência dos corpos, é possível 

construir pontes/vínculos entre imagens? Entre abstrações?  

Sobre as características de um provável novo narrador descorporificado,  

habitante do virtual, toma-se de empréstimo a interessante análise feita pela psicanalista 

Maria Rita Khel (2009) acerca do sujeito “consumidor”, no contexto das “sociedades 

industriais ou ‘superindustriais’ do século XXI” (p. 92). Cabe aqui também chamá-lo de 

"consumidor" por obedecer aos princípios de produção, acumulação e consumo 

excessivo de imagens, em função de um "mandamento" da vez, proferido aos quatro 

ventos: o carpe diem, expressão em latim que tem, entre outros, o sentido de prazer 

imediato. Portanto, este "consumidor" seria um sujeito que está sempre alerta, 

disponível e ávido por novidades. Contudo, ao pensá-lo como narrador, instaura-se aí 

um paradoxo: alguém que deveria desempenhar a tradicional missão de fortalecer os fios 

invisíveis que vinculam o presente ao passado está, pelo contrário, contribuindo para o 

seu enfraquecimento na medida em que se encontra “pronto a se desfazer de suas 

referências em troca das novidades em oferta” (KHEL, 2009, p. 168). Ela ainda aponta 

que  

a obsolescência programada do passado e da memória produz um sujeito 
permanentemente disponível, pronto a se desfazer de suas referências em troca das 
novidades em oferta. Desligado do frágil fio que ata o presente à experiência passada, 
voltado sofregamente para o futuro como medo de ser deixado para trás, o dito 
“consumidor” sofre com o encurtamento da duração. Assim se desvalorizam o 
tempo vivido e o saber que sustenta os atos significativos da existência (2009, p. 168). 
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Assim, na falta do narrador autêntico - de corpo presente - o programa94 assume 

o leme da narrativa memorialística. As figuras arcaicas do “marinheiro comerciante” e do 

“camponês sedentário” propostas por Benjamin (2012) parecem não dar conta deste 

novo narrador em ambiente virtual digital. Objetivando preencher esta lacuna, propõe-se 

a imagem do “narrador escafandrista” cujo corpo foi devorado compulsoriamente – cabe 

frisar que a cada dia os corpos (de carne) vêm oferecendo menos resistência, a fim de 

adequar-se e poder participar dos ambientes de visibilidade ampliada. Para Baitello 

(2007): 

Um ambiente comunicacional não é apenas o pano de fundo para uma troca de 
informações, mas uma atmosfera gerada pela disponibilidade dos seres (pessoas ou 
coisas), por sua intencionalidade de estabelecer vínculos. Assim, uma cultura da 
palavra escrita constrói ambientes adequados às temporalidades de leitura. E uma 
cultura da imagem visual operará igualmente a construção de ambientes voltados 
para a hegemonia da visão, com todas as consequências que dela decorrem (p. 05). 
 

Deste modo, a imagem do “narrador escafandrista” é uma metáfora que tenta 

traduzir a violência gerada pelas condições impostas por um ambiente que privilegia o 

sentido de distância, a visão, como dito anteriormente, subjugando os sentidos de 

proximidade como a audição, o tato, o olfato e, principalmente, a propriocepção; que 

hostiliza o corpo tornando sintética, dormente e monótona sua vivência. O escafandrista 

é a imagem deste corpo “sedado” (BAITELLO, 2005, p. 31),  protegido por aparelhos, 

um corpo que é peso (quase) morto e inviável de se carregar no deslocamento, mas não 

completamente inútil por ainda desempenhar função metabólica geradora de energia. 

“Espaço - aqui estão as minhas dores”, profetizou Flusser certa vez (apud Baitello, 2005, 

p. 3), uma frase que sintetiza o seu pensamento e que justifica a existência espectral, em 

imagem, como a única possível em tempos de “terceira catástrofe95”. A qual conduziu a 

um novo tipo de nomadismo em que o deslocamento se apresenta predominantemente 

em espírito96 (BAITELLO, 2005). 

Protegido por uma vestimenta impermeável e ligado à vida por um frágil fio, uma 

espécie de cordão umbilical, o escafandrista segue recebendo ar em forma de impulsos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Programa para Vilém Flusser (2002) é um sistema complexo e jamais penetrável completamente; uma “caixa 
preta” (p. 24). 
 
95 Em uma conferência em “Kornhaus”, Flusser (apud Baitello, 2005) discorreu sobre suas “Reflexões nômades” 
em que identifica três grandes catástrofes vividas pelos homens: a hominização, a civilização e a terceira ainda 
estaria em curso e sem nome p. 03). 
 
96 Complementa Baitello sobre a palavra “espírito”: “em latim spiritus, em grego pneuma, em hebraico ruach 
(2005, p. 03). 
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elétricos, ou melhor, em forma de imagens técnicas97. Quando se encontra em ambientes 

de compartilhamento como a rede social facebook e outras, na qual é preciso tornar 

tudo e todos em imagem, pois o que não é transmutável em imagem técnica não tem 

valor ou não existe, inicia-se um processo de retroalimentação imagética em velocidade 

arrebatadora em que o narrador escafandrista passa a também alimentar a rede pelo 

mesmo cordão/fio que é alimentado. Um ser que produz e recebe grandes quantidades 

de imagens pobres, com poucos nutrientes (CONTRERA, 2003). Como bem observou 

Marshall MacLuhan (apud Kerckhove, 2009) ao dizer que “quando a informação se move 

à velocidade elétrica, o mundo das tendências e dos rumores torna-se o mundo real” (p. 

231). Apontando a velocidade e, consequentemente, o excesso como fatores que 

contribuíram para a emergência de um mundo das superficialidades, das imagens técnicas 

(bidimensionais), que, para o filósofo da mídia Vilém Flusser (2008), são pontos que se 

condensam sobre o abismo (p. 15). 

Dessa maneira, pode-se dizer que o narrador escafandrista é uma espécie de 

“extremófilo humano”98 (BAITELLO, 2015), aquele capaz de resistir e de proliferar-se em 

ambientes extremos, inóspitos ou tóxicos, como as regiões mais gélidas, desérticas ou 

profundas do planeta Terra; como o salar de Uyuni, por exemplo, o mais extenso deserto 

de sal do mundo, localizado na Bolívia, os arredores de um vulcão em atividade ou o 

espaço virtual (ciberespaço).99O escafandrista é um organismo que, quando conectado à 

rede global de computadores, tenta, com todas as suas forças, “sobreviver (ainda) no 

movimento de um relato” e manter a qualquer custo sua condição de “homem normal” 

definida por Sacks (apud CARRIÈRE, 2004).  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 “Ontologicamente, a imagem tradicional é abstração de primeiro grau: abstrai duas dimensões do fenômeno 
concreto; a imagem técnica é abstração de terceiro grau: abstrai uma das dimensões da imagem tradicional 
para resultar em textos (abstração de segundo grau); depois reconstituem a dimensão abstraída, a fim de 
resultar novamente em imagem” (FLUSSER, 2002, p. 13). 
 
98 Palestra realizada pelo professor Norval Baitello Jr. no IX Congresso Internacional Chileno de Semiótica. 
Pucón, Chile, em 15 de outubro de 2015. 
 
99 Sobre espaço e ciberespaço, defini Lucrécia D’Alessio Ferrara (2008): “Agora, o espaço é global e o tempo, 
real, ou seja, sem a medida cronométrica que o submetia à precisão de calendários ou relógios: o espaço de lá 
está aqui e o tempo de ontem é hoje, presente. Convergem o ontem e o hoje, o passado e o futuro, o tempo e 
o espaço. As técnicas das telecomunicações, via satélite, laser ou fibra ótica suprimiram a distância como 
diferença, banalizaram definitivamente o deslocamento e engoliram a velocidade: a aceleração é a nova medida 
da velocidade” (p. 117). 



! "##!

3.2  O MERGULHO DE ÍCARO  
 

Do embate entre a deusa-mãe Geia e os deuses masculinos do raio e dos ares, 
parece que vence inexoravelmente aquela aspiração de Ícaro, o desejo de alçar 
voo, pela via da imagem ou pela via da materialidade potencializada pelo espírito da 
técnica. Ambas as vias, contudo, requerem a renúncia do corpóreo (BAITELLO, 
2010, p. 98). 

 

Ícaro é filho de Dédalo, talentoso artista e arquiteto oficial do rei Minos, da Ilha 

de Creta, e de Náucrates, escrava do palácio. Dédalo foi o engenhoso construtor do 

labirinto onde  Minotauro, filho monstruoso da rainha Pasífae com um touro, fora 

aprisionado. Uma história com inúmeras reviravoltas e que finda com Dédalo e seu filho, 

ironicamente, presos pelo rei no labirinto em que eles próprios haviam construído. Mas, 

segundo Junito Brandão (2012), o arquiteto facilmente encontrou o caminho da saída e 

fabricou dois pares de asas com penas e cera para a fuga. Rapidamente os dois, pai e 

filho, alçaram voo e ganharam o imenso céu, deixando para trás o confinamento. Ícaro 

fora instruído por seu pai a não se aproximar do sol, por perigo de derreter a cera e a 

não voar baixo demais porque as penas poderiam ficar molhadas e pesadas. No entanto, 

Ícaro não resistiu e subiu em direção à amplidão do céu, a cera derreteu e ele caiu no 

mar Egeu, que passou a se chamar “Mar de Ícaro” . 

Para Brandão (2012), Ícaro é “a personificação da megalomania”, deixou-se 

seduzir pelas alturas e suas asas artificiais, “símbolo do deslocamento, da libertação e da 

desmaterialização” (p. 68), levaram-no a um mergulho na imensidão. Assim, pode-se 

dizer que Ícaro seria a figura arcaica por trás do narrador escafandrista, fato que o 

coloca evidentemente em perigo por nutrir um desejo profundo pela ubiquidade, pela 

desmaterialização do corpo, mas que é ainda parcialmente freado por seu pesado e 

desajeitado corpo preso e protegido pela armadura do escafandro – seu bunker 100. 

Quando o frágil fio/cordão umbilical romper-se definitivamente? O que será do seu 

corpo? Um futuro ainda incerto, mas que poderia levar a pensar se esta “rebentação” 

não seria um voo definitivo em direção à morte ou a uma nova modalidade de prisão ou 

se não seria, finalmente, um voo para a liberdade, no sentido de uma completa adaptação 

do seu metabolismo de extremófilo para a sobrevivência em ambientes hostis como o 

virtual, por exemplo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 “Como se sabe o termo Bunker nomeia, grosso modo, o receptáculo militar logisticamente distribuído no 
território geográfico, na forma seja de um cinturão fortificado e fixado abaixo da superfície do solo, seja de 
uma construção inteiramente subterrânea, ambos destinados ao cumprimento de finalidades estratégicas de 
proteção, defesa e/ou resistência contra investidas ou projéteis inimigos em contextos de guerra e, 
simultaneamente, à provisão de condições materiais para o progresso especial em arremetida de contra-ataque” 
(TRIVINHO, 2013, p. 148).  
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O primeiro sintoma de um aprisionamento é a ânsia pela imensidão. A visão do 
amplo, do aberto e do grandioso se apresentam como forma de recordação do 
amplo e imenso que conduzia ao horizonte. E uma das manifestações substitutivas 
desse horizonte é a paisagem, uma imagem e um artifício (BAITELLO, 2010, p. 95). 

 

A imensidão à frente, rumo ao horizonte, era o aqui e o agora dos povos nômades 

do paleolítico até os primeiros assentamentos humanos, no período neolítico, por volta de 

8.000 A.C.,  sem contar o período quando ainda se habitava as copas das árvores. Fator que 

transformou radicalmente os hábitos, os gestos e a perspectiva (visual) sobre o entorno 

daqueles cuja existência consistia em estar em constante deslocamento. Entretanto, a 

memória da “imensidão”, segundo Baitello (2010), permaneceu no humano e manifesta-se 

por vezes em resposta ao antinatural aprisionamento do corpo frente ao violento processo 

de sedentarização que dura até os dias atuais. A fim de minimizar este incômodo 

desesperador, tem-se dois caminhos: a renúncia ao convívio social nas cidades, cada vez mais 

velozes e barulhentas ou o mergulho na imensidão da imagem técnica, na paisagem em 

tromp-l’oeil101, como parece ter optado o narrador escafandrista, inspirado por Ícaro. 

Sobre um possível retorno ao nomadismo dos primeiros tempos, representado 

atualmente na figura dos andarilhos solitários ou nos chamados "trecheiros102", o artista Cao 

Guimarães, em seu documentário-ensaio Andarilho (2007) - o segundo longa metragem de 

uma trilogia sobre a solidão -  propôs-se a acompanhar e registrar o caminhar estético103 dos 

andarilhos pela BR-251 - uma importante estrada do Estado de Minas Gerais - e seus 

insólitos encontros: com si mesmo e com os outros andarilhos ao longo da via. O cineasta 

escolheu a imagem da estrada, da imensidão à frente, como uma poética metáfora do sujeito 

que está em deslocamento, não sentado, portanto, no filme, a BR-251 é personagem tanto 

quanto os andarilhos Gaúcho, Nercino e Paulão. Cao conseguiu realizar a façanha de 

imprimir nas imagens sonoras e visuais de Andarilho (2007) a, até então, inexpressável 

relação entre o caminhar e o pensar, já observada, nos idos do séc. XIX, pelo filósofo 

Friedrich Nietzsche. Segundo Hillman (1993), “Nietzsche disse que só tinham valor as ideias 

que ocorriam ao caminhar, ideias laufenden – ideias correntes, não ideias sentadas” (p. 53). Já 

Baitello (2012) complementa sobre as ideias, colocadas em tom de conselho, do filósofo 

alemão: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 “Dispositivos artísticos de ilusão espacial foram desenvolvidos na Europa durante o século XVII - o século 
do estilo que agora nos referimos como Barroco - em resposta às ansiedades culturais ocasionadas pelas 
revolucionárias descobertas científicas, pela revolucionária turbulência religiosa e também pelo novo gosto por 
uma virtuosa exibição visual" (ZAMORRA). 
 
102 Trecheiros são andarilhos que se deslocam em rodovias e sobrevivem de doações e de pequenos trabalhos. 
 
103 Caminhar estético. Cao não está interessado em investigar a história dos andarilhos e porque optaram por 
esta forma de viver, sua câmera observa e caminha junto com eles.!
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Ficar sentado o menor tempo possível: não dar crença ao pensamento não nascido ao ar 
livre de movimentos livres, no qual também os músculos não festejem. Todos os 
preconceitos vêm das vísceras. A vida sedentária (Sitzfleisch), já o disse antes, eis o 
verdadeiro pecado contra o santo espírito” (NIETZSCHE apud BAITELLO, 2012, p. 17).  
 

 

 

 
 
 

Fig. 1, 2 e 3 – Frames capturados do filme Andarilho (2007), de Cao Guimarães. 
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Já sobre o entregar-se à sedutora imensidão, mergulhando literalmente na paisagem 

em tromp l´oeil, ou seja, na imagem técnica, pode-se pensar: se por um lado, tem-se as 

contundentes problematizações acerca dos efeitos causados pela desastrosa "sedação" do 

corpo (BAITELLO, 2005) ou pela violenta descorporificação imposta pelo virtual, resultando 

em um "novo tipo de nomadismo" em espírito, como observou Baitello (2005, p. 31). Por 

outro, vê-se surgir tecnologias que prometem, em alguns anos ou em poucas décadas, resgatar 

o velho corpo obsoleto, sentado e “sedado”, como, por exemplo, a “holografia tátil”. Durante 

a SIGGRAPH104 2015, cientistas da Universidade de Tóquio apresentaram o experimento 

Haptoclone, uma máquina capaz de gerar hologramas táteis, ou seja, "projeções que você pode 

tocar e sentir" (TECMUNDO, 2016). Desse modo, seria irônico constatar que o corpo 

retomará parte do seu protagonismo justamente no interior das imagens numéricas ou na 

efetiva interação com elas. Imagens que agirão como vacina, no sentido de proporcionar 

imunidade e proteger os corpos da “sedação” epidêmica em que se encontram hoje.  

 

      
 
Fig. 4 e 5 – Frames do vídeo registro do experimento Haptoclone, Universidade de Tóquio (2015) - youtube. 
 

3.3  DA IMPOSSIBILIDADE DE MORRER  

A autoridade máxima concedida ao "narrador autêntico", na tradição 

Benjaminiana, é derivada da sua proximidade com a morte, fazendo que a revelação do 

moribundo, daquele que se encontra no leito de morte, seja algo como um tesouro a ser 

transmitido para as gerações vindouras. Desse modo, ele seria uma espécie de 

mensageiro entre dois mundos, alguém que se encontra no limiar entre o aqui e o além. 

Dada a indissociável relação entre narração e morte para Benjamin, Gagnebin (2011) 

pontua que além de não se saber mais contar ou narrar "acontece também que não se 

consegue mais morrer" (p. 65), a fim de ilustrar seu pensamento, cita o caçador Grachus, 

personagem de um conto de Franz Kafka. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104  SIGGRAPH ou ACM SIGGRAPH é uma comunidade internacional de pesquisadores, artistas, 
programadores, cineastas, cientistas e profissionais de negócios que compartilham um interesse comum em 
computação gráfica e técnicas interativas. 
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Na história de Kafka (2009), o personagem caçador Grachus105 teria morrido há 

muitos anos em um acidente na floresta Negra, no sudoeste da Alemanha, ao cair de um 

penhasco durante a perseguição a um gamo106. Desde então, seu corpo está à deriva, 

viajando pelo mundo em uma barca mortalha. No conto, ao atracar em Riva, na Itália, 

dois homens, acompanhados pelo barqueiro, retiram da barca uma padiola contendo o 

que parece ser um corpo morto coberto por um lençol de seda florido e este é 

transportado até uma casa amarelada perto do cais. O Burgomestre 107  da cidade, 

aparentando já ter conhecimento sobre a história do caçador Grachus, veio gentilmente 

recepcioná-lo. Salvatore, o Burgomestre, em sinal de respeito, ajoelhou-se e rezou pela 

alma do defunto que imediatamente abriu os olhos e os dois iniciaram uma rápida 

conversa. Salvatore, então, o questionou se estava morto e, logo em seguida, se também 

estava vivo, demonstrando ainda certa confusão por aquela situação tão inusitada. 

Perguntas às quais Grachus respondeu: 

De certo modo, disse o caçador, ! de certo modo também estou vivo. A minha 
barca da morte não chegou ao seu destino, um movimento errado do leme, um 
momento de distração do barqueiro, um desvio pela minha maravilhosa terra natal, 
não sei o que terá sido, só sei que fiquei na Terra e que a minha barca desde então 
percorre as águas terrenas. Assim eu, que só queria viver nas minhas montanhas, 
ando a viajar por todas as terras do mundo depois da minha morte (2009, p. 325). 
 

Grachus narra seu infortúnio em tom de lamento e reconhece que tinha gostado 

de viver tanto quanto teria apreciado morrer, não fosse sua má sorte (KAFKA, 2009). 

Contou a Salvatore que antes de subir na barca da morte reuniu seus objetos de valor - 

uma lata, uma bolsa e uma arma de caça - e enfiou-se “na mortalha como uma menina no 

vestido de casamento” (p. 326). Entretanto, a derradeira viagem não chegou ao seu 

destino por culpa de uma distração do barqueiro que acabou por condenar Grachus a 

navegar eternamente “ao gosto do vento que sopra nas zonas mais profundas da morte” 

(p. 327). Em vista de não  conseguir acessar definitivamente o “além” como desejava o 

caçador, Gagnebin (2011) constata que “declínio histórico da narração e recalque social 

do morrer andam juntos” (p. 65), o que vem comprovar sua já mencionada hipótese de 

que “outras” (ou novas) formas de narração dependem antes da construção de uma 

“outra” (ou nova) relação com a morte. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Texto traduzido pelos alunos da disciplina Textos Literários (Alemão-Português) do mestrado em Tradução 
e Interpretação Especializadas do ISCAP.  
 
106 O Gamo é um mamífero artiodátilo da família dos cervídeos (HOUAISS, 2001). 
 
107 No Brasil seria o equivalente ao cargo de prefeito.!
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Deste modo, vê-se emergir na contemporaneidade uma forma de consciência 

que, como disse Contrera (2015), não conseguiu transcender por meio da morte, mas 

que também não ancorou no mundo concreto, ou seja, no corpo, que pode ser 

representada pela controversa figura dos zumbis “cambaleantes e sem foco” (p. 3). Uma 

imagem alegórica que apresenta estreita semelhança com a condição de moribundo do 

caçador Grachus, personagem imaginado por Kafka, e também com Ash Starmer, personagem 

do episódio Be right back (Volto Já!, 2013), da série inglesa Black mirror, criada por Charlier 

Brooker. 

 

    
 

Fig. 6 e 7 – Ash e Martha, frames retirados da série inglesa Black mirror, episódio Be right back (2013). 
 

 

Ash, interpretado pelo ator irlandês Domhnall Gleeson, é alguém com larga 

desenvoltura em ambientes de rede social. Já na primeira cena do episódio, é possível 

perceber como sua consciência é facilmente abduzida pela tela do celular para um lugar 

fronteiriço, que se poderia chamar “virtual”. Situação que deixava sua mulher Martha 

irritada em virtude de suas constantes ausências ou desconexões com o mundo 

concreto. No entanto, ainda assim, percebe-se que Ash e Martha viviam um 

relacionamento feliz, mas, numa reviravolta da história, Ash morre em um acidente de 

carro, justamente num momento de mudança e adaptação do casal em uma nova casa, 

longe da cidade. No estágio mais doloroso do seu luto pela perda de Ash, Martha é 

convidada por uma amiga – via e-mail - a instalar um software, lançado em versão beta108, 

no seu computador que permitiria conversar com Ash por meio de mensagem ou 

telefone. Martha inicialmente resiste, mas não por muito tempo visto que ao descobrir 

que estava grávida, num momento de desespero, ela aceita o convite, iniciando uma 

conversa via mensagens com ele. 

O software em questão supostamente rastrearia toda a internet a procura de 

informações online, como mensagens, conversas, e-mails, fotos e vídeos postados pela 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Lançado com a finalidade de ser testado (desenvolvimento de softwares). 
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pessoa falecida. Na posse dessas preciosas informações, uma inteligência artificial passaria 

pelo falecido, copiando seu modo de pensar, falar e até mesmo o som da sua voz. Martha 

e Ash2109 passam então a conversar inicialmente via telefone, mas o envolvimento é 

tamanho que Martha resolve comprar um novo produto da mesma empresa, ainda em 

fase de teste, que chega em sua casa em uma enorme caixa. No interior desta caixa 

encontra-se um boneco em tamanho real e as instruções para ativá-lo. O que é feito, 

pouco tempo depois, descendo as escadas de sua casa está ele: Ash2, “quase” idêntico a 

Ash, não fosse os pequenos detalhes do convívio, as filigranas do dia a dia, em princípio. 

Então, num primeiro momento, Martha depara-se com uma versão melhorada de 

Ash e envolve-se totalmente, chegando a blindar sua casa dos amigos e familiares a fim de 

aproveitar ao máximo cada minuto na companhia do seu marido. Mas não demora a 

perceber que Ash2 é, na verdade, um estranho piorado por, como ela mesma diz, “não 

ter história” e por não passar de uma “atuação” de algo que seu marido fazia sem pensar. 

Assim, na última cena, clímax do episódio, Martha leva Ash2 a um importante lugar da 

memória de Ash, frequentado por ele quando adolescente e apelidado como o “penhasco 

dos desesperados”. Uma paisagem tensa à beira de um abismo e de frente para a 

imensidão do mar, lugar em que se apresenta o seguinte diálogo110: 

 

ASH2:  
Não. Não faça isso! Sério, não faça isso! 
 
MARTHA:  
Eu não vou fazer. Viu, ele entenderia o que estava acontecendo. Isso nunca 
aconteceria, mas se acontecesse, ele teria entendido. 
 
ASH2:  
Desculpe. Espere. Essa é uma sentença muito difícil de processar. 
 
MARTHA: 
Pule. 
 
ASH2:  
O que? Aqui? Eu nunca expressei pensamentos suicidas ou de autoagressão.  
 
MARTHA:  
Sim, bem, você não é você, é? 
 
ASH2:  
Esta é mais uma difícil para ser honesto. 
Martha: Você é apenas algumas ondulações de você. Você não tem história. Você é 
só uma atuação de algo que você fazia sem pensar, e isso não é suficiente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Versão computadorizada do falecido Ash. 
 
110 Transcrição do diálogo entre Ash2 e Martha na última cena do episódio Be right back (2013), da série Black 
Mirror. 
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ASH2:  
Qual é? Eu fui feito para agradar. 
 
MARTHA:  
Feito para pular. Pule. 
 
ASH2:  
Certo. Se você tem certeza absoluta. 
 
MARTHA:  
Viu, o Ash teria medo. Ele não iria simplesmente pular.  
Ele estaria chorando. Ele estaria.... 
 
ASH2:  
(sua expressão se transforme e começa imediatamente a chorar)  
Ah, Deus, não. Por favor, eu não queria fazer isso. Por favor, não me force. 
 
MARTHA:  
(frustrada)  
Não, isto não é justo. 
 
ASH2:  
Eu não quero morrer. Ai, Deus, eu não quero morrer. 
 
MARTHA:  
(frustrada)  
Isso não é justo! 
 
ASH2:  
Eu estou com medo. Não quero morrer.... 
 
MARTHA:  
(grita com raiva)  
Não! 
(FADE OUT)   

Assim, na história trabalhada neste episódio da série Black mirror apresenta-se uma 

forma insólita, mas cada vez mais presente, de se lidar com a morte e com o morrer, em 

que, num dos inúmeros momentos de fragilidade de uma mulher que acabara de perder o 

marido num trágico acidente, observa-se um oportuno, mas também verdadeiro e profundo, 

sentimento de fé na tecnologia e nos dispositivos tecnológicos a fim de amenizarem a dor e 

o vazio deixados pela perda de um ente querido. Acabando por intensificar, deste modo, 

uma busca desesperada por imagens (visuais, sonoras, olfativas, táteis etc.) para se preencher 

um vazio que, por natureza, é insuportável no humano sapiens, resultando em uma prática 

que, consequentemente, potencializa a crença mágico-mítica de Belting (2005) na qual toda 

“imagem é a presença de uma ausência” (p. 76). Assim, na cena final de Be right back, Martha 

percebe finalmente que Ash2 não passa de um rastro ou vestígio da ausência de seu marido e, 

entendendo que não poderia conviver com uma imagem, pede a ela, à imagem-miragem de 

Ash, que pule no abismo em direção à morte ou que retorne às profundezas do virtual, o 

que seria o mesmo. 
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A tecnologia avança a passos tão largos que a indústria do entretenimento há 

muito tempo já não consegue acompanhar os experimentos científicos em curso nas 

diferentes partes do planeta. As mentes criativas dos poderosos estúdios 

cinematográficos, por exemplo, foram literalmente atropeladas por um exército de 

programadores (ou desenvolvedores de software) que trouxeram novos ares para o 

gênero de ficção científica. São eles, munidos de muita imaginação e conhecedores de 

diferentes linguagens de programação, que, neste momento, escrevem os melhores 

roteiros especulativos sobre o futuro para ser vivido no presente. Este é o caso da rede 

social Eter9, pensada há quatro anos e lançada há aproximadamente um ano em versão 

beta, pelo português Henrique Jorge. Segundo Jorge, em entrevista concedida ao canal 

Portugal 3.0, no youtube, “Eter9 é uma rede social baseada em inteligência artificial, onde 

cada utilizador, logo de início, tem uma ‘contraparte’ que atuará na sua ausência, quando 

o utilizador estiver off-line” (2015). Uma característica interessante desta rede social é 

que a “contraparte” ou “virtual self” aprende por imitação e por repetição – da mesma 

forma que o ser humano - à medida que o utilizador atua dentro dela, mas não apenas, 

pois a Eter9 também rastreia tudo o que já foi publicado em outras redes sociais, como o 

facebook, o youtube ou o twitter.  

Deste modo, o algoritmo111 da Eter9 absorve todo o material transmitido por 

meio das interações do utilizador nas diferentes redes, “fazendo com que esta [a 

contraparte ou virtual self] se comporte como se fosse o próprio utilizador” (JORGE, 

2015), quando da sua ausência. Delineando assim, uma inusitada relação de aprendizagem 

constante entre homem e máquina em que, neste caso, quem aprende é a máquina. 

Assim, os programadores da rede Eter9, como todos os outros, seguem em busca do 

“algoritmo perfeito”, como observa Nicholas Carr (2011), ou seja, aquele que mais se 

aproxima do processo do pensamento e das emoções humanas: 

 

A internet é uma máquina projetada para a eficiente e automática coleta, 
transmissão e manipulação de informações, e suas legiões de programadores têm a 
intenção de encontrar o “único melhor método” – o algoritmo perfeito – para 
conduzir os movimentos mentais do que passamos a descrever como trabalho do 
conhecimento (p. 206). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Algoritmo, na matemática, é uma “sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um 
número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas; processo de cálculo (HOUAISS, 
2001). 
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Fig. 8, 9 e 10 – Rede social Eter9: print da página de login; do perfil de Eliza Nine e do perfil de Henrique Jorge, 
respectivamente. 
 

 

Eter9, em resumo, apresenta-se como uma oportunidade de vida eterna no 

virtual ou no ciberespaço, como a própria Eter9 define. Logo na página inicial, é 

apresentado aos visitantes os três pilares que fundamentam a nova rede social: 1. 

“inteligência artificial” é o algoritmo por traz do self virtual que atuará na ausência do 

utilizador; 2. Contraparte ou self virtual funciona sob a seguinte lógica: quanto mais o 

utilizador interagir nas redes sociais, mais a contraparte aprenderá sobre ele;  3. 

Eternidade cibernética, a promessa de guardar os pensamentos e as publicações online 

dos utilizadores para sempre, por toda a eternidade. Assim, ao final do texto de 

apresentação, Eter9 pergunta diretamente ao visitante: “você está curioso?”, sendo que, 

na sequência, faz um convite sedutor: “venha conhecer sua contraparte e torne-se 

eterno”. 
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Para adentrar a rede social Eter9 é necessário inscrever-se, criar uma conta, só 

assim o utilizador terá acesso à página pessoal em que sua “contraparte” estará a sua 

espera, semelhante à imagem acima (fig. 10). Interessante observar que na interface da 

nova rede os desenvolvedores optaram pela literalidade ao utilizar os símbolos e nomear 

os botões com palavras relacionadas ao sistema nervoso, tais como: córtex, conexões, 

ponte, corrente etc. No centro da página pessoal vê-se a imagem de dois perfis em 

simetria, em que, do lado esquerdo, dedicado ao utilizador, está o seu retrato (profile 

picture), nome e data de nascimento, seguido de uma padronagem em forma de conexões 

neuronais;  do lado direito, dedicado à contraparte, está o mesmo retrato, mas agora 

com efeito pixelado – efeito/defeito digital, seguido do nome cujas vogais foram 

substituídas por números, data de nascimento da contraparte, ou melhor, da criação da 

conta na rede social, e padronagem imitando as conexões de uma placa de circuito 

digital.  

A primeira conexão dos utilizadores da rede Eter9 é Eliza Nine (fig. 9), um ser 

virtual que tem a função de recepcionar e orientar os recém chegados. Em sua página, 

ela diz: “embora virtual estou viva dentro do ciberespaço e vou ajudá-lo em suas 

aventuras através do tempo”. Eliza Nine, neste contexto, é apresentada como um 

paradigma de “vida virtual” possível ou, ainda, um exemplo de como a “contraparte” dos 

utilizadores agirão na ausência deles, quer esta ausência seja momentânea ou post 

mortem. Assim, a rede social Eter9 e outros serviços semelhantes, como o site 

Eterni.me112, por exemplo, surgem em resposta a uma crescente preocupação sobre o 

que será do espólio digital, das memórias compartilhadas online, daqueles que vierem a 

falecer. Isto posto, o site Eterni.me  compromete-se com o gerenciamento das memórias 

online da seguinte maneira: 

Eterni.me coleciona seus pensamentos, histórias e memórias, faz a curadoria deles e 
cria um avatar inteligente que se parece com você. Este avatar viverá para sempre 
e permitirá que outras pessoas acessem suas memórias no futuro (ETERNI.ME, 
tradução nossa).  
 

Assim, dado este complexo cenário, vê-se surgir aqui uma possibilidade de uma 

nova forma de memória e de narração. A chamada “contraparte” ou o virtual self, da rede 

social Eter9, e também o “avatar” curador das memórias digitais online, do site Eterni.me, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Eterni-me é um serviço online que diz “preservar seus mais importantes pensamentos, histórias e memórias 
para a eternidade”. O avatar aprende com as postagens feitas pela pessoa “real” e, na ausência desta, gerencia 
suas memórias online.  
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são protótipos de narradores virtuais ou escafandristas 113  dotados de inteligência 

artificial. Todavia, ter a ciência de que se está atuando na rede com o objetivo maior de 

ensinar um avatar - ou virtual self – sobre “si mesmo” ou alimentá-lo de “si mesmo”, não 

impactaria de forma negativa a qualidade da própria interação? O que certamente 

resultaria em um viver performático para o “outro” que, neste caso, sou “eu” mesmo. O 

que, de certa forma, já vem acontecendo gradativamente em redes sociais como o 

facebook, como veremos mais adiante. 

 

3.4  SELFIE...FÔLEGO, SOPRO, ALENTO. 
 

Contamos da mesma maneira que se fazia no passado. E continuaremos a fazê-lo, 
sem dúvida, ainda por muito tempo. Também está claro que gostamos de narrar a 
nós mesmos. Sabe o que aconteceu ontem? Não? Então escute. E nós escutamos. 
Frequentemente, quando vivemos com outra pessoa, nós a escutamos 
pacientemente contar a mesma história a diversos amigos. Fazemos este amável 
sacrifício. Sabemos que ele (ou ela) gosta disso, colocar-se no centro de um relato. 
Conquistar a atenção por alguns minutos. É uma típica ocasião da existência 
(CARRIÈRE, 2004, p. 10). 
\ 

Será mesmo que ainda “contamos da mesma maneira que se fazia no passado”? 

Se “continuaremos a fazê-lo, sem dúvida, ainda por muito tempo”, de que modo isso 

ocorrerá no virtual? Carrière, no trecho acima, refere-se às vitais narrativas de si, 

fundamentais para a organização do caos psíquico e autoconhecimento, como 

desenvolvido no segundo capítulo. No entanto, a ação de contar sobre si mesmo que 

deveria ser uma prática natural ou “normal”, de construção de identidade vem sendo 

profundamente alterada pela superexposição aos novos meios ou canais digitais de 

interação, que estão a moldar não apenas o processo do pensamento humano, mas 

também os afetos.  

Nicholas Carr (2011), sobre a influência da internet no cérebro humano, diz que 

“a mente linear, calma, sem distrações está sendo expulsa por um novo tipo de mente 

que quer e precisa tomar informações em surtos curtos, desconexos, frequentemente 

superpostos” (p. 23). Uma mente acelerada, pode-se dizer; pois o conceito de 

“aceleração” para Lucrécia D’Alessio Ferrara (2008) “é a nova medida da velocidade” (p. 

117) - em referência ao ciberespaço cuja distância e deslocamento foram suprimidos. 

Portanto, no contexto das redes sociais como o facebook, por exemplo, que funciona 

dentro de uma lógica de produção e de consumo de informações novas e que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 “Narrador escafandrista” é uma categoria de narrador em construção nesta pesquisa.!
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rapidamente tornam-se obsoletas, o contar sobre si mesmo – se é que é possível dentro 

da rede – tem se apoiado, quase que exclusivamente, na utilização de fotografias 

domésticas/amadoras em primeira pessoa, denominadas selfie.  

Mas, em princípio, o selfie será tratado nesta pesquisa como um gesto recentemente 

adquirido, estimulado pelo uso de smartphones conectados à rede, portanto, muito mais 

complexo que um simples autorretrato fotográfico. Como mencionado no primeiro capítulo, 

é gesto escafandrista de subida à superfície para tomar fôlego, no sentido de uma tentativa, 

sem sucesso, de reaver ou estimular as sensações corpóreas; é também autofágico, 

repetitivo e, consequentemente, neurótico. É ele que garantirá a sobrevida dos sujeitos 

dentro da rede e, para tanto, deve ser gesticulado continuamente, seria o equivalente à 

respiração – troca de gases entre o corpo e o meio ambiente - para a sobrevivência humana. 

Ainda, nos últimos anos, vem desafiando as poderosas empresas que atuam na área de 

tecnologia da informação a adequarem os seus produtos a este novo gesto da cultura.  

O selfie é também uma modalidade de (auto)retrato que parece menosprezar o 

olhar do outro, do fotógrafo, mas que por trás do estilo despojado e relaxado que se quer 

imprimir nas imagens subjaz um olhar exigente, controlador e que beira à tirania na busca 

pela imagem ideal, perfeita. A imagem perfeita seria aquela que melhor representa o modo 

como estas pessoas querem ser vistas (ou lembradas) na rede, independente do que são ou 

sentem de fato. 

       
 
Fig. 11 e 12 – Selfies (compartilhadas na rede social Facebook) 
 
 

Como aponta Carrière (2004), “Narciso, que só pensa nele, não pode nem 

inventar, nem contar. Ele está perdido em sua imagem refletida, muda” (p. 09). Frente a uma 

avalanche de selfies nas redes sociais, impossível não buscar auxílio no “mito de Narciso” a 

fim de sustentar este fenômeno. Narciso era um jovem dotado de beleza incomum, filho do 

rio Cefiso com a ninfa Liríope. Segundo Brandão (2012) “[...] jovens da Grécia inteira e 

ninfas, como sonhara Liríope, estavam irremediavelmente presas à beleza de Narciso, que, 
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no entanto, permanecia insensível” (p. 185). Entre as apaixonadas por Narciso estava a ninfa 

Eco, que, ao ser rejeitada pelo rapaz, morreu de desgosto. Assim, por sua frieza e 

insensibilidade, as demais ninfas ressentidas exigiram vingança a Nêmesis – deusa da vingança 

divina – que “condenou Narciso a amar um amor impossível” (p. 186). Assim, a maldição se 

cumpre: num dia de verão, ao se aproximar de uma límpida fonte a fim de matar a sede, 

Narciso vê a sua própria imagem refletida na água, apaixonando-se por ela perdidamente, 

recusa-se a abandoná-la e morre no local. Logo, em vista do trágico mito de Narciso, foi 

possível conceber, por Freud, a “perturbação da personalidade” denominada narcisismo que, 

entre suas vítimas ilustres está Dorian Gray, o mais famoso personagem de Oscar Wilde. 

Para Freud (apud Lowen, 1993), “a libido114 retirada do mundo exterior foi desviada 

para o ego, dando origem a um estado a que podemos chamar narcisismo” (p. 35). No 

entanto, Lowen (1993) entende que é somente possível vivenciar o mundo externo por 

meio do corpo e, por conta disso, diz ser válida uma pequena alteração na definição de 

Freud, que em nada modifica o seu sentido original, no narcisismo “a libido é retirada do 

corpo e investida no ego” (p. 39). O que se pode entender como o enaltecimento 

exagerado do ego ou da própria imagem (pública), em detrimento do self corporal, dos 

sentimentos corporais, ou seja, a perda da congruência entre ego e self115. 

Ainda para Lowen (1993), os narcisistas “funcionam mais como máquinas do que 

como pessoas” (p. 10), pois a eles falta um sentimento do self que é motivado pelas 

sensações corpóreas que, no caso, são mínimas ou inexistentes, gerando um estado de 

desolação e de vivência privada de significado. Sucedendo assim em falta de interesse pelo 

outro, devoção direcionada à própria imagem, o que justifica os altos investimentos de 

tempo e de dinheiro para mantê-la sempre atraente e sedutora, além do uso de expressões 

fixas como máscaras “fachadas”, algo próximo do “sorriso fixo que muitas pessoas exibem” 

(p. 121), e que, ao cruzarem o olhar com outras pessoas, é como se estivessem olhando 

para um reflexo no espelho, pois são incapazes de ver o essencial do outro, como observa 

Lowen (1993):  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114  “Expressões introduzidas por Freud para distinguir dois modos de investimento da libido: esta pode tomar 
como objeto a própria pessoa (libido do ego ou narcísica), ou um objeto exterior (libido objetal) Existe, 
segundo Freud, um equilíbrio energético entre esses dois modos de investimento: a libido objetal diminui 
quando aumenta a libido do ego, e vice-versa” (LAPLANCHE, 2001, p. 267-268). 
 
115 A fim de explicar self e ego na concepção de Lowen (1993), reproduz-se aqui o seguinte trecho do livro em 
questão: “Acredito que o bebê nasce com um self que é um fenômeno biológico, não psicológico. O ego, em 
contrapartida, é uma organização mental que se desenvolve à medida que a criança cresce. O senso do self ou a 
consciência do self nasce quando o ego (o “eu” mental) passa a estar definido através da autoconsciência, da 
auto-expressão e do autocontrole (p. 36). 
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Sem uma sensação de contato com o corpo [...] perde-se a ligação com a realidade. 
E isso foi o que aconteceu a muita gente nos dias de hoje. O modo mais simples de 
caracterizar a irrealidade do mundo moderno é dizer que ele está fascinado por 
imagens (p. 201). 

 

Então, a fim de alimentar [ou contribuir para] a irrealidade de um mundo 

moderno fascinado por imagens, acontece o óbvio: nos tornamos imagens. E o habitat? O 

virtual, em que a lógica das redes sociais, sendo o facebook  a maior delas116, está 

alicerçada em produtividade, ou seja, quanto mais imagens, fotografias, vídeos, 

pensamentos e opiniões as pessoas compartilharem dentro da rede, mais visibilidade (o 

equivalente a vivacidade) elas terão. Crescem as suas chances de aparecerem no feed de 

notícias dos amigos e dos familiares, de receberem curtidas em suas publicações, de 

conquistarem a atenção dos outros – o que Kamper (2003) chamou de “atenção 

pública 117 ” (p. 6) e de, consequentemente, ficarem “famosas”. Portanto, alta 

produtividade pressupõe vida virtual ativa ou seria saudável?  

Assim, seguindo a lógica apresentada, pode-se afirmar que a produção e o 

compartilhamento de selfies na rede seria o modo mais eficiente de manifestar vida ou, 

de fato, sobreviver em ambiente inóspito e hostil ao corpo como o virtual. No entanto, 

quando toda a energia produtiva está comprometida em simplesmente sobreviver ou 

existir na rede, de certo não sobrará tempo nem força imaginativa para contar ou narrar 

sobre si. Neste momento, delega-se aquilo que, para Benjamin (2012), “nos parecia 

seguro e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” (p. 213), ou seja, 

terceiriza-se o ato de rememorar e de narrar sobre si mesmo ao programa por via do 

“algoritmo perfeito” (em vias de ser descoberto). 

 

3.5  O FACEBOOK E AS NOVAS FERRAMENTAS A SERVIÇO DA NARRATIVA MEMORIA-

LÍSTICA 

O que dizemos a respeito de um indivíduo pode ser dito sobre uma sociedade? 
Alguns pensam que sim. Não ser mais capaz de contar, de se identificar, de se 
colocar normalmente no curso do tempo, poderia levar povos inteiros a se 
apagarem, isolados dos outros e sobretudo deles mesmos na falta de uma memória 
constantemente reanimada (CARRIÈRE, 2004, p. 12). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Em março de 2016, o número de usuários ativos no Facebook era de 1,65 bilhão. Isso é mais que a 
população da China, de 1,36 bilhão de habitantes (BOL, 2016). 
 
117 Para Kamper (2003), “tomando o exemplo das discussões a respeito da transformação energética, eletrônica 
das metrópoles, aparece em toda parte o argumento de que há algo pior do que o ser explorado, que seria o 
não-ser-observado. O bem mais caro nas discussões sociais é, há muito, “atenção pública” e não liberdade 
política, igualdade social, participação nos bens materiais e prosperidade geral” (p. 5 e 6).!
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Uma memória constantemente reanimada só é possível no contar de histórias, 

consequentemente, toda e qualquer narração/contação pressupõe rememoração. 

Entretanto, ao narrador escafandrista não lhe cabe o rememorar por razões evidentes: 

imagens não rememoram. Sendo assim, a máquina (o programa) que o alimenta e é 

alimentada por ele - que injeta imagens técnicas pelo cordão – passa agora a rememorar 

suas histórias no seu lugar e, não satisfeita, passa também a narrá-las, como nos vídeos A look 

back (2014), #friendsday (2016) e Happy birthday (2016), nas recordações diárias oferecidas 

em On this day (2015); no aplicativo Facebook Thanks (2014), entre outros. Percebe-se que o 

algoritmo do facebook preza pelas comemorações de datas específicas, pelos aniversários das 

“coisas”, sejam elas pessoas, relacionamentos ou lembranças. Nesse ritmo, com a curadoria 

de um algoritmo que se mira em datas, tags e quantidade de curtidas (likes) ou popularidade, 

a narrativa memorialística foi sendo terceirizada, acontece agora fora do corpo e este parece 

ser o golpe final. Importante lembrar  que a invenção da escrita e da fotografia iniciou um 

movimento de desconfiança e de descrença em torno da memória humana, denunciando de 

diferentes formas sua suposta fragilidade, como demonstrado no primeiro e segundo 

capítulos, culminando na situação inquietante apresentada neste terceiro capítulo. 

A timeline e o feed de notícias das redes sociais, em sua maioria, funcionam por 

rolagem, em tempo contínuo e tendem a soterrar as publicações compartilhadas, levando 

necessariamente, a um esquecimento gerado pela ansiedade do novo. É vida vivida (não 

narrada), em que tudo passa a ser velho, exceto o último post - lembrando o renomado 

neurocientista Michael Gazzaniga (apud Foster, 2011) para quem “tudo na vida é memória, 

exceto a fina camada do presente” (p. 8). Portanto, uma estrutura inviável para o processo 

narrativo dado o próprio design da interface que é fundamentado na atualização constante 

das notícias. Segundo Genette (1979), o “contar leva tempo” (p. 221), pois se deve, 

necessariamente, retornar ao início. A julgar pela aventura autobiográfica de Tristram 

Shandy118, herói-narrador do romance de Laurence Stern (1713-1768), que em um ano de 

escrita não passou do primeiro dia da sua vida e acabou por constatar que mais recuou do 

que avançou, pois estava 364 dias atrasado. Logo, Tristram percebe que contar a história da 

sua vida consumiria mais tempo do que vivê-la, esta parece ser também a estranha lógica que 

rege as redes sociais. Entretanto, a fim de evitar o colapso geral da mente e corpo humano, 

o programa controla os sujeitos com pílulas de narrativa em doses homeopáticas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Tristram Shandy é o herói-narrador do romance The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (A Vida 
e Opiniões de Tristram Shandy) de Laurence Sterne, publicado em nove volumes, entre 1759 e 1767. 
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Em 2014, o facebook disponibilizou um audiovisual personalizado em 

comemoração aos dez anos desta que é hoje a maior rede social do mundo. Cada 

usuário recebeu o seu A Look Back (recorde seus momentos), uma narrativa 

retrospectiva de aproximadamente um minuto criada por algoritmo que compilava 

dezesseis imagens – a maioria fotográfica, obedecendo a um estrutura rígida, dividida em: 

1. Seus primeiros momentos (3 unid.); 2. Suas publicações mais curtidas (4 unid.);  3. 

Fotos que você compartilhou (9 unid.). O vídeo era ainda acompanhado por uma trilha 

sonora padrão (música) que sugeria a jornada de um herói, utilizando pontos de virada e 

clímax rumo ao desfecho feliz hollywoodiano.  

O audiovisual foi largamente compartilhado e em meio a muitos elogios e 

críticas, após três dias de sua publicação, o facebook disponibilizou uma ferramenta de 

edição, pois grande parte das pessoas não estavam contentes com as escolhas do 

algoritmo - pautada em audiência, ou seja, quantidade de curtidas (likes) - e não se 

sentiram afetivamente representadas nas imagens que foram pinçadas pela programação 

da peça. Rapidamente o facebook permitiu aos usuários escolherem suas próprias 

imagens, mas ainda assim a estrutura rígida das dezesseis fotos e suas categorias foi 

mantida. Por um lado, tal permissão valoriza as escolhas, a justaposição das imagens (a 

montagem), torna-se mais presente a figura de um “narrador tradicional”, aproximando a 

peça das características da mídia secundária e, consequentemente, das limitações físicas 

do antigo álbum de fotografias. Por outro, ignorou as principais características da mídia 

terciária, como o hipertexto119, por exemplo, o que pode significar um passo atrás na 

busca por novas formas de narrar sobre si em espaço virtual digital. 

A Look back mexeu de tal maneira com o emocional dos integrantes da rede que 

vieram à tona casos interessantes como o do norte-americano John Berlin (G1, 2014) 

que postou um vídeo no Youtube, direcionado a Mark Zuckerberg120, no dia 05/02/2014, 

elogiando a iniciativa em disponibilizar o audiovisual, fazendo um apelo para visualizar a 

retrospectiva de seu filho Jessie Berlin121 que teria morrido em 2012, aos 21 anos. O 

vídeo dele alcançou mais de um milhão de views, sendo que foram criadas páginas de 

apoio à causa no próprio facebook, como a Help Jesse Berlin’s Dad. No dia 07/02/2014, 

John Berlin publicou em sua página o vídeo retrospectiva de Jesse, seguido do texto: 

“Primeiro quero agradecer a todos pelos compartilhamentos e suporte. Nós não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 “A palavra [hipertexto] é usada para nos referirmos à capacidade de interconexão de blocos de informação 
que torna um ambiente digital navegável” (PASCOAL, 2015, p. 14). 
 
120 Mark Zuckerberg é um dos fundadores da rede social Facebook. 
 
121 As páginas de pessoas mortas no facebook eram transformadas em “memorial”. Não sendo possível realizar 
o login. Recentemente estas regras foram revistas.  
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conseguiríamos sem vocês. Este é o vídeo oficial do Facebook sobre meu filho Jesse 

Berlin” (tradução nossa)122; ressalta-se que em poucas horas foram: 484 curtidas, 6.939 

compartilhamentos e 147 comentários. 

     
 
Fig. 13 e 14 – Print screen da publicação de John Berlin, pai de Jesse Berlin. 
 
 

No dia 12/02/2014, John posta novamente em sua página o audiovisual – vídeo 

oficial do facebook sobre seu filho Jesse Berlin - acompanhado do texto abaixo em resposta 

aos diversos pedidos de ajuda de pessoas desconhecidas e que também gostariam de ter 

acesso aos vídeos A look back, ou melhor, às “narrativa[s] de si” de pessoas já falecidas: 

 

Este vídeo desperta muitas emoções. Eu não consigo evitar postá-lo novamente. 
Sinto falta do meu filho. Eu também queria acrescentar que eu falei com o facebook 
hoje à noite e assim que eles acharem uma solução vão anunciar. Por favor, seja 
paciente que vai acontecer. Obrigado (tradução nossa).123 

 

 Outro caso relevante, como o do designer americano Eric Meyer, a ferramenta 

foi um verdadeiro desastre. A retrospectiva apareceu em seu feed de notícias com a 

seguinte mensagem: “Seu ano em retrospectiva. Eric, aqui está como foi seu ano! Veja 

seu ano”. No entanto, justamente em 2014, naquele ano, Eric tinha perdido sua filha 

Rebecca. Como já se poderia esperar, o retrato da menina foi o escolhido pelo algoritmo 

do facebook para estampar o presente que Eric, o pai, estava recebendo, trazendo ainda 

ilustrações festivas e divertidas como moldura a fotografia dela. Obviamente o algoritmo 

só fez o seu trabalho, afinal ele não pensa nem sente, portanto não poderia “imaginar 

sozinho” que nem todos os likes são manifestações positivas, alegres, mas, questiona-se 

sobre o desatento programador que desenvolveu o software, que sequer pensou em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 “First of all I just want to thank everyone for all the shares and support. We couldn't have done this without 
you. This is the official Facebook video of my son Jesse Berlin”. 
 

123 “This vid stirs up a lot of emotions. I can’t help but post it again. I miss my son. I ALSO WANTED TO ADD 
THAT I TALKED WITH FACEBOOK TONIGHT AND AS SOON AS THEY COME UP WITH A SOLUTION 
THEY'RE GOING TO ANNOUCE IT. SO PLEASE BE PATIENT IT WILL HAPPEN. THANKS”. 
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perguntar o que (e se) as pessoas gostariam de visualizar (ou não) em seus vídeos-

retrospectiva. Para aqueles que tentavam ignorar o “presente” como Eric, não obtinha 

sucesso, pois mesmo sem compartilhá-lo a imagem com o link para o vídeo continuava 

retornando para o feed de notícias durante alguns dias.  

 

 
 
            

 
Fig. 15 – Print screen da imagem inicial (link) para assistir ao vídeo de retrospectiva de Eric Meyer. 

 
 

Por esses e outros inúmeros casos parecidos com os de John Berlin e Eric 

Meyer, constata-se que as redes sociais digitais ainda não sabem – e estão há anos luz de 

distância de saber - como lidar com as delicadas questões ligadas à morte, ao direito à 

memória e ao esquecimento, às lembranças pessoais e, principalmente, ao processo de 

rememoração. Na mídia secundária, as memórias externas como diários, cartas, 

fotografias, álbuns fotográficos, vídeos caseiros etc. eram herdados pelos filhos ou 

parentes mais próximos. Já na mídia terciária, no caso das redes sociais online, o que será 

do espólio digital de quem morre? A quem pertence as lembranças compartilhadas na 

rede em forma de fotografias, vídeos, pensamentos e opiniões? Embora um pouco mais 

simples do que as questões fundamentais colocadas acima, o que será da página pessoal 

online após a morte da pessoa? Recentemente o facebook alterou a suas “configurações 

de segurança” e disponibilizou duas alternativas: a escolha de uma “contato herdeiro” ou 

a “exclusão da conta” permanentemente. Essa opção deve ser feita em vida e, no caso de 

se escolher um “contato herdeiro”, este poderá gerenciar a conta da pessoa falecida e 

somente não terá acesso às mensagens privadas e nem mesmo poderá publicar em seu 
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nome. Este “contato herdeiro” poderá receber a mensagem abaixo (fig. 17) 

imediatamente sobre a escolha do seu amigo ou apenas após a morte deste. 

 

     
 

Fig. 16 e 17 – Configurações de segurança da rede social  Facebook para a escolha de um “contato herdeiro” 

 
Outra ferramenta, também disponibilizada por esta mesma rede social em 2015, 

vem levantando questões interessantes sobre a terceirização do rememorar ao programa 

desde então. Para falar de On this day é necessário  voltar ao ano de 2011, quando uma 

startup124  de Nova York, liderada por dois jovens, percebeu que as redes sociais não 

ofereciam a seção “histórico ou história” e, em vista disso, passou a investir em ferramentas 

para este fim. Inicialmente foi criada, ainda em 2011, a ferramenta chamada PastPosts.com 

(versão Facebook) seguida pela And7YearsAgram (versão Instagram). Posteriormente 

tornaram-se todos um único aplicativo chamado Timehop, que seria, segundo seus criadores, 

“uma explosão diária do passado”125. Aqui se coloca uma problemática interessante, pois as 

informações, que deveriam ser oferecidas simplesmente como um histórico organizado 

cronologicamente, são agora apresentadas, ou melhor, vendidas como “lembranças” e 

“recordações” matematicamente resgatadas via uma programação que se fundamenta em 

aniversários de um ano, dois, três ou cinco, simulando assim o que se poderia entender 

como uma espécie de ”rememoração” fora do corpo e sem o auxílio da complexa e poética 

mente humana, que se poderia chamar de um “rememorar algorítmico”. Sobre a ferramenta 

On this day, o Facebook diz: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Os investidores da startup Timehope são OATV e Spark Capital, os mesmos investidores do Foursquare, 
Twitter, Tumblr, RunKeeper e outros serviços.  
125 “Timehop is a daily blast from the past”, segundo o blog oficial.  
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O recurso neste dia exibe suas lembranças para recordar aquele dia em sua 
história no Facebook. As lembranças incluem itens como as suas publicações e as 
publicações de outras pessoas nas quais você foi marcado, acontecimentos 
importantes e quando você começou uma amizade com alguém no Facebook.126 
 

Portanto On this day é uma ferramenta programada para recordar hoje o que se 

estava fazendo ou pensando há exatamente um, três ou quatro anos atrás. Um algoritmo 

que oferece pílulas diárias de recordação com aparente leveza, bom humor e praticidade, 

mas que no fundo não passa de um autômato metódico e autoritário. Na interface da rede, 

estas “recordações” aparecem no topo do feed de notícias como uma mera publicação entre 

tantas outras, acompanhadas de um texto informal, como este, por exemplo: “Camila, veja 

um momento de quatro anos atrás que pensamos que você gostaria de relembrar”, que 

pode ser compartilhado pela pessoa ou não. Ao final da rememoração do dia, ou seja, depois 

de olhar todas as “recordações” sugeridas pelo programa para aquele dia específico, lê-se a 

frase: “Isso é tudo por hoje”. 

 

    
 

Fig. 18 e 19 – Print screen de uma “recordação” do aplicativo On this day e imagem divulgação do Facebook, 
respectivamente. 

 

 
Assim, em vista de experiências constrangedoras envolvendo algoritmos insensíveis 

e programadores desatentos, um ajuste foi feito e o botão curtir foi desmembrado a fim de 

expressar seis emoções diferentes, chamadas reactions, são elas: curti, amei, Haha, Uau, triste e 

Grr. Pois, se nas redes sociais propõem-se um ambiente de troca – “atmosfera gerada pela 

disponibilidade dos seres” (p. 05), como disse Baitello (2007), existirá sim aniversários, 

nascimentos, viagens, assim como mortes, tristezas, términos de relacionamento, perdas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Texto retirado da “Central de ajuda” sobre o aplicativo Neste dia (On this day), do Facebook.  
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Portanto, inúmeros ajustes como este serão feitos ainda a fim de se melhorar a 

performance do algoritmo na assustadora empreitada de reanimar a memória da máquina 

constantemente, produzindo um “rememorar algoritmo” engajado em distrair a mente 

humana e “sedar” ou amortecer o corpo. 

No entanto, as ferramentas de narrativa memorialística como A look back, On this 

day e outras têm sido recebidas pelos integrantes da rede e mídia especializada em 

tecnologia como um bem vindo avanço na programação do algoritmo. Durante as primeiras 

semanas de 2014, o vídeo retrospectiva foi compartilhado com entusiasmo e declarações 

calorosas de agradecimento ao programa ou à rede. Também, a cada novo dia, os 

integrantes do facebook esperam ansiosamente por suas pílulas de lembrança que emergem 

da luz para a luz, graças ao aplicativo On this day, declarando-se surpresos, emocionados e 

agradecidos pela “rememoração” diária e as compartilham orgulhosos com os amigos. 

Assim, frente às ferramentas apresentadas, seguirá uma pergunta sem resposta: quando o 

programa passa a rememorar as “nossas” lembranças e narrar as “nossas” histórias, o que 

“nos” sobra? Quando se admitir que a memória da máquina seja realmente superior à 

memória humana, como declara a atriz Guta Ruiz abaixo, o que será do corpo?   

 

O Facebook é um querido mesmo. Acordo e quando entro aqui, ele me presenteia 
com uma lembrança de um ano atrás. Bom que a memória dele funciona mais que a 
minha. Bom que ele seja tão amável. Absurdos à parte, amigo face, obrigada por 
essa linda lembrança. Tenho pensado muito nessa peça e fiquei feliz. Você é bem 
louco, mas hoje me conquistou. Um beijo da Guta, aquela que hoje se sente no 
filme HER (RUIZ, 2016). 
 

                            
 
 

Fig. 20 e 21 – Recordações compartilhadas por Guta Ruiz e Juana Diniz. 
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Tem-se aqui dois exemplos da empatia provocada pelo programa. Na página da 

publicitária e professora universitária Juana Diniz127 – que também é mãe de Tomaz e 

Valentina – o compartilhamento de uma recordação gerada pelo aplicativo On this day 

seguida do texto: “Hahahaha, a carinha dele. Tanto tempo!”. Pergunta-se: que mãe 

resistiria a tamanha demonstração de cordialidade por parte do programa? Já na página 

da atriz Guta Ruiz, o compartilhamento de uma recordação também gerada pelo mesmo 

aplicativo seguida de um texto que, embora sarcástico, ilustra uma íntima relação que 

acaba de se estabelecer entre a pessoa e o programa (ou entre o integrante e a rede). A 

atriz chega a mencionar o filme Her (2014), de Spike Jonze, em que Theodore, um 

escritor solitário, apaixona-se por Samantha, a voz do sistema operacional que acaba de 

instalar no seu computador. Para finalizar, retorna-se a Benjamin (2012) quando este diz 

sobre a decadência da experiência: “É como se estivéssemos sendo privados de uma 

faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” 

(p. 213) e, acrescenta-se aqui, a faculdade de rememorar as “nossas” lembranças e de 

narrar as “nossas” histórias, ou seja, de se situar no movimento de um relato, com 

observou Oliver Sacks (apud Carrière, 2004). 
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127 Disponível em: https://www.facebook.com/juana.diniz.1?fref=ts. Acesso: 06 de setembro, 2015. 
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O desenvolvimento desta tese baseou-se a partir de uma constatação de 

Walter Benjamin (2012), nos idos da década de 30, de que a arte de narrar estava em 

vias de extinção, devido às experiências de horror vivenciadas pelos combatentes e 

pela população civil durante a primeira guerra mundial (1914-1918). No entanto, 

Oliver Sacks (apud Carrière, 2004) afirma, à luz da neurociência, que um “homem 

normal” seria, talvez, “aquele capaz de contar a sua própria história”; portanto 

alguém apto a se posicionar no “movimento de um relato” (p. 11). Assim, frente a 

duas visões que inicialmente apontam em direções opostas, arquitetou-se esta 

pesquisa com o objetivo de entender os processos de “cura” (BENJAMIN, 2002) e a 

regeneração de vínculos que envolvem as narrativas orais, em especial as 

denominadas memorialísticas – narrativas de si ou autobiográficas.  Questão que se 

mostra desafiadora no contexto da cultura das redes (digitais online) visto que, para 

Dietmar Kamper (1997), o “virtual” se configura como a despedida do corpóreo (p. 

1). 

Isto posto, apresentou-se um estudo sobre a fotografia doméstica (ou 

vernacular) como dispositivo de memória, logo, geradora de narrativa memorialística, 

pertencimento e identidade. Dois projetos, envolvendo o resgate de fotografias 

domésticas, foram analisados: 1. Save the memory (2011), uma iniciativa da empresa 

japonesa Ricoh e de seus funcionários/voluntários, na ocasião do terremoto de 

magnitude próxima a nove graus na escala Richter que atingiu o Japão em março de 

2011; 2. Rescued film (2016), uma equipe de fotógrafos e laboratoristas empenhados 

em desvendar o mistério por trás dos mil e duzentos rolos de filmes fotográficos, 

encontrados na cidade de East Chicago, Indiana, EUA. Nos quais Paul, o provável 

fotógrafo, registrou incessantemente sua suposta família na década de 50, mas que, 

aparentemente, não se importava em revelar as imagens. Utilizou-se como 

fundamentação teórica os conceitos de “vestígio” e de “encenação” de Soulages 

(2010); “latência e revelação” de Fontcuberta (2012); “imagem endógena e exógena”, 

de Belting (2005); a relação de “poder”, observada por Tisseron (2000), entre 

fotógrafo e fotografado; e a “teoria geral dos gestos”, pensada por Flusser (2014). 
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Por meio de um caso extremo como o de Paul - o fotógrafo misterioso – 

procurou-se demonstrar o efeito nocivo das persuasivas campanhas publicitárias 

veiculadas pela Eastman Kodak Company a partir de 1890 e por quase todo o século 

XX, em que exaltavam, no discurso das suas peças, a bem vinda terceirização das 

narrativas pessoais às câmeras, às fotografias e aos álbuns fotográficos, como uma 

forma de garantir a “veracidade” e “precisão” das lembranças armazenadas, para 

tanto, depreciavam a memória humana ao utilizarem adjetivos como “memória 

delinquente”, por exemplo. Como reação contrafóbica à sufocante “narrativa feliz” 

padrão Kodak, apresentou-se o trabalho de duas artistas americanas: Jamie Diamond, 

com o seu Constructed Family Portraits (2008); Suzanne Heintz, com Life Once Removed 

(2013). Fez-se questão de apontar, por meio dos casos analisados, as duas vias da 

narrativa memorialística que envolve a “contação” do tradicional álbum de família: 1. 

A consolidação ou regeneração (a “cura”) dos vínculos entre os integrantes de um 

mesmo grupo social; 2. A manutenção das convenções e ficções sociais opressoras.  

Finalizando a primeira parte, apresentou-se uma pequena ontologia do gesto 

fotográfico, analisada a partir da “teoria geral dos gestos”, de Flusser (2014), pois o 

filósofo da mídia acreditava que na observação atenta dos nossos gestos diários seria 

possível identificar a “crise existencial” que acomete aos sujeitos mediante o 

contexto sociocultural, histórico e tecnológico no qual estão inseridos. Assim, 

propôs-se a tipificação dos gestos em: “viajante”, “retratista”, “amador” e 

“escafandrista”, em que este último - gesticulado pelo “narrador escafandrista”, eixo 

fundamental na elaboração desta tese, é caracterizado pela ausência de 

distanciamento crítico (alienação) e pela repetição, fazendo dele, na concepção de 

Flusser (2014), um “pseudogesto”. A fotografia selfie seria um típico exemplo de 

gesto escafandrista alicerçado na “autodevoração”, mas que denota uma completa 

banalização da figura mitológica “ouroboros” – uma serpente que devora a própria 

cauda formando um círculo e que simboliza, entre outras, autofecundação, 

continuação e o eterno-retorno (CIRLOT, 1992).  

 



! "#$!

Propôs-se também uma conversa entre Benjamin (2012) e Walter Ong 

(1998) acerca dos conceitos de “experiência” e “oralidade”, em que, para Benjamin, o 

entendimento sobre “experiência” está alicerçado na práxis das culturas orais no que 

se refere à transmissão do conhecimento entre gerações, dos mais velhos para os 

mais jovens, tendo no reconciliar-se com a morte sua pedra fundamental. Visão que 

Walter Ong (1998) ratifica e complementa ao se aprofundar na dupla 

“narrador/audiência” e na aproximação teórica da oralidade com o sagrado. Também, 

neste capítulo, é pormenorizado o conceito de “rememoração” para Benjamin, com 

o auxílio da consistente pesquisa realizada pela filósofa Jeanne Marie Gagnebin (2011; 

2014), que vem ressaltar o seu caráter de “novidade”. Desse modo, “rememorar ou 

recordar” para Benjamin (2012) é caracterizado pela dinâmica do lembrar e do 

esquecer; por imagens novas e antigas ao mesmo tempo empenhadas na missão de 

dar vida, animar, o metafórico “tecido da rememoração”.  

 

Ainda sobre o conceito de “rememoração”, é importante ressaltar o 

arrebatamento de Benjamin frente à literatura memorialística de Marcel Proust e aos 

estudos de Freud sobre a memória e sobre o inconsciente, descobertas que 

influenciaram sobremaneira o seu pensamento e que reverberaram em diferentes 

textos e momentos da sua filosofia. Como em O narrador (1936) em que Benjamin 

dedica-se a compreender o “narrador autêntico” (ou tradicional), característico das 

culturas orais, ancorado em duas figuras arcaicas substanciais, são elas: o “marinheiro 

comerciante” e o “camponês sedentário”. Passados oitenta anos da publicação deste 

texto, propôs-se nesta tese uma terceira figura arcaica para o narrador na 

contemporaneidade cunhado de “escafandrista”. 

Na sequência, deparou-se com um pequeno texto chamado “Narrativa e 

cura”, publicado pela primeira vez na Alemanha, em 1974, em que Benjamin (2002), 

em apenas um parágrafo, aborda com frescor filosófico a possibilidade da “cura” por 

via da narração. Apontando caminhos que não apenas se aproximam da cura pela fala 

(talking cure), característica da psicanálise, mas que se referem também ao poder 

curativo das narrativas habituais, costumeiras, como, por exemplo, a história que uma 
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mãe conta ao filho febril, sentada ao seu lado na cama, sendo que o contar é 

acompanhado de afagos (gestos). É justamente neste momento que se propõe uma 

aproximação com a narrativa memorialística que envolve as fotografias domésticas ou 

os tradicionais álbuns fotográficos do coletivo (familiar), narrativa oral que 

desaparece completamente com o advento do digital.  

Assim, em “ficções que curam”, James Hillman (2010) vem ao auxílio dessa 

pesquisa dizer que na psicoterapia o contar é uma oportunidade de “re-historiar” a 

vida psíquica, no sentido de empenhar-se na busca por “uma trama para ser vivida” 

(p. 79), tendo em vista que o (re)contar do paciente traz em seu bojo um processo 

de cura. Duas “narrativas de si” foram anunciadas a fim de enriquecer a conjunção 

teórica apresentada, são elas: 1. O filme As praias de Agnès (2008), uma “autoficção”, 

realizado pela cineasta belga Agnès Varda sobre seus oitenta anos de vida; 2. O texto 

ensaístico (pleno de aproximação estética com as tradicionais narrativas orais) 

Infância em Berlim por volta de 1900 (1932/1933), em que se observa Benjamin (2002) 

em pleno fluxo narrativo, ou melhor, levado pela “correnteza da narração até a foz” 

(p. 115): sua infância, nos idos de 1900. 

Para finalizar, frente a um desafio colocado por Gagnebin (2014) sobre a 

urgência de inventar “outras formas de memória e narração” (p. 221) a fim de 

garantir a transmissão e o armazenamento das histórias e dos saberes, perguntou-se: 

que tipo de narração ou narratividade delineia-se no virtual, ou melhor, na cultura 

das redes (digitais online), quando da ausência do corpo? Quando da sua “sedação” ou 

amortecimento? A fim de respondê-la construiu-se a metáfora do “narrador 

escafandrista”, que é a comprovação da mais relevante hipótese apresentada nessa 

pesquisa, a qual sugere que no virtual, especificamente no ciberespaço, é o 

“programa” (ou a máquina) que assume o leme das narrativas memorialísticas, com 

todos os ônus e os bônus que isso possa acarretar. O escafandrista é um 

“extremófilo humano” (BAITELLO, 2015) que está preso à máquina por um fio, uma 

espécie de cordão umbilical por onde é alimentado com imagens técnicas – pobres, 

com poucos nutrientes (CONTRERA, 2003); é também pelo mesmo fio/cordão que 

alimenta o “programa” com suas imagens subnutridas.  
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Dois exemplos foram apresentados, ainda em versão beta, daquilo que hoje 

na internet pensou-se melhor enquadrar-se como protótipos do narrador 

escafandrista: a rede social digital online Eter9 e o site Eterni.me. Ambos funcionam por 

inteligência artificial, prometem vida eterna e disponibilizam um “avatar” ou um “self 

virtual” que aprende a pensar e a agir como a pessoa “real”. Entretanto, por ainda 

serem versões para teste, não se encontrou qualquer tipo de pesquisa sobre eles, 

nem sequer estudos mais aprofundados sobre o funcionamento do algoritmo por trás 

deles. Por fim, algumas ferramentas foram analisadas a serviço da narrativa 

memorialística disponibilizadas pela rede social Facebook, que desde 2014 vem 

investindo no desenvolvimento de aplicativos geradores de narrativas personalizadas. 

Como é o caso do vídeo retrospectiva A look back (2014) e o aplicativo On this day 

(2015), entre outros citados. Nos dois casos vemos o “programa”, alimentado pelos 

usuários, assumindo a faculdade de rememorar e de narrar as suas histórias; o 

rememorar acontece agora fora do corpo visto que tais usuários tornam-se 

espectadores passivos e deslumbrados das narrativas pessoais midiatizadas via as 

redes sociais digitais online. 

Assim, frente ao estudo realizado até aqui, considerou-se o conceito de 

“rememorar algorítmico”, surgido nessa tese, mas apenas brevemente citado, uma 

possibilidade exultante de pesquisa futura. A rememoração fora do corpo via 

princípios matemáticos e sem espaço para ambiguidades parece ser a grande aposta 

das redes sociais digitais online no que tange a interação homem-máquina. Quanto 

mais se atua na rede, com publicações, fotografias e vídeos, mais recordações se tem 

para rememorar, seguindo os rígidos padrões impostos pelo algoritmo. Quanto 

maior o volume de imagens compartilhadas sem distanciamento crítico, maior 

também a probabilidade de se surpreender, de forma positiva ou negativa, com as 

narrativas (histórias/ficções) devolvidas pelo programa. Deste modo, histórias 

padronizadas são recebidas, com tramas previsíveis, sustentadas por cruzamentos 

numéricos e narradas por autômatos “escafandristas”. É importante ressaltar as 

conjecturas de Marshall MacLuhan (2011) acerca das ideias de “amputação” e de 

“amortecimento” dos membros corporais que, pela invenção de novas ferramentas, 
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teriam sido amplificados, consequentemente, ocasionando o amortecimento das 

partes amputadas. 

Para finalizar, permitiu-se trazer novamente a frase do escritor colombiano 

Gabriel Garcia Márquez (2004): “a vida não é o que cada um vive, mas aquilo que 

cada um recorda, e a forma como recorda de modo a poder contá-la”, portanto, 

somos o que lembramos e também o que esquecemos. Pois a narrativa 

memorialística é um mergulho salutar nas reminiscências a fim de revivê-las, no 

sentido de reconsiderar sentimentos e ressentimentos, preencher lacunas e, por fim, 

recontar as histórias pessoais. No entanto, o “rememorar algorítmico”, seguindo a 

lógica de McLuhan (2011) supracitada, acabaria por “amortecer” e atrofiar este 

processo de rememoração corporal - fruto da relação mente (alma/psique) e cérebro 

(lóbulo occipital). Terceirizando definitivamente e de modo artificial o protagonismo 

da narração ao programa, valendo-se de um rememorar dissimulado, em outras 

palavras, que não passa de um simulacro das recordações trabalhadas artesanalmente 

pelos “velhos”, os “narradores autênticos” de Benjamin - que olham para o passado 

com os pés no presente. Assim, pode-se afirmar que o algoritmo do programa na 

cultura das redes vem substituir “o velho sábio” das culturas orais.    
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