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Desde o seu advento, a arte da fotografia foi objeto de acaloradas 

discussões acerca de seus possíveis usos, peculiaridades e aproximações com 

outras artes. Considerada desde retrato fiel e prova documental incontestável, 

até pura manipulação do olhar com claras intenções ideológicas, as fotos 

povoam o imaginário coletivo e se fizeram presentes em importantes 

momentos da historia recente, constituindo-se como parte concreta de uma 

memoria e influenciando teóricos, filósofos e artistas. Neste trabalho 

pretendemos discutir algumas relações estabelecidas pelo documento 

fotográfico com outras artes e áreas do conhecimento.  

 Conforme Dubois (1993), a fotografia, em seu nascedouro, sofria de 

uma crise de identidade: arte ou ciência? Composição humana ou pura 

técnica? Muitos, como o poeta francês Baudelaire, viam na fotografia apenas 

seu poder registrador, considerando-a, portanto, no máximo uma serviçal das 

ciências ou das artes, tal qual um caderno de notas. Além disso, o discurso da 

fotografia enquanto uma espécie de espelho da realidade, imitação quase 

perfeita do real, dominava o século XIX, reforçando ainda mais a oposição 

entre a arte (produto do talento manual, do gênio humano) e a técnica 

fotográfica (automática, objetiva, sem a intervenção humana). 

 Entretanto, ao longo do século XX, a visão dominante sobre o objeto 

fotográfico foi-se modificando. Ainda segundo Dubois (1993) de pura mimesis, 

ícone (conforme Peirce em sua semiótica, devido a pura semelhança com seu 

referente), a fotografia passou a ser vista enquanto construção do real, 

transposição culturalmente codificada e, portanto, espécie de símbolo (também 

seguindo as teorias de Peirce, o símbolo constitui-se por convenção). Sendo 

assim: 



A partir de então, o valor de espelho, de documento exato, de semelhança 
infalível reconhecida para a fotografia é recolocado em questão. A fotografia 
deixa de aparecer como transparente, inocente e realista por essência. Não é 
mais o veiculo incontestável de uma verdade empírica. (DUBOIS, 1993, p. 42) 

 Teríamos, então, a fotografia como transformação da realidade, como 

composição, ficção. Registro de jogo de sombras e luzes, do ângulo, momento, 

pose e iluminação escolhidas pelo fotógrafo. Transposição bidimensional de 

um mundo tridimensional, sem nos esquecermos também que, a época, uma 

transposição bicolor (preto e branco) de um mundo multi-colorido. Porém, por 

mais que se insista nesse viés simbólico da fotografia, a um fato irredutível por 

trás de todo disparo que nos remete sempre a uma idéia: algo ou alguém, em 

algum momento, esteve, concretamente e realmente, na frente da objetiva para 

que pudesse ser produzido o documento fotográfico. Nisto reside a dimensão 

indiciaria da foto: “a imagem foto torna-se inseparável de sua experiência 

referencial, do ato que a funda” (DUBOIS, 1993, p. 53). Desta forma, podemos 

salientar a fotografia, semioticamente, enquanto índice, por guardar o traço de 

um real, por ser referência a algo que existe (ou existiu). Ainda segundo 

Dubois: 
Por essas qualidades de imagem indicial, o que se destaca é finalmente a 
dimensão essencialmente pragmática da fotografia (por oposição à semântica): 
está na lógica dessas concepções considerar que as fotografias propriamente 
ditas quase não tem significado nelas mesmas: seu sentido lhes é exterior, é 
essencialmente determinado por sua relação efetiva com o seu objeto e com a 
sua situação de enunciação. (DUBOIS, 1993, p. 52) 

Ora, podemos afirmar, então, que a fotografia, ao ter seu sentido ligado 

a uma dimensão exterior a ela, depende em larga escala, para sua 

recepção/interpretação, do olhar deste receptor, olhar este que será 

determinado por toda a carga cultural do mesmo e, também, por toda a 

somatória de experiências pessoais vividas: de memórias. O próprio Dubois 

nos traz um exemplo bastante eficaz para ilustrar este ponto de vista: 
Aliás, não é por esse motivo que [Roland] Barthes não nos mostra a foto de 
sua mãe ainda criança no Jardim de Inverno, foto que motiva toda [A Câmara 
Clara] La Chambre Claire, mas que, para nossos olhos de leitores anônimos, 
não teria literalmente qualquer sentido? (DUBOIS, 1993, p. 52) 

Dubois nos cita a clássica passagem do livro A Câmara Clara, onde 

Barthes (2006) discorre sobre a recepção da fotografia, identificando, nesta 

recepção, o elemento studium, que seria um prazer geral, curioso e médio ao 

se observar uma foto, e o elemento punctum, que ultrapassaria o deleite visual, 



tocando o observador de maneira mais intensa, efetiva, emotiva. Para tanto, 

usa como exemplo uma fotografia de sua mãe, que para ele tinha o poder de 

resgatar a lembrança daquele ente querido já falecido, de trazer a tona mais 

uma vez, para ele, sua face verdadeira, já a tantos anos apagada pelo 

falecimento daquela.  

Segundo Ana Maria Mauad: 
Desde a sua descoberta até os dias de hoje, a fotografia vem acompanhando o 
mundo contemporâneo, registrando sua história numa linguagem de imagens. 
Uma história múltipla, constituída por grandes e pequenos eventos, por 
personalidades mundiais e gente anônima, por lugares distantes e exóticos e 
pela intimidade doméstica, pelas sensibilidades coletivas e ideologias oficiais. 
No entanto, a fotografia lança ao historiador um desafio: como chegar ao que 
não foi imediatamente revelado pelo olhar fotográfico? Como ultrapassar a 
superfície da mensagem fotográfica e, do mesmo modo que Alice nos 
espelhos, ver através da imagem? (MAUAD, 2005: 136:137) 

 Assim a imagem fotográfica, registro documental de acontecimentos, 

pessoas e lugares, torna-se objeto privilegiado, enquanto fonte de pesquisa, 

para historiadores das mais diversas correntes. Diversos também são os 

olhares que estes historiadores lançam sobre o documento fotográfico, 

analisando-o sobre a égide de diferentes pressupostos teóricos, sejam eles 

relacionados a estudos compositivos da imagem, sua visualidade espacial, ou 

mesmo encontrando formulações em múltiplos campos de estudo, como a 

Filosofia, a Sociologia, a Antropologia e, é claro, os estudos sobre História e 

Memória.  

Podemos afirmar, por outro lado, que a fotografia teria uma relação 

intrínseca com a memória, uma vez que consegue demonstrar concretamente 

um instante perdido no tempo de algo ou alguém que já não temos mais a 

disposição do nosso olhar. Quando a referência já não mais existe, a foto, 

enquanto índice, continua ali, apontando para um vazio (referente), mas ao 

mesmo tempo, apontando para nós mesmos, para nossas memórias acerca 

daquele referente, memórias estas sim, pensando nos termos do punctum, 

nada vazias, mas repletas por nossa carga de experiências. 

Conforme nos relata Boris Kossoy: 
O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o congelamento do 
gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de um momento, em outras 
palavras, da memória: memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes, 
do fato social, da paisagem urbana, da natureza. A cena registrada na imagem 
não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, 
é irreversível. (KOSSOY, 2001, p. 155) 



Temos, portanto, a fotografia como um apoio para a memória e, mais 

até, ela própria enquanto um instante irrepetível do passado, como instantâneo 

de um momento, como memória. O indivíduo, quando diante da sua própria 

imagem pretérita, ou da imagem de algo ou alguém que faz parte da sua 

trajetória, torna-se imediatamente afetado pela percepção dúbia de que, por um 

lado, aquele acontecimento não se dará novamente nunca mais e, por outro, 

concomitantemente, o mesmo acontecimento está ali, registrado diante de seus 

olhos e suscitando suas evocações. 

Em entrevista concedida a revista Continuum – Itau Cultural, Boris 

Kossoy discorre um pouco mais sobre a relação fotografia e memória: 
Penso que a imagem guarda um fragmento de memória que nenhum outro 
sistema de representação consegue igualar. O cinema, talvez, claro. Se bem 
que a imagem fotográfica me fascina mais porque ela é um fotograma apenas, 
sem antes nem depois, é diferente dos filmes, que são movimento, algo que a 
fotografia não consegue ser. Em compensação, ela tem a cena congelada. E 
você pode ficar horas e horas olhando para uma imagem e voltar a ela daqui a 
dez anos. Mas a sua interpretação sobre a mesma cena será outra, pois você 
já não é a mesma pessoa. (KOSSOY, 2007, p. 19)    

Seguindo esta discussão, podemos ir além, e afirmar que a fotografia, 

mais do que resgatar ou suscitar lembranças, pode revelar fragmentos destas 

lembranças que não poderiam jamais ser recuperados de outro modo.  Para 

Susan Sontag: 
...a foto de um filme, que nos permite observar a um único momento pelo 
tempo que quisermos, contradiz a própria forma do filme, assim como um 
conjunto de fotos que congela os momentos de uma vida ou de uma sociedade 
contradiz a forma destas, que é um processo, um fluxo no tempo. O mundo 
fotografado mantém com o mundo real a mesma relação essencialmente 
errônea que se verifica entre as fotos de filmes e os filmes. A vida não são 
detalhes significativos, instantes reveladores, fixos para sempre. As fotos sim. 
(SONTAG, 2004, p. 96) 

E acrescenta: 
...entre a defesa da fotografia como um meio superior de auto-expressão e o 
louvor da fotografia como um meio superior de pôr o eu a serviço da realidade, 
não há tanta diferença como pode parecer. Ambos supõem que a fotografia 
proporciona um sistema especial de revelação: que nos mostra a realidade 
como não a víamos antes. (SONTAG, 2004, p. 135) 

Desta forma, podemos perceber o poder da fotografia, tanto em 

despertar reminiscências, lembranças carregadas de afetividade, nostalgia, 

quanto em pôr em evidência, aos olhos do observador, detalhes, momentos, 

gestos que, de outra forma, escapariam completamente a percepção. Se, por 

um lado, podemos retomar uma idéia inicial apresentada neste trabalho sobre a 



fotografia, a teoria baudelariana que defende a foto enquanto uma serviçal das 

artes (e ciências), como uma espécie de caderno de notas, por outro lado, 

temos subsídios suficientes para afirmar que, mesmo se utilizada como apoio, 

fonte de informações, ou mesmo de inspiração para artistas, a fotografia não o 

faz de maneira ingênua e neutra – ela provoca, afeta, perturba, destaca, 

desperta sentimentos de amor ou ódio, de identificação ou estranhamento, em 

suma, ela se constitui enquanto arte, enquanto monumento afetivo, bloco de 

perceptos e afectos (no sentido deleuziano do termo).  

Sendo assim, se podemos considerar a fotografia como documento 

histórico, fonte de conhecimento e informação para pesquisadores de diversas 

correntes historiográficas (como no caso específico, aqueles ligados a História 

Oral), temos que levar em conta que ela também carrega em si uma grande 

capacidade de suscitar emoções, sentimentos e reflexões naqueles 

personagens ali retratados. E se o historiador leva em conta, no momento de 

analisar uma imagem fotográfica, vários elementos intrínsecos a visualidade, 

como as condições de produção, os princípios compositivos, a iluminação, o 

contexto histórico ou mesmo as poses e gestualidade dos indivíduos 

apresentados, porque não (?) levar em conta, também e principalmente, a 

análise que o próprio protagonista representado pela fotografia faz da mesma, 

com toda sua carga memorialística afetiva e intelectual, transmitida pelas 

palavras e gestos (comunicação verbal e não verbal) que emite no momento 

em que entra em contato com a fotografia em branco e preto, colorindo-a com 

sua organicidade e proporcionando àquele que assiste sua narração uma 

legenda viva e performática do registro imagético: a legenda-performance que 

nos informa, cognitiva e sensorialmente, a respeito do significado do 

documento fotográfico.  

 Uma experiência bastante interessante neste sentido foi por mim 

realizada quando da finalização de minha dissertação de mestrado em História 

(A Palavra e o Ato: Memórias Teatrais em Goiânia – orientada pelo Prof. Dr. 

Marcio Pizarro Noronha), na entrevista ao diretor e dramaturgo do grupo Teatro 

Exercício, Hugo Zorzetti. Ao final da entrevista, entreguei a ele, num envelope, 

uma fotografia que mostrava uma cena significativa de seu passado, ao lado de 

dois companheiros de palco. Hugo não tinha conhecimento desta foto e, ao 

visualizá-la, demonstrou-se realmente afetado emocionalmente por ela, pondo-



se a rememorar detalhes da cena e a descrever elementos ali inscritos. Sobre 

isso:  
É impressionante a sintonia estabelecida entre o narrador e o documento visual 
de seu passado, uma simbiose que, mais uma vez, traz a mente a questão da 
imagem fotográfica como estimuladora de recordações permeadas de 
sensações múltiplas. (DALLAGO, 2007, p. 06) 

Para entendermos melhor a relação entre performance e memória 

(entendendo memória enquanto a sua expressão), nos detenhamos um pouco 

sobre a história do surgimento desta forma de arte. Os primórdios da 

performance se dão quando artistas do início do século XX procuram diminuir 

as distâncias entre vida e arte, tentando fazer com que a arte perdesse seu 

status canônico e elitizado, saindo dos museus, galerias e teatros e se 

aproximando cada vez mais do público. Uma das formas de arte precursoras 

da performance foi sem dúvida a Live Art que, segundo Jorge Glusberg: 
...foi chamada live porque tinha a intenção de ser tirada da vida, da existência 
cotidiana. Este aspecto do dia-a-dia é expressado em objetos – mesmo os 
mais corriqueiros – e nos fatos inopinados da vigília e nas fantasias 
inconscientes do sono, unindo, dessa forma, causalidade com casualidade. 
(GLUSBERG, 1987, p. 32) 

Ora, levando em conta estas palavras podemos perceber que, já em seu 

nascedouro, as origens da performance remontam a intenção de fazer com que 

aspectos da vida cotidiana pudessem ser convertidos em arte. Sendo assim, 

atitudes comuns como escovar os dentes, fazer compras, levar o cão para 

passear, esperar por um ônibus e até (por que não?) contar uma história sobre 

seu próprio passado ou de outrem, podem converter-se em material criativo 

para a realização de performances.  

Outro importante aspecto da performance que pode se ligar a uma 

situação de entrevista memorialística diz respeito a presença física do corpo 

enquanto atuante em ambas situações. Segundo Glusberg: 
...o trabalho do corpo nas performances institui um contato direto entre emissor 
e receptor sem a intermediação técnica de nenhum equipamento eletrônico 
moderno exceto pela utilização de som ou vídeo [...] Nesse sentido, a 
experiência da proximidade é intrínseca na performance, e a força de 
transmissão de atitudes comportamentais não se mostra sobrecarregada por 
elementos de outra espécie. (GLUSBERG, 1987, p. 59) 

 Assim, um dos principais aspectos a serem preservados para que 

alguma manifestação possa denominar-se “performance” é a presença física 

entre emissor e receptor da performance. Esta presença, entretanto, conforme 

palavras de Glusberg, não impede de forma alguma a utilização de som ou 



vídeo, mesmo porque estes não intentarão intermediar a relação 

emissor/receptor, mas sim constituírem-se enquanto elementos técnicos da 

performance ou, por outro lado, servirem como suporte para registro desta 

performance. E, no segundo caso, podemos observar outra clara relação com a 

situação de entrevista: o registro que é feito em vídeo deste acontecimento 

presente. 

  Ainda seguindo as indicações de Glusberg em relação ao conceito de 

performance, podemos observar que: “A performance não nos apresenta 

estereótipos preconcebidos e sim criações espontâneas e verdadeiras” 

(GLUSBERG, 1987, p. 59). Neste ponto da análise surge uma questão: se as 

performances são espontâneas e verdadeiras, e não preconcebidas, e uma 

situação de entrevista memorialística, onde o “eu” rememorante irá “performar” 

situações e experiências já ocorridas em sua vida e registradas em sua 

memória, até que ponto não há uma pré-concepção na narrativa destas 

recordações do passado feitas por este intérprete? 

 Para o sociólogo francês Maurice Halbwachs a memória não é algo 

sólido, imutável, concreto, mas sim uma reconstrução contínua que o “eu” 

rememorante faz dos dados do passado a partir de um ponto de vista atual. 

Segundo ele: 
a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de 
dados emprestados do presente, e além disso, preparada por outras 
reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 
manifestou-se. (HALBWACHS, 1997, p. 71) 

Desta forma percebemos que o passado, evocado pela memória através 

das lembranças, não é retomado “exatamente” como acontecera, mas na 

medida de sua relação com os acontecimentos posteriores (como as 

reconstruções) até o momento presente da evocação. O passado e a 

experiência que nele vivemos, neste sentido, só chegam até nós através dos 

olhos do presente, guardando sempre uma forte vinculação com este, uma vez 

que o que está sendo vivido no presente, ou fora vivido em passados 

posteriores ao passado evocado, influenciam sobre a leitura deste passado. 

 Também neste sentido, importante se faz observar as palavras citadas 

por Raul Díaz em seu artigo Personaje e identidat narrativa: una aproximación 

metodológica: 



A medida que transcorrem os diversos episódios que compõem a vida de 
alguém, o sujeito vai modificando permanentemente a identidade do ‘si 
mesmo’, não só no que diz respeito a sua visão em relação ao futuro, mas 
também ao passado. Isto se refere a um processo contínuo mediante o qual 
cada pessoa reinterpreta a totalidade de sua existência, reconstrói o ‘si mesmo’ 
a partir de sua atualidade. (PIÑA, apud DÍAZ, 1999, p. 41. Grifos meus)1 

 Pelo exposto, então, podemos inferir que o “eu” rememorante, no 

momento de uma entrevista memorialística, não estará evocando sua memória 

como se esta fosse um livro fixado e fechado, ao qual não cabe nenhuma 

reescrita ou seleção, mas sim, por outro lado, fazendo uma operação de busca 

pelas recordações de forma viva e espontânea, constituindo-se enquanto 

personagem narrativo no momento da entrevista do ponto de vista do presente 

(e de outros presentes já passados), personagem este que certamente seria 

diferente se a entrevista fosse realizada um ano antes ou depois daquele exato 

momento em que está oferecendo sua performance diante do entrevistador.  

 Pensando sobre a constituição deste personagem/narrador/performer 

que o “eu” rememorante perfaz quando do momento da entrevista, podemos 

nos utilizar das palavras de Renato Cohen para que possamos compreender 

melhor essa relação entre o ser e o representar: 
Se colocássemos essa dicotomia (ator, personagem) em linguagem binária, 
expressando-a em termos de uma variável P, teríamos três situações 
possíveis: P = 0, onde só temos o ator; P = 1, onde só temos a personagem e 
todas as situações intermediárias entre 0 e 1, onde ator e personagem 
convivem juntos através da vontade do ator. Os casos extremos (0 e 1) se 
aproximam do teórico e são aqueles estados em que o ator só “atua”, não 
“interpreta”, e o outro em que ele está completamente tomado, “possuído” pela 
personagem, não existindo enquanto pessoa  

 Entretanto, mais a frente, ele conclui: 
...essas situações são impossíveis mesmo em teoria, porque se tomada como 
verdadeira a “possessão”, esta ocorrerá através do aparelho psicofísico do ser 
receptor, e por mais que a personagem ou esta “outra coisa”, no caso dos ritos, 
se “materialize” estará limitada àquele ser, portanto continuará havendo o 
desdobramento. No outro extremo, alguém nunca pode estar só “atuando”: 
primeiro, porque não existe o estado de espontaneidade absoluta; à medida 
que existe o pensamento prévio, já existe uma formalização e uma 
representação. Mesmo que a personagem seja auto-referente (o ator 
representando a si mesmo). Ainda assim haverá o desdobramento. Segundo, 
porque sempre que estamos atuando (e isto é extensível para todas as 
situações da vida) existe um lado nosso que “fala” e outro que observa. 

                                                        
1 Tradução livre para fins da pesquisa. No original, em espanhol: “a medida que transcurren los 
diversos episodios que componen la vida de alguien, el sujeto va modificando 
permanentemente la identidad del ‘sí mismo’, pero no solo em lo que respecta a su ubicación 
en relación al futuro, sino también al pasado. Ello alude a um proceso continuo mediante el cual 
cada persona reinterpreta la totalidad de su existencia, reconstruye el ‘sí mismo’ a partir de la 
actualidad”. 



(COHEN, 2002, p. 95 e 96. Grifos meus) 

 Deste modo, aproximando novamente a performance da existência 

cotidiana e confundindo as fronteiras entre estas, temos a convicção de que em 

qualquer situação comunicacional o intérprete que emite/transmite sua 

mensagem não estará atuando completamente, como também não estará 

sendo completamente espontâneo e livre de uma certa “pré-concepção” sobre 

sua performance. Esta informação é de importância capital para 

compreendermos a já referida situação de entrevista, onde o “eu” rememorante 

apresenta um relato físico-verbal de suas memórias, enquanto uma 

performance, visto que não totalmente espontânea, mas também não 

totalmente pré-concebida.  

 Outro importante fator relativo a arte da performance é a já citada 

presença do corpo do intérprete. A body art, também uma forma de expressão 

performática, nas suas mais variadas tendências e propostas, sempre buscou:  
...desfetichizar o corpo humano – eliminando toda exaltação à beleza a que ele 
foi elevado durante séculos pela literatura, pintura e escultura – para trazê-lo à 
sua verdadeira função: a de instrumento do homem, do qual, por sua vez, 
depende o homem. Em outras palavras, a body art se constitui numa atividade 
cujo objeto é aquele que geralmente usamos como instrumento. (GLUSBERG, 
1987, p. 42 e 43) 

 Falando sobre a importância do corpo na arte da performance, Glusberg 

também nos diz: 
A afirmação da arte da performance se dará na mesma medida em que se 
afirmam todos os movimentos da arte experimental ou da arte de sistemas. 
Contudo, todas essas formas de arte devem se integrar a essa estrutura de 
conjunto que se sintetiza na arte da performance, onde o corpo, verdadeiro rei 
da cena, é um corpo que é modelado e ritualizado, ainda que de forma 
integrada, não fragmentada. [...] o corpo humano aparece como uma metáfora 
para o conjunto de todas as manifestações de arte contemporânea, num 
processo incessante que tende a uma consolidação de uma arte completa. [...] 
Um homem sozinho, sem palco ou adereços (objetos auxiliares, cenários) pode 
criar um envolvimento através de cada aspecto de sua personalidade, num 
ruidoso silêncio. (GLUSBERG, 1987, p. 82) 

 O corpo presente na performance, não apenas por sua presença, mas 

por tudo aquilo que emite/transmite através de sua expressão, dá-nos a exata 

medida do que se busca através da performance: o mínimo de significantes 

(redução/compactação/síntese), o máximo de significados (potencialização do 

significante). A leitura da linguagem deste corpo, liberto (mas nunca 

completamente) de cânones e estereótipos, pode revelar muitos mais sobre o 

performer do que propriamente seu discurso verbal. Entretanto, este também 



deve ser levado em conta, até porque além da transmissão de palavras, possui 

suas próprias possibilidades performáticas: pausas, entonações, inflexões, 

acentuações, etc. 

 Mesmo que, inicialmente, o foco das primeiras performances tenha sido 

o aspecto corpóreo-visual, relegando a um segundo plano a palavra, a 

oralidade, Marvin Carlson observa que, posteriormente, o aspecto oral das 

performances voltou a desempenhar papel de destaque. Segundo ele:  
A mudança é clara quase sempre quando se olha a performance recente. A 
performance solo, ainda que construída sobre a presença física do performer, 
baseia-se fortemente sobre a palavra, e muitas vezes sobre a palavra como 
revelação do performer, mediante a utilização de material autobiográfico2. 
(CARLSON, 1996, p. 116) 

 Se a palavra pode ser entendida como um ato de revelação do 

performer, mediante material auto-biográfico, o corpo também participa deste 

processo e, neste caso, não deixa de trazer consigo algo de material auto-

biográfico também. Palavra como prolongamento do corpo, corpo como 

emissor da palavra, uma vez que, segundo Paul Zumthor: “A voz emana do 

corpo, mas sem o corpo a voz não é nada” (ZUMTHOR, 2005: 89) . 

 Mas, ao revelar-se através de sua performance, o que o performer 

realmente está revelando? À si mesmo? É certo. Às suas memórias, na já 

referida situação de entrevista memorialística? É bastante provável. À sua 

dimensão inconsciente? Vejamos o que nos diz Jorge Glusberg: 
O homem, o sujeito que produz as atuações, não o faz tão livremente, nem 
tampouco segue os ditames de um arbítrio caprichoso ou de uma decisão 
abrangente. Uma realidade mais profunda o impele a descobrir novas 
variáveis. A liberdade do performer está submetida a esta relação entre o 
inconsciente e o consciente, que afeta, ao mesmo tempo, seu comportamento 
em relação a seus companheiros e o modo com que ele toma contato com seu 
público. [...] Acreditamos que a verdadeira função da performance reside na 
dimensão do desejo inconsciente. O que nós temos acesso, em termos 
externos, num plano exclusivamente crítico, é somente a aparência de um 
fenômeno cuja essência não conhecemos em sua verdadeira magnitude. Essa 
magnitude do desejo inconsciente é aquilo, no nosso ponto de vista, que 
mobiliza cada ação do performer. (GLUSBERG, 1987, p. 123 e 124) 

 Desta maneira, podemos concluir que, uma vez tomada a situação de 

entrevista memorialística, narrativa de memórias pelo “eu” rememorante, 

enquanto uma performance, além dos aspectos concretamente externos 
                                                        
2 Tradução livre para fins de pesquisa. No original, em inglês: “The shift is clear almost 
everywhere one looks in recent performance. Solo performance, though still built upon the 
physical presence of the performer, relies heavily upon the word, and very often upon the word 
as revelations of the performer, through the use of autobiographical material.” 



referentes a este ato (gestos e palavras) tornarem-se de fundamental 

importância quando da análise destas memórias performadas, aquela 

dimensão subjacente que estas manifestações expressivas carregam e 

revelam, o inconsciente, também é aspecto fundamental no momento da 

interpretação que o historiador procederá sobre esta narrativa audiovisual.

  

Voltando a questão da imagem propriamente dita, podemos perceber 

que a fotografia, assim, no momento da entrevista, serviu como uma espécie 

de catalisadora de memórias para o entrevistado mas, além disso, teve um 

poder instantâneo de trazer a tona lembranças carregadas de uma força 

emotiva, de uma afetividade expressa com palavras e gestos. Esta expressão, 

captada pela câmera de vídeo que então registrava a entrevista, pôde ser 

analisada posteriormente, em seus mínimos detalhes, e considerada enquanto 

uma espécie de performance, uma vez que detive-me em perceber a 

comunicação do entrevistado tanto no sentido verbal quanto não verbal (pose, 

gestos, posturas, entonações, pausas, etc.). Desta forma, a fotografia, mais do 

que suscitar recordações, foi elemento detonador de expressões, de ações 

físicas, de uma performance. 

Segundo Benjamin: 
as primeiras pessoas reproduzidas entravam nas fotos sem que nada se 
soubesse sobre sua vida passada, sem nenhum texto escrito que as 
identificasse. Os jornais ainda eram artigos de luxo, raramente comprados, e 
lidos nos café, a fotografia ainda não se tinha tornado seu instrumento, e 
pouquíssimos homens viam seu nome impresso. O rosto humano era rodeado 
por um silêncio em que o olhar repousava (BENJAMIN, 1994, p. 95) 

 A legenda que, nas primeiras fotografias, era algo praticamente 

inexistente acompanhando as imagens, ganha uma dimensão totalmente 

diferente quando, ao invés de escrita ao lado da foto, é narrada, “performada” 

pelo eu rememorante, aquele indivíduo congelado pela fotografia num instante 

de seu passado e descongelando a “frieza” da imagem com suas recordações 

estimuladas pela foto. A composição da imagem, mesmo obedecendo a 

imperativos técnicos, traz toda a carga afetiva para aquele personagem ali 

retratado, o que nos faz remeter mais uma vez a Benjamin, quando afirma que 

“a diferença entre a técnica e a magia é uma variável totalmente histórica” 

(BENJAMIN, 1994: 95). 

 Para uma discussão mais aprofundada sobre os conceitos de memória e 



fotografia, devemos considerar as palavras de Boris Kossoy, quando o 

historiador afirma: 
Fotografia é memória e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação 
e emoção. Memória visual do mundo físico e natural, da vida individual e social. 
Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem – escolhida e refletida – de 
uma ínfima porção de espaço do mundo exterior. É também a paralisação 
súbita do incontestável avanço dos ponteiros do relógio: é pois o documento 
que retém a imagem fugidia de um instante da vida que flui ininterruptamente 
(KOSSOY, 2001, p. 156) 

 Pensemos, agora, num outro tipo de situação que, todavia, guarda 

bastante proximidade com a experiência descrita acima. Se concordamos que 

a fotografia pode, conforme levantado, servir de estimulo, fazer-nos ver 

detalhes impossíveis de captar a olho nu, provocar recordações, emoções, 

sensações múltiplas, observar com os olhos do presente as faces e cenas do 

passado, instigar performances, temos, então, a arte da fotografia como um 

apoio ao mesmo tempo técnico e sensível, como uma fonte de inspiração ao 

mesmo tempo objetiva e subjetiva, para artistas das mais variadas artes e 

suportes de composição estética. Desde atores/performers, dançarinos, 

cineastas, artistas plásticos, músicos e, em absoluto, escritores. Para finalizar 

este estudo, então, faremos uma breve análise de duas experiências 

envolvendo a relação entre fotografia, memoria e performance: uma 

performance realizada por um grupo de atores e a obra de um grande escritor, 

sempre pensando na fotografia enquanto forma de suscitar emoções, 

recordações e também como material concreto e visual para a composição de 

personagens e caracteres.   

Numa experiência realizada em dezembro de 2009, o grupo Arte & 

Evento, do qual participo, realizou uma performance artística na Avenida Goiás 

com rua 3, no centro de Goiânia. A performance consistia no seguinte: 4 

atores, sendo dois homens e duas mulheres, caminhavam pelas calcadas, em 

bloco, ate chegar a ilha na esquina das ruas. Os performes traziam, cada um, 

envelopes debaixo dos braços. Ao chegarem ao local indicado, trocavam os 

envelopes entre si, dividindo-se em dois casais. Os homens, então, abriam os 

envelopes das mulheres, tirando deles fotografias, duas ao todo. As fotografias 

tinham relação direta com o performer que levara o seu envelope. Davam uma 

volta em torno das atrizes, mostrando as fotos aos passantes. Ao fim, 

mostravam as fotos para as atrizes, e estas começavam a dizer palavras 



aleatoriamente, de acordo com os sentimentos que a visão das fotos lhes 

instigava. Os homens, então, começavam a moldar os corpos das mulheres, 

como se estas fossem marionetes, estátuas vivas, influenciados pelas palavras 

por elas repetidas. Ao final, com as estátuas finalizadas, estas se calavam, e os 

homens tomavam seu lugar, ficando numa posição idêntica a estátua que 

haviam montado com a atriz de sua dupla, para a qual havia mostrado a 

fotografia. A atriz, então, desmanchava a sua forma de estátua, abria o 

envelope de seu parceiro, e repetia o mesmo procedimento. Esta rotina era 

realizada até que as duas fotos fossem mostradas para cada ator/atriz que 

trouxera-lhes no envelope. Ao final, cada performer recolhia suas próprias 

fotos, colocava-as no seu envelope, e partiam, da mesma forma que haviam 

chegado.  

A idéia geral da performance era trabalhar o poder catalisador de 

memorias, sentimentos, impressões e percepções que a fotografia oferece. 

Num jogo de influências, a fotografia influenciava os/as performers que as 

observavam, estes proclamavam palavras para expressar como as fotos lhes 

afetavam, estas palavras eram ouvidas e influenciavam os parceiros da 

performance que, de acordo com a influência que as palavras exerciam sobre 

eles, moldavam estátuas vivias com os/as performers que haviam observado 

as fotografias. Ou seja: foi realizado todo um esquema performático tendo, 

como ponto de partida, o fotográfico e sua capacidade de provocar reações 

carregadas de afetividade. A performance foi intitulada como “Legenda-

performance”, pois acreditamos que todo o percurso de palavras e gestos 

contidos na apresentação originou-se a partir de uma tentativa de legendar as 

fotografias apresentadas.  

Por outro lado, além desta breve experiência artística, iremos também 

abordar de forma rápida a obra de um importante literato ocidental a partir do 

ponto de vista da fotografia enquanto impulsionadora da performance. 

Entretanto, o escritor no qual iremos nos deter, mesmo não sendo exatamente 

conhecido por trabalhar com fotografias e discorrer longamente sobre elas em 

suas obras, é, por outro lado, bastante famoso por abordar a memória e as 

temáticas relacionadas a ela: trata-se do romancista francês Marcel Proust, e 

sua vasta obra Em Busca do Tempo Perdido.  



Um importante (e raro) estudo sobre a presença da fotografia na vida e 

obra de Proust foi realizado pelo fotógrafo Brassai. Segundo ele (2005), 

provavelmente Proust compreendia o poder da fotografia enquanto experiência 

visualizável, memória registrada, vestígio do passado restante no presente, 

fonte de inspiração concreta e instigante: o escritor colecionou várias fotos ao 

longo de sua vida e utilizou muitas como modelo inspirador para a composição 

de diversos personagens de seu romance em sete volumes (Em Busca...). 

Inclusive, ao longo do próprio romance, também, podemos perceber em muitas 

passagens o quanto o elemento fotográfico influenciou o autor, que se refere a 

ele em repetidos trechos através de metáforas, descrições e narrativas de 

experiências onde a foto ocupa lugar de destaque. 

 Uma das mais importantes passagens onde a fotografia ocupa lugar 

central no desenrolar das peripécias do herói proustiano encontra-se no livro 

Sodoma e Gomorra, quarto volume de Em busca....  Trata-se do episódio do 

retorno ao hotel de Balbec, onde ficara hospedado com a avó há alguns anos, 

antes da morte desta. Na primeira estadia, a avó do herói fizera-se fotografar 

pelo seu amigo Robert Saint-Loup, o que provocou, por parte do neto, criticas 

ferinas e observações maldosas sobre a velha dama. Entretanto, nesta 

segunda estadia, ele descobre, através da criada Françoise, que sua avó 

naquela época estava bastante doente e insistiu em ser fotografada para que o 

neto tivesse uma ultima lembrança dela. Esta informação faz o herói sofrer 

duplamente, por um lado, por perceber que sua avó se fora para sempre (o que 

também havia acontecido algumas páginas atrás na narrativa, quando abaixa-

se para descalçar as botas e, esta postura corporal, traz a tona uma memória 

involuntária a respeito de sua ultima estadia ali, ao lado da avó) e, por outro, 

por dar-se conta de que o que considerara uma “puerilidade quase ridícula do 

coquetismo” (PROUST, 2008, p. 195), na verdade escondia o desejo de sua 

avó de deixar para o neto uma recordação fotográfica por prever a 

aproximação inevitável e breve de sua morte.   

 Mais adiante, poderemos perceber na narrativa que a dor que a 

observação desta fotografia lhe causara de inicio, ao tomar conhecimento 

destes fatos em torno de sua avó que antes ignorava, vai se aplacando e 

dando lugar a outros sentimentos e percepções em relação a fotografia. 

Importante citar, também, que pouco antes desta revelação, o herói olhava a 



fotografia e via a avó como uma estranha, e apenas uma longa e demorada 

contemplação do documento fotográfico faz com que exclame consigo mesmo: 

“‘É minha avó, eu sou seu neto’, como uma amnésico reencontra o seu nome, 

como um doente muda de personalidade.” (PROUST, 2008, p. 214). 

 Algumas páginas adiante, veremos o herói afirmar: 
Alguns dias mais tarde, a fotografia que Saint-Loup tirara me era agradável de 
olhar; não despertava a lembrança do que me dissera Françoise porque não 
mais me havia deixado e eu me habituava a ela. Mas em face da idéia que eu 
fazia do seu estado tão grave, tão doloroso naquele dia, a fotografia, 
aproveitando ainda as manhas que tivera minha avó e que conseguiam 
enganar-me mesmo depois de me haverem sido reveladas, ma mostrava tão 
elegante, tão descuidada sob o chapéu que lhe ocultava um pouco o rosto, que 
eu a via menos infeliz e com mais saúde do que tinha imaginado. (PROUST, 
2008, p. 218) 

Ora, esta passagem vai completamente ao encontro das citações 

anteriores das teorias de Susan Sontag e Boris Kossoy a respeito do poder da 

fotografia: na filósofa norte-americana, sobre a fotografia ser um objeto 

revelador de uma realidade que não víamos antes, e no historiador brasileiro, 

sobre as diversas interpretações que podemos fazer sobre uma mesma 

fotografia conforme vamos nos modificando ao longo do tempo. A fotografia de 

sua avó revela faces sobre ela então desconhecidas para o herói 

(corroboradas, claro, pelas informações que vai obtendo sobre o passado 

desta). É exatamente aí que podemos perceber, voltando aos termos de 

Barthes, o elemento punctum presente neste retrato: capaz de emocionar e 

provocar sensações no herói, que guarda uma relação de memória para com a 

foto, mas que provavelmente não teria o mesmo sentido para outro observador 

qualquer – da mesma forma que, conforme nos explica Dubois, Barthes não 

nos mostra a fotografia de sua mãe porque esta não teria qualquer relação de 

memória para com o leitor de “A Câmara Clara”.  

Logo adiante, o herói proustiano nos relata que, diferentemente dele, 

sua mãe nunca conseguia olhar esta fotografia da própria mãe, pois via nesta 

foto mais uma espécie de insulto da enfermidade, tomando conta de sua 

genitora, do que a face verdadeira desta (PROUST, 2008). Conforme nos 

contra Brassai (2005), este episódio muito provavelmente foi inspirado a Proust 

pelo ataque de apoplexia que sua mãe sofrera em 1905 na cidade de Évian. Na 

época, a mãe do escritor, bastante doente e prevendo sua morte próxima 

(exatamente como a avó de Em busca...), pediu a uma amiga que a 



fotografasse para deixar uma ultima lembrança ao filho. E, também exatamente 

como a avó do herói, conforme lhe conta Françoise, tivera duvidas se tirava ou 

não a fotografia, por se achar de muito mau aspecto, afirmando, inclusive: “Isto 

ainda é pior que fotografia nenhuma” (PROUST, 2008, p. 215), a mãe de 

Marcel Proust tinha medo de, ao tentar deixar uma recordação através da 

fotografia, acabar deixando uma lembrança muito triste devido ao seu grave 

estado de saúde. 

A partir destas investigações, busquei demonstrar a fotografia, e todo 

ato que a envolve, como estimulador de sensações, catalisador de memórias e, 

também, como fonte de inspiração artística, estética, geradora de 

performances, que podem ser físicas, gestuais, corpóreas (como na entrevista 

de Hugo Zorzetti), performáticas (como em nossa intervenção), 

cinematográficas (como no filme A Conquista da Honra [2006], de Clint 

Eastwood, baseado na célebre fotografia retirada na segunda guerra mundial 

de 6 soldados americanos fincando a bandeira norte-americana), ou ate 

mesmo literárias, como brevemente relatado aqui, e que pretendo, futuramente, 

investigar de forma mais aprofundada na obra do romancista francês Marcel 

Proust, Em busca do tempo perdido. Todavia, deixaremos esta longa e 

complexa tarefa para futuros estudos que, certamente, irão se constituir em 

esforços para enriquecer ainda mais, com um ponto de vista pouco utilizado, a 

reflexão sobre a importante obra do supracitado escritor e, por outro lado, 

aprofundar questões relativas a fotografia, no campo estético, e aos estudos da 

memória, no campo de estudos da História.     
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