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lmagens sãosuperfíciesque pretendemrepresentaralgo.
Na maioriados casos,algoque seencontTa
lá forano espae
no
tempo.
As
imagens
são,
portanto,
resultado
do esço
forço de se abstrairduasdas quatrodimensõesde espaçotempo,paraqueseconservem
apenasasdimensões
do plano. Devemsuaorigemà capacidade
de abstração
específica
que podemoschamarde imaginação.No entanto,a imaginaçãotem dois aspectos:se de um lado, permite abstrair
duasdimensõesdos fenômenos,
de outro permitereconstituir as duas dimensõesabstraídasna imagem.Em outros
termos:imaginaçãoé a capacidade
de codificarfenômenos
de quatro dimensõesem símbolosplanose decodificaras
mensagensassimcodificadas.Imaginaçãoé a capacidade
de Íazere decifrarimagens.
O fator decisivono deciframentode imagensé tratar-se
de planos.O significadoda imagemencontra-se
na superfície e pode ser captadopor um golpede vista.No entanto,
tal métodode deciframentoproduziráapenaso significado
superficialda imagem.Quemquiser"aprofundar"o significadoe restituir as dimensõesabstraídas,
devepermitir à
sua vista vaguearpela superfícieda imagem.Tal vaguear
pela superfícieé chamadoscanning.
O traçadodo scanning
seguea estruturada imagem,mas
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tambémos impulsosno íntimo do observador.O significado decifradopor estemétodoserá,pois,resultadode síntese entreduas "intencionalidades":
a do emissore a do reImagens
ceptor.
não sãoconjuntosde símboloscom significadosineqúvocos,comoo sãoascifras:não são"denotativas". Imagensoferecemaosseusreceptoresum espaçointerpretativo:símbolos"conotativos".
Ao vaguearpela superfície,o olhar vai estabelecendo
relaçõestemporaisentreos elementosda imagem:um elemento é visto apóso ouho. O vagueardo olhar é circular:tendea
voltar para contemplarelementosjá vistos.Assim,o "antes"
se toma "depois",e o "depois" setoma o "antes".O tempo
projetadopelo olhar sobrea imagemé o etemoretomo.O
olhar diacronizaa sincronicidadeimagética
por ciclos.
Ao circular pela superfície,o olhar tende a voltar sempre para elementospreferenciais.
Taiselementospassama
ser centrais,portadorespreferenciaisdo significado.Deste
modo, o olhar vai estabelecendo
relaçõessignificativas.O
tempoquecirculae estabelece
relações
significativas
é muito
específico:tempo de magia.Tempodiferentedo linear, o
qual estabelece
relaçõescausaisentre eventos.No tempo
linear,o nascerdo sol é a causado cantodo galo;no circular, o cantodo galodá significadoaonascerdo sol,eestedá
significadoao cantodo galo.Em outrostermos:no tempo
da magia,um elementoexplicao outro,e esteexplicao primeiro.O significadodas imagensé o contextomágicodas
relaçõesreversíveis.
O carátermágicodas imagensé essencialpara a compreensãodassuasmensagens.
Imagenssãocódigosquetraduzemeventosem situações,
processos
em cenas.Não que
asimagenseternalizem
eventos;elassubstituemeventospor
cenas.E tal podermágico,inerenteà estrufuração
planada
imagem,domina a dialéticaintema da imagem,própria a
todamediação,e nela semaniÍestade formaincomparável.
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Imagenssãomediaçõesentrehomeme mundo. O hoimediatamem"existe",isto é, o mundonão lhe é acessível
mente.Imagenstêm o propósitode representaro mundo.
Mas,ao fazê-lo,interpõem-seentremundo e homem.Seu
propósitoé seremmapasdo mundo, mas Passama ser
biombos.O homem,ao invés de se servir das imagensem
funçãodo mundo,passaa viver emfunçãode imagens.Não
mais decifraas cenasda imagemcomo significadosdo
mundo,mas o próprio mundo vai sendovivenciadocomo
conjuntode cenas.Tal inversãoda funçãodas imagensé
idolatria.Parao idólatra- o homemque vive magicamente -, a realidaderefleteimagens.Podemosobservar,hoje,
da vida: as imade que forma se processaa magicização
genstecnicas,atualmenteonipresentes,ilustram a inversão
a vida.
e remagicizam
da funçãoimagética
do
homem
em relaçãoa seuspróTrata-sede alienação
prios instrumentos.O homemse esquecedo motivo pelo
qual imagenssão produzidas:servirem de instrumentos
torna-sealucinapara orientá-lono mundo. Imaginação
imagens,de
de
decifrar
incapaz
passa
a
ser
ção e o homem
No segundomilênio
reconstituiras dimensõesabstraídas.
A.C., tal alucinaçãoalcançouseu apogeu.Surgirampessoasempenhadasno "relembramento"da função origináa fim de abrir a
a rasgá-las,
ria dasimagens,que Passaram
visãopara o mundo concretoescondidopelasimagens.O
métododo rasgamentoconsistiaem desfiaras superfícies
da imagensem linhas e alinhar os elementosinugéticw.Eis
como foi inventada a escritalinear. Tratava-sede transcodificar o tempocircularem linear,traduzir cenasem Prohistórica,consciência
cessos.Surgia assima consciência
dirigida contra as imagens.Fato nitidamenteobservável
entre os filósofosprêsocráticose sobretudoentre os profetas judeus.
históA luta da escritacontraa imagem,da consciência
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rica contra a consciênciamágica caracterizaa História toda.
E terá conseqüênciasimprevistas. A escrita funda-se sobre
a nova capacidade de codificar planos em retas e abstrair
todas as dimensões,com exceçãode uma: a da conceituaçã0,
que permite codificar textos e decifrá-los. Isto mostra que o
pensamento conceitual é mais abstrato que o pensamento
imaginativo, pois preserva apenas uma das dimensões do
espaço-tempo.Ao inventar a escrita, o homem se afastou
ainda mais do mundo concreto quando, efetivamente,
pretendia dele se aproximar. A escrita surge de um passo
para aquém das imagens e não de um passo em direção ao
mundo. Os textosnão significam o mundo diretamente,mas
através de imagens rasgadas.Os conceitos não significam
fenômenos,significam idéias. Decifrar textos é descobrir as
imagens significadaspelos conceitos.A função dos textos é
explicar imagens, a dos conceitosé analisar cenas.Em outros termos: a escrita é metacódigo da imagem,
A relação texto-imagem é fundamental para a compreensãoda história do Ocidente. Na Idade Média, assume
a forma de luta entre o cristianismo textual e o paganismo
imagético; na Idade Moderna, luta entre a ciência textual e
as ideologias imagéticas.A luta, porém, é dialética. À medida que o cristianismo vai combatendo o paganismo, ele
próprio absorve imagens e se paganiza; à medida que a
ciênciavai combatendoideologias,ela própria absorveimagens e se ideologiza. Por que isso ocorre?Embora textos
expliquem imagens a fim de rasgá-las, imagens são capazes de ilustrar textos, a fim de remagicizá-los.Graçasa tal
dialética, imaginação e conceituaçãoque mutuamente se
negam/ vão mutuamente se reforçando. As imagens se tornam cada vez mais conceituaise os textos, cada vez mais
imaginativos. Atualmente o maior poder conceitualreside em certas imagens, e o maior poder imaginativo, em
determinadostextos da ciência exata. Deste modo. a hie-
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rarquia dos códigos vai se perturbando: embora os textos
sejam metacódigo de imagens, determinadas imagens passam a ser metacódigo de textos.
No entanto, a situação se complica ainda mais devido à
contradição interna dos textos. São eles mediaçõestanto
quanto o são as imagens. Seu propósito é mediar entre homem e imagens. Ocorre, porém, que os textos podem tapar
as imagens que pretendem representaralgo para o homem.
Ele passaa ser incapaz de deciÍrar textos, não conseguindo
reconstituir as imagens abstraídas.Passaa viver não mais
para se servir dos textos, mas em função destes.
Surge textolatria, tão alucinatória como a idolatria,
Exemplo impressionantede textolatria é "hdelidade ao texto", tanto nas ideologias (cristã, marxista etc.), quanto nas
ciênciasexatas.Tais textospassama ser inimagináveis/como
o é o universo das ciênciasexatas:não pode e não deve ser
imaginado. No entanto, como são imagens o derradeiro significado dos conceitos,o discurso científico passaa ser composto de conceitos vazios; o universo da ciência torna-se
universo vazio. A textolatria assumiu proporçõescríticas
no percursodo séculopassado.
A crise dos textos implica o naufrágio da História toda,
que é, estritamente, processo de recodificação de imagens
em conceitos. História é explicação progressiva de imagens, desmagicização,conceituação.Lá, onde os textos não
mais significam imagens, nada resta a explicar, e a história
pára. Em tal mundo, explicaçõespassam a ser supérfluas:
mundo absurdo, mundo da atualidade.
Pois é precisamente em tal mundo que vão sendo inventadas as imagens técnicas.E em primeiro lugar, as fotografias,a fim de ultrapassar a crise dos textos.
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I rata-sede imagemproduzidapor aparelhos.Aparelhos
sãoprodutosda técnicaque,por suavez, é textocientífico
aplicado.Imagenstécnicassão,portanto,produtosindiretos de textos- o quelhesconfereposiçãohistóricae ontológicadiferentedas imagenstradicionais.Historicamente,
as
imagenstradicionaisprecedemos textos,por milharesde
anos,e as imagenstécnicassucedemaostextosaltamente
evoluídos.Ontologicamente,
a imagemtradicionalé abstraçãode primeiro grau: abstraiduas dimensõesdo fenômeno concreto;a imagemtécnicaé abstraçãode terceiro
grau:abstraiumadasdimensões
da imagemtradicionalpara
resultarem textos(abstração
de segundograu);depois,
reconstituema dimensãoabstraída,a fim de resultarnovamenteem imagem.Historicamente,
asimagenstradicionais
sãopré-históricas;
as imagenstécnicassãopós-históricas.
Ontologicamente,
asimagenstradicionaisimaginamo mundo; as imagenstécnicasimaginamtextosque concebem
imagensque imaginamo mundo. Essacondiçãodas imagenstécnicasé decisivapara o seudeciframento.
Elassão dificilmentedecifráveispela nzáo curiosade
não necessitam
que aparentemente
ser decifradas.Aparentemente,o significadodas imagenstécnicasse imprime de
forma automáticasobresuassuperfícies,como se Íossem
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impressõesdigitais onde o significado (o dedo) é a causa,e
a imagem (o impresso) é o efeito. O mundo representado
parece ser a causadas imagens técnicase elas próprias parecem ser o último efeito de complexa cadeia causal que
parte do mundo. O mundo a ser representadoreflete raios
que vão sendo fixados sobre superfíciessensíveis,graças a
processosóticos, químicos e mecânicos,assim surgindo a
imagem. Aparentemente,pois, imagem e mundo se encontram no mesmo nível do real: são unidos por cadeia
ininterrupta de causa e efeito, de maneira que a imagem
parece não ser símbolo e não precisar de deciframento.
Quem vê imagem técnicaparece ver seu significado, embora indiretamente.
O caráter aparentementenão-simbólico, objetivo, das
imagens técnicasfaz com que seu observador as olhe como
se fossemjanelas, e não imagens. O observador confia nas
imagens técnicas tanto quanto confia em seus próprios
olhos. Quando critica as imagens técnicas(se é que as critica), não o faz enquanto imagens, mas enquanto visões do
mundo. Essaatitude do observadorem face das imagens
técnicas caracterizaa situação atual, onde tais imagens se
preparam para eliminar textos. Algo que apresentaconseqüênciasaltamenteperigosas.
A aparenteobjetividade das imagens técnicasé ilusória, pois na realidade são tão simbólicas quanto o são todas
as imagens. Devem ser decifradas por quem desejacaptarlhes o significado. Com efeito, são elas símbolos extremamente abstratos:codificam textos em imagens, são metacódigos de textos. A imaginação,à qual devem sua origem, é
capacidadede codificar textos em imagens. Decifrá-lasé
reconstituir os textos que tais imagens significam. Quando
as imagens técnicas são corretamente decifradas, surge o
mundo conceitual como sendo o seu universo de significado. O que vemos ao contemplar as imagens técnicasnão é
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"o mundo", mas determinados conceitosrelativos ao mundo, a despeito da automaticidade da impressão do mundo
sobre a superfície da imagem.
No caso das imagens tradicionais, é fácil verificar que
se trata de símbolos: há um agente humano (pintor, desenhista) que se coloca entre elas e seu significado. Este agente humano elabora símbolos "em sua cabeça",transfere-os
para a mão munida de pincel, e de lá, para a superfície da
imagem. A codiÍicação se processa "na cabeça"do agente
humano, e quem se propõe a decifrar a imagem deve saber
o que se passou em tal "cabeça".No caso das imagens técnicas, a situação é menos evidente. Por certo, há também
um fator que se interpõe (entre elas e seu significado): um
aparelho e um agente humano que o manipula (fotógrafo,
cinegrafista).Mas tal complexo "aparelho-operador" parece não interromper o elo entre a imagem e seu significado.
Pelo contrário, parece ser canal que liga imagem e significado. Isto porque o complexo "aparelho-operador"é demasiadamentecomplicado para que possa ser penetrado:
é caixapreta e o que se vê é apenasinput e output. Quem
vê input e output vê o canal e não o processocodificador
que se passano interior dacaixapreta.Todacrítica da imagem técnica deve visar ao branqueamento dessa caixa.
Dada a dificuldade de tal tarefa,somospor enquantoanalfabetosem relaçãoàs imagenstécnicas.Não sabemoscomo
decifrá-las.
Contudo, podemos afirmar algumas coisasa seu respeito, sobretudo o seguinte: as imagens técnicas,longe de serem janelas,sãoimagens,superfíciesque transcodificamprocessosem cenas.Como toda imagem, é também mágica e
seu observador tende a projetar essamagia sobre o mundo.
O fascínio mágico que emana das imagens técnicasé palpável a todo instante em nosso entorno. Vivemos, cada vez
mais obviamente, em função de tal magiaimagética:viven-
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ciamos, conhecemos,valorizamos e agimos cada vez mais
em função de tais imagens.Urge analisar que tipo de magia
é essa.
Claro está que a magia das imagens técnicasnão pode
ser idêntica à magia das imagens tradicionais: o fascínio da
TV e da tela de cinema não pode rivalízar com o que emana
das paredes de caverna ou de um úmulo etrusco. Isto porque TV e cinema não se colocam ao mesmo nível histórico e
ontológico do homem da cavema ou dos etruscos.A nova
magia não precede, mas sucede à consciênciahistórica,
conceitual,desmagicizante.
A nova magia não visa modificar
o mundo lá Íora, como o faz a pré-história, mas os nossos
conceitos em relação ao mundo. É magia de segunda ordem: feitiço abstrato. Tal diferença pode ser formulada da
seguinte maneira: a magia pré-histórica ritualiza determinados modelos, mitos. A magia atual ritualiza outro tipo
de modelo: programas.Mito não é elaborado no interior da
transmissão,já que é elaborado por um "de1Js".Programa é
modelo elaborado no interior mesmo da transmissão, por
"funcionários". A nova magia é ritualização de programas,
visando programar seusreceptorespara um comportamento
mágico programado. Os conceitos"programa" e "funcionário" serão consideradosnos capítulos seguintes deste
ensaio.Neste ponto do argumento, trata-sede captar a t'unçãoda magia.
A função das imagens técnicas é a de emancipar a sociedade da necessidadede pensar conceitualmente. As imagens técnicas devem substituir a consciênciahistórica por
consciênciamágica de segunda ordem. Substituir a capacidade conceitual por capacidadeimaginativa de segunda
ordem. E é neste sentido que as imagens técnicastendem a
eÌiminar os textos. Com essafinalidade é que foram inventadas.Os textosforam inventados,no segundo milênio A.C.,
a fim de desmagiciznrem
as imagens (embora seus invento-
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res não se tenham dado conta disto). As fotografias foram
inventadas, no século XIX, a fim de remagicizarem os textos (embora seus inventores não se tenham dado conta disto). A invenção das imagens técnicasé comparável,pois,
quanto à sua importância histórica, à invenção da escrita.
Textosforam inventados no momento de crise das imagens,
a fim de ultrapassar o perigo da idolatria. Imagens técnicas
foram inventadas no momento de crise dos textos, a fim de
ultrapassaro perigo da textolatria. Tal intenção implícita
das imagens técnicasprecisa ser explicitada.
A invenção da imprensa e a introdução da escolaobrigatória generalizaram a consciênciahistórica; todos sabiam
ler e escrever,passandoa viver historicamente,inclusive
camadasaté então sujeitasà vida mágica: o campesinato
proletarizou-se. Tal conscientizaçãose deu graças a textos
baratos:livros, jornais, panfletos.Simultaneamentetodos
os textos tornaram-se mais baratos (inclusive o que está
sendo escrito).O pensamentoconceitualbarato venceu o
pensamento mágico-imagétlco
com dois efeitos inesperados.
De um lado, as imagens se protegiam dos textos baratos,
refugiando-se em guetoschamados "museus" e "exposições", deixando de influir na vida cotidiana. De outro lado,
surgiam textos herméticos (sobretudo os científicos), inacessíveisao pensamento conceitual barato, a fim de se salvarem da inflação textual galopante.Deste modo, a cultura
ocidental se dividiu em três ramos: a imaginação marginalizada pela sociedade,o pensamento conceitual hermético
e o pensamentoconceitual barato. Uma cultura assim dividida não pode sobreviver, a não ser que sejareunificada. A
tarefa das imagens técnicasé estabelecercódigo geral para
reunificar a cultura. Mais exatamente:o propósito das imagens técnicasera reintroduzir as imagens na vida cotidiana, tornar imagináveis os textos herméticos, e tornar visível a magia subliminar que se escondia nos textos baratos.
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Ou seja, as imagens técnicas(e, em primeiro lugar, a fotografia) deviam constituir denominador comum entre conhecimento científico, experiência artística e vivência poÌítica
de todos os dias. Toda imagem técnica devia ser, simultaneamente, conhecimento (verdade), vivência (beleza) e
modelo de comportamento (bondade).Na realidade,porém,
a revolução das imagens técnicastomou rumo diferente:
elas não tornam visível o conhecimentocientífico, mas o
falseiam;não reintroduzem as imagens tradicionais, mas
as substituem; não tornam visível a magia subliminar,
mas a substituem por outra. Neste sentido, as imagens técnicas passam a ser "falsas", "feias" e "tuins", além de não
terem sido capazesde reunificar a cultura, mas apenas de
fundir a sociedadeem massaamorfa.
Por que isto se deu? Porque as imagens técnicasse estabeleceramem barragens.Os textos científicos desembocam
nas imagens técnicas,deixam de fluir e passam a circular
nelas. As imagens tradicionais desembocamnas técnicas e
passam a ser reproduzidas em eterno retorno. E os textos
baratos desembocamnas imagens técnicaspara aí se transformarem em magia programada. Tudo, atualmente, tende
para as imagens técnicas,são elas a memória etema de todo
empenho. Todo ato científico, artístico e político visa a eternizar-se em imagem técnica, visa a ser fotografado, filmado, videoteipado. Como a imagem técnicaé a meta de todo
ato, este deixa de ser histórico, passandoa ser um ritual de
magia. Gesto etemamentereconstituível segundo o programa. Com efeito, o universo das imagens técnicasvai se estabelecendocomo plenitude dos tempos. E, apenasse considerada sob tal ângulo apocalíptico, é que a fotografia adouire seus devidos contornos.
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lJ\s imagens técnicas são produzidas por aparelhos. O
aparelhofotográfico pode servir de modelo para todos os
apareÌhos característicosda atualidade e do futuro imediato. Analisá-lo é método eficazpara captar o essencial
de todos os aparelhos, desde os gigantescos(como os administrativos) até os minúsculos (como os chips), que se
instalam por toda parte. Pode-seperfeitamentesupor que
todos os traçospossíveisdos aparelhosjá estãoprefigurados no aparelho fotográfico, aparentementetão inócuo e
"primitivo".
Antes de mais nada, é preciso haver acordo sobre o significado do aparelho,já que não há consensopara este termo. Etimologicamente,a palavra laÍina apparntasderiva dos
verbos adpararee praeparare.
O primeiro indica prontidão
para algo; o segundo, disponibilidade em prol de algo. O
primeiro verbo implica o estar à espreita para saltar à espera de algo. Essecaráter de animaÌ feroz prestesa lançar-se,
implícito na raiz do termo, deve ser mantido ao tratar-se de
aparelhos.
Obviamente, a etimologia não basta para definirmos
aparelhos.Deve-seperguntar, antes de mais nada, por sua
posição ontológica. Sem dúvida, trata-se de objetos produzidos, isto é, objetostrazidos da nafureza para o homem. O
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conjunto de objetosproduzidos peúaz a cultura. Aparelhos
fazem paú.e de determinadas culturas, conferindo a estas
certas características.Não há dúvida que o termo aparelho
é utilizado, às vezes, para denominar fenômenos da natuteza, poÍ exemplo, aparelho digestivo, por tratar-se de órgãos complexos que estão à espreita de alimentos para enfim digeri-los. Sugiro, porém, que se trata de uso metafóri
co, transporte de um termo cuìtural para o domínio da natureza. Não fossea existênciade aparelhosem nossacultura, não poderíamos falar em aparelho digestivo.
Grossomodo,há dois tipos de objetos culturais: os que
são bons para serem consumidos (bens de consumo) e os
que são bons para produzirem bens de consumo (instrumentos).Todos os objetosculturais sãobons,isto é: sãocomo
deaemser,contêm aalores.Obedecema determinadas intençõeshumanas. Esta,a diferença entre as ciênciasda natureza e as da cultura: as ciências culturais procuram pela intençãoque se escondenos fenômenos,por exemplo, no aparelho fotográfico; portanto, segundo tal critério, o aparelho
fotográfico parece ser instrumento. Sua intenção é produzir fotografias. Aqui surge dúvida: fotografias serão bens
de consumo como bananasou sapatos?O aparelho fotográfico será instrumento como o facão produtor de banana, ou
a agulha produtora de sapato?
Instrumentos têm a intenção de arrancar objetos da natureza para aproximáìos do homem. Ao fazê-lo, modificam a forma de tais objetos. Este produzir e informar se
chama "trabalho". O resultado se chama "obra". No caso
da banana, a produção é mais acentuadaque a informação;
no caso do sapato,é a informação que prevalece.Facões
produzem sem muito informarem, agulhas informam muito mais. Serão os aparelhos agulhas exageradasque informam sem nada produzir, já que fotografias parecem ser informação quase pura?
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Instrumentos são prolongamentos de órgãos do corpo:
dentes,dedos, braços,mãos prolongados.Por serem prolongamentos,alcançammais longe e fundo a natureza, são
mais poderosose eficientes.Os instrumentos simulam o
órgão que prolongam: a enxada, o dente; a flecha, o dedo;
o martelo, o punho. São "empíricos". Graçasà revolução
industrial, passam a recorrer a teorias científicas no curso
da sua simulaçãode órgãos.Passama ser "técnicos".Tornam-se, destarte,ainda mais poderosos,mas também maiores e mais caros/produzindo obras mais baratas e mais numerosas.Passama chamar-se"máquinas". Seráentão,o aparelho fotográfico máquina por simular o olho e recorrer a
teorias óticas e químicas, ao fazê-Io?
Quando os instrumentos viraram máquinas, sua relação com o homem se inverteu. Antes da revolução industrial, os instrumentos cercavam os homens; depois, as máquinas eram por eles cercadas.Antes, o homem era a constante da relação, e o instrumento era a vaúâvel; depois, a
máquina passoua ser reÌativamenteconstante.Antes os instrumentos funcionavam em função do homem; depois grande parte da humanidade passou a funcionar em função das
máquinas. Será isto válido para os aparelhos?Podemos
afirmar que os óculos (tomados como proto-aparelhosfotográficos) funcionavam em função do homem, e hoje, o
fotógrafo, em função do aparelho?
O tamanho e o preço das máquinas faz com que apenas
poucos homens as possuam: os capitalistas.A maioria funciona em função delas: o proletariado. De maneira que a
sociedadese divide em duas classes:os que usam as máquinas em seu próprio proveito, e os que funcionam em
função de tal proveito. Isto vale para aparelhos?O fotógraÍo será proletário, e haverá um t'oto-capitalista?
Estas perguntas, embora razoáveis,não ferem ainda o
problema do aparelho. Por certo: aparelhos informam, si-
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mulam 6rgáos,recorrem a teorias, são manipulados por
homens, e servem a interessesocultos. Mas não é isto que
os caracteriza.As perguntas anteriores não são nada interessantes,quando se trata de aparelhos. Provêm, elas todas, do terreno industrial, quando os aparelhos,embora
produtos industriais, já apontam para além do industrial:
são objetos pós-industriais. Daí perguntas industriais (por
exemplo, as marxistas) não mais serem competentes para
aparelhos.A nossa dificuldade em defini-los se explica:
aparelhossão objetos do mundo pós-industrial, para o qual
ainda não dispomos de categoriasadequadas.
A categoria fundamental do terreno industrial (e também do pré-industrial) é o trabalho.Instrumentos trabalham.
Arrancam objetos da natureza e os informam. Aparelhos
não trabalham. Sua intenção não é a de "modificar o mundo". Visam a modificar a vida dos homens. De maneira que
os aparelhos não são instrumentos no significado tradicional do termo. O fotógrafo não trabalha e tem pouco sentido
chamá-lo de "proletário".lá que,atualmente, a maioria dos
homens está empenhada em aparelhos,não tem sentido
falar-se em proletariado. Devemos repensar nossascategorias, se quisermos analisar nossa cultura.
Embora fotógrafos não trabalhem, agem. Este tipo de
atividade sempre existiu. O fotógrafo produz símbolos,
manipula-os e os armazena. Escritores, pintores, contadores, administradores sempre fizeram o mesmo. O resultado
destetipo de atividade são mensagens:livros, quadros, contas, projetos. Não servem para ser consumidos, mas para
informar: ser lidos, contemplados,analisadose levados em
conta nas decisõesfuturas. Estaspessoasnão são trabalhadores, mas informadores. Pois atualmente a atividade de
produzìr, manipular e armazenar símbolos (atividade que
não é trabalho no sentido tradicional) vai sendo exercida
por aparelhos.E tal atividade vai dominando, programan-
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do e controlando todo trabalho no sentido tradicional do
termo. A maioria da sociedadeestá empenhada nos aparelhos dominadores, programadores e controladores. Outrora, antes que aparelhosfossem inventados, a atividade deste tipo se chamava "tercíâria",já que não dominava. Atualmente, ocupa o centro da cena. Querer definir aparelhos é
querer elaborar categoriasapropriadas à cultura pós-industrial que está surgindo,
Se considerarmoso aparelho fotográfico sob tal prisma,
constataremosque o estar programadoé que o caracteriza.
As superfíciessimbólicas que produz estão,de alguma forma, inscritas previamente ("programad as", " pré-escÍitas")
por aqueles que o produziram. As fotografias são realizações de algumas das potencialidadesinscritas no aparelho.
O número de potencialidades é grande, mas limitado: é a
soma de todas as fotografias fotografáveis por este aparelho. A cada fotografia rcaIizada, diminui o número de potencialidades,aumentando o número de realizações:o programa vai se esgotandoe o universo fotográfico vai se realizando. O fotógrafoageem prol do esgotamento
do programae
já
emprol da realização
do uniaersofotográfico. que o programa
é muito "ríco" , o fotógrafo se esforçapor descobrir potencialidadesignoradas.O fotógrafo manipula o aparelho,apalpa-o, olha para dentro e através dele, a fim de descobrir
sempre novas potencialidades. Seu interesse está concentrado no aparelho e o mundo lá fora só interessaem função
do programa. Não está empenhado em modificar o mundo,
mas em obrigar o aparelho a revelar suas potencialidades.
O fotógrafo não.trabalha com o aparelho, mas brinca com
ele. Sua atividade evoca a do enxadrista: este também procura lance "novo" , a fim de realizar uma das virtualidades
ocultas no programa do jogo. E tal comparaçãofacilita a
definição que tentamos formular,
Aparelho é brinquedo e não instrumento no sentido tra-
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dicional. E o homem que o manipula não é trabalhador, mas
jogador:não mais homofaber,mash0m0ludens.E tal homem
não brinca clm seubrinquedo, mas clntra ele. Procura esgotar-lhe o programa. Por assim dizer: penetra o aparelho a
fim de descobrir-lhe as manhas. De maneira que o "funcionârio" não se encontra cercado de instrumentos (como o
artesãopré-industrial), nem estásubmissoà máquina (como
o proletário industrial), mas encontra-seno interior do aparelho. Trata-sede função nova, na qual o homem não é constante nem variável, mas está indelevelmente amalgamado
ao aparelho. Em toda função dos aparelhos, funcionário e
aparelhose confundem.
Para funcionar, o aparelho precisa de programa "Íico".
Se fosse "pobre", o funcionário o esgotaria,e isto seria o
fim do jogo. As potencialidades contidas no programa devem exceder à capacidade do funcionário para esgotáìas.
A competênciado aparelho deve ser superior à competência do funcionário. A competência do aparelho fotográfico
deve ser superior em númerl defotografiasà competênciado
fotógrafo que o manipula. Em outros termos: a competência do fotógrafo deve ser apenas parte da competência do
aparelho.De maneira que o programa do aparelho deve ser
impenetrável parc o fotógrafo, em sua totalidade. Na procura de potencialidadesescondidasno programa do aparelho, o fotógrafo nele se perde.
Um sistema assim tão complexo é jamais penetrado totalmente e pode chamar-secaixapreta.Não fosseo aparelho
fotográfico caixa preta, de nada serviria ao jogo do fotógrafo: seria jogo infantil, monótono. A pretidãoda caixa é seu
desafio, porque, embora o fotógrafo se perca em sua barriga preta, consegue,curiosamente,dominá-la. O aparelho
funciona, efetiva e curiosamenteem função da intenção do
fotógrafo. Isto porque o fotógrafo domina o input e o output
da caixa: sabe com que alimentála e como fazer para que
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ela cuspa fotografias. Domina o aparelho, sem, no entanto,
saber o que se passano interior da caixa. Pelo domínio do
input e do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas pela
ignorância dos processosno interior da caixa, é por ele dominado. Tal amálgama de dominações- funcionário dominando aparelho que o domina - caracterizatodo funcionamento de aparelhos. Em outras palavras: funcionários dominam jogos para os quais não podem ser totalmente competentes.
Os programas dos aparelhos são compostos de símbolos permutáveis.
Funcionaré permutarsímbolosprogramados.
Um exemjogo:
plo anacrônicopode ilustrar tal
o escritor pode ser
considerado funcionário do aparelho "lingua". Brinca com
símboloscontidos no programa lingüístico, com "palavras",
permutando-os segundo as regras do programa. Destarte,
vai esgotandoas potencialidadesdo programa lingüístico
e enriquecendo o universo lingüístico, a "literatura". O
exemplo é anacrônicoporque a língua não é verdadeiro
aparelho.Não foi produzida deliberadamente,nem recorreu a teoriascientíficas,como no casode aparelhosverdadeiros. Mas serve de exemplo ao funcionamento de aparelhos.
O escritor informa objetos durante seu jogo: coloca lehas sobre páginas brancas.Tais letras são símbolos deciÍráveis. Aparelhos fazem o mesmo. Há aparelhos,porém, que
o fazem "melhor" que escritores,pois podem informar objetos com símbolos que não significam fenômenos,como
no casodas letras, mas que significam movimentos dos próprios objetos. Tais objetos assim informados vão decifrando os símbolos e passam a movimentar-se.Por exemplo:
podem executar os movimentos de trabalho. Podem, portanto, substituir o trabalho humano. Emancipam o homem
do trabalho,liberando-opara o jogo.
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O aparelho fotográÍico ilustra o fato: enquanto objeto,
Íotograestá programado para produzír, automaticamente,
fias. Neste aspecto, é instrumento inteligente. E o fotógrafo, emancipado do trabalho, é liberado para brincar com
o aparelho. O aspectoinstrumental do aparelho passaa ser
desprezível,e o que interessaé apenas o seu aspectobrinquedo.Quem quiser captar a essênciado aparelho, deve
procurar distinguir o aspecto instrumental do seu aspecto
brinquedo, coisa nem sempre fácil, porque implica o problema da hierarquia de programas, problema central para a
captação do funcionamento.
EnquanUma distinção deve serfeita:hnrdwaree sot'tware.
to objetoduro, o aparelho fotográfico foi programado para
produzir automaticamentefotografias; enquanto coisamlle,
impalpável, foi programado para permitir ao fotógrafo fazer com que fotografias deliberadas sejam produzidas automaticamente.Sãodois programas que se co-implicam. Por
trás desteshá outros. O da fábrica de aparelhos fotográficos: aparelho programado para programar aparelhos.O do
parque industrial: aparelho programado para programar
indústrias de aparelhos fotográficos e outros. O econômico-social:aparelho programado para programar o aparelho
industrial, comercial e administrativo. O político-cultural:
aparelho programado para programar aparelhos econômicos, culturais, ideológicos e outros. Não pode haver um
"í;ltimo" aparelho, nem um "programa de todos os programas". Isto porque todo programa exige metaprograma para
ser programado. A hierarquia dos programas está aberta
para cima.
Isto implica o seguinte: os programadores de determinado programa são funcionários de um metaprograma, e
não programam em função de uma decisãosua/ mas em
função do metaprograma.De maneira que os aparelhosnão
podem ter proprietários que os utilizem em função de seus
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próprios interesses,como no caso das máquinas. O aparelho fotográfico funciona em função dos interessesda fábrica, e esta,em função dos interessesdo parque industrial. E
assimad infinitum. Perdeu-seo sentido da pergunta: quem
é o proprietário dos aparelhos. O decisivo em relação aos
aparelhosnão é quem os possui, mas quem esgotao seu
ProSrama.
O aparelho fotográfico é, por certo, objeto duro feito de
plástico e aço. Mas não é isso que o torna brinquedo. Não é
a madeira do tabuleiro e das pedras que toma o xadrez um
jogo. São as virtualidades contidas nas regras; o software.
O aspectoduro dos aparelhosnão é o que lhes confere valor. Ao comprar um aparelho fotográfico, não pago pelo
plástico e aço, mas pelas virtualidades de rcalizar fotografias. De resto, o aspectoduro dos aparelhosvai se tornando
sempre mais barato e já existem aparelhos praticamente
gratuitos. É o aspecto mole, impalpável e simbólico o verdadeiro portador de valor no mundo pós-industrial dos
aparelhos.Transvalorizaçãode valores; não é o objeto, mas
o símbolo que vale.
Por conseguinte,não mais vale a pena possuir objetos.
O poderpassou do proprietário para o programador de sistemas. Quem possui o aparelho não exerceo poder, mas
quem o programa e quem realiza o programa. O jogo com
símbolospassaa ser jogo do poder. Trata-se,porém, de jogo
hierarquicamenteestruturado. O fotógrafo exercepoder
sobre quem vê suas fotografias, programando os receptores. O aparelho fotográfico exercepoder sobre o fotógrafo.
A indústria ÍoÍogrâfica exerce poder sobre o aparelho. E
assímad infinitum. No jogo simbólico do poder, estese dilui
e se desumaniza. Eis o que são "sociedade informática" e
"imperialismo pós-industrial".
Tais consideraçõespermitem ensaiar definição do termo aparelho.Trata-se de brinquedo complexo; tão comple-
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xo que não poderá jamais ser inteiramente esclnrecido.
Seu
jogo consistena permutaçãode símbolosjá contidos em seu
programa. Tal programa se deve a meta-aparelhos.O resultado do jogo são outros programas. O jogo do aparelho
implica agenteshumanos, "funcionários", salvo em casos
de automação total de aparelhos. Historicamente, os primeiros aparelhos (fotografia e telegrafia) foram produzidos
como simulaçõesdo pensamentohumano, tendo, para tanto, recorrido a teorias científicas. Em suma: aparelhos são
caixaspretasque simulam o pensamento humano, graças a
teorias científicas, as quais, como o pensamento humano,
permutam símbolos contidos em sua "memóÍia", em seu
programa. Caixaspretasque brincam de pensar.
O aparelho fotográfico é o primeiro, o mais simples e o
relativamente mais transparente de todos os aparelhos. O
fotógrafo é o primeiro "funcionário", o mais ingênuo e o
mais viável de ser analisado.No entanto, no aparelho fotográfico e no fotógrafo já estão,como germes,contidas todas
as virtualidades do mundo pós-industrial. Sobretudo, torna-se observável,na atividade fotográfica, a desvalorização do objeto e a valorização da informação como sede de
poder. Portanto, a análise do gesto de fotografar, este movimento do complexo "aparelho-fotógrafo", pode ser um
exercício para a análise da existênciahumana em situação
pós-industrial, aparelhada.
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observar os movimentos de um fotógrafo munido
Q.r"de aparelho (ou de um aparelho munido de fotógrafo) estará observandomovimento de caça.O antiqüíssimo gesto
do caçadorpaleolítico que perseguea caçana tundra. Com
a diferença de que o fotógrafo não se movimenta em
pradaria aberta,mas na floresta densa da cultura. Seu gesto
é, pois, estruturado por essataiga artificial, e toda fenomenologia do gesto fotográfico deve levar em consideraçãoos
obstáculos contra os quais o gesto se choca: reconstituir a
condição do gesto.
A selva consisteem objetos culturais, portanto de objetos que contêm intençõesdeterminadas.Tais objetosintencionalmenteproduzidos vedam ao fotógrafo a visão da caça.
E cada fotógrafo é vedado à sua maneira. Os caminhos
tortuosos do fotógrafo visam a driblar as intenções escondidas nos objetos.Ao fotograÍar, ele avançacontra as intenções da sua cultura. Por isto, fotografar é gesto diferente,
conforme ocorra em selva de cidade ocidental ou cidade
subdesenvolvida,em sala de estar ou campo cultivado. Decifrar fotografias implicaria, entre outras coisas,o deciframento das condições culturais dribladas.
A tarefa é difícil. Isto porque as condiçõesculturais não
transparecem,diretamente,na imagem fotográfica,mas atra-
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vés da triagem das categoriasdo aparelho.A fotografia não
permite ver a condiçãocultural, mas apenasas categoriasdo
aparelho,por intermédio das quais aquela condição foi "tomada". Em fenomenologiafotográfica,Kant é inevitável.
As categoriasfotográÍicas se inscrevem no Iado output
do aparelho. São categoriasde um espaço-tempofotográfico/ que não é nem newtoniano nem einsteiniano. Trata-se
de espaço-temponitidamente dividido em regiôes,que são,
todas eÌas,pontos de vista sobrea caça.Espaço-tempocujo
centro é o "objeto fotografável", cercadode regiões de pontos de vista. Por exemplo: há região espacialpara visoes
muito próximas, outra para visõesintermediárias,outra ainda parc visões amplas e distanciadas.Há regiões espaciais
para perspectiva de pássaro, outras para perspectiva de
sapo, outras para perspectivade criança.Há regioesespaciais para visões diretas com olhos arcaicamenteabertos,e
regiões para visões laterais com olhos ironicamente semifechados. Há regiões temporais para um olhar-relâmpago,
outras para um olhar sorrateiro, outras para um olhar contemplativo. Tais regiões formam rede, por cujas malhas a
condição cultural vai aparecendopara ser registrada.
Ao fotografar, o Íotógrafo salta de região para região
por cima de barreiras.Muda de um tipo de espaçoe um
tipo de tempo para outros tipos. As categoriasde tempo e
espaçosão sincronizadasde forma que possam ser permutadas. O gesto fotográfico é um jogo de permutação com as
categoriasdo aparelho. A fotografia revela os lances desse
jogo, lances que são, precisamente,o método fotográfico
para driblar as condições da cultura. O fotógrafo se emancipa da condição cultural graçasao seu jogo com as categorias. As categoriasestão inscritas no programa do aparelho
e podem ser manipuladas.O fotógrafo pode manipular o
Iado output do aparelho, de forma que, por exemplo, este
capte a caçacomo relâmpago lateral vindo de baixo.
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O fotógrafo "escolhe", dentre as categoriasdisponíveis,
as que lhe parecem mais convenientes.Neste sentido, o
aparelho funciona em função da intenção do fotógrafo. Mas
sua "escolha" é limitada pelo número de categoriasinscritas no aparelho;escolhaprogramada. O fotógrafo não pode
inventar novas categorias,a não ser que deixe de fotografar
e passe a funcionar na fábrica que programa aparelhos.
Neste sentido, a própria escolha do fotógrafo Íunciona em
função do programa do aparelho.
A mesma involução engrenada das intenções do fotógrafo e do apareÌhopode ser constatadana escolhada caça.
O fotógrafo registra tudo: um rosto humano, uma pulga,
um traço de partícula atômica na câmara Wilson, o interior
do seu próprio estômago,uma nebulosaespiral, seu próprio gesto de fotografar no espelho.De maneira que o fotógrafo crê que está escolhendo livremente. Na realidade,
porém, o fotógrafo somente pode fotografar o fotografável,
isto é, o que está inscrito no aparelho. E para que algo seja
fotografável, deve ser transcodificado em cena.O fotógrafo
não pode fotografar processos.De maneira que o aparelho
programa o fotógrafo para transcodificartudo em cena,para
magicizartudo. Em tal sentido, o fotógrafo funciona, ao escolher sua caça,em função do aparelho. Aparelho-fera.
Aparentemente,ao escolhersua caçae ascategoriasapropriadas a ela, o fotógrafo pode recorrer a critérios alheios
ao aparelho. Por exemplo: ao recorrer a critérios estéticos,
políticos, epistemológicos,sua intenção será a de produzir
imagens belas, ou politicamente engajadas,ou que tragam
conhecimentos.Na realidade, tais critérios estão eles também programados no aparelho. Da seguinte maneira: para
fotografar, o fotógrafo precisa, antes de mais nada, conceber sua intenção estética,política etc., porque necessitasaber o que está fazendo ao manipular o lado output do aparelho. A manipuÌação do aparelho é gesto técnico,isto é,
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gesto que articula conceitos.O aparelho obriga o fotógrafo
a transcodificar sua intenção em conceitos,antes de poder
transcodificá-laem imagens.Em fotografia, não pode haver ingenuidade. Nem mesmo turistas ou criançasfotografam ingenuamente. Agem conceitualmente, porque tecnicamente.Toda intenção estética,política ou epistemológica
deve, necessariamente,
passarpelo crivo da conceituação,
antes de resultar em imagem. O aparelho foi programado
para isto. Fotografias são imagens de conceitos,são conceitos transcodificados em cenas.
As possibilidades fotográficas são praticamente inesgotáveis. Tudo o que é fotografável pode ser fotografado. A
imaginação do aparelho é praticamente infinita. A imaginação do fotógrafo, por maior que seja, está inscrita nessa
enorme imaginação do aparelho. Aqui está, precisamente,
o desafio. Há regiões na imaginação do aparelho que são
relativamentebem exploradas.Em tais regiões,é sempre
possíveÌ fazer novas fotografias: porém, embora novas, são
redundantes. Outras regiões são quase inexploradas. O fotógrafo nelas navega,regiõesnunca dantesnavegadas,para
produzir imagens jamais vistas. Imagens "informativas".
O fotógrafo caça,a fim de descobrir visões até então jamais
percebidas.E quer descobri-lasno interior do aparelho.
Na realidade,o fotógrafo procura estabelecersituações
inéditas.Quando caçana taiga,não significaque estejaprocurando por novas situaçõeslá Íora, mas sim que sua busca é pretextopara encontrarnovas situaçõesno interior do
aparelho.Situaçõesque estãoprogramadassem terem ainda sido realizadas.Pouco vale a pergunta metafísica:as
situações,antes de serem fotograÍadas, se encontram lá
fora, no mundo, ou cá dentro, no aparelho? O gesto fotográfico desmentetodo realismo e idealismo. As novas situaçõesse tornarão reais quando apareceremna fotografia. Antes, não passam de virtualidades. O fotógrafo-e-o-
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aparelho é que as realiza. Inversão do vetor da significação: não o significado, mas o significante é a realidade.
Não o que se passaIâ fora,nem o que estáinscrito no aparelho; a fotografia é a realidade.Tal inversão do vetor da
significaçãocaracterizao mundo pós-industrial e todo o
seu funcionamento.
O gesto fotográfico é série de saltos;o fotógrafo salta
por cima das barreiras que separam as várias regiões do
espaço-tempo.É gesto quântico, porque procura saltitante.
Toda vez que o fotógrafo esbarracontra barreiras,se detém, para depois decidir em que região do tempo e do espaço vai saltar a partir desteponto. Tal parada e subseqüente
decisãose manifestam por manipulação determinada do
aparelho.Essetipo de procura tem nome: dúvida. Mas não
se trata de dúvida científica, nem existencial, nem religiosa.É dúvida de tipo novo, que mói a hesitaçãoe as decisões
em grão de areia. Sendo tal dúvida uma característicade
toda existência pós-industrial, merece ser examinada mais
de perto. Toda vez que o fotógrafo esbarracontra um limite
de determinada categoria fotográfica, hesita, porque está
descobrindo que há outros pontos de vista disponíveis no
programa. Está descobrindo a equivalência de todos os
pontos de vista programados,em relaçãoà cenaa ser produzida. É a descoberta do fato de que toda situação está
cercada de numerosos pontos de vista equivalentes. E que
todos essespontos de vista são acessíveis.Com efeito: o
fotógrafo hesita, porque está descobrindo que seu gesto
de caçar é movimento de escolha entre pontos de vista
equivalentes,e o que vale não é determinado ponto de
vista, mas um número máximo de pontos de vista. Escolha quantitativa, não-qualitativa.
O tipo novo de dúvida pode ser chamado de fenomenológico, porque cerca o fenômeno (a cena a ser realizada) a
partir de um máximo de aspectos.Mas a mathesls(a estru-
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tura fundante) dessadúvida fenomenológicaé, no caso da
fotografia, o programa do aparelho. Duas coisasdevem ser,
portanto, retidas: 1. a práxis fotográficaé contrária a toda
ideologia; ideologia é agarrar-sea um único ponto de vista,
tido por referencial,recusandotodos os demais;o fotógrafo age pós-ideologicamente;2.a práxis fotográfica é programada; o fotógrafo somentepode agir dentro das categorias programadasno aparelho.Esta ação pós-ideológicae
programada, que se funda sobre dúvida fenomenológica
despreconceituada,caracterizaa existênciade todo funcionário e tecnocrata.
Finalmente, no gesto fotogrâhco, uma decisão última é
tomada: apertar o gatilho (assim como o presidente americano finalmente aperta o botão vermelho). De fato, o gesto
do fotógrafo é menos catastróficoque o do presidente. Mas
é decisivo. Na realidade, estas decisõesnão são senão as
últimas de uma série de decisõesparciais. O último grão de
uma série de grãos, que, no caso do presidente,pode ser a
gota d'água. Uma decisãoquantitativa.No casodo fotógrafo, resulta apenasna fotografia. Isto explica porque nenhuma fotografia individual pode efetivamenteficar isolada:
apenassériesde fotografiaspodem revelar a intenção do
fotógrafo. Porque nenhuma decisãoé realmente decisiva,
nem sequer a do presidente ou do secretário-geraldo partido. Todas as decisõesfazem parte de séries"claras" e "distintas". Em outros termos: são decisõesprogramadas.
Tais consideraçõespermitem resumir as características
do gesto de fotografar: é gesto caçador no qual aparelho e
fotógrafo se confundem, para formar unidade funcional
inseparáveÌ.O propósito dessegesto unificado é produzir
fotografias, isto é, superfíciesnas quais se rcalizam simbolicamente cenas.Estassignificam conceitosprogramados na
memória do fotógrafo e do aparelho. Arcalização se dá graças a um jogo de permutação entre os conceitos,e graçasa
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uma automática transcodificaçãode tais conceitos permu_
tados em imagens.A estrutura do gesto é quântica: série de
hesitaçõese decisõesclaras e distintas. Tais hesitaçõese
decisõessão saltosde pontos de vista para pontos de vista.
O motivo do fotógrafo, em tudo isto, é rcalizar cenasjamais
vistas, "informativas". Seu interesseestá concentradono
aparelho.Esta descriçãonão se apÌica, em suas linhas gerais, apenas ao fotógrafo, mas a qualquer funcionário, desde o empregado de banco ao presidente americano.
O resultadodo gestofotográficosãofotografias,essetipo
de superfíciesque nos cercaatualmentepor todos os lados.
De maneira que a consideraçãodo gesto fotográficopode
ser a avenida de acessoa tais superfíciesonipresentes.
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fotografias são onipresentes:coladas em álbuns, reproduzidas em jornais, expostasem vitrines, paredesde escritórios, afixadas contra muros sob forma de cartazes,impressasem livros, latas de conservas,camisetas.Que significam
tais fotografias?Segundoas consideraçõesprecedentes,significam conceitos programados, visando a programar magicamente o comportamento de seus receptores.Mas não é
o que se vê quando para elas se olha. Vistas ingenuamente,
significam cenas que se imprimiram automaticamente sobre superfícies. Mesmo um observador ingênuo admitiria
que as cenas se imprimiram a partir de um determinado
ponto de vista. Mas o argumento não lhe convém. O fato
relevantepara ele é que as fotografias abrem ao observador
visões do mundo. Toda filosofia da fotografia não passa,
para ele, de ginástica mental para alienados.
No entanto, se o observador ingênuo percorrer o universo fotográfico que o cerca, não poderá deixar de ficar
perturbado. Era de se esperar:o universo fotográfico representa o mundo Iâ forc através deste universo, o mundo. A
vantagem é permitir que se vejam as cenas inacessíveise
preservar as passageiras(o que, afinal de contas,seja admiído, jâ é uma filosofia da fotografia rudimentar).
Mas será verdade?Se assim for, como explicar que exis-
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tam fotografiasem preto-e-brancoe fotografiasem cores?
Haverâ,Lá Íora no mundo, cenasem preto-e-brancoe cenas
coloridas?Se não, qual a relação entre o universo das fotografias e o universo lá forc? Inadvertidamente, o observador ingênuo se encontra mergulhado em plena filosofia da
fotografia, a qual pretendeu evitar.
Não pode haver, no mundo Iâ fora, cenas em preto-ebranco.Isto porque o preto e o branco são situações"ideais",
situações-limite.O branco é presençatotal de todas as vibraçõesluminosas;o preto é a ausênciatotal. O preto e o
branco são conceitosque fazem parte de uma determinada
teoria da Otica. De maneira que cenasem preto e branco
não existem. Mas fotografias em preto-e-branco,estas sim,
existem.Elas "imaginam" determinadosconceitosde determinada teoria, graçasà qual são produzidas automaticanão pode mais
mente.Aqui, porém, o termo automaticamerzÍe
satisfazero observador ingênuo do universo da fotografia.
Quanto ao problema da crítica da fotografia, eis o ponto
crucial: ao contrário da pintura, onde se procura decifrar
idéias,o crítico de fotografia deve decifrar, além disso, corz-
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O preto e o branco não existem no mundo, o que é grande pena. Caso existissem,se o mundo lá forc pudesseser
captado em preto-e-branco,tudo passariaa ser logicamente
explicável. Tudo no mundo seria então ou preto ou branco,
ou intermediário entre os dois extremos. O desagradávelé
que tal intermediário não seria em cores, mas cinzento... a
cor da teoria.Eis como a análiselógica do mundo, seguida
de síntese,não resulta em sua reconstituição.As fotografias
em preto-e-brancoo provam/ são cinzentas:imagens de
teorias (óticas e outras) a respeito do mundo.
A tentativa de imaginar o mundo em preto e branco é
antiga. Faltavam apenasos aparelhos adequadosa tal imaginação.Dois exemplosdessemaniqueísmopré-fotográfi-
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co: 1. abstraiam-sedo universo dos juízos os aerdadeiros
e os
fnlsos. Graças a tal abstração,pode ser construída a lógica
aristotélica, com sua identidade, diferença e o terceiro excluído. Estalógica,por sua vez,vai contribuir para a construção da ciência moderna. Ora, a ciência funciona de fato,
embora não existam juízos inteiramente verdadeiros ou inteiramente falsos, e embora toda análise lógica de juízos os
reduza a zeto;2. abstraiam-sedo universo das açõesas boas
e as más.Graças a tal abstração,podem ser construídas
ideologias (religiosas,políticas etc.). Essasideologias,por
sua vez, vão contribuir para a construção de sociedades
sistematizadas.Ora, os sistemasfuncionam de fato, embora não existam açõesinteiramenteboas ou inteiramente
más, e embora toda ação se reduza, sob análise ideológica, a movimentos de fantoche.As fotografias em preto-ebranco são resultadosdessetipo de maniqueísmomunido
de aparelho.
Funcionam.
E funcionam da seguinte forma: transcodificamdeterminadas teorias (em primeiro lugar, teorias da Otica) em
imagem. Ao Íazê-Io,magicizamtais teorias. Transformam
seus conceitos em cenas.As fotografias em preto-e-branco
são a magia do pensamentoteórico, conceitual, e é precisamente nisto que reside seu fascínio. Revelam a beleza do
pensamentoconceitual abstrato.Muitos fotógrafos preferem fotografar em preto-e-branco,porque tais fotografias
mostram o verdadeiro significado dos símbolos fotográficos: o universo dos conceitos.
As primeiras fotografias eram, todas, em preto-e-branco, demonstrando que se originavam de determinada teoria da Otica. A partir do progresso da Química, tornou-se
possível a produção de fotografias em cores.Aparentemente, pois, as fotografias começarama abstrair as cores do
mundo, para depois as reconstituírem.Na realidade, po-
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rém, as cores são tão teóricas quanto o preto e o branco. O
verde do bosque fotografado é imagem do conceito "verde", tal como foi elaborado por determinada teoria química. O aparelho foi programado para transcodificar tal conceito em imagem. Há, por certo, ligação indireta entre o verde do bosque fotografado e o verde do bosque lâ Íorc: o
conceito científico "vetde" se apóia, de alguma forma, sobre o verde percebido. Mas entre os dois verdes se interpõe
toda uma série de codificaçõescomplexas.Mais complexas
ainda do que as que se interpõem entre o cinzento do bosque fotografado em preto-e-brancoe o verde do bosque lá
fora. De maneira que a fotografia em cores é mais abstrata
que a fotografia em preto-e-branco.Mas as fotografias em
cores escondem,para o ignorante em Química, o grau de
abstraçãoque lhe deu origem. As brancase pretas são,pois,
mais "verdadeiras". E quanto mais "fiéis" se tornarem as
cores das fotografias, mais estas serão mentirosas/ escondendo ainda melhor a complexidade teórica que lhes deu
origem. Exemplo: o "verde Kodak" contra o "verde Fuji".
O que vale para as coresvale, igualmente, para todos os
elementosda imagem. São,todos eles, conceitostranscodificados que pretendem ser impressõesautomáticasdo mundo lá fora. Tal pretensãoprecisa ser decifrada Por quem
quiser recebera verdadeira mensagemdas fotografias: conceitos programados. Destarte, o observador ingênuo se vê
obrigado, malgré lui, a mergulhar no torvelinho das reflexões filosóficas que procurou eliminar, por consideráìas
ginástica mental alienada.
Concordemosquanto ao que pretendemos dizer por deciframento.Que faço ao decifrar um texto em alfabeto laüno? Decifro o significado das letras,essesdeterminadossons
da língua falada?Decifro o significado das palavras compostas de tais letras? Decifro o significado das frases compostas de tais palavras?Ou devo procurar, por trás do sig-

,j

i
,.t,
t

rJÉ

47

nificado das frases,outros significados,como a intenção do
autor e o contexto cultural no qual o texto foi codificado?
Para decifrar o significado da fotografia do bosque verde,
bastaria ter decifrado os conceitos científicos que codifica,
ram a fotografia, ou devo ir mais longe? Assim colocada,a
questão do deciframento não terá resposta satisfatória, já
que todo nível de deciframento assentarásobre mais um a
ser decifrado. Mas podemos, no caso da fotografia, evitar
este regresso ao infinito. Para decifrar fotografias não preciso mergulhar até o fundo da intenção codificadora, no
fundo da cultura, da qual as fotografias, como todo símbolo, são pontas deicebergs.Bastadecifrar o processocodificador que se passa durante o gesto fotográfico, no movimento do complexo "fotógrafo-aparelho". Se conseguíssemos
captar a involução inseparável das intenções codificadoras
do fotógrafo e do aparelho, teríamos decifrado, satisfatoriamente, a fotografia resultante. Tarefa aparentementereduzida, mas na realidade gigantesca.Precisamentepor serem
tais intenções inseparáveis, e por se articularem de forma
específicaem toda e qualquer fotografia a ser criticada.
No entanto, o deciframento de fotografias é possível,
porque/ embora inseparáveis, as intenções do fotógrafo e
do aparelho podem ser distinguidas.
Esquematicamente,a intenção do fotógrafo é esta: 1.
codificar, em forma de imagens, os conceitos que tem na
memória; 2. servir-se do aparelho para tanto; 3. fazer com
que tais imagens sirvam de modelos para outros homens;
4. fixar tais imagens para sempre. Resumindo: a intenção é
a de eternizar seus conceitosem forma de imagens acessíveis a outros, a fim de se eternizar nos outros. Esquematicamente,a intenção programada no aparelho é esta: 1. codificar os conceitosinscritos no seu programa, em forma de
imagens; 2. servir-se de um fotógrafo, a menos que esteja
programado para fotografar automaticamente;3. fazer com
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que tais imagenssirvamde modelosparahomens;4.fazer
Resumindo:a intenimagenssempremais aperfeiçoadas.
çãoprogramadano aparelhoé a de rcalizaro seuprograma, ou seja,programaros homenspara que lhe sirvam de
para o seu contínuoaperfeiçoamento.
feedback
Mas por trás da intençãodo aparelhofotográficohá intençõesde outrosaparelhos.O aparelhofotográficoé produto do aparelhoda indústria fotográfica,que é produto
do aparelhodo parqueindustrial,que é produto do aparelho socioeconômico
e assimpor diante.Atravésde todaessa
hierarquiade aparelhos,correuma única e gigantescaintenção,que semanifestano outputdo aparelhofotográfico:
fazer com que os aparelhosprogramema sociedadepara
um comportamentopropícioao constanteaperfeiçoamento dos aparelhos.
Secompararmosas intençõesdo fotógrafoe do aparee divergência.
pontosde convergência
lho, constataremos
aparelhoe fotógrafocolaboram;
Nos pontosconvergentes,
nos divergentes,se combatem.Todafotografiaé resultado
e combate
e combate.Ora, colaboração
de tal colaboração
seconfundem.Determinadafotografiasóé decifradaquane o combatenela
do tivermosanalisadocomoa colaboração
se relacionam.
No confrontocom determinadafotografia,eis o que o
críticodeveperguntar:atéquepontoconseguiuo fotógrafo
apropriar-seda intençãodo aparelhoe submetê-laà sua
púpria? Que métodosutilizou: astúcia,violência,truques?
Até que ponto conseguiuo aparelhoapropriar-seda intençãodo fotógrafoe desviá-laparaospropósitosneleprogramados?Respondera tais perguntasé ter os critériospara
julgâ-Ia.As fotografias"melhores"seriamaquelasque evidenciama vitória da intençãodo fotógrafosobreo aparelho: a vitória do homemsobreo aparelho.Forçosoé constatar que, muito emboraexistamtais fotografias,o universo
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fotográfico demonstra até que ponto o aparelho já consegue desviar os propósitos dos fotógrafos para os fins programados. A função de toda crítica fotográfica seria, precisamente,revelar o desvio das intenções humanas em prol
dos aparelhos. Não dispomos ainda de uma tal crítica da
fotografia, por razões que serão discutidas nos próximos
capítulos.
Confessoque o presente capítulo, embora se chame "A
fotograÍia", não considerou algumas das mais importantes
característicasda Íotografia. Minha desculpa é que seu propósito era outro: abrir caminho para o deciframento de fotografias. Resumo, pois, o que pretendi dizer: fotografias
são imagens técnicas que transcodificam conceitos em superfícies. Decifrá-las é descobrir o que os conceitossignificam. Isto é complicado, porque na fotografia se amalgamam
duas intenções codificadoras: a do fotógrafo e a do aparelho. O fotógrafo visa a eternizar-senos outros por intermédio da fotografia. O aparelho visa a programar a sociedade
através das fotografias para um comportamento que lhe
permita aperfeiçoar-se.A fotografia é, pois, mensagemque
articula ambas as intençõescodificadoras.Enquanto não
existir crítica fotográfica que revele essa ambigüidade do
código Íotogrâfico, a intenção do aparelho prevalecerá sobre a intenção humana.
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lJ\s característicasque distinguem a fotografia das demais
imagens técnicasse revelam ao considerarmoscomo são
distribuídas. As fotografias são superfícies imóveis e mudas que esperam,pacientemente,ser distribuídas pelo processode multiplicação ao infinito. São folhas. Podem passar de mão em mão, não precisam de aparelhos técnicos
para ser distribuídas. Podem ser guardadasem gavetas,não
exigem memórias sofisticadaspara seu armazenamento.No
entanto, antes de considerarmos sua caracteústicade t'olha
de papel,refletiremos por pouco que seja sobre o problema
da distribuiçãode informações.
O homem é capaz de produzir informações, transmitilas e guardá-las. Tal capacidade humana é antinatwal, já
que a natureza como um todo é sistema que tende, conforme o segundoprincípio da termodinâmica,a sedesinformar.
Há fenômenos,por certo, na natureza (sobretudo os organismos vivos) que são igualmente capazesde produzir informaçõese de transmiti-las e guardá-las. O homem não é
o único epiciclo negativamenteentrópico, na linha geral da
natareza,rumo à entropia. Mas o homem parece ser o único fenômeno capaz de produzir informações com o propósito deliberado de se opor à entropia. Capaz de transmitir e
guardar informações não apenas herdadas,mas adquiridas.

46

úrÉrvrFr-ussrn

humana:
Podemoschamar tal capacidadeespecificamente
espíritoe seu resultado,cultura,
O processodessamanipulaçãode informaçõesé a comunicação que consiste em duas fases:na primeira, informaçõessão produzidas; na segunda,informaçõessão distribuídas para se armazenarem.O método da primeira fase
é o diáIogo,pelo qual informações já armazenadasna memória são sintetizadaspara que resultem em novas (há também diálogointerno que ocorre em memória isolada). O método da segunda fase é o discurso,pelo qual informações
adquiridas no diálogo são transmitidas a outras memórias,
a fim de serem armazenadas.
Há quatro estruturas fundamentais de discurso: 1. os
receptorescercamo emissor em forma de semicírculo/como
no teatro; 2. o emissor distribui a informação entre retransmissores, que a purificam de ruídos, para retransmitila a
receptores,como no exército ou feudalismo; 3. o emissor
distribui a informação entre círculos dialógicos, que a inserem em síntesesde informação nova, como na ciência;4. o
emissoremite a informaçãorumo ao espaçovazio, para ser
captada por quem nele se encontra, como na rádio. A todo
método discursivo, corresponde determinada situação cultural: o primeiro método exige situação "responsável";o
segundo , "autoritátia"; o terceiro, "progressista"; o quarto, "massificada". A distribuição das fotografias se dá pelo
quarto método discursivo.
Fotografiaspodem ser manipuladas dialogicamente.Por
exemplo: é possível desenhar-seem cartazesfotográficos
bigodes ou outros símbolos obscenos,criando, assim, informação nova. Mas o aparelho fotográfico é programado para distribuição discursiva rumo ao espaçovazio, como
o faze$ a televisãoe o rádio. Todas as imagens técnicassão
assim programadas,salvo o vídeo, que permite interação
dialógica.
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Mas o que distingue as fotografias das demais imagens
técnicasé que são folhas. E por isso se assemelhama folhetos. Filmes, para serem distribuídos, necessitamde aparelhos projetores; fitas de vídeo, de aparelhos teÌevisores.Fotografiasnada precisam.É verdade que existem dispositivos/ e que recentementeforam inventadas fotografias eletrônicas,que exigem distribuição por aparelhos.porém, o
que conta em fotografias é a possibilidade de serem distribuídas arcaicamente.
Por serem relativamente arcaicas,as fotografias relembram um passadopré-industrial,o das pinturas imóveis e
caladas,como em paredesde caverna,vitrais, telas.Ao contrário do cinema, as fotografias não se movem, nem falam.
Seu arcaísmoprovém da subordinaçãoa um suporte material: papel ou coisaparecida.Mas essa"objetividade,,residual engana.Um quadro tradicional é um original; único e
não multiplicável. Para distribuir quadros, é preciso transportáìos de proprietário a proprietário. Quadros devem ser
apropriadospara serem distribuídos: comprados, roubados,
ofertados.São objetos que têm valor enquanto objetos.prova disto é que os quadros atestam seu produtor: traços do
pincel por exemplo. A fotografia, por sua vez, é multiplicável. Distribuí{a é multiplicá-la. O aparelho produz protótipos cujo destino é serem estereotipados.O termo "original" perdeu sentido, por mais que certos fotógrafos se esforcem para transportálo da situação artesanal à situação
pós-industrial, onde as fotografiasfuncionam. Ademais, não
são tão arcaicasquanto parecem.
A fotografia enquanto objeto tem valor desprezível.Não
tem muito sentido querer possuí-la.Seu valor está na informação que transmite. Com efeito, a fotografia é o primeiro
objeto pós-industrial: o valor se transferiu do objeto para a
informação.Pós-indústriaé precisamenteisso: desejarinformação e não mais objetos.Não mais possuir e distribuir
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propriedades(capitalismoou socialismo).Trata-sede dispor de informações (sociedadeinformática). Não mais um
par de sapatos,mais um móvel, porém, mais uma viagem,
mais uma escola.Eis a meta. Transformaçãode valores, tornada palpável nas fotografias.
Certamenteobjetoscarregaminformações,e é o que lhes
confere valores. Sapato e móvel são informações armazenadas. Mas em tais objetos,a informação está impregnada,
não pode se descolar,apenasser gasta.Na fotografia, a informação está na superfície e pode ser reproduzida em outras superfícies,tão pouco valorosas quanto as primeiras. A
distribuição da fotografia ilustra, pois, a decadênciado conNão mais quempossuitem poder, mas sim
ceitopropriedade.
quemprogramainformações e as distribui. Neo-imperiaÌismo. Se determinado caftaz rcsgat com o vento/ nem por
isso o poder da agênciapublicitária, programadora do cartaz, ficarâ diminuído. O cartaznada vale e não tem sentido
querer possuí-lo. Pode ser substituído por outro. A comparação da fotograÍia com quadros impõe repensarvalores
econômicos,políticos, éticos, estéticose epistemológicosdo
passado.
A decadência do objeto e a emergência da informação
evidenciam-semelhor em fotografias do que nas demais
imagens técnicasque nos cercam.O receptor de filme ou de
programa de TV não seguranada em sua mão, mas o recePtor da fotograÍia ainda tem um objeto entre os dedos, e o
despreza.Vivencia concretamenteo quanto ficaram desprezíveis os objetos.Ao segurar a fotografia entre os dedos, o
receptor se engaja contra o objeto e em favor da informação, símbolo da superfície da fotografia. Exatamentecomo
faz o receptor de folheto. Após decifrada a mensagemsimbólica, a folha pode ser descartada.No entanto, o paralelismo entre fotografia e folheto não deve ser exagerado.Ambos são objetos desprezíveis,por certo. Mas a intenção da
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fotografia é oposta à do folheto: transcodifica a mensagem
linear do folheto em imagem. Quer mngicizá-la.A fotografia é antifolheto. Para prová-lo, basta considerar como fotografias são distribuídas.
Embora não necessitemde aparelhos técnicospara sua
distribuição, as fotografias provocaram a construção de
aparelhosde distribuição gigantescose sofisticados.Aparelhos que se colam sobre a fenda output do aparelho fotogrâfìco, a fim de sugarem as fotografias por ele cuspidas,
multiplicá-las e derramálas sobre a sociedade,por milhares de canais.O aparelho de distribuição passa aÍazer parte
integrante do aparelho fotográfico, e o fotógrafo age em
função dele. Tais aparelhos,assim como os demais, sãoprogramados para programar os seus receptoresem prol de
um comportamentopropício ao seu funcionamento,cada
vez mais aperfeiçoado.Sua distinção dos demais aparelhos
é o fato de dividirem as fotografias em vários braços,antes
de distribuí-las. Tal divisão distribuidora caracterizaas fotografias.
Todas as informações podem ser subdivididas em classes.Por exemplo, informações indicatiaas(" A é A"); imperatiaas(" A deve ser A"); optatìaas("que A sejaA"). O ideal
clássicodos indicativos é a verdade; dos imperativos, a bondade; dos optativos, abeleza.Na realidade, porém, a classificação é insustentável. Todo indicativo científico tem aspectos políticos e estéticos;todo imperativo político tem
aspectoscientíficos e estéticos;todo gesto optativo (obra de
arte) tem aspectoscientíÍicose políticos. De maneira que
toda classificaçãode informações é mera teoria.
Os aparelhosdistribuidores de fotografias transformamnas em práxis. Há canaispara fotograÍias indicatiuas,poÍ
exemplo, livros científicos e jornais diários. Há canaispara
fotografias imperatiaas,por exemplo, cartazesde propaganda comercial e política. E há canais para fotografias artísti-
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cas,por exemplo/ revistas, exposiçõese museus. No entanto, tais canais dispõem de dispositivos que permitem a determinadas fotografias deslizarem de um canal a outro. Fotografias do homem na Lua podem transitar entre revista
de astronomia e parede de consulado americano, daí para
exposiçãoartística,e daípara álbum de ginasiano.A cada
vez que troca de canal, a fotografia muda de significado: de
científica passa a ser política, artística, privativa. A divisão
das fotografias em canais de distribuição não é operação
meramentemecânica:trata-sede operaçãode transcodificação.Algo a ser levado em consideraçãopor toda crítica
de fotografia.
O fotógrafo colabora nessatranscodificaçãoda fotografia pelos aparelhos de distribuição, e o faz de manefta sui
generis.Ao fotografar, visa a determinado canal para distribuir sua fotografia. Fotografa em função de determinada
publicação científica, determinado jornal, determinada exposição,ou simplesmenteem função de seu álbum. Do ponto de vista do fotógrafo,duas razõeso movem: primeira, o
canal lhe permitirá alcançar grande número de receptores,
pois seu engajamento é precisamente eternizar-se num
máximo de pessoas;segunda,o canal vai sustentá-loeconomicamente, pois a Íotografia, enquanto objeto desprezível, não tem valor de troca. Em suma: o canal é para o fotógraÍo um método para tornáìo imortal e não morrer de fome
(quanto ao álbum, por ser canal srl generis,aparentemente
"ptivado", será discutido no capítulo seguinte).
No canal, as intençõesdo fotógrafo e do aparelho se coimplicam pela mesma involução já discutida: o fotógrafo
fotografa em função de um jornal determinado, porque este
lhe permite alcançar centenasde milhares de receptorese
porque o paga. O fotógrafo crê estarutilizando o 1'ornalcomo
medium,enquanto o jornal crê estar utilizando o fotógrafo
em função de seu programa. Do ponto de vista do jornal,
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quando a fotografia recodifica os artigos lineares em
ima_
gens, "ilustrando-os", está permitindo a programação
má_
gica dos compradoresdo jornal em comportamento
adequado. Ao fotografar, o fotógrafo sabe que sua fotografia
será aceitapelo jornal somente se esta se enquadrar
em seu
programa. De maneira que vai procurar driblar tal
censura,
ao contrabandear na fotografia elementos estéticos,políti_
cos e epistemológicosnão previstos no programa. Vaì
pro_
curar submeter a intenção do jornal à sua. Este,por
sua vez,
embora possa descobrir tal tentativa astuciosa,
pode vir a
aceitar a fotografia com o propósito de enriquecer seu pro_
grama. Vai procurar recuperar a intenção subversiva.
Fois
bem, o que vale para jornais, vale para os demais canais
de
distribuição de fotografias,uma vez que todos revelarão,
sob análise crítica, a luta dramática entre a intenção
do fo_
tógrafo e a do aparelho distribuidor de fotografias.
TaÌ crítica é rara. Os críticos não reconhecem,via
de re_
gra, a função codificadora do canal distribuidor na
foto_
grafia criticada. Assumem, como um dado não_criticáveÌ,
que canais científicos distribuem fotografias científicas;que
agênciasde propaganda distribuem fotografiaspublicitá_
rias; que galeriasde arte distribuem fotogrãfias de arte.
Des_
ta maneira, os críticos tornam invisíveis os canais distribui_
dores de fotografias. Funcionam em função da rntenção
de
tais canais,os quais,precisamente,sequerem invisíveis. para
isto os críticos sãopagos: eis sua função no interior
dos apa_
relhos. Ao calarem os críticos sobre a luta entre fotógrafo
e
canal, coÌaboram com os aparelhos em sua intenção
de ab_
sorver a intenção do fotógrafo contra o aparelho. Trata_se
de "colaboração"no significado pejorativo de trnhison
des
clercs,e ilustra a função dos intelectuais em situação
onde
apareÌhosdominam. Ao formularem perguntas do tipo ,,fo_
tografia é arte?", ou //o que é fotografia politicamente
engajada?",sem admitirem que tais pergunìas vão
sendo
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respondidas automaticamentepelos canais,os críticos contribuem para o ocultamento dos aparelhos programadores.
Ao considerarmos a distribuição de fotografias, esbarramos naquilo que as distingue das demais imagens técnicas:são imagens imóveis e mudas do tipo "Íolha", e podem
ser infinitamente reproduzidas; poderiam ser distribuídas
como folhetos, no entanto o são por aparelhos gigantescos
que as irradiam por discurso massificante;enquanto objetos, as fotografias não têm valor: este reside na informação
que guardam superficialmente; são, portanto, objetos pósindustriais: o interessese desvia para a informação e não
para o objeto que se abandona;antes de serem distribuídas,
as fotografias são transcodificadaspelo aparelho de distribuição, a fim de serem subdivididas em canais diferentes;
somente dentro do canal, do medium,adquirem seu último
significado; nessa transcodificação,cooperam tanto o fotógrafo quanto o aparelho. Este fato é silenciado pela maior
parte da crítica, o que torna os aparelhosde distribuição
invisíveis para os receptoresdas fotografias.Graças a tal
crítica "funcional", o receptor da fotografia vai recebê-lade
modo não-crítico. E será assim que os aparelhos de distribuição poderão programar o receptor para comPortamento
para seus aparelhos.
mágico que sirva de t'eedback

A^- RECEPCAO
DA
FOTOGRAFIA

D"
geral, todo mundo possui um aparelho fotográfico e-odo
fotografa, assimcomo, praticamente,todo mundo está
alfabetizado e produz textos. Quem sabeescrever,sabeler;
logo, quem sabe fotografar sabe decifrar fotografias. Engano. Para captarmos a razão pela qual quem fotografa pode
ser analfabeto fotográfico, é preciso considerar a democratização do ato fotográfico. Tal consideraçãopoderá contribuir, de passagem,à nossacompreensãoda democraciaem
seu sentido mais amplo.
Aparelho fotográfico é comprado por quem foi programado para tanto. Aparelhos de publicidade programam tal
compra. O aparelho fotográfico assim comprado será de
"ultimo modelo": menor, mais barato, mais automático e
eficiente que o anterior. O aparelho deve o aperfeiçoamento constantede modelos ao feedbackdos que fotografam.
O aparelho da indústria fotográfica vai assim aprendendo,
peìo comportamento dos que fotografam, como programar
sempre melhor os aparelhos fotográficos que produzirá.
Neste sentido, os compradoresde aparelhosfotográficos são
funcionáriosdo aparelho da indústria fotográfica.
Uma vez adquirido, o aparelho fotográfico vai se revelar um brinquedo curioso. Embora repouse sobre teorias
científicas complexas e sobre técnicassofisticadas,é muito
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fácil manipulá-lo. O aparelho propõe jogo estruturalmente
complexo, mas funcionalmente simples. fogo oposto ao xadrez, que é estruturalmentesimples, mas funcionalmente
complexo:é fácil aprender suas regras,mas difícil jogá-lo
bem. Quem possui aparelho fotográfico de "último modelo", pode fotografar "bem" sem sabero que se passano interior do aparelho. Caixapreta.
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cada vez mais simples, inscritos ao lado externo do aparelho. Democraciaé isto. De maneira que quem fotografa como
amador não pode decifrar fotografias. Sua práxis o impede
de fazê-lo,pois o fotógrafo amador crê ser o fotografar gesto automático graçasao qual o mundo vai aparecendo.Impõe-se conclusãoparadoxal: quanto mais houver gente fotografando, tanto mais difícil se tornará o deciframento de
fotografias, já que todos acreditam saber fazêlas.
Mas ainda não é tudo. As fotografias que sobre nós se
derramam são recebidas como se fossem trapos desprezíveis. Podemosrecortá-lasde jornais, rasgáìas, jogá-las fora.
Nossa práxis com a maré foÍogrâfica que nos inunda faz
crer que podemos fazer delas e com elas o que bem entendermos. Tal desprezopela fotografia individual distingue
a sua recepçãodas demais imagens técnicas.Exemplo: ao
contemplarmoscena da guerra no Líbano em cinema ou
TV, sabemosque nada podemos fazer anão ser contemplála. Ao contemplarmos cena idêntica em jornal, podemos
recortá-la e guardâ-la, ou simplesmente rasgá-la para embrulhar sanduíche.Isso leva a crer que podemosagir ao recebermosa mensagemde tal guerra, que podemos assumir
ponto de vista "histórico" em face da guerra. Analisemos
essafalsa atitude histórica diante da fotografia.
A fotografia da guerra no Líbano em jornal mostra urha
cena.Exige que nossoolhar a escrutinepelo método já discutido anteriormente.O olhar vai estabelecendorelações
específicasentre os elementos da fotografia. Não serão reIaçõeshistóricasde causa e efeito, mas relaçõesmágicasdo
eterno retorno. Por certo, o artigo que a fotografia ilustra
no jornal consisteem conceitosque signiÍicam as causase
os efeitos de tal guerra. Porém o artigo é lido em função da
fotografia,como que atravésdela. Não é o artigo que //explica" a fotografia, mas é a fotografia que "ilustra,, o artigo.
Este só é texto no curioso sentido de ser pré-texto da foto-

O aparelho é brinquedo sedento por Íazer sempre mais
fotografias. Exige de seu possuidor (quem por eÌe está possesso)que aperte constantementeo gatilho. Aparelho-arma.
Fotografarpode virar mania, o que evoca uso de drogas.
Na curva dessejogo maníaco,pode surgir um ponto a partir do qual o homem-desprovido-de-aparelhose sente cego.
Não sabemais olhar, a não ser straaésdo aparelho.De maneira que não estáem face do aparelho (comoo artesãodiante do instrumento), nem está rodando em torno do aparelho (comoo proletárioroda a máquina).Estádentro do aparelho, engolido por sua gula. Passaa ser prolongamento
automático do seu gatilho. Fotografa nutomntrcamente.
A mania fotográfica resulta em torrente de fotografias.
Uma torrente-memória que a fixa. Eterniza a automaticidade inconscientede quem fotografa. Quem contemplar álbum de fotógrafo amador, estará vendo a memória de um
aparelho, não a de um homem. Uma viagem para a ltália,
documentadafotograficamente,não registra as vivências,
os conhecimentos,os valores do viajante. Registra os lugares onde o apareÌhoo seduziu para apertar o gatilho. ÁÌbuns são memórias "ptívadas" apenasno sentido de serem
memórias de aparelho. Quanto mais eficientesse tornam os
modelos dos aparelhos,tanto melhor atestarãoos álbuns, a
vitória do aparelho sobre o homem. "Privacidade", no sentido pós-industrialdo termo.
Quem escreveprecisa dominar as regras da gramática e
ortografia.Fotógrafoamadorapenasobedeceamodosdeusnr,
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grafia. Tal inversão da relação "texto-imagem" caracteriza
a pós-indústria, fim de todo historicismo.
No curso da História, os textos explicavam as imagens,
desmitificaaam-nns.
Doravante,as imagens ilustram os textos,
remitificando-os.
Os capitéis românticos serviam aos textos bíblicos com o fim de desmagicizáJos.
Os artigos de jornal servem às fotografiaspara os remagicizarem.
No curso
da História, as imagens eram subservientes,podiam-se dispensáìas. Atualmente, os textos são subservientese podem
ser dispensados.Os paísesassim chamadossubdesenvolvidos começam a descobrir tal fato. No decorrer da História, o iletrado era um aleijado da cultura dominada por textos. Atualmente, o iletrado participa da cultura dominada
por imagens. Lutar contra o analfabetismo vai-se revelando luta quixotesca.Contudo, não são apenasos paísessubdesenvolvidos que começam a percebê-lo: "lohnny can't
spell", nos EstadosUnidos. O analfabetismofotográfico está
levando ao analfabetismo textual.
Não é, pois, historicamente,que agimos em faceda guerra do Líbano; agimos ritualmente. Recortar a fotografia do
jornal ou rasgáìa é agir ritualmente. A fotografia está sendo manipulada como em ritual de magia. No fundo, não
somos nós que a manipulamos, é ela que nos manipula. E
da seguinte forma: a cena fotográfica da guerra no Líbano
consisteem elementosque se relacionam significativamente. No sentido temporal, um elemento precedeoutro e pode
sucederao precedente.No sentido de superfície,um elemento dá significado a outro e recebesignificado de outro.
Destarte, a superfície da imagem passa a ser significativa,
carregada de valores. Está plena de deuses.Mostra o que é
"bom" e o que é " mari" '.os tanques são "maus"; as crianças
são "boas"; Beirute em chamas é "infernal", os médicos de
uniforme branco são "anjos". A fotografia é hierofania: o
sacro nela transparece.E o que vale para esta fotografia re-
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lativa ao Líbano, vale para todas as demais. São,todas elas,
imagens de forças inefáveis que giram em torno da ima_
gem, conferindolhe sabor indefinível. Imagens de forças
ocultas que giram magicamente.Fascinamseu receptor,sem
que este saiba dizer o que o fascina.
O receptorpode recorrerao artigo de jornal que acom_
panha a fotografia para dar nome ao que estávendo. Mas,
ao ler o artigo, está sob a influência do fascínio mágico da
fotografia. Não quer explicaçãosobre o que viu, apenas
confirmação.Está farto de explicaçõesde todo tipo. Explicaçõesnada adiantam se comparadascom o que se vê. Não
quer sabersobre causasou efeitosda cena,porque é estae
nâo o artigo que transmiterealidade.E como tal realidade
é mágica, a fotografia não a transmite; é ela a própria rea_
Iidade.
A realidade da guerra no Líbano, a realidade ela mesma
estána fotografia. Não pode estar alhures. Se o receptor da
fotografia for para o Líbano ver a guerra com seuspróprios
olhos, estarávendo a mesmacena,já que olha tudo pelas
categoriasda fotografia. Estáprogramado para ver magica_
mente. E para que fazer tal viagem, se a fotografia lhe traz a
guerra para sua casa?O vetor de significado se inverteu: o
símbolo é o real e o significado é o pretexto. O universo dos
símbolos (entre os quais, o universo fotográfico é dos mais
importantes) é o universo mágico da realidade. Não adianta perguntar o que a fotografia da cena libanesasignifica na
realidade. Os olhos vêem o que ela significa, o resto é
metafísicade má qualidade.
E assim a fotografia vai modelando seusreceptores.Estesreconhecemnela forçasocultas inefáveis,vivenciam con_
cretamente o efeito de tais forças e agem ritualmente
para propiciar tais forças.Exemplo: em fotografia de cartaz
mostrando escovade dentes, o receptor reconheceo poder
da cárie. Sabeque é força nefasta e compra a escovaa fim
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de passá-laritualmentesobreos dentes,conjurandoo perigo (espéciede sacrifício ao "deus Cârie", ao Destino). Certamente,pode recorrer ao léxico sobre o verbete "cârie".
Isto apenasconfirma o mito, não importa o que diz o texto,
o leitor compraráa escova.Estáprogramadopara tanto.Até
com informação"histórica", agtâ magicamente.Obvio, isto
não é descriçãode vida em tribo de índio; é descriçãode
vida de funcionárioem situaçãoprogramadapor aparelhos.
Índio não dispõe de verbete.
Ambos,índio e funcionário,crêemna realidadedas imagens.No entanto, a crençado funcionário é de má-fé. Naturalmente: o funcionário pensa saber "melhor", tem o verbete, aprendeua ler, a ter "consciênciahistórica" das causase
efeitos.Sabeque no Líbano não se chocam Bem e Mal, mas
que uma cadeia de causasproduz uma cadeia de efeitos.
Sabeque escovade dentes não é objeto ritual, mas produto
da história do Ocidente.Este "saber melhor" deve ser reprimido, quando se trata de agir segundo o programa. Se
o funcionário estiver conscientedas causase efeitos do seu
funcionamento, jamais funcionará corretamente.Se tivesse
consciênciahistórica,como poderia comprar escovasde
dentes, formar opinião sobre o Líbano ou simplesmente ir
ao escritório,arquivar papeladas,participar de reuniòes,gozar Íétias, aposentar-se?A repressãoda consciênciahistórica é indispensável para o funcionamento. As fotografias
servempara reprimi-la.
No entanto, a consciênciacrítica pode ainda ser mobilizada. Nela, a magia programada nas fotografias torna-se
transparente.A fotografia da cena libanesaem jornal não
mais revelaráforças ocultasdo tipo "judaísmo" ou "terrorismo", mas mostraráos programasdo jornal e do partido
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A fotografia da escova de dentes não mais revelará forças
ocultas do tipo " cârie", mas mostrará o programa das agências de publicidade e o programa do governo. Ficará evidente que "câfie" consta de tais programas.
A crítica pode ainda desmagicìzar
a imagem.
No entanto, algo de verdadeiramente monstruoso pode
acontecerno curso do esforço para desmngiciza-ls:
o cìiico
estáatualmentejá programadopara uma visão mágica do
mundo. O próprio crítico vê forças ocultas em toda parte.
Sob tal visão, os próprios aparelhos tornam-se forças ocultas: o jornal, o partido, a agênciade publicidade,o parque
industrial são deusesa serem exorcizadospela fotografia.
Hierofania de segundo grau, onde o jornal vai tomar o lugar do terrorismodesmitificado.Os aparelhosnão sãomais
percebidosenquanto brinquedos automáticos,mas como
possuídosde forças inefáveis.A crítica de cultura da Escola
de Frankfurt é bom exemplo dessepaganismo de segundo
grau, exorcismodo exorcismo.
Resumindo,eis como fotografiassãorecebidas:enquanto
objetos,não têm valor, pois todos sabem fazê-Iase delas
fazem o que bem entendem.Na realidade,são elas que
manipulam o receptor para comportamento rifual, em proveito dos aparelhos.Reprimem a sua consciênciahistórica
e desviam a sua faculdadecríticapara que a estupidezabsurda do funcionamento não seja conscientizada.Assim, as
fotografiasvão formando círculo mágico em torno da sociedade, o universo das fotografias.Contemplar tal universo
visando a quebrar o círculo seria emancipar a sociedadedo
absurdo.

político que o programa,assimcomo o programado aparetho político que programa o partido. Ficará evidente que
"judaísmo" e "terrorismo" etc. constamde tais programas.
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fotografiasnos cercam.Tào onipresentessão,no espapúblico
e no privado, que sua presençanão está sendo
ço
percebida.O fato de passaremdespercebidaspoderia ser
explicado, normalmente, por sua circunstancialidade:
estamoshabituados à nossa circunstância,o hábito a encobre, somentepercebemosalteraçõesem nossocotidiano. Tal
explicaçãonão funciona no caso das fotografias. O universo fotográfico está em constanteflutuação e uma fotografia
é constantementesubstituída por outra. Novos cartazesvão
aparecendosemanalmentesobre os muros/ novas fotografias publicitárias nas vitrines, novos jornais ilustrados diariamente nas bancas.Não é a determinadasfotografias,mas
justamente à alteraçãoconstantede fotografias que estamos
habituados. Trata-sede novo hábito: o universo fotográfico
nos habitua ao "progresso". Não mais o percebemos.Se,de
repente, os mesmos jornais aparecessemdiariamente em
nossassalas ou os mesmos cartazessemanalmentesobre os
muros/ aí sim, ficaríamos comovidos. O "progresso" se tornou ordinário e costumeiro; a informação e a aventura seriam a paralisaçãoe o repouso.
Igualmente habituados estamos à coloração de tal universo. Não nos damos conta quão surpreendenteteria sido
um cotidiano colorido para as geraçõesprecedentes.No sé-
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culo XIX, o mundo lâfora era cinzento: muros, jornais, Iivros/ roupas/ instrumentos,tudo isso oscilavaentre o branco
e o preto, dando em seu conjunto a impressãodo cinza: impressãode textos, teorias, dinheiro. Atualmente tudo isso grita
alto em todasastonalidadesdo arco-íris.Nós, porém, estamos
surdosoticqmmtedirrte de tal poluição. As cores penetram
nossos olhos e nossa consciênciasem serem percebidas,alcançando regiões subliminares, onde então funcionam. AIgo
a ser consideradopor toda filosofia da fotografia'
Secompararmosnossacoloraçãocom a medieval ou com
a de outras civilizaçõesnão-ocidentais,constataremoso seguinte: na Idade Média, como em outras culturas exóticas,
cores são símbolos mágicos que se enquadram nos mitos.
Assim, "vermelho" pode significar perigo de sermos engolidos pelo infemo. Em nosso universo, o significado mágico foi recodificado para e em função de programas/ sem
contudo perder seu poder mágico. "Vermelho" em sinal de
trânsito continua significando perigo, mas seu significado
atravessaolhos e consciênciapara que apertemos automaticamente o freio. A coloração do universo das fotografias
funciona pela maneira descrita: vai programando magicamente o nosso comportamento.
No entanto, o caráter do camaleãodo universo fotográfico, sua coloração cambiante, não passa de fenômeno da
"pe\e". Quanto à sua estrutura profunda, o universo fotográfico é um mosaico. Muda constantementede aspecto e
cor, como mudaria um mosaico no qual as pedrinhas fossem constantementesubstituídas por outras. Toda fotografia individual é uma pedrinha de mosaico: superfície clara
e diferente das outras. Trata-se,pois, de universo quântico,
calculável (cálculo= pedrinha),atomizado, democritiano,
composto de grãos, não de ondas, funcionando como quebra-cabeça,como jogo de permutação entre elementos claros e distintos.
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A estrutura quântica do universo fotográfico não é surpreendente. É um produto do gesto de fotografar, o qual
revelou-se gesto composto de pequenos saltos. Se analisarmos a estrutura quântica do universo fotogrâfico, encontraremos explicaçãomais profunda para o carâtersaltitante
de tudo que se refere à fotografia.
Descobriremosque tal estrutura é tipica de todo movimento do aparelho.Até em aparelhosque parecem deslizar
(como nas imagens do cinema ou da TV), podemos descobrir os pequenos saltos. A razão é que os aparelhos foram
construídos segundo o modelo cartesiano.Isto se torna mais
evidente se considerarmos como funcionam os computadores.
Trata-sede aparelhospara "pensar" cartesianamente.
Segundo o modelo cartesiano,o pensamentoé um colar de
pérolas claras e distintas. Tais pérolas são os conceitose
pensar é permutar conceitossegundo as regïas do fio. Pensar é manipular ábacode conceitos.Todo conceito claro e
distinto significa um ponto lá fora no mundo das coisas
extensas(resextensa).Se conseguíssemosadequar a cada
ponto lá fora um conceito da coisa pensante,seríamosoniscientes.E também onipotentes,porque, ao permutarmos os
conceitos,poderíamos simbolicamente permutar os pontos
Ìá fora. Infelizmente, tal onisciência e onipotência não são
possíveis,porque a estrutura da coisa pensantenão se adequa à da coisa extensa.Nesta, os pontos se confundem uns
com os outros, con-crescem,
fazendo com que a coisa extensa seja concreta.Na coisa pensante, há intervalos entre os
conceitos claros e distintos. A maioria dos pontos escapa
por tais intervalos. Descartesesperavasuperar esta dificuldade graçasà geometria analítica e à ajuda divina. Não conseguiu fazê-lo. Os computadores, estes sim, conseguem o
feito, graças a duas estratégias:reduzem os conceitos
cartesianosa dois: il\" e ttl" - e "pensam" embits, binaria-
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mente; depois, programam universos adequadosa essetipo
de pensamento.Em tais universos, os computadores passaram a ser, de fato, oniscientese onipotentes.O universo
fotográfico é um exemplo. A cada fotografia individual,
corresponde um conceito claro e distinto no programa do
aparelho produtor desseuniverso. Aparelho produtor que
não é necessariamenteum computador, mas que funciona
segundo a mesma estrutura lógica.
Eis como seproduz o universo fotográfico: homens constroem aparelhossegundo modelos cartesianos;em seguida, os alimentam com conceitosclaros e distintos (atualmente existem aparelhosde "segunda" geraçãoque podem
ser construídos e alimentados por outros aparelhos e os
homens vão desaparecendopara o além do horizonte); os
aparelhos passam a permutar os conceitos claros e distintos inscritos no seu programa; fazem-no ao acaso,automaticamente,"pensam" idiotamente;as permutaçõesque assim se formam são transcodificadasem imagens e fotografias; a cada fotografia, corresponderá determinada permutação de conceitosno programa do aparelho, e a cada permutação corresponderáuma determinada fotografia; haverá relaçãobiunívoca entre o programa do aparelho e o universo da fotografia; o aparelho será oniscientee onipotente
em tal universo. Mas terá pago um preço: os vetores de
significação se inverteram. Não é mais o pensamento que
significará a coisa extensa;é a fotografia que significa um
"pensamento". Restaa pergunta: que significa pensamento
programado?
A descriçãoda produção do universo fotográfico, acima
esboçada,ignora o fator humano. Não considerou a involução das intençõesdo aparelho com as humanas. A simplifi
caçãoproposital do processode produção do universo fotográfico permite definir o conceito fundamental de programa: jogo de permutação entre elementos claros e distintos.
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Tal jogo obedeceao acaso,que por sua vez vai se tornar
necessidade.Exemplo extremamente simples de programa
é um jogo de dados:permuta os elementos,'I" a,,6,, ao
acaso.Todo lance individual é imprevisível. Mas a longo
prazo, o "7" serárealizadoem cada sextolance. Necessaris_
menrc.
Isto é: todas as virtualidades inscritas no programa,
embora se realizem ao acaso,acabarãose realizand,onecessariamente.Se guerra atômica estiver inscrita em determinados programas de determinados aparelhos,será realidade, necessariamente,
emboraaconteçapor acaso.É neste sentido subumano cretino que os aparelhos são oniscientese
onipotentes em seus universos.
O universo fotográfico, no estágio atual, é realização
casualde algumasdas virtualidadesprogramadasem aparelhos.Outras virtualidadesse realizarãoao acaso,no futuro. E tudo se dará necessariamenfe.
O universo fotográfico
muda constantemente,porque cada uma das situaçõescorresponde a determinado lance de um jogo cego.Cada situação do universo fotográfico significa determinada permutação dos elementos inscritos no programa dos aparelhos,
o que permite definirmos o universo das fotografias: 1..surgiu de um jogo programático e significa um lance de tal
jogo;2. o jogo não obedecea nenhuma estratégiadeliberada; 3. o universo é compostode imagensclarase distintas,
as quais não significam, como se pretende, ,,situaçõeslá fora
no mundo", mas determinadaspermutaçõesde elementos
do programa; 4. tais imagens programam magicamentea
sociedadepara um comportamento em função do jogo dos
aparelhos.Resumindo: o universo fotográfico é um dos
meios do aparelho para transformar homens em funcionários, em pedras do seu jogo absurdo.
Neste ponto da discussão,o argumento deve necessariamente bifurcar-se. Uma das direçõesdo argumento conduz
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à sociedadeprogramada, cercadapelo universo das fotografias; outra vai levar rumo aos aparelhosprogramadores,
"lugaresda decisão",como se dizia antigamente.A primeira levará à crítica da sociedadepós-industrial;a segunda,
serátentativapara transcendertal sociedade.Se não distinguirmos as direçõesdivergentes,jamais conseguiremosnos
orientar na situação emergente.
aalorar
Estsrno uniaersot'otográficoimplicaaiaer,conhecer,
e agir emt'unçãodefotograt'ias.Isto é: existir em mundo-mosaico.Viaenciarpassaa ser recombinar constantementeexpassaa
periênciasvividas atravésde fotografias.Conhecer
"visão
munter
de
para
se
fotográficas
ser elaborarcolagens
do". Valorarpassaa ser escolherdeterminadasfotografias
como modelos de comportamento,recusandooutras' Áglr
passaa ser comportar-sede acordo com a escolha.Tal forma de existênciapassa a ser quanticamenteanalisável.
Toda experiência,todo conhecimento,todo valor, toda
ação consisteem bifs definíveis. Trata-se de existência
rcbotizada,cuja liberdade de opinião, de escolhae de ação
torna-seobservávelse confrontadacom os robôs mais aperfeiçoados.
A robotização dos gestos humanos já é facilmente
constatável.Nos guichês de bancos,nas fábricas,em viagens turísticas,nas escolas,nos esportes,na dança.Menos
facilmente,mas ainda possível,é ela constatávelnos produtos intelectuais da atualidade. Nos textos científicos,
poéticos e políticos, nas composiçõesmusicais, na arquitetura. Tudo vai se robotizando,isto é, obedecea um ritmo
A críticada cultura começaa descobri-lo.Sua tarestaccato.
fa seria a de indagar até que ponto o universo da fotografia
é responsávelpelo que está acontecendo.A hipóteseaqui
defendida é esta: a invenção do aparelho fotográfico é o
ponto a partir do qual a existênciahumana vai abandonando a estrutura do deslizamento linear, próprio dos textos,
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para assumir a estrutura de saÌtearquântico, próprio dos
aparelhos.O aparelho fotográfico, enquanto protótipo, é o
patriarca de todos os aparelhos.Portanto, o aparelho fotográfico é a fonte da robotizaçãoda vida em todos os seus
aspectos,desde os gestosexteriorizados ao mais íntimo dos
pensamentos,desejose sentimentos.
O universo fotográfico é produto do aparelho fotogrâfico/ que por sua vez é produto de outros aparelhos.
Tais aparelhossão multiformes: industriais, publicitários, econômicos,políticos, administrativos. Cada qual funcionanutomaticamente.
E suasfunçõesestãociberneticamente
coordenadasa todas as demais.O input de cadaum delesé
alimentadopor outro aparelho;o lutput de todo aparelho
alimenta outro. Os aparelhosse programam mutuamente
em hierarquia envelopante.Trata-se,nessecomplexo de
aparelhos,de caixapreta compostade cnixaspretas.IJm
supercomplexode produção humana, produzido no decorrer dos séculosXIX e XX pelo homem. E homens continuam a produzi-lo. De maneira que parece óbvio como criticar tudo isso: basta descobrir as intençõeshumanasque
levaram à produção dos aparelhos.
Trata-sede um método de crítica sedutor, por duas razões diferentes.Em primeiro lugar, dispensao crítico de
mergulhar no interior das caíxnspretns.BasÍaconcentrar-se
sobreo input, que é a decisãohumana. Em segundolugar,
o método pode recorrer a critériosjá bem elaborados,por
exempÌo,os marxistas.Eis o resultadode tal crítica:os aparelhos foram inventadospara emanciparo homem da necessidadedo trabalho;trabalhamautomaticamentepara eÌe.
O aparelho fotográfico produz imagens automaticamente,
e o homem não mais precisamovimentar pincéis esforçando-separa vencer a resistênciado mundo objetivo.Simultaneamente,os aparelhosemancipamo homem para o jogo.
Ao invés de movimentar o pincel, o fotógrafo pode brincar

68

VnÉuFr-ussrn

com o aparelho. No entanto/ certos homens se apoderam
dos aparelhos desviando a intenção de seus inventores em
seu próprio proveito. Atualmente os aparelhosobedecema
decisõesde seusproprietários e alienam a sociedade.Quem
afirrnar que não há intenção dos proprietários por trás dos
aparelhos está sendo vítima dessaalienaçãoe colabora objetivamente com os proprietários do aparelhos.
Segundotal análise,nada de muito novo aconteceucom
a invenção dos aparelhos,porque os conceitosneies programados significam os interessesde seus proprietários.
Toda fotografia individual será decifrada quando nela descobrirmos os interessesdo proprietário, da Íâbrica Kodak,
do proprietário da agência de publicidade, dos poderes
humanos que dominam a indústria americanae, finalmente, os interesseshumanos que se escondempor trás do aparelho da ideologia americana.Quanto ao universo fotográfico como um todo, estará decifrado somente quando descobrirmos a que interessesinconfessosserve.
Infelizmente, essa crítica "clâssica" jamais ferirá o essencial:a automaticidade dos aparelhos.]ustamente o ponto que mereceser criticado. Não há dúvida que os aparelhos foram originalmente produzidos por homens. Revelaram portanto, sob análise, intenções humanas e interesses
humanos, como acontececom todo produto da cultura. Que
intenção humana e que interessehumano são esses?Precisamente chegar a algo que dispensa futuras intenções humanas e futuras intervençõeshumanas. O propósítopor trás
do homem.Essaautonodosaparelhos
é torná-losindependentes
mia resuÌta, segundo a própria intenção, em situação onde
o homem é eliminado. Mas eliminado por método que não
foi previsto pelos inventores dos apareÌhos;essejogo casual
com elementospassou a ser de tal forma rico e rápido, que
ultrapassa a competênciahumana.
Nenhum homem pode mais controlar o jogo. E quem
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dele participar, longe de controlálo, será por ele controla_
do. A autonomia dos aparelhoslevou à inversão de sua relação com os homens. Estes,sem exceção,funcionam em
função dos apareÌhos.
Não pode haver "proprietário de aparelhos,,.Como os
aparelhos não mais obedecemao controle humano, a nin_
guém pertencem.Quem crê ser possuidor de aparelho é, na
realidade,possuído por ele. Doravante,nenhuma decisão
humana funciona. Todas as decisõespassam a ser
funcionais,istoé, tomadasao acaso,sem propósito deliberado.Os
conceitos programados nos aparelhos, que originalmente
significavam intenções humanas, não mais as significam.
Passarama ser auto-significantes. São vazios os símbolos
com os quais joga o aparelho. Este não funciona em função
de intenção deliberada, mas automaticamente,
girando em
ponto morto. E todas as virtualidades inscritas em seu pro_
grama, inclusive a de produzir outros aparelhos e a de
autodestruir-se,se reali za rão necessar
iameit e.
A crítica "clássica" dos aparelhos objetará que tudo não
passade mitificação que os transforma em gigantes super_
humanos, a fim de esconder a intenção humana que os
move. A objeçãoé falha. Os aparelhos são de fato gigantescos, pois foram produzidos para sê-lo. E de forma nenhu_
ma são super-humanos.Pelo contrário, são pálidas simula_
ções do pensamento humano. O dever de toda crítica dos
aparelhosé mostrar a cretinice infra-humana dos aparelhos.
Mostrar que se trata de vassourasinvocadas por aprendiz
de feiticeiro que traz, automaticamente,água até afogar a
humanidade, e que se multiplicam automaticamente.Seu
intuito deve ser exorcizar essasvassouras,recolocando-as
naquele canto ao qual pertencem, conÍorme a intenção inicial humana. Graças a críticas deste tipo é que podemos
esperar transcender o totalitarismo robotizante dos aparelhos que está em vias de se preparar. Não será negando a
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automaticidadedos aparelhos,mas encarando-a,que podemos esperar a retomada do poder sobre os aparelhos.
Depois dessadupla excursãopelo universo fotográfico,
podemos resumir o argumento: o universo fotográfico é um
jogo de permutaçãocambiantee colorido com superfícies
claras e distintas, chamadasfotografias. Estas são imagens
de conceitosprogramados em aparelhose tais conceitossão
símbolos vazios. Sob análise, o universo fotográfico é universo vazio e absurdo. No entanto, como as fotografias são
cenassimbólicas,elasProgramam a sociedadepara um comportamento mágico em função do jogo. Conferem significadomágico à vida da sociedade.Tudo se passaautomaticamente,e não serve a nenhum interessehumano. Contra essa
automação estúpida, lutam determinados {otógrafos que
procuram inserir intençõeshumanas no jogo. Os aparelhos,
tais esforçosem
por sua vezl recuperam automaticamente
de umat'ilosofia
O
deaer
funcionamento.
proveito de seu
da fotografia seria o de desmascararesseJ090.
Quem lê tal resumo, terá a impressão de que a importância da fotografia sobre a vida pós-industrial está sendo
exagerada.Porque o resumo não descreveapenaso universo fotográfico, mas todo o universo dos aparelhos.Não seria o universo fotográfico aPenasum entre os múltiplos
universos do mesmo tipo, longe de ser o mais significativo?
Não haverá universos mais angustiantes?O próximo e último capítulo deste ensaio se esforçarápor mostrar que o
universo fotográfico não é apenasum evento relativamente
inócuo do funcionamento, mas, pelo contrário, é o modelo
de toda vida futura. E que a filosoíia da fotografia pode vir
a ser o ponto de partida para toda disciplina que tenha como
obieto a vida do homem futuro.
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A uncÊNCrADEuMA
FILOSOFIA DA FOTOGRAFIA

No d".or."r deste ensaio, vieram à tona estes conceitoschave'.ímagem,apnrelho,prlgrama, informaçao.Tais conceitos
formam as pedras angulares de toda filosofia da fotografia,
baseando-sena seguinte definição de fotografia: imagem
produzida e distribuída por aparelhossegundo um programa, a fim de informar receptores.Todo conceito-chave,por
sva vez, implica conceitossubseqüentes.Imagemimplica
magia. Aparelhoimplica automação e jogo. Programaimplica acasoe necessidade.Informaçãoimplica símbolo. Os conceitos implícitos permitem ampliar a definição da fotografia da seguinte maneira: imagemproduzidae distribuídaautomnticamenteno decorrerde um jogo programado,que se dá ao
acaslquese torns necessidnde,
cuja informaçãosimbólica,emsua
superfície,prlgrama o receptorpara um comportamento
mágico.
A definição tem curiosa vantagem: exclui o homem enquanto fator ativo e livre. Portanto, é definição inaceitáveÌ.
Deve ser contestada,porque a contestaçãoé a mola propulsora de todo pensar filosófico. De maneira que a definição
proposta pode servìr de ponto de partida para a filosofia da
fotografia.
Os conceitosimagem,aparelho,prlgrama, int'ormaçã0,
consideradosmais de perto, revelam o chão comum do qual
brotam. Chão da circularidade. Imngenssão superfícies so-
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bre as quais circula o olhar. Apnrelhossão brinquedos que
funcionam com movimentos etemamenterepetidos. Programss são sistemasque recombinam constantementeos mesmos elementos.lnformaçãoé epiciclo negativamente entrópico que deverá voltar à entropia da qual surgiu. Quando
refletimos sobre os quatro conceitos-chave,estamosno chão
do eterno retorno. Abandonamos a reta, onde nada se repete, chão da história, da causa e efeito. Na região do eterno
retorno, sobre a qual nos coloca a fotografia, as explicações
causaisdevem calar-se."Rest, rest, dear spirit" como dizia
Cassirer com referência à causalidade.Categoriasnão-históricasdevem ser aplicadasà filosofia da fotografia, sobpena
de não se adequaremao seu assunto.
No entanto, o abandono do pensamentocausal e linear
se dá espontaneamente,não é preciso deliberá-lo.Pensamos
já pós-historicamente.Os conceitos-chavesustentadoresda
fotografia estãoespontaneamente
encrustadosem nossopensar. Darei como único exemplo a cosmologiaatual.
Reconhecemosno cosmos um sistema que tende para
situações cada vez mais prováveis. Situaçõesimprováveis
surgem ao acaso,de vez em quando. Mas retornarão,necessariamente,para a tendênciarumo à probabilidade.
Reformulando: reconhecemosno cosmos um sistema que
contém um programa inicial, no big-bang,que vai se realizando por acaso,automaticamente.No curso darcalização,
surgirão informaçõesque vão pouco a pouco se desinformando. A cada instante, o universo é situação surgida ao
acaso, que levará necessariamenteà morte "térmica", de
forma que o universo sejaaparelhoprodutor do caos.A nossa própria cosmologianão passade imagem desseaparelho. Em conseqüência,tal cosmovisão deve descartar toda
explicaçãocausale recorrer a explicaçõesformais, funcionais. Os quatro conceitos-chaveda fotografia são também
os da cosmologia.
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A estrutura pós-históricado nossopensamentopode ser
encontrada em vários outros terrenos: biologia, psicologia,
lingüística, informática, cibernética,para citar apenasalguns. Em todos, estamosjá, de forma espontânea,pensando informaticamente,
programaticamente,
aparelhisticamente,
imageticamente.
Estamospensando do modo pelo qual ,,pensam" computadores.Penso que estamospensando de tal
maneira porque a fotografia é o nosso modelo, foi ela que
nos programou para pensarassim.
A tesenão é muito nova. Semprese supôs que os instrumentos são modelos de pensamento.O homem os inventa,
tendo por modelo seu próprio corpo. Esquece-sedepois do
modelo, "aliena-se", e vai tomar o instrumento como modelo do mundo, de si próprio e da sociedade.Exemploclássico dessaalienaçãoé o séculoXVI[. O homem inventou as
máquinas tendo por modelo seu próprio corpo, depois tomou as máquinas como modelo do mundo, de si próprio e
da sociedade.Mecsnicismo.
No séculoXVIII, portanto, uma
filosofia da máquìna teria sido a crítica de toda ciência,toda
poÌítica, toda psicologia,toda arte. Atualmente, uma filosofia da fotografia deve ser outro tanto. Crítica do
funcionnlismo.
A coisa não é tão simples. A fotografia não é instrumento, como a máquina,mas brinquedo como as cartasdo baralho. No momento em que a fotografia passaa ser modelo
de pensamento,muda a própria estrutura da existência,do
mundo e da sociedade.Não se trata, nesta revoluçãofundamental, de se substituir um modelo pelo outro. Trata-se
de saltar de um tipo de modelo para outro (de paradigma
em paradigma). Sem circunlocuções:a filosofia da fotografia trata de recolocaro problema da liberdade em parâmetros
inteiramente novos.
Toda filosofia Írata, em última análise, do problema da
liberdade. Mas, no decorrer da história, o problema se colo-
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cava da seguintemaneira: se tudo tem causa,e se tudo é
causa de efeitos, se tudo é "determinado", onde há espaço
para a liberdade?Reduziremosas múltiplas respostasa uma
única: as causassão impenetraveÌmentecomplexase os efeitos tão imprevisíveis, que o homem, ente limitado, pode
agir como se não estivessedeterminado. Atualmente, o
problema se coloca de outro modo: se tudo é produto do
acasocego, e se tudo leva necessariamentea nada, onde
há espaçopara a liberdade?Eis como a filosofia da liberdade deve colocaro problema da liberdade.Por isto e para
isto é necessária.
Reformulemos o problema: constata-se,em nosso entorno, como os aparelhosse preparam para programar, com
automaçãoestúpida, as nossasvidas; como o trabalho está
sendo assumido por máquinas automátìcas,e como os homens vão sendo empurradosrumo ao setor terciário,onde
brincam com símbolos vazios; como o interessedos homens
vai se transferindo do mundo objetivo para o mundo simbólico das informações:sociedadeinformática programada; como o pensamento,o desejoe o sentimento vão adquirindo caráterde jogo em mosaico,caráterrobotizado;como
o viver passaa alimentar aparelhos e ser por eles alimentado. O clima de absurdo se torna palpável. Onde, pois, o
espaçopara a liberdade?
Eis que descobrimos,à nossavolta, gente capazde responder à pergunta: fotógrafos. Gente que já vive o totalitarismo dos aparelhos em miniatura; o aparelho fotográfico
programa seus gestos,automaticamente,trabalhando automaticamenteem seu lugar; age no "setor terciário", búncando com símbolos, com imagens; seu interessese concentra sobre a informação na superfície das imagens,sendo
que o objeto "fotografia" é desprezível;seu pensamento,
desejo e sentimento tem caráter fotográfico, isto é, de mosaico,caráterrobotizado;alimentamaparelhose sãopor eles
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alimentados.Não obstante,os fotógrafos afirmam que tudo
isto não é absurdo.Afirmam ser livres, e nisto, são protótipos do novo homem.
A tarefa da filosofia da fotografia é dirigir a questão da
liberdade aos fotógrafos, a fim de captar sua resposta.Consultar sua práxis. Eis o que tentaramlazer os capítuÌosanteriores.Várias respostasapareceram:1. o aparelhoé infrahumanamenteesúpido e pode ser enganado;2. os programas dos aparelhos permitem introdução de elementoshumanos não-previstos;3. as informaçõesproduzidas e distribuídas por aparelhospodem ser desviadasda intenção dos aparelhose submetidasa intençõeshumanas;4.os
aparelhossão desprezíveis.Tais respostas,e outras possíveis, são redutíveis a uma: liberdadeé jogar contrao aparelho.
E isto é possível.
No entanto, esta respostanão é dada pelos fotógrafos
espontaneamente.Somenteaparececomo escrutínio filosófico da sua práxis. Os fotógrafos, quando provocados, dão
respostasdiferentes.Quem 1ê os textos escritospor fotógrafosverifica que crêemem algo diverso. Crêem fazer obras
de arte, ou que se engajam politicamente, ou que contribuem para o aumento do conhecimento.E quem lê história
da fotografia (escrita por fotógrafo ou crítico), verifica que
os fotógrafos crêem dispor de um novo instrumento para
continuar agindo historicamente.Crêem que, ao lado da história da arte, da ciênciae da política,há mais história:a da
fotografia. Os fotógrafos são inconscientesda sua práxis. A
revolução pós-industrial, tal como se manifestapela primeira vez no aparelho fotográfico, passou despercebidapelos
fotógrafos e pela maioria dos críticos de fotografia. Nadam
eles na pós-indústria,inconscientemente.
Há, porém, uma exceção:os fotógrafosassimchamados
experimentais; estes sabem do que se trata. Sabem que os
problemas a resolver são os da imagem,do nparelho,do
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programae da informaçã0.
Tentam,conscientemente,
obrigar
o aparelhoa produzir imageminformativaquenãoestáem
seuprograma.Sabemque sua práxis é eshatégiadirigida
contrao aparelho.Mesmosabendo,no entanto,não sedão
contado alcancede suapráxis.Não sabemque estãotentandodar resposta,por suapráxis,ao problemada liberdade em contextodominado por aparelhos,problema que é,
precisamente,
tentar opor-se.
Urge umaÍilosofiada fotografiapara que a práxisfotogrâhcasejaconscienttzada.
A conscientização
de tal práxis
é necessária
porque,semela,jamaiscaptaremos
as aberturaspara a liberdadena vida do funcionáriodos aparelhos.
Em outrostermos:a filosofiada fotografiaé necessária
porqueé reflexãosobreaspossibilidades
de seviver livremente num mundo programadopor aparelhos.Reflexãosobre
o significadoque o homempode dar à vida, onde tudo é
acasoestúpido,rumo à morte absurda.Assimvejo a tarefa
da filosofiada fotografia:apontaro caminhoda liberdade.
Filosofiaurgentepor ser ela,talvez,a únicarevoluçãoainda possível.
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GrossÁRro pARAuMA FUTuRA
FILOSOFIADA FOTOGRAFIA

Aparelho:
brinquedoque simulaum tipo de pensamento.
Aparelho
brnquedo que traduzpensamento
fotográfico:
conceitual em fotografias.
Autômato:
aparelhoque obedecea programaque se desen_
volve ao acaso.
Brinquedo:
objetoparajogar.
Código:sistemade signosordenadopor regras.
Conceito:
elementoconstitutivode texto.
Conceituação:
capacidade
para compore decifrartextos.
Consciência
histórica:consciência
da linearidade(por exemplo, a causalidade).
Decifrar:revelaro significadoconvencionado
de símbolos.
Entropía:
tendênciaa situaçõescadavez maisprováveis.
Fotografa:imagemtipo folheto produzida e dishibuída por
aparelho.
Fotógrafo:pessoaque procura inserir na imagem informaçõesnão previstaspelo aparelhofotográfico.
Funcionário:
pessoaquebrincacom aparelhoe ageem funçãodele.
História:traduçãolinearmente
progressivadeidéiasemconceitos,ou de imagensem textos.
Idéia:elementoconstitutivoda imagem.
Idolatria:incapacidade
de decifraros significadosda idéia,
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não obstantea capacidadede lê-la,portanto,adoraçãoda
imagem.
Imagem:
superfíciesignificativana qual as idéiasse interrelacionammagicamente.
Imagemtécnica:
imagemproduzidapor aparelho.
lmaginação:
capacidade
para compore decifrarimagens.
Informaçao:
situaçãopoucoprovável.
Informar:produzir situações
poucoprováveise imprìrni-las
em objetos.
Instrumento:
simulaçãode um órgãodo corpohumanoque
serveao trabalho.
/ogo:atividadeque tem fim em si mesma.
Magia:existênciano espaço-tempo
do etemoretorno.
Máquina:instrumentono qual a simulaçãopassoupelo crivo da teoria.
Memória:celeirode informações.
Objeto:algocontrao qual esbarramos.
Objetocultural:objetoportadorde informaçãoimpressapelo
homem.
Pós-históriq:
processocircularque retraduztextosem imagens.
Pré-história:
domínio de idéias,ausênciade conceitos;ou
domíniode imagens,ausênciade textos.
Produção:
atividadeque transportaobjetoda naturezapara
a cultura.
jogo de combinação
Programa:
com elementosclarose distintos.
Realidade:
tudo contrao queesbarramos
no caminhoà morte, portanto,aquilo que'nosinteressa.
Redundância:
informaçãorepetida,portanto,situaçãoprovável.
RlÍo:comportamento
próprio da forma existencialmágica.
Scanning:
movimentode varreduraque decifrauma situacão.
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Setores
primãrioe secundário:
camposde atividadesondeobjetossãoproduzidose informados.
Setorterciário:campode atividade onde informaçõessão
produzidas.
Significado:
meta do signo.
Signo: Íenômeno cuja meta é outro fenômeno.
Símbolo:signo convencionadoconscienteou
mente.
Sintoma:signo causado pelo seu significado.
Situação:cena onde são significativas as relações-entre-ascoisase não as coisas-mesmas.
Sociedade
industrial: sociedadeonde a maioria trabalha com
máquinas.
Socíedade
pós-industrial:sociedade onde a maioria trabalha
no setor terciário.
Te.rfo:signos da escrita em linhas.
Textolatria:incapacidadede decifrar conceitosnos signos
de um texto, não obstante a capacidadede lê-los, portanto,
adoração ao texto.
Trabalho:atividade que produz e informa objetos.
Traduzir: mudar de um código para outro, portanto, saltar
de um universo a outro.
Uniaerso;conjunto das combinaçõesde um código, ou dos
significados de um código.
Valor: deverse.
Válido: algo que é como deve ser.
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