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Resumo
O trabalho tratará do discurso sobre o fim da fotografia com o advento do digital, a
partir da obra concebida pela artista Rosangela Rennó, intitulada “A última foto”. A
hipótese levantada é que o surgimento do híbrido fotografia/imagem numérica traz
consigo um forte questionamento do que seria a essência da imagem fotográfica, sua
relação indicial com o referente (Dubois), ou o “isso foi” barthesiano. Não se trata de
defender a idéia de uma ontologia fotográfica, mas sim de se questionar de que maneira
o surgimento da tecnologia digital incide sobre a teoria da imagem fotográfica.
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Notas sobre a fotografia com o advento da tecnologia digital
Muito se tem especulado sobre as conseqüências do uso da tecnologia digital na
produção fotográfica, mas ainda estamos longe de ter um consenso sobre o que de fato
muda no ato fotográfico nesse novo contexto. No imaginário social, a possibilidade de
intervenção da imagem fotográfica intrínseca à sua natureza digital cria uma
desconfiança generalizada com aquilo que a sedimentou como prática hegemônica: seu
caráter documental e sua conseqüente relação com um registro mnemônico social,
familiar e individual. Alguns teóricos tendem a reafirmar esse senso comum.
Para François Soulages (2008), por exemplo, a fotografia digital não é mais uma
imagem da realidade, mas sim uma imagem da imagem. A fotografia numérica (como
preferem os franceses) proporcionaria uma ruptura mais profunda com o real:
A ruptura com o real é infinitamente maior com a imagem numérica, que
pode tornar-se totalmente autônoma –se modificamos a matriz numérica- em
relação ao real que lhe deu origem, passando da esfera que em algum lugar
tratava de uma lógica fotográfica para uma lógica puramente numérica na
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qual encontram-se também as imagens calculadas realizadas sem nenhuma
relação com um real já existente, de um real do qual teríamos como que
apreendido em vôo uma imagem pelo viés do cálculo (...) (SOULAGES,
2008, p. 83-84).

Soulages cita ainda outros autores franceses, como Desanti, que concordam que
o digital representa uma mudança de paradigma para a imagem fotográfica:
com a imagem numérica passamos do mundo das experiências para o mundo
das idealidades, ou seja, o mundo da matemática; deixamos o mundo da
experiência para ir ao mundo metamorfoseado pela Renascença (...)
Ninguém entra aqui se não for geômetra (DESANTI apud SOULAGES,
2008, p. 85).

André Rouillé (2008), por sua vez, defende que as mudanças são tão profundas
que podemos dizer que a diferença entre a fotografia analógica (química4, como prefere)
e a fotografia numérica é de natureza, e não de grau. O autor afirma que o digital faz
com que a fotografia perca uma de suas principais características, a fixidez. Segundo
seu ponto de vista, fotografia digital capta, mas não fixa, o que faz com que o caráter
documental da fotografia seja definitivamente alterado.
É a essa fixidez de decalque que a foto química deve seu poder documental,
seu regime de verdade, pois a impressão das coisas nos sais de prata das
tomadas são praticamente imutáveis, e toda modificação (retoque) das
formas requer uma ação pictórica extra-fotográfica – uma aliança entre a
fotografia e a pintura contra a natureza. Essa fixidez fotograficamente
incontornável no domínio químico é, ao contrário, sempre já contornada com
a foto numérica, em que os aparelhos são vendidos com programas de
tratamento de imagens (ROUILLÉ, 2008)5.

Entretanto, alguns autores contemporâneos pensam a hibridização da fotografia
com a tecnologia digital não como uma transformação em sua essência, mas sim como
uma potencialização de algumas características já presentes na fotografia analógica. É o
caso de Manovich, que alerta para o caráter maleável próprio à fotografia, o que
explicaria o fato dessa modalidade imagética ter resistido tanto tempo a diversas
inovações tecnológicas, inclusive a computadorizarão. A maleabilidade do código
fotográfico é ampliada com a tecnologia digital, possibilitando mixá-la com outras
camadas imagéticas, em que a fotografia é apenas a camada inicial de uma mixagem
4
O termo usado em francês, argentique, diz respeito aos sais de prata que fixam a imagem fotográfica em sua versão
analógica.
5
No original: “C’est à cette fixité de calque que la photo argentique doit son pouvoir documentaire, son régime de
vérité, parce que les empreintes des choses dans la matière argentique des clichés sont pratiquement immuables, et
que toute modification (retouche) des formes requiert une action picturale extra-photographique — un alliage contre
nature entre la photographie et la peinture. Cette fixité photographiquement indépassable dans le domaine argentique
est en revanche toujours-déjà dépassée avec la photo numérique dont les appareils sont vendus avec des logiciels de
traitement d’images.” Tradução livre das autoras.
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gráfica. Isso, entretanto, implica em entendermos o termo de uma maneira renovada.
“Assim, enquanto podemos dizer que hoje vivemos em uma ‘cultura fotográfica’,
devemos também começar a ler a palavra fotográfica de uma forma diferente.
‘Fotográfico’ hoje é na verdade foto-GRAFICO...” (MANOVICH, 2006) 6.
Arlindo Machado (MACHADO, 2007, p. 67) reconhece uma sintonia entre uma
nova concepção da fotografia com o advento do digital e uma relativização por parte de
alguns teóricos, como o próprio Machado e Vilém Flusser, do que ele chama de “peso
jurássico da suposta indexicabilidade” da imagem fotográfica. O autor se refere a alguns
teóricos que se tornaram clássicos para a teoria fotográfica, Roland Barthes, Philippe
Dubois e Susan Sontag.
Já é por demais conhecida a visão de Roland Barthes sobre a fotografia nos dois
textos em que o autor escreveu sobre o assunto (o artigo A Mensagem Fotográfica e o
livro A Câmara Clara). Se em um primeiro momento Barthes ainda está bastante
comprometido com o método estruturalista a ponto de afirmar que a fotografia seria
uma mensagem sem código, o livro em forma de ensaio que busca aprofundar sua
reflexão acerca da fotografia se mostra menos categórico. O livro, escrito
deliberadamente fora de uma metodologia sistemática e redutora, propunha um método
que equilibrasse o debate entre o subjetivo e o científico que, para Barthes, não
resolveria a questão daquele objeto específico: a fotografia. Apesar de depositar no
referente a natureza da fotografia, condensada no noema “isso foi”, essa essência só foi
possível de se revelar a partir de uma foto particular (tão particular que nunca foi
apresentada ao público), a “única foto que de fato existiu” para o autor (BARTHES,
1984, p. 109). No entanto, se tornaram célebres as afirmações definitivas com as quais
Barthes reduzia a fotografia a um decalque do referente real, tais como “na fotografia
jamais posso negar que a coisa esteve lá” (idem, ibidem, p. 115) ou “toda fotografia é
um certificado de presença” (idem, ibidem, p. 129).
É justamente essa idéia de conexão direta entre referente e imagem que será
sintetizada, posteriormente, por Philippe Dubois (1993), ao utilizar a categoria peirciana
de índice7 para dar conta de uma proposta de ontologia do ato fotográfico. O autor
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No original: “Therefore, while we can say that today we live in a “photographic culture,” we also need to start
reading the word “photographic” in a new way. “Photographic” today is really photo-GRAPHIC (…). Tradução livre
das autoras.
7
O conceito de índice faz parte da tricotomia peirciana ícone/índice/símbolo no que se refere à relação entre o signo e
seu referente. Enquanto o ícone teria uma relação de semelhança com o denotado e o símbolo uma relação
convencional com o mesmo, o índice se caracterizaria por uma ligação existencial com o referente, por necessitar de
uma conexão física com o objeto referencial.
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pretendia avançar na discussão acerca da relação da fotografia com o real, saindo da
dicotomia entre o discurso da mimese, que entende a fotografia como um espelho do
real, e o discurso do código ou da fotografia como transformação do real. Como solução
desse impasse, Dubois lança mão do conceito de índice para tratar do que para ele seria
a essência do ato fotográfico, a relação de contigüidade física do signo com seu
referente.
Seguindo uma perspectiva semelhante, Susan Sontag acredita que a fotografia
favorece uma relação instantânea com o passado e isso implica, inevitavelmente, na sua
ligação direta com a realidade. Algo como “se isso está na foto é porque aconteceu
assim”. Há uma crença maior naquilo que se vê do que naquilo que se oculta. Neste
aspecto, o caráter indicial da fotografia acaba por fazer com que o mundo deixe de estar
fora das fotos para estar dentro delas. Por outro lado, Sontag (ib. p.96) expõe que há um
equívoco nessa relação entre o mundo fotografado e o mundo real, vivido. “A vida não
são detalhes significativos, instantes reveladores, fixos para sempre. As fotos sim”. As
fotos, então, são detalhes fixos, que detêm o olhar.
O que insiste em todas estas definições clássicas da fotografia é a “impressão”
produzida pela luz que emana do referente na superfície sensível de haleto de prata,
gerando a imagem automaticamente. Antonio Fatorelli (FATORELLI, 2003, p. 16)
chama atenção para o fato de que essas teses, denominadas por ele de “essencialistas”,
são estabelecidas sempre em referência à natureza técnica do processo fotográfico. Da
mesma maneira, reconhecemos na tentativa de discutir a novidade da fotografia digital
uma grande importância dada à tecnologia, fazendo com que as diferenças se
sobreponham às continuidades. O mesmo pode ser dito em relação ao questionamento
das teses de indexicabilidade por parte de autores contemporâneos. O advento da
tecnologia digital (e das imagens de síntese) tornou evidente um novo paradigma de
compreensão das imagens de uma maneira geral, o que possibilita uma compreensão
diferente da fotografia, inclusive em sua fase analógica.
É nesse contexto que podemos entender a contribuição de Vilém Flusser para o
pensamento sobre a fotografia. O autor propõe uma filosofia da fotografia que
ultrapasse a questão do realismo ou do idealismo, comparando a máquina fotográfica a
um aparelho que funciona a partir de um programa em que o estoque de situações
programadas se esgota à medida que o fotógrafo atualiza suas virtualidades.
Pouco vale a pergunta metafísica: as situações, antes de serem fotografadas,
se encontram lá fora, no mundo, ou cá dentro do aparelho? O gesto
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fotográfico desmente todo realismo e idealismo. As novas situações se
tornarão reais quando aparecerem na fotografia. Antes, não passam de
virtualidades. (...) Inversão do vetor da significação: não o significado, mas o
significante é a realidade. Não o que se passa lá fora, nem o que está inscrito
no aparelho; a fotografia é a realidade. Tal inversão de vetor da significação
caracteriza o mundo pós-industrial e todo o seu funcionamento (FLUSSER,
2002, p. 32-33).

Dessa forma, o texto de Flusser, apesar de estar centrado na questão da
fotografia analógica, percebe o aparelho fotográfico como o primeiro modelo de
produção de imagens na lógica pós-industrial, dando as bases para um pensamento
sobre as imagens contemporâneas, fora do paradigma da representação. O que ele
aponta, para além de dar visibilidade às diferenças com base na tecnologia, como os
“essencialistas”, refere-se também ao ato fotográfico em suas continuidades.
A obra de Rosangela Rennó nos faz refletir sobre a fotografia contemporânea ao
reafirmar a idéia do “fim da fotografia” em sua camada discursiva (título, proposta de
dispositivo8), ao mesmo tempo em que as imagens apresentadas nos lançam a uma
apreciação estética que vai muito além da produção banalizada de imagens fotográficas
de um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, indicando que o questionamento da
relação “natural” entre fotografia e referente vai muito além de um condicionamento
técnico.

A Última Foto
Em seus trabalhos, a artista mineira Rosângela Rennó, conhecida como a
“fotógrafa que não fotografa”, utiliza imagens já criadas por outras pessoas e constrói
com elas novas narrativas. Muitas vezes, as imagens das quais elas se apropria já não
têm nenhum valor para muitos, pois são conseguidas em velhos arquivos descartados,
álbuns de família doados, mercados de pulgas, arquivos de jornais, registros criminais
de penitenciárias, depósitos fotográficos, dentre outros.
É constante em suas obras o questionamento do papel convencional da fotografia
de representar o real. Não é à toa que, mesmo sem fotografar, seu empenho é em dar
novos contextos e leituras às fotos que consegue. A criação de realidades, por Rennó,
muitas vezes, é trabalhada como exercício das possibilidades de maleabilidade das
imagens e, junto a isso, como forma de denúncia social. Em trabalhos como
Immemorial e Série Vermelha, notamos claramente o intuito em dar vida a imagens de
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pessoas anônimas que, em um novo contexto fotográfico, são vistas de uma outra
maneira, sendo arrancadas de uma postura passiva, fadada ao “isso foi”.
Ao interpelar o documento fotográfico, Rennó busca salvar da morte
acontecimentos descartados no passado. Ela cria a partir do registro e, com isso,
requalifica a unicidade do referente fixo na fotografia. Ao caráter indicial da realidade,
ela agrega o desvelamento de camadas até então não explícitas na materialidade original
do documento. A escolha da temática e do material, a elaboração e pós-produção
(editoração, manipulação digital) constroem uma trama, que no dizer de Kossoy (1999),
é constituinte da ficção documental. Quando trabalhadas no intuito de questionarem seu
próprio status de representação do real, as fotos fogem à convenção. As imagens de
Rennó,

predominantemente,

condensam

esse

potencial

fotográfico,

seja

no

aproveitamento material de imagens descartadas, seja na crítica presente dos
instantâneos do passado, seja no desvio da função indicial do documento.
No seu trabalho mais recente, A Última Foto (The Last Photo), Rennó deixa de
lado a apropriação de imagens já feitas anteriormente. Ela faz o oposto: oferece a 43
fotógrafos, incluindo ela mesma, a oportunidade de clicarem, pela última vez, o Cristo
Redentor, ícone do Rio de Janeiro. Por que pela última vez? Pois logo depois desse
derradeiro uso, os aparelhos fotográficos utilizados seriam lacrados. Cada fotógrafo
utilizou uma câmera analógica, que variava conforme o formato e a fabricação (de
chapa 9x12cm a reflex de 35mm; do início do século XX a década de 80). Câmeras
estas colecionadas por Rennó ao longo de 15 anos.
Desta vez, Rennó não resgata imagens passadas, mas, sim, aparelhos passados e
dá a eles o seu último uso. O tema para as últimas fotografias, não escolhido em vão,
trata-se de um dos mais incansavelmente fotografados. O desafio era fazer com que
cada fotógrafo, tendo sua derradeira chance de fotografar um clichê, o Cristo Redentor,
desse a ele uma nova dimensão, que pudesse fugir da repetição com que é
constantemente fotografado e divulgado.
Rennó escolheu as fotos que compõem a série junto a cada fotógrafo. Além de
artista, foi curadora nessa eleição. O conjunto dos cliques escolhidos, ao final, poderia
dar ao Cristo possibilidades outrora não pensadas ou, no mínimo, melhor pensadas para
a utilidade derradeira de cada aparelho. Depois de eleitas, cada foto foi emoldurada e
exposta ao lado da máquina que a registrou, como vemos nas imagens a seguir (ver
figuras 1, 2, 3 e 4).
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Seria cada foto, junto ao aparelho que a originou, uma forma de embalsamar
aquilo que está prestes a desaparecer? A câmera fotográfica analógica está com seus
dias contados? A originalidade fotográfica está enfraquecida com o advento do digital?
Perguntas como essas são sugeridas a partir do trabalho de Rosângela, que, mais uma
vez, põe em questão o papel mimético da fotografia de representar a realidade e propõe
uma reavaliação do paradigma fotográfico. Cada fotógrafo apresenta a sua visão do
Cristo, que, sendo objeto de diversas imagens, revela-nos muitas realidades que estão
além do cartão postal do Rio de Janeiro, como comentaremos adiante.

FIGURA 1: A Última Foto - Paula Trope, formato 9x12, lente Extar (2006)

Poderíamos ver nessa foto acima uma cena dos anos 70, dada a própria maneira
em que a imagem se encontra: em preto e branco, com recantos desgastados, manchas
claras e escuras, dando a impressão de desbotamento com o passar do tempo. A
associação da fotografia com o modelo antigo do aparelho é quase irresistível. No
entanto, é uma imagem que, independentemente da data de fabricação da câmera, põe
em evidência que o fazer fotográfico sempre foi passível de interferências. Ainda que
com a propagação de imagens digitais e suas potencialidades de manipulação no
computador, o caráter analógico da fotografia, embora tendo o negativo como prova de
sua “essência”, nunca deixou de ser uma interpretação da realidade capturada.
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FIGURA 2: A Última Foto - Odires Mlászho, Nikon F2 (2006)
O close de Cristo, nessa imagem de Odires (Figura 2), tem a fisionomia repleta
de rasgos, nervuras, dando à foto uma aparência de desgaste. Dificilmente,
encontraríamos essa foto em cartões postais do Rio, ou em cliques de turistas. A
manipulação da própria matriz física da imagem (rasgos nos olhos, recorte), nessa
construção, demonstra que a tecnologia analógica permite intervenções que fogem à
fidelidade do documento. Odires interveio na exterioridade da imagem, mas, para isso,
atingiu a própria ligação “natural” da foto, que é a de fixar o decalque do real.

FIGURA 3: A Última Foto - Rogério Reis, Yashica Mat (2006)
8
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Na foto acima (Figura 3), vemos duas cenas numa mesma imagem. São turistas
de braços abertos diante do Cristo, captados por Rogério Reis. Nos gestos dos turistas,
observamos a própria reprodução da postura do monumento que, flagrados pelo olhar de
bastidores do fotógrafo, satirizam nosso próprio olhar convencional. Além disso,
notemos a interferência (faixa azul clara) entre os dois quadros que sugere um tipo de
deformação bem própria da imagem digital e que, sabemos, é uma formação possível na
câmera analógica, dentre outros fatores, por sobreposição de negativos. Ou seja,
estamos diante do código imagético maleável, bem próprio ao foto-GRÁFICO.
As fotos que compõem a série A Última Foto9, como um todo, põem em questão,
em diferentes modos, nosso próprio olhar, contaminado pela exaustiva repetição e
difusão do assunto em imagens turísticas e midiáticas, ou seja, o referente já enraizado
na mente. As feições, tamanhos, ângulos, enquadramentos e intervenções que o Cristo
recebe dotam o assunto das fotos de uma realidade que não se encerra na aparência, mas
se oculta nos seus detalhes mais significantes ou mesmo em cenários que não existem
fixamente, só no mundo da foto. Elas questionam sua própria existência enquanto
registro do real.

FIGURA 4 - A Última Foto - Eduardo Brandão, Holga 120 (2006)
Para completar, essa foto de Eduardo Brandão (Figura 4) capta o Cristo por
quadros: um, maior, feito com a câmera analógica, que abrange o monumento no morro
9

Para ver todas as fotos da
<http://www.rosangelarenno.com.br>.

série,

assim

como

demais

trabalhos

da

artista,

acessar
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do Corcovado e um braço erguido ao clicar o Cristo com uma câmera digital, e outro,
menor, dentro do visor da própria câmera digital. Na perspectiva de um quadro dentro
de outro quadro, o resultado nos coloca diante das várias capturas possibilitadas pelas
diferentes naturezas de imagem. A já popular câmera digital portátil, aqui, figura como
um dos temas principais. Sua presença na imagem, explicitamente, confere atualidade
(contemporaneidade) ao clique de Brandão, mesmo que ele tenha utilizado uma câmera
antiga para capturá-la. Aqui está em jogo uma imagem da imagem, não numérica, mas
química. E mesmo química, sua pós-produção, com programas de edição de imagens, é
passível de construções.
Essa busca do “oculto” no “clichê”, que impeliu os fotógrafos, só foi possível,
certamente, pela condição de pensarem na desconstrução do lugar comum destinado ao
monumento, assim como pelo próprio dispositivo imagético para pensar a fotografia,
inclusive a digital, proposto por Rennó. A última cena que cada câmera captou, cada
uma a seu modo, traz para nós perspectivas que, muitas vezes, não atentamos no
cotidiano. Algumas delas, como vimos, nem mesmo priorizam o monumento em si. Em
vez disso, apresentam pessoas em locais próximos ou distantes ao Corcovado,
compondo um cenário especialmente pensado para a fotografia.
A câmera, vedada depois de disparar suas derradeiras imagens, colocou o
fotógrafo, de certa forma, na condição de intérprete de todas as fotos que já existiam em
sua mente. A partir dessa consulta ao seu acervo mental, cada um tentou caminhar por
um desvio da mera “descrição do passado”, como se refere Sontag (2004).
Foram dadas aos fotógrafos novas condições de experiência e fruição de suas
próprias fotos, uma vez que seus olhares sobre o Cristo, tidos como derradeiros antes da
“morte” da câmera, não se conformariam com o lugar trivial e já registrado. Neste
trabalho de busca do novo no corriqueiro, de experiência última, é também possível
extrair uma crítica ao caráter descartável da fotografia digital em nossos dias, que só
cresce em número e pouco deixa espaço para uma fruição reciclável do destino das
imagens.
A morte da câmera analógica vivenciada por nós hoje é colocada em A Última
Foto como questionamento. Onde foram parar nossas câmeras com filme, as manivelas
que faziam avançar as películas, as fotografias em papel? Ficaram no passado? Nesse
trabalho de Rennó, o aparelho fotográfico está presente não apenas como testemunho de
um tempo remoto, quando a tecnologia digital ainda não assustava. Está também como
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forma de despertar para o fato de que essência da fotografia, se é que ela existe, não
reside em seu caráter técnico. Ao lado de cada câmera, não temos imagens antigas,
datadas com o aparelho. Temos imagens atuais. O aparelho capta imagens
contemporâneas, independentemente de sua data de fabricação.
Na série, as fotos, mesmo se desvencilhando de um passado do aparelho,
colocam-no imbricado à sua produção. Sem ele, as imagens não seriam possíveis de se
materializar. Sobre essa ligação da imagem ao aparelho, Flusser (2002) já apontara que
a provocação do aparelho está em exaurir o seu “programa”. Ao tentar descobrir
potencialidades escondidas em seu “programa”, o fotógrafo se perde, não consegue
penetrá-lo completamente. Em outras palavras, o fotógrafo busca na câmera
possibilidades que ainda não realizou, explora virtualidades. Há, nessa procura, um
caráter sempre atualizável, lúdico, de construção de caminhos ainda não percorridos.
Podemos dizer que o exercício dos fotógrafos que compuseram A Última Foto, além de
revelar novas situações para o Cristo, colocou as câmeras antigas da coleção de Rennó à
prova das descobertas lúdicas do “programa” de cada uma.
Contudo, os aparelhos, os fotógrafos, o Cristo Redentor, as imagens, o conjunto
de todos esses elementos em jogo é que faz de A Última Foto um dispositivo em que a
fotografia é pensada e ainda não exaurida. O embalsamamento do passado analógico é
apenas uma de tantas outras ações de Rennó, atenta ao presente. Seu trabalho nos
impele a nos colocarmos diante do discurso do “fim da fotografia” para voltarmos a
pensar no que pode ser a fotografia hoje.
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