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RESUMO 
 
Ao longo de sua história, a fotografia foi utilizada por diversos campos do saber como meio 
objetivo de atingir o Real graças ao seu status de signo indiciário. Este trabalho pretende 
investigar, a partir das reflexões de Georges Didi-Huberman, como o próprio elemento 
formador da imagem, ou seja, o contato com o referente através da luz, é capaz de trazer 
desordem para o visível e, logo, para o pensamento que nele se firma. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; Georges Didi-Huberman; Teoria da Imagem 
 
 

Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado sobre o pensamento da fotografia 

na obra do filósofo e historiador da arte francês George Didi-Huberman, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação da UFRJ. Aqui serão apresentadas 

brevemente algumas considerações iniciais sobre a questão da semelhança produzida a 

partir do contato, que permeia a obra do autor, na tentativa de esboçar hipóteses a serem 

investigadas ao longo da pesquisa. Analisaremos a questão a partir de dois textos principais 

de Didi-Huberman (“Invention of Hysteria” e “La Ressemblance par Contact”), um do 

início de sua carreira e outro mais tardio e, em um segundo momento,  averiguaremos a 

suspeita da presença de um pensamento do contato na obra do também historiador da arte, 

Aby Warburg, uma das principais referências do autor que pesquisamos. 

 

1. Olho do Saber 

  

Para a ciência que despontava no século XIX, ver foi um dos principais problemas 

do conhecimento. Atingir a “visibilidade total dos corpos, dos indivíduos e das coisas” 

(FOUCAULT, 2008, p.210) tornou-se um dos princípios diretores das técnicas de Saber e 

Poder de uma nascente sociedade de vigilância (Ibid.). Contemporânea deste contexto, a 

fotografia logo adentra o novo regime de visibilidade científico, assumindo aí a função de 

uma autêntica “tecnologia da verdade” (Ibid., p.114), responsável não só pelo seu 

documento como por sua própria produção. 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando do Curso de Comunicação Social da ECO-UFRJ, email: guilhermeferraz89@gmail.com  
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Diversos campos da pesquisa médica, desde a psiquiatria à medicina forense, 

buscaram na fotografia uma forma de catalogar anatomias e sintomas, construindo uma 

espécie de memória do saber. Registrando em imagens múltiplos casos, a medicina da 

época pretendeu criar um grande arquivo a partir do qual seria possível tornar visíveis 

características comuns e, assim, diagnosticar patologias (DIDI-HUBERMAN, 2003, p.48).  

Tais eram as preocupações da antropometria de Alphonse Bertillon, sistema que 

tencionava identificar criminosos a partir da medição de seus corpos; dos estudos de 

fisionomia de Douchenne de Boulogne, que pretendia determinar as características 

fisionômicas de cada emoção ou patologia; e também da  Iconographie Photographique de 

la Salpêtrière, extenso álbum de fotografias de pacientes epiléticos e histéricos do maior 

sanatório da Paris da Belle Époque.  

 Afim de estabelecer a identidade de cada doença, o pensamento científico inventou 

procedimentos que procuraram “regular as condições de visibilidade dos corpos 

sintomáticos para que produzissem sinais e identificações” (Ibid., p.58, tradução nossa). 

Produzidas segundo normas regulares e pré-estabelecidas, as imagens desses corpos podiam 

ser submetidas ao escrutínio do olhar médico, fazendo  ver melhor que nunca os sintomas 

descritos pelos textos científicos e, portanto, contribuindo para a formulação do diagnóstico 

(Ibid.).  

A “mensagem sem código” (BARTHES, 1962 apud DIDI-HUBERMAN, 2003, 

p.32, tradução nossa) viria, finalmente, preencher o ideal de observação científica, reunindo 

cada caso particular a seu tableau geral (DIDI-HUBERMAN, 2003). “Nas palavras de 

Albert Londe, diretor do departamento fotográfico da Salpêtrière na década de 1880, ‘a 

chapa fotográfica é a verdadeira retina do cientista’” (Ibid.).  

 

2. Paradoxo da Evidência 

 

O que garante tamanha eficiência para o método de observação é o status de espelho 

da realidade de que gozava a fotografia nesta época. Em 1844, uma das primeiras 

publicações dedicadas exclusivamente à técnica por um de seus pioneiros,  o inglês William 

Henry Fox Talbot, havia ganhado o título The Pencil of Nature (O Lápis da Natureza). Um 

discurso de objetividade da fotografia era, então, construído a partir do fato da não 

exigência de uma intervenção direta do homem na produção da imagem, a natureza vindo 

se inscrever ela mesma no papel fotográfico. (DUBOIS, 2010). 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 3 

A fotografia era aí tomada em seu caráter indiciário: o índice consiste numa 

categoria de signos que “mantém ou mantiveram num determinado momento do tempo uma 

relação de conexão real, de contiguidade física, de co-presença imediata com seu referente 

(sua causa)” (Ibid., p.61). Através do discurso do índice, é que Roland Barthes (1980, 

p.120) pode afirmar que, “na fotografia, nunca poderemos negar que a coisa esteve lá”. O 

que vemos na foto atesta a existência do referente no real, tendo este estado 

necessariamente frente à câmera para que sua imagem pudesse ser impressa no papel 

fotossensível através do contato com a luz.  

Entretanto, Georges Didi-Huberman (2003) vê em tamanha eficácia da fotografia 

para o conhecimento, um paradoxo: um paradoxo da evidência. Sim,  à fotografia é sempre 

creditado um valor de verdade: não a de um significado, mas a evidência da existência de 

seu referente, como afirma o discurso do índice. “E desta forma, sempre nos fornece algum 

sentido”, porém “é essa sua exatidão?”, pergunta o autor (Ibid., p.61, tradução nossa). 

Em “Invention of Hysteria” (Ibid.), livro sobre a Iconographie Photographique de 

la Salpêtrière, Didi-Huberman analisa o modo como a ciência médica buscou ler o Tipo 

uniforme de uma patologia em cada retrato singular que produziu de seus múltiplos 

doentes. Contudo, segundo o autor, há na fotografia algo que escapa ao saber e esse algo 

também é da ordem da evidência: Quando a fotografia ainda não visava a forma Universal 

do sintoma, quando o método científico era mais aleatório e as normas mais frouxas, ela 

abria espaço em si para abrigar a aura.  

Em 1933, Walter Benjamin já afirmava que, apesar do seu declínio na era da 

reprodutibilidade técnica, a aura ainda gozava de uma sobrevida no rosto humano: “O 

refúgio derradeiro do valor de culto foi o culto da saudade, consagrada aos amores ausentes 

ou defuntos. A aura acena pela última vez na expressão fugaz de um rosto, nas antigas 

fotos” (BENJAMIN, 2011, p.174). Tal hipótese foi possível porque tais retratos 

evidenciavam a particularidade da contiguidade física, do contato com o referente (através 

da luz) no momento de sua produção. Ao olhar saudoso, a semelhança na foto é evidente 

demais pois ela manifesta a existência singular do rosto amado, em um movimento oposto 

ao discurso científico, para o qual o evidente na imagem é a regularidade da forma 

sintomática. 

Para escapar a esse paradoxo da evidência que excede os próprios limites do saber, a 

Ciência formulou o “ter-que-ler uma identidade [pré-concebida] na imagem” (DIDI-

HUBERMAN, op. cit., p.54). E assim demandou toda uma padronização da pose e da 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 4 

tomada do retrato, toda uma encenação da situação fotográfica, em nome de uma eficácia 

da visão (Ibid.).  

 

3. Desordem do Contato 

 

Questão de tato e visão: podemos afirmar que na fotografia, o elemento do contato é 

exatamente o que vem perturbar o visível. Nesse sentido, a análise de Didi-Huberman (op. 

cit., p.65) deixa entrever uma falha no próprio discurso do índice: “Um retrato fotográfico 

[...] nunca apresentava o ‘modelo’ em si. Ele já representava e complicava o modelo, o 

esculpia em outra coisa, talvez um ideal, talvez um enigma, talvez ambos”. Nesta imagem 

resultada do contato luminoso, o referente se encontra submetido a algo que nela penetra 

devido e apesar da própria “evidência da Semelhança” (Ibid.), seja o discurso sobre o 

aspecto geral de uma patologia, seja a exorbitante presença da aura. 

Quase duas décadas mais tarde, o mesmo autor dedicou um livro especialmente à 

questão da semelhança produzida pelo contato: “La Ressemblance par Contact” (DIDI-

HUBERMAN, 2008) é sua tentativa de conceber uma história, ou melhor, de executar a 

arqueologia de um processo de produção de imagens de origens imemoriais, a que o Didi-

Huberman chamou impressões (empreintes). Pegadas, moldes em gesso, fotografias: em 

suas inúmeras formas, a impressão consiste sempre em uma imagem obtida a partir do 

contato de um corpo com uma superfície. Segundo o autor, a história das impressões corre 

paralela à história da arte, em subterrâneo, entendida como sua contrapartida: aqui a 

oposição entre o óptico e o tátil, entre visão e contato, se traduz na eterna disputa entre artes 

miméticas e reprodução mecânica (Ibid.). 

Indo além de uma apreensão clássica da crítica à reprodutibilidade técnica 

empreendida por Walter Benjamin (op. cit.) – que ecoa um ideal renascentista de oposição 

entre o objeto oriundo da reprodução mecânica e os artefatos das artes liberais, que fariam 

da imitação uma atividade essencialmente humana e humanista, um exercício de invenção 

(DIDI-HUBERMAN, 2008) – Didi-Huberman procura compreender como o elemento do 

contato na impressão vai ser responsável pelo que ele descreve como um mal-estar na 

representação (malaise dans la représentation) (Ibid., p.310). 

É na semelhança obtida através do contato que Marcel Duchamp, artista da 

vanguarda europeia do início do século passado, vai alcançar meios para  efetuar sua crítica 

da representação clássica. Dentre os muitos objetos que o artista obteve a partir da 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 5 

reprodução por contato, Didi-Huberman (Ibid.) examina um que se mostra especialmente 

fecundo para esta discussão : “Feuille de Vigne Femelle” (1950, Apêndice 1), molde em 

gesso do órgão sexual feminino, revela a forma excepcional com que o artista aborda a 

impressão. 

Lá onde percebemos espontaneamente que um molde reproduz o objeto guardando 
intactas suas dimensões, Duchamp, ao contrário pensou a impressão como um 
distanciamento de coisa (écart de chose) e uma modificação essencial da 
“dimensão” (Ibid., p.202, tradução nossa). 

 
A “folha de parreira fêmea” exibe a contra-forma do órgão feminino,  possuindo 

uma aparência praticamente irreconhecível pelo espectador. Enquanto, usualmente, o 

procedimento de impressão intenciona a obtenção de uma reprodução exata, vemos que 

neste artefato o próprio excesso de semelhança que é fruto do contato se converte em uma 

“semelhança em negativo”, no advento do “mesmo como negatividade” (Ibid, p.275, 

tradução nossa). 

Neste objeto, como em outros, Duchamp realizou uma operação que nomeou de 

“distância” (écart): a produção do semelhante “como negatividade operatória, modo de lhe 

produzir dessemelhante a si mesmo” (Ibid., tradução nossa) . Esta foi a estratégia que o 

permitiu romper com o que chamava de arte “retiniana”, ou seja, a ordem clássica da 

representação mimética, mas sem negar a semelhança.  

O que é singular no processo de impressão é que ele nos obriga a pensar, em um 

mesmo movimento, o ato do contato do objeto com o substrato onde se forma a imagem e 

seu distanciamento do substrato onde se apresenta a imagem (Ibid). Ela inquieta o olhar, 

“complica o modelo” na medida em que apresenta o paradoxo de “uma distância visual que 

sinaliza o contato, uma ‘aproximação’ que nos deixa à distância” (idem, p.286, tradução 

nossa). Esse paradoxo é a própria aura, como definida por Benjamin: “uma figura singular, 

composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por 

mais próxima que ela esteja” (BENJAMIN, op. cit., p.101). 

Entendida como jogo do contato e da distância, a aura é o que traz desordem ao 

olhar pelo fato de ostentar uma espécie de excesso paradoxal da semelhança. Quando a 

semelhança já não tem a que se assemelhar (como no objeto criado por Duchamp), ela 

ganha a potência de levantar questões. Para a fotografia médica e científica, a aura 

representa um risco (DIDI-HUBERMAN, 2003, p.90), ela “evoca o que Benjamin chama 

de ‘inconsciente óptico’, o punctum, punctum caecum, o ponto cego do contato e da 

distância no visível” (Ibid., tradução nossa). O mal-estar da representação é também um 
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mal-estar do Saber: a aura na fotografia aparece como “semelhança-sintoma” 

(“ressemblance-symptôme”) que  
transforma as relações esperadas da semelhança, de forma que o ótico e o tátil, a 
imagem e seu processo, o mesmo e sua alteração se reintricam subitamente, ao 
risco de perturbar um pensamento, que por suas próprias necessidades de clareza e 
distinção, tenderia espontaneamente a desintrincar as coisas contraditórias (DIDI-
HUBERMAN, 2008, p.310, tradução nossa). 
 

  

4. Fórmulas de pathos 

 

4.1 Desordem da paixão 

 Em seu livro sobre a Iconographie Photographique de la Salpêtrière, Didi-

Huberman (2003) analisa o álbum de imagens de pacientes histéricas enquanto dispositivo 

que permitiu à medicina psiquiátrica forjar um conceito de Histeria a partir do registro em 

imagem das formas “regulares” de uma enfermidade que, à princípio, oferecia à observação 

uma multiplicidade excessiva de sintomas sem que uma lesão anatômica concreta pudesse 

ser encontrada. Uma proximidade entre fotografia e patologia é intuída: no centro de uma 

profusão excessiva de evidências, um vazio, algo que escapa. 

 “Mal sem matéria”, “fonte de erros” (Ibid., tradução nossa): também a histeria 

apresentou um paradoxo para o saber. Muitos discursos tentaram dar conta de sua causa. 

Alguns apontavam para o útero como possível local da lesão anatômica, porém nos 

interessa convidar a esta reflexão aqueles que fizeram uso de um vocabulário do contato 

para explica-la.  

Paul Briquet (1859 apud DIDI-HUBERMAN, 2003), autor do “Traité clinique et 

thérapeutique de l’Hysterie”, sustentava que a histeria seria uma “doença da impressão” 

(“illness of impression”), da “impressionabilidade”: “o produto do sofrimento da porção do 

encéfalo destinada a receber impressões afetivas e sensações” (Ibid, p.73, tradução nossa).  

“Uma doença da paixão? – Ah, sim, talvez.  A paixão [...] proporcionava algo como uma 

providencial ‘superfície de contato’ entre corpo e alma” (DIDI-HUBERMAN, 2003, p.72, 

tradução nossa). Como na fotografia, constatamos na histeria uma perturbação do contato. 

Ou melhor, observamos novamente o contato como o elemento singular da desordem.  
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4.2 Formas do contato 

Gostaríamos de, por um momento, deixar em suspenso a história da histeria e sua 

Iconografia, para convocar um autor caro às reflexões de Didi-Huberman sobre a imagem e 

para quem essa noção de paixão (pathos) como um local do contato parece capital.  

Entre 1924 e 1929, Aby Warburg trabalha em um atlas por imagens  a que deveria 
se chamar Mnemosyne. Tratava-se de um conjunto de painéis sobre os quais se 
distribuía uma série heterogênea de imagens (reproduções de obras de arte ou de 
manuscritos, fotografias recortadas de jornais ou feitas por ele mesmo, etc.) 
referidas muitas vezes a um tema único a que ele definia como Pathosformel 
(fórmula de pathos) (AGAMBEN, 2009a, p.38, tradução nossa). 

 
Com seu atlas, Warburg pretendeu criar um novo método para a história da arte, 

extrapolando os limites epistemológicos da disciplina tradicional para ganhar acesso a um 

mundo aberto e múltiplo de relações entre imagens heterogêneas, antes não explorado 

(DIDI-HUBERMAN, 2007, p.12, tradução nossa). Mnemosyne era a proposta de um “atlas 

figurativo ilustrando a história da expressão visual na região mediterrânea” (BING apud 

AGAMBEN, 2009b, p.137, tradução nossa), focado na questão central do gesto e do 

movimento na arte renascentista. Warburg enxergava nas obras do Renascimento uma 

espécie de “vida póstuma” da civilização pagã, expressa nas soluções formais que os 

artistas do quatroccento adotaram para representar a emoção. 

Seu conceito de Pathosformel ou fórmula de pathos pretendia dar conta de 

“expressões visíveis de estados psíquicos que se fossilizaram, por assim dizer, nas 

imagens” (DIDI-HUBERMAN, 2007, p.16, tradução nossa). Para o autor, as fórmulas de 

pathos eram valores expressivos pré-existentes na memória da cultura com os quais os 

artistas tiveram de se confrontar (WARBURG, 2009). Ernst Gombrich (1970 apud 

AGAMBEN, 2009b, p.136) chama a atenção para a influência em Warburg das teorias do 

biólogo alemão Richard Semon, para o qual  

a memória não é apenas uma propriedade da consciência, mas a qualidade que 
distingue a matéria vivente da inorgânica. É a capacidade de reagir a um evento 
durante certo tempo; quer dizer, uma forma de conservação e transmissão de 
energia, desconhecida do mundo físico. Cada evento que age sobre a matéria 
vivente deixa nela um vestígio, que Semon chama de engrama. A energia potencial 
desse engrama pode ser reativada e descarregada em certas condições. Podemos 
dizer então que o organismo age porque ele ‘se lembra’ do evento precedente. 

 

É fundamental explicitar o uso de um vocabulário do contato nas descrições das 

fórmulas de pathos que Warburg (op. cit.) nos fornece. Elas seriam “impressões fóbicas”, 

“engramas da experiência emotiva” ou ainda “impressões do pathos orgiástico” das 

civilizações pagãs, herdadas pelo Renascimento. O pensamento warburguiano, assim como 
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os discursos sobre a histeria que consideramos anteriormente, nos apresenta pathos como 

um lugar de contato. E ainda, de um contato suscetível à conservação e  à transmissão, ou 

seja, capaz de sobreviver. 

Pensar o lugar do contato na obra de Warburg se torna, então, uma estratégia valiosa 

para compreender todas as questões de imagem que viemos trabalhando ao longo deste 

artigo, principalmente com relação a fotografia. Acredito ser possível formular a hipótese 

de que as fórmulas de pathos sejam impressões (empreintes) no sentido de que nos fala 

Didi-Huberman (2008); e talvez ainda de que em seu texto sobre a semelhança por contato, 

o autor estivesse produzindo sua própria teoria sobre a Pathosformel.  

 

5. Formas paradigmáticas  

 

Um saber das impressões em geral é algo da ordem do impossível, do absurdo. Cada 

tema de impressão, cada objeto que se imprime, cada substrato que recebe o gesto de 

impressão só pode ser entendido como um particular (DIDI-HUBERMAN, 2008, p11). As 

impressões, enquanto objetos do saber, impõem um obstáculo a todo pensamento do 

Universal, exigindo um método que as leve em conta na particularidade de cada uma. Em 

suma, um método paradigmático:  
o paradigma é um caso singular, que é isolado do contexto de que faz parte só na 
medida em que, exibindo sua própria singularidade, torna inteligível um novo 
conjunto, cuja homogeneidade ele mesmo deve constituir (AGAMBEN, 2009a, 
p.25, tradução nossa). 

 

Temos aí um primeiro ponto de encontro entre uma teoria das impressões e o Atlas 

Mnemosyne. Uma das denominações que Warburg deu ao seu método foi “iconologia do 

intervalo”: seu objetivo não era nem deduzir um conceito fechado da fórmula de pathos a 

partir de cada imagem pregada nos painéis do atlas, nem determinar a compreensão de cada 

elemento ali disposto a partir do conjunto total; para o método, interessava o intervalo, as 

relações que cada imagem tomada em sua particularidade poderia fazer surgir.  

Enquanto paradigmas, as fórmulas de pathos e as impressões demandam um 

“movimento que vá de singularidade a singularidade e que, sem sair dela, transforme cada 

caso singular em exemplar de uma regra geral que nunca pode ser formulada a priori” 

(Ibid., p.30, tradução nossa). No atlas, como na teoria das impressões, nenhuma das 

imagens é o original, assim como nenhuma delas é simplesmente uma cópia ou repetição. 

Seria impossível fazer uma distinção entre um e outro. Para Giorgio Agambem (Ibid.), isso 
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significa que, por exemplo, a fórmula de pathos “Ninfa” (nome warburguiano para a figura 

feminina em movimento) é um paradigma para cada imagem singular arranjada no painel 

correspondente e que cada uma dessas imagens singulares é um paradigma da “Ninfa”. 

Como as impressões, podemos propor que as fórmulas de pathos estabelecem, no 

atlas, relações de semelhança por contato. O paradigmático processo de impressão nos 

apresenta o paradoxo anacrônico de um contato ausente e de uma distância presente no 

mesmo objeto. Postas lado a lado sobre a mesa de trabalho de Warburg, imagens de 

procedências tão heterogêneas operam, igualmente, um anacronismo na história da arte, 

colocando em contato tempos distintos e gerando, em suas relações, exatamente o que 

Benjamin (apud DIDI-HUBERMAN, 2008, p.303, tradução nossa) definiu como “imagem-

dialética”: o encontro do Outrora com o Agora “em um clarão para formar uma 

constelação”. Impressão e fórmula de pathos são imagens em que “passado e presente se 

desviam, se transformam, se criticam mutualmente para formar [...] uma configuração 

dialética de tempos heterogêneos” (DIDI-HUBERMAN, 2008, p.13, tradução nossa).  

É tomando-as na singularidade do contato tornado visível que as fotografias da 

Iconographie vem inquietar o saber psiquiátrico e o pensamento, como um todo. Não 

através do elemento universal da forma geral da patologia, mas pela singularidade da aura. 

Pois essa “aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela esteja” também é 

um anacronismo, um contato entre tempos. Nesse sentido, a aura não somente gera um mal-

estar na semelhança, o risco de uma “semelhança-sintoma”, como também um “mal-estar 

na história” (malaise dans l’histoire), o perigo de um “sintoma-tempo” (symptôme-temps) 

(Ibid., p.310). 

Enquanto os médicos da Salpêtrière procuraram signos da patologia nas desordens 

formais produzidas na superfície de contato entre o corpo e a alma, Aby Warburg excedeu 

essa noção iconográfica do sintoma, para entende-lo em sua temporalidade, em sua 

sobrevivência misteriosa (DIDI-HUBERMAN, 2007, p.16, tradução nossa). Se a 

“semelhança-sintoma” nos remete a uma espécie de “inconsciente ótico”, o “sintoma-

tempo” propõe algo como uma “memória inconsciente” (Ibid.). A inacessível memória do 

contato na aparição de uma distância (Idem., 2008). O sintoma aqui assume uma função 

crítica: quando confrontada com o pensamento, a imagem o provoca a sair de si mesmo. 
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Apêndice 1 

 

 
 “Feuille de Vigne Femelle” (Marcel Duchamp, 1950) 
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