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Resumo 
 
O presente paper trata da série fotográfica “Gambiarras”, do artista Cao Guimarães. As imagens, 
que em princípio documentam imagens de “jeitinhos” dados por pessoas comuns no cotidiano, 
chamam a atenção, no entanto, por apresentarem um caráter que extrapola a indicialidade, dada 
suas condições de produção e de legitimação no circuito especializado da arte contemporânea. O 
objetivo do texto é discutir a construção da visualidade dessas imagens pelos jogos narrativos que 
as organizam e lhes confere um estatuto de “obra de arte”. O texto argumenta que tal estatuto não 
é dado pelas imagens em si, mas pela rede de relações que conecta uma prática cotidiana - dada a 
ver de forma indicial - a um ato fotográfico cujo sentido justapõe-se a essa indicialidade 
exatamente porque se inscreveria no que Philippe Dubois chamou de “lógica do ato”, onde a 
imagem é tomada em sua condição relacional e não apenas como signo ou como registro do real. 
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Introdução 

 

A “fotografia contemporânea”, embora não constitua uma categoria específica da arte, 

vem encontrando nela um espaço cada vez maior para discutir tanto os processos criativos e as 

condições do fazer artístico, quanto a experiência fotográfica na atualidade. De partida, é preciso 

dizer que as questões que esse texto propõe pensar não se dirige à imagem fotográfica em si, mas 

precisamente ao ato ou ao fazer fotográfico ou à experiência do fotográfico, como entendem 

Philippe Dubois (1993) e Rosalind Krauss (2002).  

As reflexões que o texto realiza buscam enriquecer a discussão sobre a fotografia no 

campo da comunicação, mas expandinado-a para além de uma perspectiva técnica, midiática e 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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informacional. Mesmo tomando como ponto de observação um outro campo (arte), tais reflexões 

não se distanciarão da área da comunicação. Antes, levantarão para ela questões que algumas 

vezes ficam subsumidas e que dizem respeito às condições de produção e de circulação da 

imagem fotográfica enquanto prática cultural e comunicativa. 

Partindo da premissa de que a construção de nossos “modos de ver” e de “fazer ver” na 

fotografia é um processo que se dá em registros diversos (técnico, histórico, cultural, 

comunicativo, subjetivo, artístico, econômico e político), é possível considerar a experiência do 

fotográfico como prática de comunicação que articula elementos distintos para sua constituição. 

Daí serem possíveis abordagens para a fotografia que não se esgotam na análise da imagem em 

seu aspecto técnico nem em seu significado enquanto representação. É o caso da discussão 

realizada no âmbito do presente texto.  

Nosso interesse aqui será refletir sobre a construção da visualidade - aqui entendida como 

os modos de ver e de dar a ver - da fotografia contemporânea, particularmente no campo da arte. 

Tal reflexão é importante para a comunicação, na medida em que costuma-se pensar, seja no 

jornalismo ou na publicidade, por exemplo, o aspecto documental e de registro do ponto de vista 

das intenções e dos efeitos de uma enunciação e sua interpretação, sendo dada pouca ênfase aos 

processos que forjam e sustentam as condições dessa enunciação.  

Ao discutir a série fotográfica “Gambiarras”, do artista plástico e cineasta mineiro Cao 

Guimarães, o texto a tomará como ponto de partida para introduzir uma discussão sobre os 

modos de presença de certas imagens fotográficas, particularmente no contexto da arte 

contemporânea. Como veremos, “Gambiarras” é, em princípio, uma série fotográfica que 

documenta de forma bem humorada o conhecido “jeitinho”, forma criativa de solucionar 

problemas a partir de situações precárias, e que é comumente atribuída à “sabedoria” e à 

“cultura” populares. Essas imagens, que em princípio documentam tais “jeitinhos” e apresentam 

um aspecto eminentemente indicial, chamam a atenção por não fazerem parte de nenhuma 

reportagem sobre o cotidiano ou sobre o saber popular, e sim por serem consideradas “obras de 

arte”.  

O argumento central do texto é que a documentação de tais experiências cotidianas na 

exposição “Gambiarras” não pode ser compreendida isoladamente do conjunto de elementos que 

produzem sentidos particulares para esses registros e que por isso mesmo os complexificam: são 

imagens feitas por um artista contemporâneo que trabalha com o audiovisual, expostas de 

diferentes formas, em distintas épocas e locais dos circuitos artísticos especializados da arte 
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contemporânea de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive sob forma de um livro 

editado de forma restrita.  

Mas não são apenas tais circunstâncias que moveram a escritura desse texto, e sim o fato 

de que os modos de presença dessas imagens, pelo aspecto narrativo e relacional que os 

caracteriza, parecem remeter a questões mais amplas, como a condição da imagem fotográfica em 

seu trânsito por distintos campos e mídias e os tipos de narrativa que são produzidos com a 

imagem nesse trânsito. Em última instância, o que vai nos interessar nesses processos são três 

questões, que o texto levanta: o ato fotográfico como prática comunicativa, a condição que este 

ato assume nas práticas artísticas contemporâneas e as implicações que esta condição pode trazer 

para a experiência do fotográfico hoje.  

 

Imagens em trânsito 

O projeto “Gambiarras” é uma série fotográfica composta de 100 imagens produzidas 

entre 2001 e 2010 pelo artista mineiro Cao Guimarães e que tem um caráter de work in progress, 

ou seja, trata-se de um projeto que continua em processo, sendo organizado e reorganizado pelo 

artista em distintos formatos e modalidades de exposição, incluindo um livro de edição limitada. 

Cao Guimarães não é, porém, conhecido essencialmente por suas fotografias, e sim por 

seus filmes e vídeo-instalações. Seus trabalhos são exibidos desde os anos 80 em diferentes 

museus e galerias do Brasil e do mundo, como a Tate Modern, em Londres, o Guggeheim e o 

MOMA de Nova York, em bienais como a de São Paulo e de Tijuana, no Mexico, e nos 

principais festivais de cinema do mundo.  

Meu primeiro contato com seu trabalho foi justamente no cinema, com o filme “Rua de 

mão dupla (2002), onde pessoas que não se conheciam trocavam de casa ao mesmo tempo por 24 

horas com o intuito de realizarem “imagens mentais” do morador ausente, através de traços de 

sua presença. Em sua proposta de discutir “a realidade do indivíduo que vive só”, o filme acabava 

produzindo também retratos daqueles que faziam retratos do “outro”, eles próprios tornados 

“outros” pelo filme.  

Já em “Rua de mão dupla” é possível observar em Cao Guimarães um gosto pela questão 

da alteridade, pela construção de narrativas e por formas inusitadas de conta-las: concebido 

inicialmente como uma vídeo-instalação, o filme-documentário era mostrado no formato de um 

díptico, quer dizer, a tela era divida em duas e em cada uma se via duas histórias se desenrolando 

simultaneamente. Esse formato, muito comum nas vídeo-instalações de arte contemporânea - 

algumas das quais podem contar com 3 ou até mais telas de grandes dimensões, como nos 
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trabalhos de Pipiloti Rist, Bill Viola ou Maurício Dias e Walter Riedweg, entre tantos outros – já 

foi visto em alguns momentos no cinema, como, por exemplo, em Peter Greenaway (Propero’s 

Book e Livro de Cabeceira).  

Esse fato interessa aqui para que se possa trazer uma questão, que, como veremos, é 

levantada, a meu ver, pelas imagens de “Gambiarras”: os modos de presença das imagens nesse 

trânsito intermediático pode desarrumar o pertencimento da imagem a um determinado campo ou 

o de uma certa linguagem a uma determinada mídia e evidencia o aspecto relacional e de 

contaminação como modo de existência próprio das imagens, seja na arte, seja nos meios de 

comunicação. Pensemos por um instante, apenas a título de exemplo, em Diana Arbus, primeira 

fotógrafa americana a participar de uma Bienal de Veneza, e em suas imagens, muitas das quais 

surgiram a partir de projetos para revistas como Glamour, Harper’s Bazaar, Vogue e Sunday 

Times. Pensemos em como Arbus, como tantos outros fotógrafos, cruzou distintos “gêneros”, 

participando inclusive de projetos de fotojornalismo nos anos 60 e 70.  

É do ponto de vista desse trânsito que nos interessará discutir “Gambiarras”. A exposição 

de Cao Guimarães é muito sintomática desses processos que constroem de forma curiosa as 

condições de visibilidade de imagens fotográficas contemporâneas, muitas das quais por vezes 

não “significam nada”, e sim efetuam aquilo que, como veremos a seguir, Dubois chamou de 

uma operação de “designação do real”, que “ operara  aquém de qualquer figuração, no nível 

ontológico da imagem” (Dubois, 1993, p. 77).  

A partir da observação e análise das circunstâncias de produção, legitimação e circulação 

das imagens de “Gambiarras”, busca-se discutir as condições de presença dessas imagens do 

cotidiano, que lhes confere o status de “obra de arte”. Enquanto “arte”, curiosamente, o aspecto 

interpretativo que se poderia ter dessas imagens (o que dizem, como dizem e com que intenção) 

cede lugar a outro conjunto de perguntas que nos ajudem a melhor entender marca 

“contemporânea”.  

Assim, procurei argumentar que as imagens de “Gambiarras” não seriam apenas 

narrativas do cotidiano. Elas seriam uma forma de narrativa sobre os modos de narrar o cotidiano, 

ou seja, de dar a ver aspectos do cotidiano a partir de uma ecologia particular, onde um fazer 

criativo e precário (“jeitinho”) comparece a partir de uma narrativa imagética que é também um 

fazer e uma narrativa. Por sua vez, essas práticas parecem se inscrever no que Philippe Dubois 

(1993) chamou de “lógica do ato” (fotográfico), segundo a qual uma imagem “não extrai sentido 

de si mesma, mas antes da relação existencial – e muitas vezes opaca – que a une ao que a 

provocou” (Dubois, 1993, p. 257). 
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“Estética da Gambiarra” 

Um tijolo que serve de apoio para guardar vassouras; um clips prendendo a alça de um 

sutiã; a metade de um limão usada como cinzeiro (figura 1); uma cadeira de ferro quebrada usada 

como churrasqueira (figura 2); uma batata inglesa e um palito de fósforo para afixar as contas de 

um bar (figura 3); um par de óculos com fios de cobre encapados no lugar de hastes (figura 4). 

Essas3 e outras imagens de invenções e espertezas cotidianas, de “jeitinhos”, comparecem na 

mostra “Estéticas da Gambiarra”, de Cao Guimarães, que esteve de 27 de abril a 1 de julho de 

2012 na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro. 

 

           �          � 
              Figura 1                  Figura 2 

 

�          � 

Figura 3                                                                      Figura 4 

 

O projeto original sobre o universo da improvisação e do “quebra-galho” conta com 100 

imagens fotográficas e vem sendo desenvolvido pelo artista desde 2001, embora tenha sido 

exposto primeiramente na Galeria Nara Roesler, de São Paulo, em 2006.  

Em 2008, parte das imagens de “Gambiarras” foi exibida na primeira exposição individual 

do artista em sua própria cidade, Belo Horizonte, no Museu de Arte da Pampulha. “Mosaico 

Gambiarras” contava com 45 fotos de formatos variados montadas de forma irregular compondo 

precisamente uma espécie de mosaico. O mosaico foi exibido juntamente com outros 3 trabalhos 

                                                
3 Fonte: http://revista.casavogue.globo.com/mostra-expos/mostra-leva-fotografia-brasileira-a-paris/ 
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(1 instalação, filme e uma série fotográfica), dentre os quais o documentário “Mestres da 

Gambiarra”, onde aparece um homem que se considera filósofo, teólogo e inventor e que ensina a 

secar o sapato em dia de chuva; um técnico de laboratório que mostra as invenções usadas no 

laboratório da UFMG e um neurocientista também em seu laboratório. 

 Curiosamente, esse universo do “jeitinho” compareceu na mostra de Belo Horizonte 

também no formato de vídeo e com outra série fotográfica, “Portas abertas”, que mostra como na 

Tailândia as pessoas transportam suas casas para a rua, realizando aí atividades comumente feitas 

em espaços privados. Conversando entre si, esses diferentes trabalhos sobre o universo dos 

“jeitinhos” eram apresentados de uma forma constelacional, indicando que, para o artista, esse 

universo existe de diferentes formas e é não composto em si pelas imagens dos “jeitinhos”, mas 

também por determinados valores estéticos e de percepção do real atribuídas a esse universo pelo 

próprio artista, expressos pelas articulações que faz entre as imagens fotográficas e em vídeo e 

seus modos de apresentação na exposição.  

Em 2012, as imagens de “Gambiarra” foram expostas pela primeira vez no Rio na 

exposição “Estética da Gambiarra”, na Escola de Artes Visuais de Parque Lage, de 27 de abril a 

01 de julho. Em maio e junho estive presente na mostra que ocupava as Cavalariças4 e a 

“Capelinha”, espaço expositivo contíguo às Cavalariças. A mostra era composta por 3 vídeos e 

15 fotos de “jeitinhos” que igualmente “conversavam entre si”, de modo semelhante ao que fora 

exposto em Belo Horizonte em 2008. Mostravam o que parecia ser propriamente uma “estética da 

gambiarra” como conceito para estes trabalhos que exploram o universo do improviso e ao 

mesmo tempo ressaltam aquilo que o artista vê como “micro-dramas da forma” e que o curador 

Felipe Scovino vê, por sua vez, como uma visão do artista das “vicissitudes do mundo” que 

ocorre pela via de um “estranhamento”. 

 Para além das palavras do artista e do curador da exposição, ao ver pela primeira vez as 

imagens “ao vivo”, fora do livro produzido em 2009 ou do site do artista 

(www.caoguimaraes.com), percebi como aquelas palavras e aquelas imagens que “conversavam 

entre si” pareciam existir ali muito além do registro e da documentação de um universo de 

improvisos, da sabedoria popular ou de formas “micro-dramáticas” do real. Ao mesmo tempo, fui 

tomado pela questão da indicialidade, tanto na foto (séries “Gambiarras” e “Paisagens reais – 

tributo a Guignard”, 2009), quanto no vídeo (“Concerto para Clorofila”, 2004; “Sculpting”, 2009; 

“Drawing”, 2011). Foi quando voltei a me perguntar sobre o lugar de “obras de arte 

contemporânea” que todas aquelas imagens-registro ocupavam.  

                                                
4 Espécie de galpão que é um dos espaços expositivos “nobres” do Parque Lage. 
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Desse breve relato, desejo fixar exatamente a idéia de que como registro, as imagens de 

“Gambiarras” apresentam vestígios de uma “fatura” que não é simplesmente a da produção em si 

das imagens do cotidiano e de uma visão de mundo, mas dos modos de dar a ver tal produção, ou 

seja, de seus modos de presença.  

Apesar de apontar para um jogo narrativo - o universo de um fazer (do artista) dado a ver 

por um outro fazer que é a produção de imagens, que, por sua vez, é significado, distribuído e 

legitimado circunstancialmente como arte -, a observação de tal “fatura” não nos conduzirá a uma 

interpretação dessas imagens enquanto narrativa sobre o “jeitinho” ou sobre o universo do 

improviso ou das “vicissitudes do mundo”. Ou seja, a questão que desejo levantar aqui não é no 

sentido de nos perguntar o que tal fazer ou tal universo quer dizer, qual a intenção do artista, ou 

se tais imagens são ou não arte, documento ou meta-discurso ou ainda se as imagens importam 

pelo que mostram ou pela “carga dramática” que carregariam pelo modo como foram feitas ou 

porque foram feitas por um “artista”. Antes, interessa aqui saber o que essas imagens implicam 

enquanto narrativas não do mundo ou sobre o mundo, mas de um modo de atribuir sentido às 

imagens que torna possível toma-las como “arte” e não simples “representação do mundo”, no 

caso universo do improviso e seus modos de percepção.  

Curiosamente, a natureza indicial das imagens parece ali passar por algum processo de 

“tradução”5 que faz com que esse caráter indicial seja de certa forma transformado, de forma 

conferir à imagens um estatuto de “obra de arte”. Tendo a imagem a rigor sempre um caráter de 

índice, como afirma Dubois (1993), essa mudança de estatuto parece apontar para uma dimensão 

relacional das imagens que nos permite pensa-las como uma forma de narrativa. Porém, na 

perspectiva que estamos adotando, não se trata da saber o que ou por que as imagens narram, e 

sim, de compreendê-las elas mesmas como construção narrativa, como lugar de produção de 

sentido, através das articulações entre seus modos de produção, legitimação e circulação. 

O que as imagens e a exposição “Estética da Gambiarra” coloca como questão para mim é 

o que os modos de presença dessas imagens podem implicar para a construção da visualidade da 

fotografia contemporânea e para a compreensão de alguns dos elementos que organizam a 

experiência do fotográfico hoje, que me parece estar associada a questão do “trânsito” por 

distintos lugares e linguagens, dentro e fora da arte. 

Outro aspecto dessa questão que pode e deve ser tensionado no campo da comunicação é 

o do próprio estatuto e o sentido desse registro e desse documental, num momento em que se 

                                                
5 O termo “tradução” deve ser entendido aqui no sentido dado por Bruno Latour (2005): como um conjunto de 
relações que transformam elementos em estado de interação por uma afetação recíproca, que o autor chama também 
de “mediação” ou “rede”.  
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percebe claramente que nunca é o real que emerge da representação, mas sua imagem. Ou seja, 

registro e documento não enunciam sozinhos nem podem criar por si efeitos para uma 

enunciação, seja ela informativa ou de convencimento, pois não prescindem de um esforço ou de 

uma ação material, relacional e discursiva que inclusive situe e valide sua enunciação. Sendo a 

enunciação uma prática comunicativa organizada a partir de instâncias concretas e inscrita na 

história e na cultura, esta é, portanto, indissociável dos jogos e das questões que constituem a 

enunciação enquanto prática de produção de sentido e de modos de apreensão do sensível.  

 

Se você não pode falar, aponte 

Meu primeiro contato com as imagens de “Gambiarras” não foi, porém, a exposição do 

Parque Lage. A primeira vez que vi as imagens desse “universo do improviso” foi em 2009, 

através do livro (figura 5) que documenta parte das imagens produzidas no projeto de Cao 

Guimarães, ao qual tive acesso na biblioteca do Oi Futuro, centro dedicado à arte e tecnologia no 

bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. 

 
Figura 5 

 

Logo descobri que o livro era de edição restrita e fora publicado por ocasião da 2a. Trienal 

Poligráfica de San Juan, 3 anos após a primeira exposição das fotos do projeto na Galeria Nara 

Roesler, em São Paulo, em 2006. À época, a publicação não foi considerada apenas como uma 

espécie de catálogo da exposição ou uma documentação dos “jeitinhos”, aos quais o título do 

trabalho (“Gambiarras”) remete: formas criativas e precárias “de driblar o cotidiano”, conforme 

aparece em matéria publicada no Caderno 2 do Estadão Online, em 22 de agosto de 2006.  

“Gambiarras-livro” foi considerado um “livro de artista”, cujo status não é o de uma 

publicação de cunho informativo ou de simples documento, mas sim, de um objeto que constitui 

um veículo para ideias de arte: “uma forma de arte em si, apresentando pouca ou nenhuma 

relação com as monografias, os livros-museu imaginário, as edições de luxo (que muitos artistas 

costumam fazer em colaboração com escritores e poetas), os álbuns de gravura, de reproduções 
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etc” (Fabris e Da Costa, 1985, p.3). Por vezes, obras únicas e de pouca circulação, esses “livros-

objeto” costumam ser expostos com outras obras.  

O fato é que, além do meu primeiro estranhamento em perceber que Cao Guimarães 

também produzia e expunha fotografias, além de seus filmes e vídeo-instalações, tais imagens, 

por estarem situadas num “livro de artista”, pareciam ganhar ali um outro sentido além do 

simples documentação de “jeitinhos”. Apesar disso, o próprio artista, selecionado naquele mesmo 

ano para a 27a Bienal de Arte de São Paulo (cujo tema era “Viver juntos”), afirma, na referida 

matéria do Estadão, que “Gambiarra” seria um olhar sobre a precariedade e a criatividade da 

cultura popular, “um tema rico, espelho de nossa cultura”.  

É certo que em “Gambiarras”, as imagens documentam pequenos atos cotidianos (no 

caso, a esperteza de um fazer e de um saber práticos) e o fazem invocando lugares, sujeitos e 

situações que habitam as cenas comuns de nossas cidades. Mas, curiosamente, esses tipos de 

imagens não são um fenômeno isolado: são operações bastante recorrentes no âmbito da arte 

contemporânea e na própria história da fotografia. São maneiras de dar a ver pessoas e coisas, ou 

seja, narrativas que falam em um presente e não apenas de ou sobre o presente. Esse é um aspecto 

que me parece intrigante em “Gambiarras”. 

As imagens contidas no livro, tanto quanto nas exposições, cumprem, por um lado, esse 

papel de registro e de documentação de um fazer popular no cotidiano, assumindo assim uma 

função informativa e cultural que geralmente vemos nos meios de comunicação. São imagens que 

poderiam ter sido publicadas em alguma reportagem de uma revista semanal ou mesmo na coluna 

de um jornal diário, como aconteceu tantas vezes com Diane Arbus e André Kertesz, por 

exemplo. Mas, não. As fotos estavam num “livro de artista” e faziam parte de uma exposição não 

de fotojornalismo, mas de “arte contemporânea”, onde assumiam um status de objeto artístico. O 

que parece ser um paradoxo – as fotos são ao mesmo tempo uma forma de registrar “gambiarras 

diversas pelo Brasil e pelo mundo afora” e ao mesmo tempo objetos de arte - é importante não 

por permitir advogar para essas imagens uma especificidade “artística” por serem feitas por um 

artista plástico-cineasta, mas por que nos permite formular outras questões para essas imagens ou 

formulá-las de outra forma. 

Curiosamente, um grande número de galerias e museus de arte no Brasil e em todo mundo 

expõe hoje cada vez mais fotografias ao lado de pinturas, esculturas, além de vídeos, instalações 

e obras digitais. Muitos pesquisadores e historiadores de arte vem atentando para este fato e se 

perguntando sobre o estatuto do que vem sendo chamado de “fotografia contemporânea” 
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(Rouillé, 2005; Poivert, 2010; Cotton, 2010), que seria vista como uma produção imbricada com 

o universo da arte contemporânea, embora não como uma exclusividade deste.  

Na tentativa de entender essas imagens, esses e outros autores levantam uma questão que, 

na verdade, é bem antiga: a histórica relação entre arte e fotografia, principalmente na relação da 

fotografia com a pintura, mas também com o cinema e com o vídeo. Tal relação vem sendo 

discutida pelo menos desde o final do século XIX, com o movimento pictorialista, no seio das 

primeiras vanguardas (Fabris, 2011) e ao longo de quase todo o século XX, como bem demostrou 

Dubois (1993). Sem querer recolocar essa longa discussão nos limites estreitos desse texto, 

gostaria de reter dela pistas que nos ajudem a pensar as imagens de “Gambiarras” e seus modos 

de presença. Enquanto “fotografia contemporânea”, as perguntas que me parecem acertadas de 

fazer talvez sejam: o que seria propriamente “contemporâneo” nessas imagens? O que as 

diferencia de outras imagens fotográficas que vemos todos os dias nos jornais e revistas e que 

também realizam registros e documentam fatos cotidianos? Ou então das imagens que circulam 

pela internet e são compartilhadas em plataformas como Flickr ou Picasa? O que define seu status 

e sua diferença com relação a outras imagens?   

Tais perguntas são formuladas no âmbito daquilo que Rancière (2009) chamou de 

“partilha do sensível”: 
“o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um 
comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do 
sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa 
repartição das partes e lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de 
atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à 
participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha” (RANCIÈRE, 2009, p. 15)  
 

Certamente, essas perguntas não foram feitas quando vi pela primeira vez o livro de Cao 

Guimarães (até hoje esgotado e indisponível para compra). Mas ao vê-lo na biblioteca do Oi 

Futuro em 2009, uma espécie de vírus já se alojara em minha curiosidade de pesquisador e ficaria 

latente, até este ano, quando tive finalmente a oportunidade de ver a exposição do artista no Rio 

de Janeiro. Foi a partir da exposição - que se impôs a mim como tema desse texto -, que posso 

inclusive pensar agora tais imagens como objeto da pesquisa que inicio este ano sobre as relações 

entre arte e fotografia, mais especificamente sobra a construção da visualidade da fotografia 

contemporânea no contexto da arte. E foi a partir da exposição que surgiram também outras 

perguntas e pistas.  

As imagens de “Gambiarras”, ao mostrar “jeitinhos” feitos no cotidiano, não parece 

ganhar seu status de “arte” por causa de uma “estetização” das imagens ou de um eventual caráter 

alegórico, no sentido benjaminiano (imagens que remetem a outras imagens ou que podem ser 
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lidas a partir de outras imagens). As imagens são indiciais, registros de um real, e, nesse sentido, 

documentação mesmo desses “jeitinhos”. Não são nenhum meta-discurso. Seria preciso então 

buscar em outra parte um entendimento de sua vinculação com a arte e a construção de seu 

sentido como “obra ”, se não quisermos, claro, entender essa construção apenas como discursiva 

(um curador e uma instituição criam uma outra realidade para as imagens pelo discurso).  

Meu argumento, precisamente, é que esse outro lugar não parece ser unicamente o do 

discurso da arte ou de suas instituições, que diretamente legitimariam essas imagens enquanto 

“arte” (Danto, 2004). Mas talvez no que estou chamando aqui de “modos de presença” dessas 

imagens, ou seja, o conjunto das circunstâncias ou das condições de sua produção e de sua 

circulação, ou ainda, as operações de “tradução” que ocorrem no ato de dar a ver essas imagens 

que aí sim forjariam seu sentido. Logicamente, enquanto imagens, as fotos de “Gambiarras” são 

representações, índices “de uma coisa” e não “a coisa” em si. Mas é justamente aí que algo 

parece ocorrer, algo que afeta não sua natureza de índice, mas a da comunicação feita a partir 

delas enquanto índices. O que está em jogo, afinal, não parece ser o significado das imagens, mas 

seu estatuto de “arte” e de “fotografia contemporânea”.  

Observando as imagens, primeiramente no livro e depois na exposição, não foi possível 

deixar de lembrar que para Dubois o caráter indicial da fotografia tem dois princípios, o de 

atestação e o de designação. O primeiro atesta, por contiguidade, “ontologicamente o caráter 

daquilo que mostra” (Dubois, 1993, p. 73). O segundo tem um caráter de dar a ver, de apontar 

para aquilo que se mostra. É esse segundo princípio, de designação, que parece presidir, em parte, 

os modos de presença das imagens de “Gambiarras”. Elas não apenas atestam os “jeitinhos”, mas 

também apontam para eles sem propriamente falar sobre eles.  

Voltando a Dubois, é preciso enfatizar a diferença que ele propõe pensar entre a ação de 

“designar” e a de “significar”. Para Dubois, “o índice nada afirma, só diz Ali” (Dubois, 1993, p. 

76). Afirma ainda:  
“se quisermos compreender o que constitui a originalidade da imagem fotográfica, 
devemos obrigatoriamente ver o processo bem mais que do que o produto e isso num 
sentido mais extensivo: devemos encarregar-nos não apenas, no nível mais elementar, das 
modalidades técnicas de constituição da imagem (a impressão luminosa), mas igualmente, 
por uma extensão progressiva, do conjunto de dados que definem, em todos os níveis, a 
relação desta com sua situação referencial, tanto no momento da produção (...) quanto no 
da recepção (...).  (DUBOIS, 1993, p. 66) 

 

Por uma absoluta incapacidade minha de não realizar associações, a relação entre índice e 

significado me fez lembrar aqui de uma música da artista americana Laurie Anderson, chamada 

“If you can’t talk about it, point to it” (senão pode falar sobre isso, aponte), em que ela 
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problematiza precisamente a questão da representação, no que ela tem de arbitrária e totalizante, 

quando implica um desejo de se colar ao real, criando com a imagem um discurso de verdade.  

Se o índice tem um sentido ou um poder, é o da designação: “indicar, sublinhar, mostrar 

sua relação singular com uma situação referencial determinada” (Dubois (1993, p. 76) e não 

produzir por si mesmas significados para o real. É esta operação de designação que vejo em 

“Gambiarras”, num primeiro momento. Contudo, considerando as redes de relações em que se 

inserem tais imagens-índice, é preciso reconhecer que elas remetem também a outros níveis de 

designação (mas não de significação): ao mesmo tempo que as imagens apontam para “jeitinhos”, 

indicam também seu modo de presença, por uma relação que as situa “numa situação referencial 

determinada”, que seria dada, no caso, por quem as faz, como, por que e como são mostradas.  

Este argumento pode ser útil para pensarmos as condições de visibilidade das imagens e 

da construção de seus sentidos, dentro ou fora do campo da arte, pois nos permite pensar a 

fotografia para além de seu aspecto imediato de representação, e mais como objeto cultural e 

histórico construído numa rede de mediações ou traduções (Latour, 2005).  

O pensamento de Dubois vai encontrar-se aqui com o do filósofo americano-canadense 

Patrick Maynard, quando este afirma que ao olharmos uma imagem é possível não apenas atentar 

para seu aspecto de representação, mas para como “a imagem apresenta seu motivo e como esse 

motivo foi usado para fazer a imagem” (Maynard, 1997, p. 289).  

Elucidar esse aspecto seria, portanto, pensar a imagem como efeito ou “tradução” no 

sentido dado por Latour (2005) e de “partilha” (Rancière, 2009) de um conjunto de ações e 

relações que a organizam e a tornam reconhecível em algum grau em um certo contexto por 

alguém. Para Maynard, perscrutar os traços da “fatura” de uma imagem seria possibilitar sua 

inscrição em certos modos de ver e de dar a ver, o que em última instância, para este autor, 

afetaria a experiência estética da imagem, ou seja, seus modos de percepção e recepção. 

Essa abordagem me parece importante por dois motivos: para não produzir para a 

“fotografia contemporânea” uma marca distintiva dada apenas por sua inscrição no presente e 

também para não reificar uma suposta “especificidade” para a fotografia feita por artistas ou 

apropriada por estes apenas por um chancela do “mundo da arte”. Pensar a fotografia como 

construção que se dá em uma rede de relações (ou numa situação referida determinada, como diz 

Dubois) implica pensar a produção de imagens feitas no presente como um fazer e um dizer 

circunstanciados. Nesse sentido, os modos de presença das imagens podem ser pensadas tanto na 

arte quanto nos meios de comunicação, com a condição que não sejam pensadas apenas como 
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modos de narrar o presente ou sobre o presente, mas como formas e, si de uma narrativa feita 

num presente.  

Esse lugar da imagem como narrativa é construído justamente a partir da observação de 

que as imagens são infiéis a nosso desejo de captura e de totalização do real exatamente porque 

estão inscritas num trânsito por distintas intenções, lugares e linguagens, que, por sua vez, 

formam redes de relações que forjam as condições de produção e de circulação das imagens e ao 

mesmo tempo as impendem de “dizer o real” puramente referenciado por sua representação. 

Finalmente, pensar a fotografia como construção e a partir de seus modos de presença me parece 

hoje uma condição epistemológica não negligenciável nos estudos da imagem na comunicação e, 

particularmente na fotografia. 

Tal abordagem se inspira em diversos autores, tanto da história da arte (Krauss, 2002; 

Rouillé, 2005; Arras, 2006; Poivert, 2010), quanto da própria Comunicação (Kossoy, 2002; 

Lissovsky, 2008; Fabris, 2011). Maurício Lissovsky, por exemplo, analisa as origens da 

fotografia moderna e suas condições de individuação e visibilidade, através de uma série de 

imagens de fotógrafos como Atget, Walker Evans, Diane Arbus, August Sanders, Cartier 

Bresson, Sebastião Salgado, Alexander Rodtchenko, André Kertesz, dentre outros fotógrafos do 

século XX, em diálogo com as análises de diversos autores como Benjamin, Sontag e Krauss. O 

resultado é a fotografia pensada como “uma estrutura, um funcionamento, um campo de jogo” 

(Lissovsky, 2008, p. 12), não como forma de descrever o mundo, mas de pensa-lo. Também 

Kossoy (2002), ao pensar a fotografia como inserida em “tramas ideológicas” nos faz percebê-la 

em sua natureza fictiva e como essa natureza ajuda-nos a problematizar seu caráter de “dizer o 

real” para colocar a questão desse “dizer” como algo que modula a experiência do fotográfico. 

Talvez por isso, desde a primeira vez que vi o livro “Gambiarras” fiquei com esse 

segundo estranhamento latente e que foi reativado pela exposição no Parque Lage e que me 

levaram a escrever este texto: as imagens parecem funcionar como uma espécie de representações 

que “não representam”, no sentido de que têm um caráter mais complexo do que o “apontar algo” 

ou de “produzir significado” para algo. Ser um “olhar sobre” e não um “discurso sobre” - uma 

mensagem codificada em forma de imagem ou finalmente, algo que “quer dizer” alguma coisa - 

parece fazer toda a diferença, pelo menos em “Gambiarras”.  

Esse “olhar sobre”, que corresponderia ao princípio de designação de Dubois, é também o 

que para este autor caracterizaria parte do modo de construção da visualidade das obras de arte 

contemporâneas e não raro seu próprio sentido (Dubois, 1993). Mais importante que isso, porém, 

será perceber que exatamente por terem esse atributo de “apontar” para algo que é mostrado, 



 

Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012	  
II	  Colóquio	  Brasil-‐Chile	  de	  Ciências	  da	  Comunicação 

 
 

 14 

essas imagens se inserem numa operação relacional graças à qual se forja o sentido para essas 

imagens enquanto “obra de arte”.  

Logo, o “poder designador do índice” do qual fala Dubois, embora não deixe de estar 

presente, não basta em si para produzir sentido para as imagens. Este só emerge do próprio 

processo de designação, como sugere Dubois. Ou seja, é a “imagem-ato” - não simplesmente 

como ato de apontar, mas, sobretudo, de apontar de um certo modo - que constituirá o sentido da 

imagem enquanto “obra de arte”. É que, apesar de não ser um "falar sobre", o "apontar" é 

também um dizer, uma enunciação de outra ordem, que por não estar isolada da rede de relações 

que a produz, pode, por isso mesmo, ser visto como um modo de evidenciar seu caráter de “modo 

de fazer” e de “dizer”, de narrativa, em suma. 

Assim, embora possa ser ativado como uma chave de leitura para essas imagens, o 

princípio de designação não “explica” tais imagens, apenas nos indica ou aponta, primeiramente, 

o caminho pelo qual se pode pensar no caráter “artístico” dessas imagens ou considera-las como 

um pensamento sensível que vem da arte e não de uma narrativa jornalística sobre o cotidiano, 

por exemplo. Em segundo lugar, aponta ou indica que enquanto operação de designação, o ato de 

produção de tais imagens não se dá descolado de seu contexto nem de suas formas e espaços de 

circulação e de legitimação, ou seja, das formas como esse “comum”, enquanto algo que nos é 

dado a ver, é “partilhado”, no sentido de Rancière, quer dizer, dividido, organizado e 

semantizado, de modo a forjar para essas imagens um modo de presença “próprio” e ao mesmo 

tempo uma “especificidade” que diferencia essas imagens de outras.   

 

Conclusão ou a narrativa como “lógica do ato” em Gambiarras 

Ao tratar do projeto “Gambiarra”, busquei seguir minha suspeita acerca do lugar que essas 

imagens ocupam como “obras de arte”, de sua suposta “especificidade” por simplesmente serem 

feitas por um “artista e cineasta que fotografa”. Como foi mencionado, tais imagens poderiam ter 

sido feitas por um jornalista fotógrafo e terem aparecido num veículo de comunicação e não 

numa exposição de arte.  

O modo de presença dessas imagens nos indicam um outro modo de pensa-las. Como 

afirma Arlindo Machado, “a fotografia não pode ser o registro puro e simples de uma imanência 

do objeto: como produto humano, ela cria também com esses dados luminosos uma realidade que 

não existe fora dela, nem antes dela, mas precisamente nela” (Machado, 2001, p. 40). A 

afirmação de Machado corrobora com nosso argumento de que a questão parece ser a natureza da 

comunicação dessas imagens que, enquanto narrativas e, portanto, enquanto modo de fazer e 
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dizer, designam e apontam para o que mostram, e ao fazer isso, permitem sua transformação em 

outra coisa sem deixar, no entanto, deixar de ser o que são, documento e arte. Nesta operação 

está a noção de “imagem-ato” ou da “lógica do ato” em Dubois. Se por um lado, essas imagens 

não perdem seu aspecto indicial e de registro, por outro, enquanto índice comparecem também 

como objeto de uma “tradução” (Latour, 2005). São a base da ativação da força e o sentido dessas 

imagens enquanto documento, a partir de sua inserção em uma cadeia de sujeitos, ações, lugares 

e objetos.  

De fato, se formos desdobrar a afirmação de Machado, poderíamos dizer, como coloca 

Dubois, que a imagem é antes de tudo índice do real por sua contiguidade com ele, mas já o ato 

fotográfico que o organiza não o é. Minha aposta aqui é a de que é o processo-operação-

construção que configura a experiência do fotográfico enquanto “ato-rede” e que parece ser 

narrado por essas imagens. Nesse sentido, os modos de ver e dar a ver das imagens na atualidade, 

imagens “em trânsito” por lugares e linguagens distintos, não seriam caracterizados por ser 

apenas uma (outra) forma de narrativa sobre o mundo, mas uma questão de narrativa que se 

organiza numa “lógica do ato”, em que a separação entre produto e processo deixam de ser 

pertinentes, como propõe Dubois.  
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