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Através das imagens: estratégias de rememoração e de sobrevivência histórica do 

“Gabinete Digital” na relação com os cidadãos1. 
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RESUMO 

 

Reflexão sobre as estratégias de rememoração e de sobrevivência histórica do “Gabinete 

Digital” na relação com os cidadãos à luz das teorias sobre imagem, representação e 

rememoração de Georges Didi-Huberman, Jacques Rancière e Andreas Huyssen. O 

objetivo aqui é discutir o papel das imagens-arquivo, contidas nesse ambiente virtual de 

participação social, no processo de interpretação e de construção do conhecimento 

histórico dessa realidade, compreendendo que as imagens-arquivo estão no mundo 

virtual, - que oferece um apelo maior do que o mundo material, por ser rápido e simples, 

evitando o conflito e as resoluções lentas -, e têm um poder de sedução eficaz na relação 

com cidadãos e cidadãs. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: imagens-arquivo; representação; rememoração; e relação com 

cidadãos. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Começo afirmando que o “Gabinete Digital” é um objeto político. Um objeto que 

faz parte da representação política do governo do Estado do Rio Grande do Sul (RS) no 

mundo virtual, estendendo-se, por conseguinte, ao mundo material. No mundo virtual, 

rápido e simples, o “Gabinete Digital”, enquanto ambiente virtual de participação social3, 

é uma das formas expressivas que o governo se dar a ver e se oferece à população em 

uma experiência de inteligência e tactilidade coletiva normatizada. 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Professora Adjunta IV do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão (desde 1998), Mestre 

em Comunicação pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, São Bernardo do Campo (1995)o e doutoranda do 

programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUCRS..E-mail: l-jeronimo@hotmail.com. 

  
3 Apropriei-me do termo cunhado no Decreto nº 8.243/2014 (art. 2º, inciso X). Ele é utilizado para significar 

“mecanismo de interação social que utiliza tecnologias de informação e de comunicação, em especial a internet, para 

promover o diálogo entre administração pública federal e sociedade civil”. 
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Entretanto, enquanto objeto político (virtual), constitui-se de outros objetos não 

corpóreos que, pela representação, têm uma performatividade de legitimação política: as 

sessões de fotos e vídeos (arquivos). Essas sessões parecem fazer parte da estratégia de 

rememoração do próprio “Gabinete Digital” e do governo. A partir dessa estratégia, é 

possível construir marcas de representação política do governo mais fácil de ser 

percebidas pelos cidadãos, considerando a complexidade das relações entre tempo e 

espaço. Suspeito que as imagens contidas nessas sessões fazem do “Gabinete Digital” 

também um espaço para sobrevivência histórica do atual governo do RS. 

O objetivo aqui é discutir o papel das imagens-arquivo, contidas no “Gabinete 

Digital”, no processo de interpretação e de construção do conhecimento histórico dessa 

realidade, compreendendo que as imagens-arquivo estão no mundo virtual, - que oferece 

um apelo maior do que o mundo material, por ser rápido e simples4, evitando o conflito e 

as resoluções lentas -, e têm um poder de sedução eficaz na relação com cidadãos e 

cidadãs. E que dentro da transitoriedade, instabilidade e superficialidade desse mundo há 

possibilidade de constituir representação (política) histórica do “Gabinete Digital”, do 

governo e da realidade em que eles se encontram.   

Através dos arquivos (bancos de dados) de imagens e palavras, o “Gabinete 

Digital” parece fornecer o que Arlette Farge (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.130) chama 

de “esboço vivo” da interpretação a reconstruir o passado (no futuro), facilitando a 

rememoração; parece fornecer uma reaproximação rápida, potente, de fácil acesso e 

ubíqua, aos acontecimentos e fatos sobre a prática de participação cidadã dentro de um 

momento social e cultural. 

Para refletir sobre isso, me aproprio de algumas vozes que me ajudam a trabalhar 

com as relações entre imagens e representação; imagens e rememoração; e imagens e 

sobrevivência histórica e política . 

 A primeira voz é a de Georges Didi-Huberman sobre a categoria imagem-arquivo 

na obra Imagens, apesar de tudo (2012). A segunda é a de Jacques Rancière sobre o que 

quer dizer representação, na obra O destino das imagens (2012). A terceira voz que me 

aproprio é a de Andreas Huyssen, especialmente ao trabalhar com a relação rememoração 

e esquecimento, na obra Seduzidos pela Memória (2000). O curioso é que me aproprio de 

                                                           
4 Aqui, rapidez significa velocidade de acesso e simplicidade o caminho que pode ser percorrido pelo usuário sem ter 

que passar por vários estágios, sem exigir dele um nível cognitivo muito alto e um nível de movimento muito extenso. 

A rapidez e a simplicidade são garantidas pelas várias camadas de softwares criadas para o ambiente virtual.  
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vozes pós-modernas para falar de um objeto que é do mundo virtual, mas que parece fazer 

parte de uma ideologia moderna. Como se eu estivesse (ou estou) num campo cinzento 

de transição e transitório. Esta pode ser uma das conexões entre o objeto da minha futura 

tese – Diálogo entre Governo e População em espaço comunicacional online - e uma 

perspectiva pós-moderna5 da cultura. 

 

2. IMAGENS-ARQUIVO E REPRESENTAÇÃO 

 

A criação de duas sessões (Fotos e Vídeos) no “Gabinete Digital” parece 

reproduzir “a crença de que uma imagem mostra-nos diretamente a realidade que as 

palavras só podem comunicar de maneira frágil e infiel” (CONNOR, 2012, p. 83). Pensar 

dessa forma seria o mesmo que colocar em oposição a “imagem sem imaginação” à 

“palavra inimaginável”; a prova à verdade; o documento histórico ao monumento 

imaterial, segundo Didi-Huberman (2012, p. 134). É o pretexto para desqualificar o 

testemunho, a fala do sujeito e absolutizar a ideia de que “a imagem vale mais que mil 

palavra”.  Mas, imagens e palavras não se opõem. Então, pergunto: qual o papel da 

imagem no processo de conhecimento e de interpretação de uma realidade, de um objeto 

político, sem que ela represente uma oposição às palavras? 

As imagens, segundo Didi-Huberman (2012), nessa relação com a palavra, 

“alargam as vias – ou as vozes – do testemunho” (p. 144). Permitem “ver melhor, ler 

melhor, no sentido de Benjamin” (p. 145); permitem imaginar melhor o contexto do 

acontecimento, procurando fazer a descrição impossível. Para ele, a imagem é nada, e é 

tudo; não é algo absoluto. A imagem é uma impureza necessária ao saber, à memória e 

até ao pensamento geral. A imagem, 

 
É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar, mas 

também de outros tempos suplementares – fatalmente anacrônicos, heterogêneos 

entre eles, que, como arte de memória, não pode aglutinar (DIDI-HUBERMAN, 

2012a, p.216). 

 

 Então, ver uma imagem ajuda a ver melhor, a conhecer uma cena, um 

acontecimento? Didi-Huberman se apropria do olhar de Jean-Paul Sartre6 para explicar o 

                                                           
5 No sentido de uma modernidade sem ilusões. 
6 A obra que Didi-Huberman se refere de Jean-Paul Sartre é O imaginário. Psicologia fenomenológica da 

imaginação. 
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papel da imagem no pensamento e no saber. Ele entende que o conhecimento imprescinde 

de sua “necessária passagem pela visão do objeto” (2012, p.146). A imagem é um ato, 

e não uma coisa, não é um receptáculo, não é um instrumento. Digo que não é algo 

estático. Mas sim, desliza, conforme o olhar atencioso (ou não) do sujeito (social, 

político). Didi-Huberman (2012, p.146), para ilustrar essa ideia, captura o seguinte 

pensamento de Sartre:  

 
Sempre prestes a ficar na materialidade da imagem, o pensamento escapa 

escorregando para outra imagem, desta para outra, e assim por diante. [...] É 

absurdo dizer que uma imagem pode prejudicar e reprimir o pensamento, ou então 

teremos de assumir que o pensamento se prejudica a si próprio, se perde de si 

mesmo em meandros e desvios. [...] O pensamento assume uma forma imagética 

quando quer ser intuitivo, quando quer fundar as suas afirmações na visão do 

objeto. 

 

 

Se entendi o que Didi-Huberman quer nos dizer, entendo que ao olhar para as 

fotos ou vídeos contidos no “Gabinete Digital” não significa fiar-se nelas, nem que elas 

me conduzam a uma falsa percepção. Significa que, ao olhar tais imagens, eu viso um 

pouco mais de precisão sobre aquela realidade. 

Estou me apropriando da defesa que Didi-Huberman faz da importância dos 

rastros de movimento da imagem que pode “articular a observação da própria imagem 

com a quase-observação dos acontecimentos que ela representa” (2012, p. 148). E, ainda, 

 
Esta quase-observação, lacunar e frágil em si mesma, tornar-se-á interpretação, 

ou “leitura”, no sentido de Walter Benjamin, quando forem convocados todos os 

elementos do saber – documentos escritos, testemunhos coesos, outras fontes 

visuais – susceptíveis de serem reunidos pela imaginação histórica numa espécie 

de montagem ou de puzzle, com o estatuto, para dialogar com Freud, de 

“construção de análise”. 

 

 Após esse primeiro entendimento, surge uma questão: Até que ponto uma 

imagem, quando arquivada, pode compor a interpretação de um acontecimento? O que 

acontece “quando a imagem toca o real” (DIDI-HUBERMAN, 2012)? 

 

Imagem-arquivo 

 

Segundo Didi-Huberman, “a imagem de arquivo é apenas um objeto nas minhas 

mãos, uma tiragem fotográfica indecifrável e insignificante enquanto eu não estabelecer 
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a relação – imaginativa e especulativa – entre o que vejo aqui e o que sei por outras vias” 

(2012, p. 146). A partir daí, entendo que ao tocar o real, a imagem produz conhecimento. 

Ao olhar uma imagem arquivada continuo complementando meu saber sobre uma 

história. Ao constituir um conhecimento histórico, a imagem produz:  

a) a possibilidade de arqueologia crítica e dialética;  

b) a anamnese (capacidade de relembrar) figurativa;  

c) o “clarão magistral de uma interpretação cultural e histórica, retrospectiva e 

prospectiva” (2012a, p. 212);  

d) o desvelamento7 que nos leva adiante; e  

e) orientação no pensamento histórico. 

A imagem é provida de sintaxe (método de combinação das unidades menores) e 

de ideologia (operação de construção social de sentido sobre o acontecimento). 

Entretanto, quem produz a imagem pode fazer escolhas sobre a combinação de elementos 

(ângulo, plano, iluminação, cores, etc.) na constituição da imagem; quem olha a imagem 

pode criar outra imagem a partir da primeira, como no caso da foto publicada pela 

assessoria de imprensa do governador Tarso Genro (RS) que fora transformada em outra 

imagem (meme) por internautas (ver figura 1). 

Figura 1 – Foto divulgada pela assessoria de Tarso Genro e outra imagem criada 

no tumblr Pula Tarso. 

 
Fonte: KOKAY (2013)  e TUMBLR (2013)  

                                                           
7 Desvelar no sentido de “tirar o véu que encobre o objeto”, ou seja, fazer as imagens falarem o que é o objeto político. 

“Significa identificar as camadas de imaginário no real (no vivido ou plasmado numa obra simbólica) e as camadas de 

real num imaginário (nas marcas do concreto no redimensionado simbolicamente” (SILVA, 2011, p. 30). 
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Em relação à perspectiva ideológica, tanto quem produz a imagem-arquivo como 

quem a “lê” operam uma construção de sentido sobre o mundo com as mesmas 

possibilidades. Mas, ainda fica uma questão: ao estabelecer relação com uma imagem-

arquivo, o que devo considerar para além do que já foi dito? 

A palavra arquivo nessa questão vem para o primeiro plano. Então, recupero duas 

visões concordantes e entretecidas sobre ele: a de Didi-Huberman (2012) e a de Arlette 

Farge (capturada por Didi-Huberman). A partir delas, escolho três aspectos a considerar:  

1) a natureza essencial do arquivo;  

2) o arquivo como elemento de reconstrução social de sentido; e  

3) o arquivo estabelecendo o limite das representações. 

Para Arlette Farge, o arquivo é essencialmente lacunar. Ele se constitui pelo que 

está visível, explícito e pelo não dito. As lacunas contidas entre uma foto e outra, entre 

um vídeo e outro, entre uma foto e um vídeo, ou ainda, nas edições de imagem e na 

mixagem dos sons, se constitui o interdito. Para Farge, “o arquivo não é um stock de que 

se retirariam coisas por prazer; ele é constantemente uma falta – e até, por vezes, a 

impotência de não saber o que fazer dele” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 130). 

Com isso, o arquivo não dá à memória social um sentido cristalizado. “Ele é 

sempre – incansavelmente – uma história em construção de que o resultado nunca é 

inteiramente abarcável” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 130). Assim, as imagens de 

arquivo, como é o caso da sessão fotos e vídeos do “Gabinete Digital” (figura 2), são tão 

necessárias quanto são lacunares. 

Figura 2 – Barra superior de acesso aos arquivos de fotos e vídeos 

 

        Fonte: www.gabinetedigital.rs.gov.br  

http://www.gabinetedigital.rs.gov.br/
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 Sendo lacunares, as imagens de arquivo não são um reflexo imediato do real, mas 

são a possibilidade de construção da história em torno das lacunas, podendo ser 

preenchidas pela subjetividade do olhar do sujeito. O que articula essa natureza com a 

reconstrução do sentido do acontecimento. 

 No arquivo, 

 
[...] cada descoberta surge nele como uma brecha na história concebida, uma 

singularidade provisoriamente inqualificável que o investigador vai tentar 

remendar no sentido de tudo aquilo que já sabe, para produzir, se possível, uma 

história repensada do acontecimento em questão. “O arquivo quebra as imagens 

preconcebidas” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 130). 

 

 

 Ao quebrar as imagens preconcebidas, dois caminhos são percebidos por Didi-

Huberman na reconstrução de sentido: 

 
Por um lado, o arquivo desmembra a compreensão histórica em virtude do seu 

aspecto de “fragmento” ou de “vestígio bruto de vidas que de modo nenhum 

exigiam ser assim contadas”. Por outro lado, “abre-se brutalmente a um mundo 

desconhecido”, liberta um “efeito de real” absolutamente imprevisível que nos 

fornece o “esboço vivo” da interpretação a reconstruir (DIDI-HUBERMAN, 

2012, p. 130). 

 

 

 Aí está a possibilidade de subjetividade do olhar ao acessar os arquivos de fotos 

e vídeos. A possibilidade de complementar o conhecimento sobre o acontecimento e de 

adquirir o sentido social dele, sempre por se refazer. Daí também surge a necessidade do 

arquivo ser permanentemente reconstruído. E de, constantemente, reaprendermos a lê-lo, 

assumindo uma posição dialética. É necessário “não ver nas fontes ‘nem janelas abertas, 

como creem os positivistas, nem muros que obstruem a visão, como defendem os 

cépticos’” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 133). Nesse sentido, o próprio arquivo de 

imagem estabelece o limite da representação – na produção e na aquisição de sentido 

sobre a coisa -, agindo na nossa própria atividade de saber e de pensar. Mas, o que afinal 

é representação? Como uma imagem-arquivo é a representação de um objeto ou do real? 
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Representação 

 

Representar significa fazer ver e fazer crer, dar a conhecer e fazer reconhecer. 

As representações se incluem no real realizando o sentido e o consenso sobre outro 

sentido. A representação, segundo Pierre Bourdieu em O poder simbólico (2004), 

depende profundamente do conhecimento e do reconhecimento. Assim, a imagem que 

representa algo ou alguém depende do conhecimento e do reconhecimento de outrem. 

Aqui reside seu dialogismo8.  

Para Jacques Racière (2012, p.119), o representável é o apresentável, o pensável, 

o tratável, o desculpável. É a possibilidade de tornar presente o caráter essencial da coisa 

em questão. Significa colocá-la diante dos olhos e encontrar para ela um representante (p. 

120). Então, o que as fotos e os vídeos arquivados representam no “Gabinete Digital”?  

As imagens-arquivo representam, para além da sintaxe, a produção de sentido 

sobre uma forma de governar, sobre a identidade do governador, sobre a identidade de 

um partido político, que projeta sua forma de ver a participação social na gestão estatal 

para outrem (a população). Assim, como colocar à coisa representada seu peso de 

existência através das imagens? 

  Os signos imagéticos podem falar por si, mas agregam peso de existência às 

representações quando combinados com outros signos. A combinação de signos verbais, 

imagéticos e verbais formam uma narrativa complexa. Formam a representação do real. 

Para Racière, uma representação consiste em “diferentes formas de relação entre presença 

e ausência, sensível e inteligível, mostração e significação” (2012, p. 122). 

Para se manter no universo representativo, precisa-se cumprir a obrigação 

representativa que consiste em: primeiro, uma dependência do visível em relação à 

palavra; segundo, um desdobramento ordenado de significações; e terceiro, uma 

determinada regulagem da realidade. Nesse sentido, a representação opera uma “série de 

transformações que tornam próprio o tema impróprio e estabelece a conveniência que 

faltava” (RANCIÈRE, 2012, p. 128), assim como produz uma série de camadas 

                                                           
8 Refiro-me ao princípio do diálogo cunhado por Mikhail Bakhtin em que há alteridade entre quem produz sentido e 

quem adquire sentidos do objeto e do seu ponto de origem. O princípio dialógico bakhtiniano articula três 

posicionamentos, conforme Patrick Dahlet (2005, p.55): a) o de que a sociabilidade é de essência intersubjetiva 

(natureza social do diálogo), b) a de que o signo é para agir (natureza do signo contido no diálogo) e c) a de que o 

sujeito é feito do que ele não é (natureza polifônica do sujeito que constitui o diálogo). Estou falando da relação entre 

dois ou mais sujeitos, através de imagens, e destes com um contexto que define o sentido do objeto e do objeto 

representado que define o contexto. 
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simbólicas que recobrem o ponto de partida e que, posteriormente, constituirão o 

imaginário (SILVA, 2006). 

Quando olho as imagens-arquivo contidas nas figuras 3 e 4, sei que elas me fazem 

ver, me dão a conhecer, me fazem reconhecer e me fazem imaginar um objeto político 

em determinado contexto. Não como um reflexo imediato do real, mas como uma imagem 

em que vou me dedicar a trabalhar; uma imagem com imaginação que combinada com 

outros “textos”, compõe a minha compreensão, por exemplo, sobre a ação governamental 

visando a participação cidadã. Daí, tenho uma convocação do que estava ausente e a 

possibilidade de revelar o oculto; de “tirar o véu que encobre o objeto” (SILVA, 2011).  

Cada foto e vídeo me dá a possibilidade de expansão da minha experiência de 

“leitor”, interpelando rapidamente minha percepção do presente (ou do passado) e, talvez, 

minha memória para perceber as relações de outros tempos suplementares. Coloca-me 

também, paradoxalmente, em uma condição de conforto de acesso, compartilhamento, 

checagem e de aquisição de sentido sobre o objeto e seu ponto de partida. 

 

Figura 3 – Arquivo de fotos do “Gabinete Digital” 

 

       Fonte: www.gabinetedigital.rs.gov.br 

 

 

http://www.gabinetedigital.rs.gov.br/
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Figura 4 – Arquivo de imagens do “Gabinete Digital” em novembro de 2013. 

 

 

       Fonte: www.gabinetedigital.rs.gov.br 

 

Ao entender relação imagem-arquivo e representação, posso avançar um pouco 

mais e compreender que um dos papéis dessa imagem-arquivo no processo de 

conhecimento, ao tocar o real, possa ser o de combater o esquecimento, o de fazer durar 

uma experiência e, consequentemente, o de garantir a sobrevivência histórica da coisa em 

si (o objeto). Neste caso ilustrado, de uma forma de governar, da identidade do 

governador, da identidade de um partido político e de uma prática de participação cidadã. 

Daí questiono: como e por que combater o esquecimento e garantir a sobrevivência 

histórica de algo, de alguém? 

 

3. REMEMORAÇÃO POLÍTICA E SOBREVIVÊNCIA HISTÓRICA 

 

Percebo, através de Huyssen (2000), as seguintes razões para se combater o 

esquecimento e garantir a sobrevivência histórica de um objeto que tem importância 

social, cultural e política:  

a) a compressão do tempo, fazendo com que o presente se encolha, o que pode 

eliminar a possibilidade da experiência vivida e a valorização daquilo que é instantâneo;  

http://www.gabinetedigital.rs.gov.br/
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b) o medo do esquecimento, apesar do excesso de informações arquivadas no 

mundo exterior às nossas mentes e da memória ficar cada vez mais disponível a cada dia 

(Huyssen, 2000);  

c) as novas tecnologias que instrumentalizam outrem (principalmente a mídia) 

para “tomar lugar do acontecimento”, como diz Baudrillard, dando ao sujeito social e 

político “uma sensação de vida que ele jamais experimentará de fato” (SILVA, 2011, 

p.27). Nesse sentido, Huyssen (2000, p. 16) diz que “o real pode ser mitologizado tanto 

quanto o mítico pode engendrar fortes efeitos de realidade”. 

Um governo experiente e atento não aceitará ficar, simplesmente, refém desses 

aspectos. O que me parece é que constituir suas próprias camadas simbólicas, seus índices 

de um evento político histórico, em que ele próprio é protagonista, e disponibilizá-las (em 

arquivo) sabendo que são lacunares, parece lógico e necessário. 

Nesse caminho, parece querer combater as metáforas que ainda serão construídas 

(no futuro próximo, ou não) sobre o governo e suas práticas. Parece também combater as 

manipulações futuras dos acontecimentos e dos fatos, por um lado; por outro, parece 

tentar estimular a prática da anamnese, do que foi e do que não foi vivido, para expandir 

uma reflexão sobre o objeto. Daí a “obsessão” pela memória e a valorização do ato de 

rememorar. 

Rememorar é interpelar a memória para praticar a anamnese; transforma nossa 

experiência com o espaço e o tempo. Espaço e tempo são categorias entrelaçadas 

fundamentais para a percepção dos indivíduos, portanto, são categorias que dissociadas 

prejudicam a percepção do mundo e a produção de sentido deste. Daí o medo do 

esquecimento. Daí, também, o poder da cultura da memória e das estratégias de 

rememoração.  

Andreas Huyssen (2000, p. 20), constrói a hipótese de que 

 
[...] nós tentamos combater este medo e o perigo do esquecimento com estratégias 

de sobrevivência de rememoração pública e privada. O enfoque sobre a memória 

é energizado subliminarmente pelo desejo de nos ancorar em um mundo 

caracterizado por uma crescente instabilidade do tempo e pelo fraturamento do 

espaço vivido. Ao mesmo tempo, que sabemos que tais estratégias de 

rememoração podem afinal ser, elas mesmas, transitórias e incompletas. 

 

 Mesmo sendo transitórias e incompletas, as estratégias de rememoração são bem 

valorizadas na contemporaneidade. Basta ver a quantidade de banco de dados e banco de 
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imagens constituídos enquanto fonte da memória e todas as tramas secundárias9 que 

controlam a memória narrativa, pois, como diz Didi-Huberman (2012a), a imagem para 

constituir memória “arde pela destruição”.  

Os bancos de dados e de imagens participam das estratégias de rememoração 

tornando-se referências (índices) temporais e espaciais de um fato e de um evento. 

Referências construídas com lacunas, como já foi explorado neste texto. O próprio 

arquivo, segundo Huyssen, é a lacuna. Mas, uma lacuna que ancora o objeto em um 

mundo deslizante! 

As imagens arquivadas (ver figuras 3 e 4) oferecem qualidade imaterial do objeto, 

satisfazem temporariamente os sujeitos de comunicação com a simulação e a troca 

incessante de imagens, com o conforto de poder acessá-las quando lhes convier e de usá-

las como fonte quando desejarem energizar retoricamente alguns discursos. 

 Mas sobre sua natureza lacunar, Huyssen (2000, p. 22) nos lembra a distância 

constitutiva entre a realidade e a sua representação. Se reconhecermos isso, “devemos, 

em princípio estar abertos para as muitas possibilidades diferentes de representação do 

real e de suas memórias”. 

Só os arquivos de fotos e imagens não serão suficientes para contar uma história 

nem para fazer durar uma experiência, nem para entender uma história que eventualmente 

seja documentada, pois, como lembra Didi-Huberman, 

 
As noções de memória, montagem e dialética estão aí para indicar que as 

imagens não são nem imediatas, nem fáceis de entender. Por outro lado, nem 

sequer estão “no presente”, como em geral se crê de forma espontânea. E 

justamente por que as imagens não estão “no presente” que são capazes de 

tornar visíveis as relações de tempo mais complexas que incumbem a memória 

na história (2012a, p. 213). 

 

 Precisamos ainda considerar que há uma forma de transportar a memória pública. 

Essa maneira de transportar condiciona a estrutura da memória e sua forma. A memória 

no “Gabinete Digital”, medida agora em byte e representada por pixels, parece adquirir o 

poder de proteger o futuro contra o esquecimento. Será?    

                                                           
9 Como exemplo, existem as restaurações de velhos centros urbanos, as cidades-museus, as modas retrô, os utensílios 

reprô, a automusealização, a literatura memorialística e confessional, as autobiografias, as fotografias, os 

documentários, o History Channel, etc.(Huyssen, 2000). 
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Segundo Huyssen (2000, p. 80), ideia de prevenção do esquecimento se fortalece 

quando: a) há distância geracional crescente do acontecimento; b) há o inevitável 

processo de esquecimento; c) há a diminuição de testemunhos do acontecimento; e d) 

quando surgem novas gerações para os quais o acontecimento ou é memória mítica ou é 

clichê. 

 A minha hipótese aqui é a de que há preocupação dos gestores do “Gabinete 

Digital” com a forma de produção de sentido e de aquisição de sentido sobre o atual 

governo do Estado do Rio Grande do Sul, governo do PT, e que para fazer durar este 

sentido, investe em vários formatos de arquivos. Um dos aspectos que suponho os motivar 

é o fato de que o presente se encolhe cada vez mais e o objeto político pode seguir dois 

caminhos preocupantes: Um, se tornar obsoleto rápido demais – o que o tornaria 

desinteressante para a população e; o outro, se tornar uma informação facilmente 

capturada por outrem, por exemplo a mídia, que o utilizará para falsificar sua memória, 

uma realidade ou negar uma realidade constituída historicamente.  

Parece que essa preocupação se visibiliza e se desvenda aos poucos. Mas, não só 

os arquivos mostram isso, a publicação de um livro recente (ver figura 5) sobre o 

“Gabinete Digital”, também. 

 

Figura 5 – Livro lançado em 06 de setembro de 2013 

 

 

Fonte: COCCO, 2013. 
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 A manutenção dos arquivos de imagens, a publicação do livro e tantas outras 

estratégias de rememoração constituídas expõem os limites da representação e, ao mesmo 

tempo, a possibilidade das imagens participarem da montagem da construção histórica e 

de futuras tramas secundárias da memória narrativa. Há para isso uma estratégia de 

preservação. Será um forma de automusealização? De garantir a biografia de um 

governo? De fazer durar sua prática de participação cidadã? 

 Para Huyssen é uma possibilidade de sobrevivência histórica, a partir da seguinte 

hipótese: 

 
[...] precisa-se da memória e da musealização juntas, para construir uma proteção 

contra a obsolescência e o desaparecimento, para combater a nossa profunda 

ansiedade com a velocidade de mudança e o contínuo encolhimento dos 

horizontes de tempo e de espaço (2000, p.28). 

 

  

 Huyssen parece trazer um alívio para a constituição de arquivo de imagens ou de 

qualquer outra forma de arquivo. Para ele, 

 
Trata-se mais da tentativa, na medida em que encaramos o próprio processo real 

de compressão do espaço-tempo, de garantir alguma continuidade dentro do 

tempo, para propiciar alguma extensão do espaço vivido dentro do qual 

possamos respirar e nos mover (2000, p. 30) 

 

 Volto para a questão principal: qual o papel das imagens-arquivo, contidas no 

“Gabinete Digital”, no processo de interpretação da realidade e na construção de 

conhecimento histórico de um objeto político? 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS PROVISÓRIAS  

 

Existem papéis diferentes das imagens-arquivo: o papel para quem produz as 

imagens, o papel para quem produz o arquivo e o papel para quem “lê” as imagens-

arquivo. Em todos esses papéis, os sujeitos entendem a força da imagem quando ela toca 

o real. Como diz Didi-Huberman (2012a), “ela arde”! 

Para quem produz a imagem, a questão é a de construção de um todo, implicando 

no trabalho de fixação e de enquadramento. Significa paralisar o tempo e fixar o espaço 

para dar forma ao acontecimento e seus sujeitos. O produtor da imagem está fora da 
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experiência, assumindo sua “exotopia”10, como nos lembra Mikhail Bahktin. Dessa 

forma, tenta fazer durar uma experiência e, fazer ver, fazer crer, dar a conhecer e fazer 

reconhecer, neste caso, o governo, construindo uma de suas formas de representação. As 

imagens-arquivo são a representação do real percebido somente por este sujeito. 

Para quem produz o arquivo, é a luta contra a destruição das imagens e da 

representação de um momento histórico; contra as manipulações futuras (se isso é 

possível). É a expansão da anamnese. É a busca da sobrevivência histórica. Isso porque, 

 
[...] nunca a imagem se impôs com tanta força em nosso universo estético, 

técnico, cotidiano, político, histórico. Nunca mostrou tantas verdades tão cruas; 

nunca, sem dúvida, nos mentiu tanto solicitando nossa credulidade; nunca 

proliferou tanto e nunca sofreu tanta censura e destruição. Nunca, portanto, - esta 

impressão se deve sem dúvida ao próprio caráter da situação atual, seu caráter 

ardente -, a imagem sofreu tantos dilaceramentos, tantas reivindicações 

contraditórias e tantas rejeições cruzadas, manipulações imorais e execrações 

moralizantes (DIDI-HUBERMAN, 2012a, p. 209). 

 

 

 Para o sujeito que constrói o arquivo, as imagens nele contidas são o “pedaço” da 

história que precisa ser protegido. 

Para quem “lê” (interpreta) as imagens-arquivo, seu papel é de produzir saber e 

orientação abertos, retrospectivos e prospectivos, por sua natureza não específica e não 

fechada. Um saber imaginativo (imaginar o contexto) – com capacidade de realização e 

intrínseca potência de realismo -, montando outras semioses, um “esboço vivo”, 

possibilitando a construção histórica e repensar a história. Para quem olha as imagens, 

elas não podem ser "um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis” (DIDI-

HUBERMAN, 2012a, p. 209). As imagens participam da montagem da construção da 

historicidade. A imagem “escapa às teleologias, torna visíveis as sobrevivências, os 

anacronismos, os encontros de temporalidades contraditórias que afetam cada objeto, 

cada acontecimento, cada pessoa, cada gesto” (DIDI-HUBERMAN, 2012a, p. 212). 

  Mas, as imagens-arquivo também proporcionam conforto. Para os sujeitos sociais 

e políticos, o conforto de acesso rápido e ubíquo, de compartilhamento com outrem, de 

checagem rápida e de aquisição de sentido autônomo. Para o governo, o conforto de 

produzir sentido sobre si (representação), de ser relembrado a qualquer momento e em 

                                                           
10 Um dos conceitos utilizados por Todorov/Bakhtin ao problematizar a relação tempo-espaço, ao 

formular o princípio dialógico, para a compreensão do “texto” do outro (ver AMORIM, 2012, p. 95-113).  
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qualquer lugar, de ser acessado, de fazer durar sua experiência com um click e de manter, 

em byte e pixels, a sobrevivência de sua história e de sua política. 

 A partir de tudo que até aqui foi discutido, onde alguns compreendem que as 

imagens-arquivo são só simulacro – imagem sem imaginação -; como uma certeza 

hiperbólica, eu as compreendo como a possibilidade de fazer ver melhor, ler melhor e 

fazer imaginar o acontecimento, o contexto, e, para além disso, praticar a anamnese e 

produzir a sobrevivência histórica de uma realidade. Afasto-me da visão iluminista de 

que “a tecnologia é um instrumento a serviço da “coesão social”, um dispositivo capaz de 

produzir controle pela manipulação das mentes” (SILVA, 2006, p. 31). Imagens-arquivo 

em byte e pixels também possibilitam aquisição de sentido autônomo. São atos e 

produzem atos. Essa é a minha reflexão, por hora.  
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