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RESUMO 

  

A partir dos estudos de Henri Bergson e André Rouillé, o trabalho pretende analisar as 

fotografias de Timothy Archibald, que retratou o cotidiano de seu filho Elijah, 

diagnosticado com autismo. Buscando teorias que tratem o processo fotográfico como 

reflexo de uma memória que ultrapassa o instante do clique, o artigo investiga a intenção do 

trabalho de Timothy: mostrar a sensibilidade do universo particular de Elijah e se aproximar 

do menino por meio da fotografia.  
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Introdução 

Fotografia é uma forma de expressão que transcende as palavras. Ao tratar as imagens 

como resultado de um processo que envolve lembranças, afetos e subjetividades, este 

trabalho foge dos conceitos tradicionais da indicialidade fotográfica e propõe analisar as 

fotos de Timothy Archibald numa perspectiva de convergência entre os caminhos 

subjetivos da memória, o instante transparente do disparo e o futuro incerto das intenções 

do fotógrafo. O mundo de Elijah, filho de Timothy, diagnosticado com autismo aos 5 anos, 

não podia ser alcançado por palavras usuais. Este artigo, portanto, mergulha no afeto de 

uma relação que só a fotografia conseguiu traduzir. 

Fotografia documental e criação de realidades  

Nos últimos anos, a fotografia tem se desvencilhado dos preceitos documentais da 

chamada “era de ouro” do fotojornalismo mundial. As imagens transformaram-se, 

misturaram-se a outras práticas artísticas, deixaram para trás a mística do “instante 
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decisivo” e permitiram que os paradigmas de objetividade e de verdade absoluta se 

dissipassem em meio à intervenção dos fotógrafos que se colocavam claramente na cena. 

Assim, podemos dizer que a fotografia alcançou uma liberdade sem precedentes em matéria 

de expressão. 

Uma questão interessante que tem sido questionada nos estudos sobre fotografia é a 

ideia de “ato fotográfico”, um momento preciso em que acontece um “recorte do real”. 

Geralmente acompanhado pela noção de contiguidade e semelhança, pelo referente 

barthesiano e pelo conceito de índice trazido por Peirce nos estudos semióticos, esse 

pensamento influenciou a produção de incontáveis fotógrafos ao longo dos anos. Essa 

visão, hoje considerada reducionista por alguns teóricos, tem sido ampliada por outras 

perspectivas. Quando se considera elementos históricos, políticos, poéticos e sensitivos ao 

enxergar uma fotografia, o momento do clique se expande, dando vazão a um processo que 

vai além da noção de recorte do real. 

Hoje, o regime de verdade perpetuado pela fotografia documental se encontra abalado 

inclusive entre os fotojornalistas. Já não era raro observarmos pequenas manipulações em 

retratos de família, como mudança de lugar e organização do cenário, por exemplo. Esse 

tipo de conduta que altera a cena antes de fotografá-la também tem sido adotado no 

fotojornalismo, seja com a escolha de perspectivas não naturais para aumentar a potência 

expressiva de uma imagem ou mesmo com a busca de uma identidade única entre os 

profissionais. Sobre essa mudança no caráter documental das fotografias, Suzana Dobal diz: 

O suposto realismo da fotografia documental foi, no entanto, abalado pelo 

reconhecimento e mesmo pela busca de um estilo próprio de cada fotógrafo, 

evidente tanto pela sua escolha temática como pela sua maneira de 

fotografar. Uma característica mais inusitada, no entanto, vem também 

abalar o realismo documental quando a encenação começa a fazer parte 

desse mesmo acervo de imagens (DOBAL, 2013, p. 84). 

 

Com o declínio da tradição cristalizada da fotografia documental como um regime de 

verdade absoluta, desenvolveu-se a ideia de que as fotos apresentam apenas um vestígio da 

realidade. Ao invés de reproduzir fielmente, as imagens produzem um real fotográfico que 

jamais poderia ser puro, pois sofreu intervenções espaciais (enquadramento, perspectiva, 

iluminação) e temporais (o momento do clique). 

Memória e percepção: a fotografia além do índice 

Em “Matéria e memória”, Bergson desenvolve uma fenomenologia das imagens que 

constrói a ideia de que as lembranças estão ligadas aos fatos, e que mesmo a mínima ação 
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possui uma herança metafísica inconsciente. A partir disso, podemos pensar a fotografia 

como um desdobramento do ato de fotografar em uma relação de convergência entre as 

lembranças que guiaram o fotógrafo e o momento do clique.  

A memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o passado no 

presente, condensa também, numa intuição única, momentos múltiplos da 

duração, e assim, por sua dupla operação, faz com que de fato percebamos a 

matéria em nós, enquanto de direito a percebemos nela (BERGSON, 1999, p. 

77). 

 

Tendo como base os estudos de percepção e memória de Bergson, André Rouillé 

propõe que consideremos o papel do passado na construção de uma realidade fotográfica.  

Como todo mundo, o fotógrafo evolui na interseção de duas realidades: a 

realidade das coisas e dos corpos materiais, e a de suas lembranças 

imateriais. É na conjunção dessas duas realidades heterogêneas que se situam 

suas percepções e suas imagens. A percepção, que procede da memória, é, ao 

mesmo tempo, dirigida para as coisas e projetada no passado; devido a isso, 

ela é extremamente subjetiva (ROUILLÉ, 2009, p. 223). 

 

Outra questão interessante a considerar é a influência do conhecimento prévio nas 

escolhas que vão definir o resultado da imagem. O aprendizado, os automatismos e as 

restrições acumuladas ao longo do tempo resultam no estímulo da percepção, que orienta os 

movimentos e as escolhas de enquadramento, foco, luz, perspectiva e outros quesitos 

técnicos que produzem efeitos estéticos diretos no resultado final da foto. 

Rouillé nos diz que as imagens fotográficas aconteceriam, portanto, no ponto central 

entre dois caminhos: a direção linear, transparente e objetiva da impressão material e o 

percurso nebuloso e subjetivo da memória. A impressão mecânica produz semelhança, mas 

uma abordagem mais ampla acontece na via contrária ao senso comum e à teoria do índice. 

Assim, a fotografia não seria apenas o resultado de um ato singular de captura que congela 

um momento específico. O ato fotográfico passa a ser visto como processo ou evento 

fotográfico, em que o olhar seria guiado pelos interesses presentes e pelas lembranças 

passadas, com as interpretações e as restrições subjetivas que são norteadas pelos regimes 

de visualidade adequados à vivência do fotógrafo. 

 

Humanismo X Humanitarismo 

O caminho percorrido pelas artes nos ajuda a pensar na própria evolução do homem, e 

as diferentes posturas fotográficas adotadas ao longo do tempo mostram que, de fato, a 
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maneira de produzir e interpretar modos de visualidade passou por diversas mudanças. 

Exemplo disso é pensar a diferença entre humanismo e humanitarismo na fotografia.  

O humanismo foi uma corrente vinculada à grande tradição da reportagem, 

representativa dos maiores nomes do fotojornalismo. Apreciada por Henri Cartier-Bresson, 

Robert Doisneau e Sebastião Salgado, por exemplo, a perspectiva humanista priorizava 

temas como o trabalho, o amor, a solidariedade, a infância. As fotos mostravam, antes de 

tudo, a vida. Do cotidiano às cenas de miséria, as pessoas fotografadas estavam 

trabalhando, repousando, lutando, em plena relação com o mundo e com as outras pessoas. 

Já o humanitário, que surgiu após o declínio do humanismo, reflete as frustrações do pós-

guerra e as falhas do projeto moderno. São os excluídos da sociedade de consumo, vítimas 

da desigualdade econômica: sem trabalho, sem moradia, sem esperanças. São retratados em 

sua essência vazia, paralisada, conformada com a palidez da realidade e desconectada do 

restante do mundo, como se vivessem à margem da própria existência. Segundo Rouillé 

(2009), 

Do humanismo ao humanitário, ocorreu uma verdadeira inversão do 

conteúdo das imagens. Aos temas humanistas de trabalho, de amor, de 

amizade, de solidariedade, de festa ou de infância sucedeu o registro 

humanitário: a catástrofe, o sofrimento, a penúria, a doença. O povo 

dominava o universo humanista: muitas vezes explorado e necessitado, nas 

imagens estava sempre trabalhando, lutando, em ação ou repousando, ou 

seja, vivendo. [...] Por outro lado, indivíduos à margem do território, sem 

pontos de referência nem lugar de ancoragem, sem horizonte: excluídos do 

coletivo, sozinhos diante de sua dor (ROUILLÉ, 2009, p. 146-7). 

 

A perspectiva reduzida e achatada do humanitário recorta o indivíduo e o separa do 

coletivo. Quando isolado da cena histórica pelo enquadramento neutralizado, pela 

proximidade do plano e pela ausência de jogos entre luz e sombra, o objeto fotografado se 

aproxima do que é retratado na televisão. Rouillé nos mostra que a diferença de perspectiva 

é uma característica que pode nos ajudar a diferenciar o humanismo do humanitário: 

A profundidade do campo e a sobreposição dos planos situavam os atores 

humanistas em seu contexto social e humano, e, na imagem, incluíam um 

horizonte de esperança e um delineamento de futuro; a fotografia 

humanitária adota geralmente pontos de vista próximos (a pornografia do 

plano muito próximo), que esmagam a perspectiva, que reduzem o campo 

externo e fecham toda promessa de saída. (ROUILLÉ, 2009, pág. 147) 

 

 Mas, ainda segundo Rouillé, isso não significa um empobrecimento total do ato de 

fotografar, mas expressa uma imagem “diminuída pelo sistema das mídias, atormentada 
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pelo horror das cenas representadas, e fragilizada pela insuficiência de esperança.”
4
 Ao 

contrário das formas banais, a fotografia humanista apresenta contraste entre claros e 

escuros, cenografia e profundidade de campo, o que contribui para uma heroicização dos 

personagens. Os elementos de iluminação e composição conectavam o objeto fotografado a 

uma cena e a um contexto. Mesmo em situações intoleráveis de violência e sofrimento, a 

postura do personagem nas fotografias humanistas era de luta e de encantamento pela vida, 

jamais de impotência.  

“Sometimes I Wonder” 

Palavras têm a capacidade de descrever com precisão uma infinidade de sentimentos. 

Seja para falar de algo que nossos olhos presenciaram ou de uma sensação que aparece ao 

relembrarmos experiências do passado, a comunicação através de palavras é o método que 

geralmente adotamos para expressar o que sentimos. Para o fotógrafo Timothy Archibald, 

no entanto, as palavras falharam. Por não saber como estabelecer uma conexão emocional 

com o filho Elijah, de 5 anos, Timothy começou a tirar fotografias de modo colaborativo 

com o menino, para se aproximar dele e descobrir gostos em comum. Pouco depois do 

início do projeto, Eli foi diagnosticado com autismo. 

Assim nasceu o livro “Echolilia: Sometimes I Wonder”. O termo que dá nome ao 

trabalho é uma grafia alternativa de “ecolalia”, que se refere ao hábito de imitação e 

repetição verbal comumente encontrado no comportamento de crianças autistas. A 

fotografia, neste caso, funcionou como uma ferramenta de conhecimento mútuo. As 

imagens foram além das palavras e permitiram que pai e filho compartilhassem territórios 

sensoriais desconhecidos, além de contar uma história que nos aproxima do universo 

secreto de Elijah. 

 

Fig 1. Capa do livro "Echolilia" 

                                                 
4 ROUILLÉ, 2009, p 147. 
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Em 1943, Kanner
5
 definiu o Autismo Infantil como Distúrbio Autístico do Contato 

Afetivo. Para ele, essa condição possui características comportamentais específicas, como: 

Perturbações das relações afetivas com o meio, solidão autística extrema, 

inabilidade no uso da linguagem para comunicação, presença de boas 

potencialidades cognitivas, aspecto físico aparentemente normal, comportamentos 

ritualísticos, início precoce e incidência predominante no sexo masculino (CHIARI, 

PERISSINOTO, TAMANAHAL, 2008). 

 

Um ano depois, Hans Asperger criou a definição de um distúrbio caracterizado por 

dificuldades na interação social, desajeitamento motor e maior incidência no sexo 

masculino. Na década de 90, o transtorno seria reconhecido como Síndrome de Asperger, 

diferenciando-se do autismo pela condição de fala compreensível e desenvolvimento 

cognitivo normal ou mais alto que a média.  

Elijah não se enquadra no chamado “autismo clássico”. Segundo Timothy, ele tem 

vasto vocabulário, vai à escola pública normalmente e tira boas notas, “mas está claramente 

em um canal diferente” (ARCHIBALD, 2013)
6
. As fotos são feitas de maneira colaborativa 

e o garoto é incentivado a compartilhar ideias sobre objetos que podem estar em cena, além 

de sentimentos e dúvidas que deseja expor. Da reação do garoto ao segurar um balão 

vermelho ao cenário de solidão que nos mostra o menino deitado no gramado de casa, as 

imagens transmitem de forma sutil e amorosa a visão única de Elijah. 

 

Fig 2 e 3. A maneira de Elijah se relacionar com o mundo é retratada por Timothy de maneira sensível 

Quando Eli perdeu um dente, cortou uma folha de papel e fez dela uma máscara. A 

partir disso, pai e filho começaram a se perguntar sobre características da fada do dente: 

Quem é ela? É um menino ou uma menina? Que forma ele ou ela tem? Ela voa ou anda? 

                                                 
5 KANNER, Leo. Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, n. 2, p. 217-250, 1943. 

 
6 Tradução livre do original: “Eli is not what one would think of as traditionally autistic. He has a huge vocabulary, goes 

to public school, gets good grades. But he is clearly on a different channel”. Disponível em: 

<http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2027433_2203665,00.html>. Acesso em 12/05/2014. 

http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2027433_2203665,00.html
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Elijah concluiu que a fada tem a cor dos dentes, e junto com o pai decidiu vestir uma 

camisa branca e ser fotografado com a máscara. Segundo Timothy, “nós olhamos para as 

fotos e ele sentiu que aquilo não era exatamente a fada do dente, mas a nossa tentativa de 

adivinhar a forma da fada em uma fotografia” (ARCHIBALD, 2013)
7
. A imagem a seguir é 

resultado da divagação de ambos, é o reflexo de um trabalho que parte de uma dúvida 

infantil e culmina na expressão de uma interpretação particular que provavelmente não seria 

exposta de outro modo que não a fotografia. 

 

Fig 4. A fada do dente na visão de Elijah 

O exemplo da fada do dente nos mostra como a imagem foi construída levando em 

consideração a memória de ambos, as experiências culturais e sociais, a lacuna deixada por 

uma dúvida, a subjetividade de retratar um mito infantil e o afeto que levou pai e filho a 

trabalharem juntos para resolver essa questão. Podemos dizer que a captura da imagem 

reuniu três temporalidades distintas: “o passado singular, ao mesmo tempo particular e 

coletivo, do fotógrafo; o presente do estado de coisas; e o futuro dos usos supostos da 

imagem” (ROUILLÉ, 2009, p. 225). Enquanto o pai reuniu experiências passadas para 

levantar o debate sobre um mito conhecido por inúmeras crianças, o presente da foto 

mesclou-se à intenção futura de obter uma imagem aproximada da fada do dente. Mesmo 

com planejamento, o uso final da foto surpreendeu: Elijah não viu ali a própria fada, ele 

demonstrou ter a percepção apurada ao saber que aquilo era apenas uma tentativa de 

representar uma imagem desconhecida. 

                                                 
7 Tradução livre do original: “Eli had recently lost a tooth and also had come home with this mask of cut paper. We had 

been discussing the tooth fairy: Who is she? What form does he or she take? Does she fly? Walk? Is it a boy or a girl? Eli 

felt she was white, like a tooth in some way, and we made some photographs with the white shirt he had on, white mask, 

hovering around our backyard fence. We looked at the pictures, and he felt it wasn't really the tooth fairy but us trying to 

guess at the tooth fairy's shape in a photograph”. Disponível em: 

 <http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2027433_2203665,00.html>. Acesso em 12/05/2014.  

http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2027433_2203665,00.html
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Fig 5 e 6. Em contextos sombrios ou afetivos, Elijah lida com os objetos de forma inesperada 

A colaboração entre pai e filho não acontece de forma unilateral. Enquanto 

fotografam, Elijah conduz a sessão algumas vezes e se deixa conduzir em outras. Segundo 

Archibald, Eli age de forma surpreendente com frequência. Seja manuseando um objeto de 

maneira inesperada ou dando uma opinião diferente para determinada cena, o fato de Elijah 

fazer algo de um jeito que Timothy jamais seria capaz de pensar mostra a singularidade da 

visão do menino. O pai dá ao filho a oportunidade de ter o controle criativo da situação, e a 

resposta do menino deixa transparecer a potência sensitiva que as imagens carregam. 

 

Figs 7 e 8. A sensibilidade da foto reside no toque da criança, no modo de lidar com os objetos 

Nas fotografias, Elijah sempre está sozinho, mas essa solidão é percebida com a 

delicadeza de quem admira cada detalhe do seu mundo particular. Quando fala dos 

personagens retratados na perspectiva do humanitário, Rouillé (2009) diz: 

Abstraído de seu território, separado de qualquer filiação coletiva e desligado da 

cena histórica, está sozinho diante do que acontece. Tal achatamento dos indivíduos 

e dos acontecimentos é acentuado ainda mais pela neutralização do enquadramento, 

pela eliminação dos efeitos, pela extinção dos jogos de luz e sombra (ROUILLÉ, 

2009, p. 147). 
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O que percebemos em “Echolilia” é que a solidão de Elijah não funciona como um 

isolamento, mas como uma ponte. A aproximação com o humanitário acontece com a 

perspectiva solitária do menino, com a resignação que vemos em seu olhar. Por outro lado, 

a ideia de sofrimento não está vinculada à falta de esperança, Elijah não é retratado como 

uma “vítima”.  

Após “Echolilia”, Timothy não pretende dar continuidade ao trabalho. Segundo o 

fotógrafo, o processo foi feito em um momento muito particular da vida dos dois, quando a 

principal motivação de Tim era se aproximar de Elijah e desvendar o mistério que o filho 

parecia ser para ele.   

Para mim, essas fotografias não são sobre ele, mas sobre um relacionamento. 

Sempre penso nesse relacionamento como tendo três componentes: ele, eu mesmo e 

aquilo que compartilhamos e que não conseguimos sequer definir. O sentimento que 

temos ao olhar para todas as fotos juntas é o canal que define o projeto 

(ARCHIBALD, 2013)
8
. 

 

As fotografias nos convidam a entender a visão que a criança tem dos objetos banais e 

a interpretação de seus pensamentos infantis. Mesmo com fotos posadas ou previamente 

arranjadas antes do clique, sabemos que a sensibilidade do menino é real e não temos a 

impressão de estarmos diante de uma encenação falsa, pois o trabalho permanece fiel ao 

regime de verdade ao qual se propõe a representar.  A delicadeza contida nas fotos nos diz 

que, através do filtro do espectro autista, Elijah tem muito a nos ensinar sobre ver, viver e 

sentir o mundo que nos cerca.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARCHIBALD, Timothy. Echolilia: A Father's Photographic Conversation with His Autistic 

Son. Disponível em: 

 <http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2027433_2203665,00.html>. Acesso em 

12/05/2014. 

 

BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e 

técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras Escolhidas v. 1, p. 179-

212. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

 

____________. Pequena história da fotografia. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 

literatura e história da cultura. Obras Escolhidas v. 1, p. 97-115. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

                                                 
8 Livre tradução do original: “For me, these photographs are not of him; they are about a relationship. I always think of 

that relationship as having three components: him, myself and then the shared stuff that we can't really define. The feeling 

we get when we look at all the photographs together is the channel that defines the project. That is the echolilia thing”. 

Disponível em: <http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2027433_2203665,00.html>. Acesso em 12/05/2014. 

http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2027433_2203665,00.html
http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2027433_2203665,00.html


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 10 

 

BERGER, John. Sobre o olhar. São Paulo: Editora G. Gilli, 2003. 

 

BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999. 

 

CARTIER-BRESSON, Henri. O imaginário segundo a natureza. São Paulo: Editora G. Gilli, 

2004. 

 

CHIARI, Brasilia Maria; PERISSINOTO, Jacy; TAMANAHAL, Ana Carina. Uma breve revisão 

histórica sobre a construção dos conceitos do Autismo Infantil e da síndrome de Asperger. Rev 

Soc Bras Fonoaudiol, n. 13(3), p. 296-299, 2008. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/rsbf/v13n3/a15v13n3>. Acesso em 23/04/2014. 

DOBAL, Suzana; GONÇALVES, Osmar. (Orgs.). Fotografia contemporânea, fronteiras e 

transgressões. Brasília: Casa das Musas, 2013.  

 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio 

de Janeiro: Sinergia Relume Dumará, 2009. 

 

FLUSSER, Vilém. O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade. São Paulo: 

Annablume, 2008. 

 

KANNER, Leo. Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, n. 2, p. 217-250, 1943. 

 

KRAUSS, Rosalind. O Fotográfico. Barcelona: Editora G. Gili, 2012. 

 

PINTO, Débora Cristina Morato. Bergson e os dualismos. Revista Trans/Form/Ação, n. 1, v. 27, 

2004. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

31732004000100007&script=sci_arttext#end02>. Acesso em 02/05/2014. 

 

RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 

 

ROUILLÉ, André. A Fotografia: entre documento e arte contemporânea. São 

Paulo: Editora SENAC, 2009. 

 

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as coisas. São 

Paulo: Pioneira, 2000. 

 

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

 

SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: Senac, 2010. 

http://www.scielo.br/pdf/rsbf/v13n3/a15v13n3
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-31732004000100007&script=sci_arttext#end02
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-31732004000100007&script=sci_arttext#end02

