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A MEMÓRIA DE QUEM NÃO ESTÁ: A POÉTICA DA AUSÊNCIA NA SÉRIE 
SOLITUDE DE LUIZ BRAGA 

 
 

Desiree Giusti – ICA/UFPA 
 
 
RESUMO: O fotógrafo paraense Luiz Braga fotografou cerca de 30 anos, casas e objetos 
que num determinado momento de sua vida, percebeu que constituíam parte de sua 
memória, e, compôs a série intitulada Solitude, que será abordada nesse trabalho com o 
intuito de relacionar estudos de memória e fotografia.   
 
Palavras-chave: fotografia, Luiz Braga, memória afetiva.  
 

 
SOMMAIRE: Le photographe de Para Luiz Braga photographié environ 30 ans, les maisons 
et les objets qui, à un moment dans votre vie, vous vous rendez compte que faisait partie de 
sa mémoire, et composé la série intitulée Solitude, qui sera abordé dans ce travail avec 
l'intention de relier les études la mémoire et de la photographie.   
 
Mots-Clés: photographie, Luiz Braga, mémoire affectif.  
 

 

a fotografia  é vista como um meio de encontrar um lugar no mundo 
(ainda vivenciado como avassalador, alheio), ao ser capaz de 
relacionar-se com ele de modo distanciado – desviando-se das 
insolentes e inoportunas pretensões do eu. (Susan Sontag. 2004, p. 
135) 

 

O presente artigo tem como proposta falar sobre a relação da fotografia com a 

memória afetiva através da série Solitude, do fotógrafo paraense Luiz Braga. Nas 

fotografias, Luiz nos mostra um recorte de suas lembranças, cada lugar e objeto 

denota o passado vivido, representando uma narrativa sobre a própria vida do 

artista. Abordaremos não somente a compreensão sobre a relação primordial entre 

fotografia e memória, mas também aspectos da relação subjetiva entre homem e 

mundo, quando a fotografia, imersa nesse contexto, nos faz pertencer a algum lugar 

no tempo que poderia ser como poeira levada pelo vento. Ao fotografar, nós nos 

apropriamos de alguma maneira, da coisa fotografada, “significa pôr a si mesmo em 

determinada relação com o mundo”.   
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Nesse sentido, de conservar através da fotografia, nossas lembranças e reviver por 

instantes o passado, durante a observação de uma imagem, mesmo que de maneira 

ilusória, Boris Kossoy (2007, p.146) nos informa que: 

A câmera fotográfica e o relógio são instrumentos íntimos, auto-

referentes. A câmera incorpora o tempo do relógio para seu 

funcionamento e se insere, através de suas imagens, no Tempo 

enquanto contingência. Com a fotografia, descobriu-se que embora 

ausente, o objeto poderia der (re)apresentado, eternamente. É este o 

tempo da representação que perpetua a memória na longa duração. 

Com os ponteiros petrificados, temos a memória sempre disponível; 

uma possibilidade consistente de recuperarmos o fato. 

 

 

Fotografia da série Solitude – Luiz Braga 

A presença do ausente impresso nas imagens nos permite um diálogo silencioso e 

misterioso com as fotografias da série. Em nenhuma aparece a figura humana 

explícita, só se enxerga os rastros da passagem, “o próprio aparente se carrega de 

sentido na medida em que recuperamos o ausente da imagem.” ( Boris kossoy 2007, 

p.156).  
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No decorrer do trabalho, a obra de Maurice Halbwachs aparecerá como suporte para 

falar da memória individual e coletiva, da maneira que nos apropriamos da memória 

dos outros para construir, então, a nossa. Dialogando com Halbwachs, teremos o 

pensamento de autores como Susan Sontag, Boris Kossoy, Roland Barths, entre 

outros que acredito serem fortes expoentes do pensamento e da pesquisa acerca da 

linguagem fotográfica.  

A obra de Luiz Braga, e mais especificamente a série intitulada Solitude, foi 

escolhida para ser tratada no presente artigo, por inúmeras questões; 

primordialmente por abordar dois temas de extremo interesse para a autora, como 

memória e fotografia, bem como pela vontade de registrar a produção de artistas 

paraenses, pois percebe-se a carência de produções acadêmicas, ou não, nesse 

âmbito, o de preservar histórica e culturalmente a cena contemporânea da arte no 

Estado do Pará.  

Solitude  

Uma foto é tanto uma pseudopresença quanto uma prova de 

ausência. Como o fogo da lareira num quarto, as fotos – sobretudo 

as de pessoas, de paisagens distantes e de cidades remotas, do 

passado desaparecido – são estímulos para o sonho. (Sontag. 2004, 

p.26) 

  

Um mergulho na memória, um passeio na lembrança e um salto para o passado. As 

imagens da série Solitude, do fotógrafo paraense Luiz Braga, nos fazem percorrer 

um lugar desconhecido íntimo. Com o olhar, viajamos nas recordações herdadas de 

um tempo que se foi e está presente, impresso, revelado em 11 fotografias que 

compõem uma poética da solidão, da ausência.  Em cada imagem há uma história. 

“Essas fotos acabaram sendo a realização de um desejo de partilhar as minhas 

lembranças com os outros”, conta. E, a partir do primeiro contato visual, sentimos 

não somente as lembranças, mas tão profundamente a memória do artista se 

confundindo com a de quem vê. 
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Acreditamos de início que a memória parece ser uma manifestação individual, algo 

inerente, próprio de cada um. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20/30, já entendia 

que era também, um fenômeno coletivo e social, ”ou seja, como um fenômeno 

construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças 

constantes” (Pollak 1992, p.201).  A memória, essa operação coletiva dos 

acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar, se 

integra, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 

sentimentos de pertencimento. Ainda segundo Halbwachs, “a lembrança é em larga 

medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do 

presente, e, além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas 

anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada” 

(HALBWACHS, 2004: pp. 75-6).  

 

 

Fotografia da série Solitude – Luiz Braga 

Sobre memória, Michael Pollak (1989, p.4) fala que para que a nossa se beneficie 

com a dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos, há de existir 

uma concordância entre as duas para que a lembrança dos outros, junto com a 
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nossa, possa ser reconstruída sobre uma base comum. Nas fotografias que 

compõem a série Solitude, Luiz foi em busca do outro para mostrar suas referências, 

as imagens foram feitas em casas distintas, como a do escritor paraense Bruno de 

Menezes, na cidade velha. Na foto, se vê um mosquiteiro desacomodado da cama, 

aguardando para ser usado, Luiz recorda que era num lugar como esse que ele 

adormecia na infância.   

 

 

Fotografia da série Solitude – Luiz Braga 
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Dessa maneira, a memória apóia-se sobre o “passado vivido”, o qual permite a 

constituição de uma narrativa sobre o passado de forma viva e natural. E se a 

memória, em seu sentido primeiro, é a presença do passado, a fotografia sempre 

poderá ser concebida com um documento material da memória, pois o que está 

representado na imagem fotográfica será o que passou, seja em um tempo remoto 

ou mais recente. As fotografias podem ser assim, entendidas como uma 

representação seletiva do passado, e só o que se quer lembrar é que será retratado. 

Daí pode-se descrever a memória como uma reconstrução do passado. 

Susan Sontag diz que:  

 

“a fotografia é o inventário da mortalidade. (...) mostram as pessoas 

incontestavelmente presentes num lugar e numa época específica de 

suas vidas; agrupam pessoas e coisas que um instante depois, se 

dispersaram, mudaram, seguiram o curso de seus destinos 

independentes.” 

 

 

Fotografia da série Solitude – Luiz Braga 
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Braga conta que as fotografias não foram feitas para uma mostra específica, ele 

demorou cerca de trinta anos para descobrir a harmonia entre as 11 fotografias. A 

primeira fotografia da série mostra o quintal de sua antiga casa, com cadeiras de 

ferro enfileiradas e deixadas ao acaso. Esta é a única em que se podem ver objetos 

que pertenceram à sua família. A última, de 2004, também tem um tom singular, por 

ser a única feita com câmera digital. “a dinâmica da produção de Luiz é assim: o 

tempo dá o tom, a cor, o conceito.”  

Na série, a memória de Luiz foi se costurando, fio a fio, nas cenas vistas e 

fotografadas, ao longo de anos, não como inventário da mortalidade, pois, apesar da 

fotografia “matar o fotografado, pessoas e coisas, ela ao mesmo tempo torna-se 

coisa viva nos usos substitutivos que adquire” (José de Souza Martins 2011, p. 29).  

Em 1980, Roland Barthes escreveu o livro intitulado A Câmara Clara, na obra, ele 

fala que a fotografia estaria limitada ao registro documental sem a intervenção 

pessoal, subjetiva, do observador que percebe muito mais do que o registro realista 

ou a mensagem codificada. Para Barhes, “a fotografia é subversiva, não quando 

aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa”.  

Após ver o trabalho de uma fotógrafa norte-americana que fotografou a casa da avó, 

Luiz pensou nas imagens feitas durante esses anos que pra ele, também, 

representavam a relação com a família. “olhei e disse: é isso”.  O desejo era externar 

a forma com que os objetos e lugares fizeram parte da sua vida. “Ao invés de 

fotografar a finitude impressa nas coisas ao seu redor, Luiz partiu em busca dos 

objetos dos outros, para através destes falar do seu afeto e do receio das perdas.” 

(Diário do Pará, 2011) 

 Percebemos o afeto construído em torno das obras, não deixando de ser uma 

construção imaginária, expressão e momento do ato de conhecer e se reconhecer 

com recursos e horizontes próprios e peculiares no momento da composição 

fotográfica.  
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Fotografia da série Solitude – Luiz Braga 

José Martins de Souza diz que:  

O que o fotógrafo registra em sua imagem não é só o que 
está ali presente no que fotografa, mas também, e sobretudo, as 
discrepâncias entre o que pensa ver e o que está lá, mas não é 
visível. A fotografia é muito mais indício do irreal do que do real, 
muito mais o supostamente real recoberto e decodificado pelo 
fantasioso, pelos produtos do autoengano necessário e próprio da 
reprodução das relações sociais e do seu respectivo imaginário. A 
fotografia, no que supostamente revela e no seu caráter indicial, 
revela também o ausente, dá-lhe visibilidade, propõe-se antes de 
tudo como realismo da incerteza. ( José de Souza Martins 2011, p. 
28) 

 

Percebe-se nas fotografias de Luiz Braga, certa entrega por parte do fotografado. A 

essência documental de suas imagens nos mostra, não somente a paisagem 

amazônica, mas o lugar de Luiz, com pessoas, animais, casas, palafitas e cores, 

que somente quem é íntimo da luz, consegue capturar. Assim acontece na série 

Solitude, a mesma cumplicidade ocorre com objetos, lugares vazios. A sensação de 

que aquilo só poderia existir para ser fotografado por ele. São fotografias que vão 

tecendo a memória afetiva do artista, encontramos a vida dele narrada em imagens, 
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como se ele sussurrasse em cada foto ‘ estive aqui’. A série vai nos fazendo 

entender o lugar que ele pertenceu. 

  

Sobre o artista  

Luiz Braga, desde muito cedo, percebeu a fotografia. Ganhou com 11 anos sua 

primeira câmera fotográfica, mas ele conta que foi aos 17 que a fotografia veio de 

forma mais intensa e decisiva. Ele define sua fotografia como ‘‘intuitiva’’, ressaltando 

que não significa não existir um pensamento em torno da produção. Luiz é como um 

flâneur, na definição de Charles Baudelaire, uma pessoa que transita pela cidade a 

fim de experimentá-la. No caso do fotógrafo, a fim de fotografá-la.  

Formou-se em Arquitetura no ano de 1983, pela Universidade Federal do Pará. As 

fotografias nesse período sofrem forte influência da formação. A cor é um elemento 

marcante na poética das imagens de Luiz, ele inicia experimentando em 

composições geométricas que encontra em elementos da cidade, como os barcos 

na beira do rio. 

Barthes (1980, p. 63) escreveu: “para mim, as fotografias de paisagens (urbanas ou 

campestres) devem ser habitáveis, e não visitáveis.” E em todas as imagens que 

foram registradas por Luiz, são um convite a visitar ou habitar certos lugares que 

acabaram se tornam o imaginário da representação local. Em entrevista concedida 

para a produção do vídeo intitulado Luiz Braga: Pintura de Luz, o fotógrafo falou “o 

extraordinário não me interessa”, querendo, talvez, afirmar a beleza que existe na 

simplicidade.  

Diógenes Moura, curador de fotografia da pinacoteca de São Paulo, escreveu que 

Luiz Braga é o fotógrafo do “olhar pra dentro”, o que percorre ruas e lugares com a 

intimidade de quem fotografa desde muito novo. Diz ainda que ele “fotografa o 

‘nada’. E esse ‘nada’ é o seu músculo sensorial, seu modo de ver (...) cenas que 

poderiam passar despercebidas em qualquer outro lugar do mundo. Mas ali não, ali 

existe um fotógrafo e a possibilidade única de quando o ‘nada’ poderá se tornar 

eterno”.  
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Solitude, por definição, é o querer estar só, porém, uma sensação mais ligada ao 

silêncio que ao sofrimento. Como já dizia Manoel de Barros (2005, p.11), é difícil 

fotografar o silêncio. Entretanto, Luiz Braga conseguiu.  

. 

Fotografia da série Solitude – Luiz Braga 
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