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OBJETOS TÉCNICOS: MODOS DE EXISTÊNCIA E PROBLEMATIZAÇÕES 
A PARTIR DO GESTO FOTOGRÁFICO  

 
Rubens Venâncio – URCA 

 

RESUMO: Considerando a busca de caracterizações da imagem fotográfica nos mitos 
de Narciso e Medusa, a compreensão da imagem fotográfica enquanto objeto técnico 
(NEVES, 2006) e os vestígios do processo fotográfico (SOULAGES, 2010), essa 
proposta de comunicação propõe-se a refletir sobre as formas de imersão na imagem 
a partir da análise do trabalho fotográfico de Tiago Santana (principalmente os que 
resultaram nos livros “O chão de Graciliano” – 2006 – e o “Céu de Luiz” – 2014) e um 
ensaio fotográfico de minha autoria, intitulado “Cococi”.  
 
Palavras-chave: fotografia, objeto técnico, vestígios. 
 
 
ABSTRACT: Considering the quest for characterizations of the photographic image in 
the myths of Narcissus and Medusa, the comprehension of the photographic image as 
a technical object (NEVES, 2006) and the traces of the photographic process 
(Soulages, 2010), this communication proposal proposes to reflect on forms of 
immersion in the image by analyzing the photographic work of Tiago Santana 
(especially those that resulted in the books "O chão de Graciliano" - 2006 - and "O céu 
de Luiz" - 2014) and a photo essay of my own, entitled "Cococi". 

 
Key words: photography, technical object, traces. 
 
 
 
Sombras, reflexos e os fantasmas da superfície 
 
As relações entre a fotografia e a pintura são antigas e, por isso, não menos 

problemáticas. Parto então de uma característica minimamente aceita: a 

dimensão maquínica da primeira que tanto marca a sua diferenciação da 

pintura. Mesmo existindo críticas e discordâncias ambas suscitam discussões 

que as aproximam: a representação e suas tramas.  

Assim, início a discussão falando de espelhos e sombras para depois debater 

algumas ideias sobre representação na fotografia e de como essas ideias 

foram superadas - ao mesmo tempo em que trazem à tona a caracterização da 

imagem pela sua condição de objeto tecnológico.  

No que chama de “narrativas de origem” ou “origens da representação”, Dubois 

traça um importante paralelo entre fotografia e pintura a partir da consideração 

de dois mitos, Narciso e Medusa - levantando importantes questões sobre os 
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elementos constitutivos da fotografia, vide: “(...) o desejo de conservar traços 

físicos de uma presença destinada a desaparecer (...)” (1993, p. 139). 

A ideia da representação em Narciso é a que interessa à fotografia. No quadro 

de Caravaggio (imagem analisada), a fonte reflete a imagem da lenda (Narciso 

diante do quadro) e o próprio quadro é tido como um reflexo (o do espectador 

que o observa), afirmando, dessa forma, que a imagem refletida será sempre a 

imagem do observador, criada sempre por quem olha o espelho. Onde se 

busca uma equivalência entre o espelho e o quadro a partir da descrição do 

mito feita por Filostrato, citada por Dubois - “Sou, portanto, sempre eu que me 

vejo no quadro que olho. Sou (como) Narciso: acredito ver um outro, mas é 

sempre uma imagem de mim mesmo (1993, p.143)”. 

A imagem é criada por Narciso porque este se apresenta à fonte, podendo sair 

e voltar, e buscar outros ângulos – uma afirmação simples que se corrobora ao 

lembrarmos que se ele se afastar o suficiente da fonte não haverá mais 

imagens. A fonte não produz imagens, ela armazena traços físicos, assim 

como a fotografia. 

Em sua análise através de um diálogo imaginado, assim fala Filostrato a 

Narciso, citado por Dubois:  

 
Quanto a ti, ó jovem, não é uma pintura que causa tua ilusão, não são 
as cores, nem uma cera enganadora que te mantêm acorrentado; tu 
não vês que a água te reproduz tal como tu te contemplas; não 
percebes o artifício dessa fonte. (1993, p.144). 

 
Ao petrificar, Medusa cria um “objeto de representação” pelo olhar: o olhar de 

Medusa e de quem a olha que dá vida à imagem, que permite sua projeção. O 

olhar de Medusa é a captura temporal da imagem: o golpe do corte no tempo: 

“O narcisismo indiciário do auto-retrato só pode se realizar teoricamente na 

petrificação fotográfica” (DUBOIS, 1993, p.128).  

Ao contrário da morte da representação – impressão advinda dos seres 

petrificados –, o congelamento surge para além de uma metáfora para a 

fotografia: “É exatamente essa visão instantânea, esse corte no tempo, bem 

como no espaço, que o quadro da ‘Cabeça de Medusa’, pintada por 

Caravaggio, nos mostra” (DUBOIS, 1993, p. 152). 
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Ao trabalhar com essas figuras mitológicas, Dubois não discute questões de 

origem, mas de essência na busca de algo peculiar que venha a caracterizar a 

imagem fotográfica. 

As sombras também são referências para pensar a fotografia, mas até 

determinado ponto, quando falamos de representação de uma forma geral e 

não, particularmente, da representação fotográfica, ou seja, com a presença do 

dispositivo maquínico. As sombras nos faz visualizar a imagem fotográfica, não 

como o espelho, que carrega uma noção de continuidade, de rastro indicial 

(DUBOIS, 1993) que nos leva a uma discussão do ambiente fotográfico ou, 

pelo menos, da ideologia fotográfica que perdura até hoje: a ideia de restituição 

da realidade. 

Assim, não pode ela mesma tornar-se uma imagem apenas pela sugestão de 

uma imagem: a existência de formas, contornos, contrastes. Já o espelho, com 

todas as suas imperfeições na reprodução da imagem, concretiza uma 

metáfora que lhe cai muito bem no século XIX: a da fidelidade. E aí saímos do 

algo sugerido para a materialização de uma plasticidade que vai alterar os 

padrões de representação do século XIX. 

 
(...) através de todos os jogos de sobreposições de instâncias, todos 
os abismos e todas as perdas, através da história dos medos e 
temores suscitados pela cabeça de Medusa, desses congelamentos, 
dessas petrificações, dessas pequenas mortes, desses 
enrijecimentos e degolações – que só se trata de Fotografia, ainda, e 
sempre, e mais do que nunca. (DUBOIS, 1993, p.146-147). 

 
O que pode ficar dessas passagens? O que da fonte da Narciso caracteriza a 

imagem fotográfica, que traços lhe conformam dando-lhe uma forma particular? 

 
Problematizações 

 
Da sombra para o espelho. Pensar alguns mitos fundantes da fotografia ou o 

“dispositivo-Medusa” e o “dispositivo-Narciso” (DUBOIS, 1993). Lembrar que a 

perspectiva é também um mito fundante para a fotografia, assim como a 

caverna de Platão é um lugar mnemônico para ela. 

Estes mitos-passagens foram se misturando ao longo do tempo e favoreceram 

a criação de um cenário para a fotografia, onde esta desempenhou o papel de 
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instrumento e objeto de um mundo de irreversíveis transformações pictóricas 

ocorridas no XIX e XX, séculos que abrigaram mudanças repercutidas até hoje 

no que a toca à produção e percepção da imagem. 

Como qualquer outro invento cujas origens devem, também, a um passado 

distante, a consideração da fotografia enquanto objeto tecnológico passa pelo 

mundo em que se desenvolveu, pela natureza do diálogo estabelecido com ele. 

O status de dispositivo maquínico vem ao encontro de um ambiente de 

transformações tecnológicas que só encontro sua condição de existência após 

as conquistas da revolução industrial e da ciência moderna – status que abriu 

caminho para as atuais discussões sobre a relação entre homem e natureza, 

sujeito e objeto. 

A capacidade da fotografia em transpor materialmente o que preconizavam os 

reflexos e as sombras mitológicas deu-se química e fisicamente com a fixação 

da luz em um suporte de metal¹. A realidade e seus traços ganhavam um novo 

e diferenciado espaço de representação bidimensional: assim, a imagem 

fotográfica cria percurso dentro do mundo visual e, ao mesmo tempo, tenciona-

o. 

Há toda uma discussão tecnológica que tem sérias influências na forma de 

pensar de uma época – e aqui residem alguns dos pontos nodais dessa 

história: os saberes são modernizados (ROUILLÉ, 2009); vários ramos da 

ciência preconizam a fotografia em seus procedimentos (vide: a frenologia e a 

antropologia antropométrica com seus estudos fisiognômicos vistos nos 

estudos criminais de Cesare Lombrozo e nas considerações sobre as emoções 

de Charles Darwin²; Charcot que utilizava a fotografia como instrumento de 

validação de diagnósticos sobre diversas patologias³). 

As pessoas são encantadas pelo novo consumo visual proporcionado pelos 

carte-de-visite, pelos postais, pelos retratos e fotografias de paisagem. A 

verdade ganha com a fotografia um eficiente meio de validação dos 

acontecimentos e os jornais, as revistas, as coberturas de conflitos armados 

têm à disposição uma forte aliada na veiculação de ideologias, em sintonia com 

um contexto que favoreceu a “prática imperialista” e a “ideologia dogmática” 

(SOULAGES, 2010, p. 108) na vinculação direta entre fotografia e realidade. 
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Enfim, ela facilmente e, de forma vertical, capilariza-se pela vida moderna, em 

todas as direções. A referência aos seus mitos de origem e aos 

desdobramentos depois da sua invenção nos ajuda a pensar: como estes 

podem conformar a técnica fotográfica – ou pelo menos uma visão sobre eles? 

Com isso, o objeto-fotografia vira um objeto-problema. E agora, como 

desdobrá-la em objeto técnico? 

O mundo do século XIX possibilitou a existência da fotografia como objeto 

técnico – não viável na época de Caravaggio, uma época das sombras. Por 

mais que a prática pictorialista viesse a contestar os usos da fotografia com 

procedimentos artísticos que almejavam subverter seu caráter documental, 

temos de considerar que, inicialmente, foi o desejo de fidelidade, da cópia 

perfeita, do interesse mecânico que culminou na criação da fotografia. 

Essas explanações vêm no sentido de entender o modo de existência dos 

objetos técnicos e poder problematizá-los. O que do objeto técnico tornar-se 

inerente ao fazer fotográfico? 

Todos estes momentos da experiência fotográfica acima citada são a memória 

de uma certa história da fotografia e, não obstante, construíram uma memória 

do próprio objeto fotográfico enquanto objeto que tem uma memória – que 

registra e inscreve o mundo a partir de seus processos técnicos, tributários do 

seu tempo, uma memória técnica. 

Quando Soulages coloca que “o problema não é mais o do objeto 

transcendental a ser fotografado, mas do objeto fotográfico a ser construído” 

(2010, p. 118), ele deixa margem para considerar aquilo que o dispositivo pode 

possuir de mais singular – além de questões poéticas e criação. 

Evocar as duas mitologias ajudou-me a pensar a fotografia enquanto objeto 

tecnológico, não só naquele momento de formação e consolidação da imagem 

fotográfica, mas no que veio depois. Ao lançar mão de uma das ideias de 

Neves onde “a técnica é a característica mais importante daquilo que se 

considera humano” (2006, p.19), é por entender que esta característica marca 

a condição do objeto técnico em tempos históricos distintos e o entende de 

forma processual: “O apelo do objeto técnico assinala, por outro lado, a 

deslocação do paradigma da industrial para o paradigma informacional” 
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(NEVES, 2006, p. 12). E assim, deixa para trás alguns postulados: “Os dois 

‘Tratados de Tordesilhas’, instaurados no momento do surgimento da ciência 

moderna, que separavam o humano do não-humano e dos objetos técnicos 

começaram, pouco a pouco, a tornar-se insustentáveis” (NEVES, 2006, p. 20) 

O pensamento de Neves ajuda-me a perceber essas mudanças e aqui se fez 

necessário para o encaminhamento das ideias. O objeto técnico surge com 

uma reflexão sobre si que o reposiciona na sua interação com o elemento 

humano, o indivíduo: ela não é mais pensada como uma linha reta entre o 

objeto e o sujeito, estando o primeiro apenas desempenhando o papel de 

instrumento do indivíduo, neutro. A ideia norteadora dessa nova relação é o 

“transindividual”.  

 
Com isso surge também a possibilidade de pensar as tecnologias 
contemporâneas não só como uma mediação técnica, mas também 
como uma forma de individuação. Se o sentir, por sua reflexibilidade 
e pela sinergia que com que apreende as coisas, constitui-se como 
uma individuação que contribui para o fluxo da realidade líquida 
(Arantes, 2008), então as tecnologias na arte, por sua redefinição 
constante de/por/para objetivos estéticos, também constitui-se como 
uma individuação para o fluxo da percepção e do sentir. Esse 
paralelo permitiria indagar pelas possibilidades das tecnologias na 
arte como uma forma de sentir. (FALCI, SOUZA, 2013, p. 3549-
3550). 

 

Assim, contraria-se a ideia que a fotografia é oriunda de um simples 

procedimento mecânico e automático e desconsideram-se suas condições de 

possibilidade – seus vestígios, suas formas de sentir e o tipo de individuação 

que é estabelecido. Se ela assim fosse entendida – neutra –, não era possível 

tecer relações com a cultural visual de seu tempo, com todas as implicações 

tecnológicas. No caso do digital, com uma “cultura da hibridação, numa nova 

ordem visual e numa nova maneira de produzir, de comunicar e de receber as 

imagens” (SOULAGES, 2010, p. 134). 

É possível olharmos para o objeto tecnológico de outra forma. Se usarmos a 

tecnologia para contar histórias, como elas interferem na narrativa? Como, 

considerando os seus vestígios, a técnica pode codificar as narrativas? Se o 

narrar é também uma técnica, e o indivíduo sensível é o agenciador de ambos 
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– técnica e narrativa –, como o objeto artístico relaciona-se com o objeto 

técnico? 

 
Vestígios e ruínas fotográficas: acessando os rastros 
 
 O que nosso olhar diz sobre esses objetos? A experiência estética é um 

caminho possível para entender o desenrolar entre técnica, arte e objeto 

técnico? A fotografia dar-se a entender pelos seus vestígios? 

 
Daquilo que se quis fotografar ou do que foi fotografado sem 
premeditação, sem vontade, sem desejo? Do objeto em si ou de um 
simples fenômeno? Do fotografável ou do infotografável? 
Mas porque não também um vestígio do sujeito que fotografa ou do 
ato fotográfico, da ação fotográfica ou do metafotográfico?  Um 
vestígio do ponto de vista ou do enquadramento? Um vestígio da 
obtenção do negativo ou de seu aproveitamento? 
E porque não um vestígio do material fotográfico específico ou das 
condições técnicas e epistêmicas em geral que tornaram possível tal 
foto em particular? (2010, p.13). 

 
Quando Soulages pergunta, “Uma foto é um vestígio. Mas um vestígio de 

quê?” (2010, p.13), o campo de interpretação expande-se para além do que 

ficou da realidade e possibilita primeiro: interpretar a prática fotográfica em sua 

complexidade, como um gesto que exige a consideração do que é 

frequentemente colocado às margens pelo entendimento da fotografia apenas 

pelo produto gerado; e, depois, situá-la dentro das reflexões sobre o objeto 

técnico. 

Os trabalhos de Tiago Santana e o meu ajudaram a pensar esse campo de 

ação entre os objetos, o trabalho fotográfico e as subjetividades. Soulages, 

surge como um importante interlocutor nesse momento e passo agora para 

uma apresentação do cenário onde os ensaios foram desenvolvidos como uma 

forma de situar o leitor e melhor informar sobre esses trabalhos. Falo agora 

sobre o Cariri e posteriormente sobre Cococi. 

A região do Cariri cearense, para pesquisadores, fotógrafos e toda sorte de 

interessados na sua riqueza, é um celeiro cultural, um lugar por excelência das 

manifestações culturais. Um lugar mais que sugestivo para explorações 

intelectuais e estéticas. 
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Nesse esteio, a imagem, particularmente a fotografia, vem inscrevendo alguns 

importantes capítulos na história cearense, de relevância nacional. Olhar 

curioso e ávido para flanar nessa região, o libanês Benjamim Abrahão 

conseguiu poses únicas de Lampião com seu bando, em fotografias que 

despertam nosso interesse até hoje – juntamente com alguns minutos de 

filmagens, constituindo uma iconografia sem precedentes para uma futura 

geração de pesquisadores. 

Juazeiro do Norte também é chão de seu Chico Alagoano e Tiago Santana. Um 

traz a magia dos processos artesanais em nossa contemporaneidade 

hiperdigital. Outro engrandece a fotografia brasileira com um olhar distinto 

sobre o sertão e sua gente.  

Tiago Santana4 revela um olhar provido de uma acuidade visual que 

impressiona na primeira folheada. Fotografando o sertão brasileiro, 

principalmente o Cariri, Tiago capturou ricas imagens que falam de forma 

profunda sobre gente simples. Imagens que não só ajudam a lançar um outro e 

criativo olhar sobre um espaço tão explorado visualmente, como o colocou  na 

rota da fotografia nacional e internacional. 

Em todos os livros citados, Santana utilizou equipamento fotográfico analógico 

(ou poderíamos dizer, “utilizou o olhar analógico”?), sempre em preto e branco. 

Nos livros de 2014 e 2006 ele usou uma câmera que produz negativos 6cm x 

18cm – abastecida com rolos de filme 6cm x 6cm a câmera de formato 

panorâmico comporta três filmes, conseguindo esse formato final. O que 

significa usar determinado tipo de equipamento, que tipo de imersão ele 

proporciona? 

 

 
Fotografia: “O céu de Luiz” 
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Fonte: Tiago Santana 

 
O Cariri e outros sertões com seus personagens, lugares, cordéis, xilogravuras 

e ex-votos permeiam seu imaginário, e Santana procura que suas imagens 

multipliquem as narrativas dentro do enquadramento fotográfico. A impressão 

quando vemos suas fotografias é que existem várias cenas dentro da mesma 

foto e o formato panorâmico escolhido por ele permite que várias histórias 

sejam contadas ao mesmo tempo.  

 

 

Fotografia: “O céu de Luiz” 

Fonte: Tiago Santana 

 

O processo e o produto fotográfico dessas imagens evidenciam o modo de 

funcionamento do objeto tecnológico – num contexto visual específico, a 

fotografia – que nos revelam, por sua vez, os rastros das ações do artista e 

como estas mesmas ações fazem o objeto funcionar de determinada maneira. 

O formato analógico está ligado aos trabalhos autorais de Santana, não por 

saudosismo, mas por possibilitar seu processo artístico. Em um evento5 onde 

mediei uma apresentação sua, Santana coloca a fotografia como uma vivência, 

como um pretexto para estar com as pessoas e o formato panorâmico 

analógico materializa, em termos plásticos e de composição, suas intenções 

narrativas e seu entendimento de paisagem humana. 

Ao imergir no dispositivo, com apenas quatro disparos por rolo, trabalhando 

com o campo visual ampliado da lente grande-angular, ele potencializa suas 

experiências de sertão. Não há uma relação de dependência entre fotógrafo e 
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equipamento, mas uma relação de potência artística, onde o objeto técnico 

depõe sobre a potência do objeto artístico.  

Humildemente faço, agora, a passagem para falar de “Cococi”6, meu ensaio 

fotográfico, – e assim digo pela referência que as imagens de Santana são 

para pensar a fotografia brasileira hoje e pela influência na minha percepção 

particular de fotografia. 

Cococi (significa “coco pequeno” em tupi-guarani), que já foi vila, distrito e 

cidade extinta na década de 1960, está localizada no sertão dos Inhamuns, 

Ceará. Símbolo da colonização cearense, Cococi foi sede de uma das maiores 

sesmarias do Estado desempenhando o papel de importante povoamento do 

Interior. Com suas histórias míticas e muito abalada pelo medo (a pistolagem e 

a violência contra os índios), o local já foi cantado em versos de Luiz Gonzaga. 

Hoje, noticiada como abandonada, é um distrito de Parambu, a 50 km da sede 

do município, na verdade um quase-local com sete moradores divididos em 

duas famílias que vivem da agricultura de subsistência e, como se não 

bastassem as agruras da seca, convivem em meio a destroços, mato, paredes 

que ameaçam desabar e tetos sem telha. Da antiga cidade, ainda restam uma 

igreja (datada do século XVIII), o cemitério, a sede da prefeitura e o palacete 

da família Feitosa. 

O trabalho (que começou a ser desenvolvido em 2013) é um ensaio 

documental que aborda o cotidiano dos sete moradores que não abandonaram 

Cococi: sua relação com o espaço, seus percursos diários e o trabalho. O 

ensaio tem a seguinte abordagem: seus últimos moradores (Dormentes), as 

edificações remanescentes (Ruínas de silêncio) e o dia a dia de trabalho 

(Cotidianos). Aqui vou me deter apenas sobre a série Ruínas de silêncio. 

Achada, Cococi perde-se nela mesma. Constitui-se como um quase-lugar que 

entrou em estado de latência, dormente, que parecer não esperar mais nada 

que a passagem...do tempo. Os silêncios dos destroços ou os destroços 

causados pelos silêncios habitam esse distrito, que será alvo de um ensaio que 

procura a perceber por dentro, pelas ranhuras, fendas, espaços aberto-

esquecidos, tentando captar as particularidades da relação entre as ruínas, as 

pessoas e a paisagem. 
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O ensaio está sendo feito em digital, médio formato analógico (cromo) e grande 

formato (filme polaroid) – lembrando que neste último filmes estão contidos os 

químicos para revelação, que é feita logo após o clique. Este tipo de filme 

polaroid não é mais fabricado e os que estão disponíveis para compra são 

filmes vencidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia: “Ruínas de silêncio”. 

Fonte: Fernando Jorge / Rubens Venâncio. 
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Fonte: Fernando Jorge / Rubens Venâncio.  

Fotografia: “Ruínas de silêncio”. 

 
  
Ruínas de silêncio é a única série feita com o polaroid por permitir uma 

conexão entre as fendas e ranhuras da cidade abandonada e as ruínas do 

filme fotográfico. Com um resultado plástico particular devido à ação do tempo 

na superfície do papel fotográfico – somado ao momento em que ao puxar o 

lacre para abrir o filme e ver a foto uma parte da imagem é deteriorada, 

tornando o resultado sempre imprevisível: não sabemos qual parte e qual 

tamanho da imagem será corrompida. 

Tanto o filme polaroid como a máquina que o comporta não são mais 

fabricados e, por mais que pudesse ser previsto, o uso atual que faço desse 

equipamento não estava programado. Os objetos tecnológico e físico 

movimentam-se, carregam em si uma instabilidade e se modificam 

rapidamente, assim como seus efeitos (o sépia e o P&B do filme estão na 

máquina digital, no celular e nos programas de manipulação).  

Estas questões levam-me a dois momentos: “(...) em fluxo o objeto técnico é 

um objeto desterritorializado” (NEVES, 2006, p. 12), ele pode fugir de usos já 
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estabelecidos e ser reprogramado pela criação artística, onde o próprio gesto 

fotográfico coloca o objeto técnico em movimento. Segundo, existe uma 

performatividade entre ambos quando o objeto técnico performa o objeto 

artístico ao imprimir seus vestígios na materialização do resultado criado, e 

este quando põe o objeto tecnológico dentro de uma narrativa (do fenômeno).  

O dispositivo-polaroid está criando percursos dentro do ensaio ao colocar outra 

possibilidade de abordagem fotográfica e reflexão conceitual. Nas ruínas do 

filme estão as ruínas da cidade. A imanência do desaparecimento é duplo ou 

sob certo olhar, é único, onde a superfície fotográfica é vista como composta; 

filme e realidade misturados de forma física e imaginária.  

Se as narrativas são discursos problematizadores do lugar de onde estamos, e 

dos objetos que usamos: a partir da individuação proposto por Neves (2006) 

fica o desfio de pensar a técnica como um agente que interfere no pensamento. 

Que entender o objeto técnico é entender a forma como ele problematiza a 

realidade, e a relação da prática artística com o não-humano (LATOUR, 2001) 

e como tudo isso pode abrir caminho para pensar “uma genealogia diferente 

também para os artefatos técnicos” (LATOUR, p. 201).  

E o indivíduo, que imerso e agente maior de todo esses processos, precisa 

acompanhar as tecnologias de criação na arte, criar cenários e palcos para o 

existir e o sentir; e não acabar na ilusão, como o Narciso narrado por Filostrato: 

“Acreditas então que a fonte vai conversar contigo`? Porém Narciso não nos 

ouve: a fonte cativou seus olhos e seus ouvidos”. (DUBOIS, 2003, p. ) 

 

Notas:  

1 Operação histórica que teve pioneiras repercussões no Brasil com a descoberta isolada da fotografia por 
Hercule Florance. 
2 “O expressão das emoções no homem e nos animais”, sua publicação dedicada ao tema. 
3 “Invention of Hysteria: Charcot and the photographic iconography oft he Salpêtrière“, Georges Didi-
Huberman, 2003. 
4 Livros de sua autoria: “Bentidos” (2000), “O sertão dentro de mim” (2010), “Sertão” (2011), “Patativa” (), 
“O chão de Graciliano” (2006), “O céu de Gonzaga” (2014).  
5 I Colóquio de Pesquisas em Narrativas Audiovisuais, 2011 (Fortaleza/CE). 
6 Este ensaio (não finalizado) é desenvolvido em co-autoria com o fotógrafo Fernando Jorge. 

 

Referências: 

DUBOIS, Philip. O ato fotográfico e outros ensaios. São Paulo: Papirus, 1993. 
 



   

 

2956 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

FALCI, Carlos Henrique Rezende; SOUZA, Leonardo. A potência poética da 
individuação em performances audiovisuais criadas com objetos-sujeitos tecnológicos. 
In: Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 22., 2013, Bélem. 
Anais...Bélem: ANPAP/PPGARTES/ICA/UFPA, 2013. p. 3546-3561. 
 
LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos escudos 
científicos. Tradução Gilson César Cardoso de Sousa. São Paulo: EDUSC, 2001 
 
NEVES, José Pinheiro. O apelo do objeto técnico. Porto: Campo das Letras, 2006.  
 
ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: 
Editora Senac, 2009. 
 
SOULAGES, François. Estética da Fotografia: perda e permanência. São Paulo: 
Editora SENAC, 2010. 
 

 

Rubens Venâncio 
É fotógrafo, professor da Universidade Regional do Cariri – URCA, membro-
pesquisador do GRUDARS (Grupo de Estudo em Arte e Sociedade - URCA), diretor 
do Instituto da Fotografia do Ceará (IFOTO) e atualmente é doutorando em Arte e 
Tecnologia pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
 

 


