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O ÁLBUM COMO MEMÓRIA PREMONITÓRIA: O UNHEIMLICH EM “NANDO, MI 

HERMANO”, DE BRODSKY 

 
 

Rodrigo Montero - UFRGS 
 
 

RESUMO: A partir da segunda metade da década de 1990, surgiram na Argentina 
produções visuais que expressam e revelam as convivências familiares com os vazios 
produzidos pela violência da desaparição. Um amplo número destes trabalhos coincide em 
recorrer ao álbum de família, apresentado como um dispositivo revelador de ausências, de 
desencontros e de assombrações. Neste contexto, esta comunicação propõe uma leitura a 
partir da noção de unheimlich, conforme apresentada por Freud, da série “Nando, mi 
hermano” (1997), realizada por Marcelo Brodsky como parte do projeto “Buena Memória”. 
Considerando este conceito, é possível pensar nas transformações de sentido da fotografia 
– e na produção de sentido através dela – indo além das interpretações a partir de 
procedimentos alegóricos. 
 
Palavras-chave. Fotografia; álbum de família; Marcelo Brodsky; desaparecidos; unheimlich. 
 
 
RESUMEN: A partir de la segunda mitad de la década de 1990, fueron surgiendo en 
Argentina producciones visuales que expresan y revelan las convivencias familiares con los 
vacíos producidos por la violencia de la desaparición. Un gran número de estos trabajos 
coincide en recurrir al álbum de familia, presentado como un dispositivo revelador de 
ausencias, de desencuentros y de perturbaciones. En este contexto, esta comunicación 
propone una lectura a partir de la noción de unheimlich, conforme presentada por Freud, de 
la serie “Nando, mi hermano” (1997), realizada por Marcelo Brodsky como parte del proyecto 
“Buena Memoria”. Considerando este concepto es posible pensar las transformaciones de 
sentido de la fotografía – y la producción de sentido a través de ella – yendo más allá de las 
interpretaciones a partir de los procedimientos alegóricos.  
 
Palabras clave: Fotografía, álbum de familia; Marcelo Brodsky; desaparecidos; unheimlich. 
 
 
 
O álbum de fotografias de família é um tipo de arquivo que tem, em princípio, um 

lugar e funções determinadas. Trata-se de um arquivo privado de ordem cronológica 

no qual os sujeitos retratados aparecem “ligados à trama biográfica de uma 

composição familiar que ritualiza seus laços familiares na cerimónia de estar juntos” 
1 (RICHARD, 2006, p. 166). Este mesmo arquivo é definido por André Rouillé(2009, 

p. 186) como um dispositivo ficcional destinado a construção de uma memória 

idealizada da história familiar. Contudo, quando a sistematização do 

desaparecimento como metodologia de extermínio produziu uma perturbação 

inconcebível para milhares de famílias em países como Argentina, Chile e o próprio 
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Brasil, os lugares, funções e sentidos do álbum e suas fotografias foram 

transformados e deslocados.2 Arrancados desses álbuns ou de documentos de 

identidade, os retratos dos desaparecidos não foram só um instrumento de busca, 

mas a prova da existência de filhos, de irmãos ou de amigos que a maquinaria e a 

retórica do desaparecimento pretenderam negar.3 Logo, carregados e exibidos por 

organizações como Madres de Plaza de Mayo, a multidão de rostos ampliados e em 

preto e branco se tornou a imagem símbolo do desaparecido assim como a imagem 

símbolo da violência do desaparecimento. No entanto, a partir da segunda metade 

da década de 1990, têm surgido na Argentina diferentes ensaios e produções 

visuais que usam esses álbuns e suas fotografias como recurso material, inspiração 

ou como tema em si mesmo para expressar a perturbação íntima e familiar 

provocada pelos desaparecimentos. Dentre estas produções, destacam-se os 

trabalhos realizados pelos próprios irmãos ou filhos de desaparecidos.4 Na mão 

deles, o álbum não só contém as provas da existência daqueles que a violência da 

desaparição ansiava negar, mas representa por si mesmo a expressão da situação 

limite e perturbadora de uma história atravessada pela desaparição. É neste 

contexto que se insere o “ensaio” fotográfico que Marcelo Brodsky (1954) dedicou a 

seu irmão desaparecido. 

A série “Nando, mi hermano” forma parte do projeto “Buena Memória” que Marcelo 

Brodsky empreendeu no seu retorno à Argentina, após o exílio na Espanha na 

década de 1980. Embora o eixo principal do projeto – e a parte mais conhecida do 

seu trabalho – gire em torno da pesquisa desenvolvida a partir da fotografia da sua 

turma do primeiro ano no Colegio Nacional Buenos Aires, é na série dedicada a 

Fernando que, através da apresentação e interpretação que Marcelo faz de 

fotografias pertencentes a seu álbum de família, se expressam e se revelam 

algumas das especificidades da vida após da desaparição dos seres amados. 

Fernando tinha 22 anos quando, em agosto de 1979, foi sequestrado e 

desaparecido pela ditadura militar argentina. A série “Nando, mi hermano” está 

conformada quase exclusivamente com fotografias que pertencem ao álbum da 

família Brodsky, mas acompanhadas pelas memórias, leituras e reflexões que 

Marcelo realiza ao se confrontar novamente com essas fotografias, quase 20 anos 
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depois do seu desaparecimento. Nelas, aparece Fernando criança ou adolescente, 

brincando com seus irmãos, ou participando de alguma celebração familiar. Para 

José Pablo Feimann e Martín Caparrós,5 o trabalho de Marcelo Brodsky tem a 

importância de devolver um rosto à figura do desaparecido. Um rosto, uma 

identidade, uma história íntima, inseridos numa rede de vínculos e afetos que tinham 

sido diluídos na construção de uma identidade coletiva – e social – do desaparecido. 

Paradoxalmente, essa identidade diluída também foi constituída através daquelas 

fotografias extraídas de documentos e de álbuns de família. Mas nesse caso, essas 

fotografias utilizadas nas manifestações públicas dos familiares de desaparecidos, 

além do deslocamento de lugar e de sentido (do universo privado para a praça 

púbica), eram transformadas formalmente através do recorte e da ampliação das 

imagens. Assim, centenas de imagens ampliadas de rostos descontextualizados, em 

preto e branco e alto contraste, conformaram uma imagem símbolo predominante e 

homogeneizada da figura do desaparecido. Para Martín Caparrós, esta diluição 

visual era a imagem de outra diluição que significava, por sua vez, forçar uma 

segunda desaparição:  

A primeira desaparição, a mais cruel, era inevitável; mas não a 
segunda. Era necessário reconstruir suas histórias, contar e contar 
para nós que eles, antes de serem vítimas, foram pessoas e que 
tinham, muito antes, muito melhor do que suas mortes, uma 
vida.(CAPARRÓS, 2006, p. 14) 
 

 
Por este motivo, quando Marcelo Brodsky exibe as fotografias da infância e da 

adolescência de Fernando sem nenhum tipo de edição de imagem, produz uma 

espécie de re-apresentação pública do seu irmão que contrasta com essa 

representação homogeneizada de “o desaparecido”. As fotografias de Fernando 

quando criança ou pré-adolescente se contrapõem àqueles retratos que os próprios 

familiares lançaram mão para resistir e reagir no território público. Embora aquelas 

imagens restituíssem uma presença que tinha sido confiscada deste território pela 

ação do horror, trabalhos como o de Brodsky vieram a reivindicar, para aquelas 

presenças, a existência de uma história particular. No entanto, esta série 

apresentada por Marcelo Brodsky vai muito além da proposta de restituição da 

identidade particular aos desaparecidos por meio da reconstrução biográfica através 
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das fotos de família. Mais do que isso, Marcelo Brodsky revela como a desaparição 

de Fernando, e a convivência com essa ausência distinta a todas as ausências até 

então concebíveis, assombra e ressignifica aquelas fotografias e, com isto, a própria 

forma de ver e significar sua própria história e a da sua família.  

Isto se revela logo na segunda fotografia da série. Trata-se de uma das primeiras 

fotografias tiradas por Marcelo (figura 1). Nela, um menino está sentado de pernas 

cruzadas sobre uma cama. Não se distingue seu rosto. O tempo de exposição 

elevado fez com que sua fisionomia sumisse entre a luz e o movimento. A camisa 

clara que veste o menino parece se fundir numa área queimada pela sobre-

exposição. É só através do texto de Marcelo que sabemos que se trata de Fernando 

aos 12 anos de idade. Aliás, Marcelo descreve todas as fotografias da série como 

quem compartilha das suas fotografias no momento em que se reencontra com elas. 

Ele faz memória, reflete e dá um contexto de sentido à imagem. Mas como qualquer 

um que se defronta com velhas fotografias familiares, a leitura de Marcelo é feita a 

partir de um lugar de reencontro com elas, que é também um lugar de 

ressignificações. De fato, independente de que as fotografias possam possuir “a 

capacidade exata de congelar um ponto no tempo” (BRODSKY, 2006, p. 25), o 

tempo faz do nosso olhar para elas um olhar em diferido e retrospectivo que contém 

um saber: o conhecimento do devir do fotografado. É este um conhecimento que, 

por sua vez, é ignorado por aqueles que estão em imagem. E sob esse olhar em 

diferido e “contaminado” pelo conhecimento do devir do fotografado, o exercício de 

fotografia de um jovem Marcelo se converte na melhor fotografia que lhe restou de 

Fernando:  
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Fernando en la pieza: Esta foto de mi hermano es una de las primeras que 
hice en mi vida. Estamos en nuestra habitación compartida. 
Su rostro aparece desdibujado. 
Su movimiento, hoy ya inexistente, lo hace difuso ante la lente. Las fotos 
de la pared, en cambio, soportan mejor la exposición prolongada. Es la 
mejor foto que me queda de él, de cuando vivíamos juntos. 

 
Figura 1. BRODSKY, Marcelo. “Fernando en la pieza”. Fotografia e texto. 1997. (BRODSKY, 2006, p. 

78) 
 
A situação limite da violência não somente é uma situação para a qual os indivíduos 

não estão preparados. Ela também representa o limite entre um antes e um depois. 

O que atravessa todo o trabalho de Brodsky, e que é mais eloquente na série 

dedicada a Fernando, é como, pela sua magnitude, o evento limite da desaparição 

não assombra unicamente o “depois” do seu acontecimento, mas também o “antes”. 

Isto se manifesta através destas instantâneas pelo surgimento de novas conotações 

e novos sentidos que são estranhas às concepções e usos dados pelo senso 

comum à fotografia de família.  

Os usos familiares da fotografia têm por objetivo registrar os momentos de 

celebração e alegria que sirvam para a construção de uma narrativa histórica, porém 

ficcional, da família. Como explica Rouillé (2009, p. 186), este dispositivo ficcional 

organiza as fotografias como unidades fragmentárias de uma “memória lacunar”. 
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Este dispositivo reúne unicamente bons momentos, excluindo os momentos 

dolorosos ou de sofrimento que também são parte da convivência familiar. Através 

da série de fotografias de Fernando e sua família, o que se exibe no trabalho de 

Brodsky é a ressignificação da história familiar através da ressignificação dessas 

fotografias transformadas pela violência da desaparição. 

A assombração da violência é algo que se impõe intercalada entre os retratos de 

Fernando quando criança ou pré-adolescente. O seu fim como vítima dos voos da 

morte, por exemplo, reverbera na fotografia dos três irmãos Brodsky, ainda crianças, 

passeando de bote nas águas do rio que anos mais tarde seria o destino de milhares 

de argentinos: 

 

 
En primer lugar, Fernando. En equilibrio, al fondo, mi hermana Andrea. Mis viejos 
timonean, sacan fotos y van de pasajeros mientras nosotros remamos. Estamos 
en el Gambado, un fin de semana en el Tigre. Salir en botes juntos era la actividad 
familiar por excelencia. Aunque esas salidas fueron ocasionales, el Río nos quedó 
adentro. Nos acostumbramos a sus aguas oscuras, a no zambullirnos de cabeza 
porque podía haber un tronco flotando bajo el agua.  
 

Figura 2. BRODSKY, Marcelo. “Los tres en el río”. 1997. Fotografia e texto. (BRODSKY, 2006, p. 82) 
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A referência ao rio – em particular o Río de la Plata– como um lugar familiar, porém 

perigoso, se repete nas duas últimas fotografias da série, publicadas e exibidas de 

forma contígua. De um lado exibe-se uma fotografia antiga do tio de Marcelo e de 

Fernando no convés de um navio, apoiado contra um corrimão que dá direto às 

águas. Do outro lado está a foto dos dois irmãos também posando na coberta de um 

barco, sobre as águas do Rio de la Plata junto a uma placa que adverte: “prohibido 

permanecer en este lugar”. A história familiar atravessada pelas águas, o começo e 

o final, diz Marcelo:  

 
 

El Río de la Plata ha sido el lugar de la llegada y también del final. Por el río 
llegó mi tío Salomón, hermano de mi abuelo, a principios de siglo. Su imagen 
desafía al futuro, su postura lo espera todo. 
Mi hermano y yo viajamos juntos en barco por las aguas marrones. 
Permanecemos enun lugar prohibido. 
 

Figura 3. BRODSKY, Marcelo. [Sem título]. 1997. 2 fotografias e texto. (BRODSKY, 2006, p. 94-95) 
 
Ao trazer conotações vinculadas ao acontecimento e às circunstâncias da 

desaparição do seu irmão por meio daquelas instantâneas, pode parecer que 

Marcelo Brodsky coloca o álbum de família e suas fotografias a serviço de uma 

prática alegórica que, segundo André Rouillé, se consolidou na arte contemporânea: 

Do documento à arte contemporânea, a fotografia oscila, assim, 
entre o rastro da impressão e da alegoria. Passa-se da figura retórica 
da impressão (isto é, do parecido, do mesmo, da repetição mecânica, 



 

 

 

2802 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

do unívoco, do verdadeiro) para a figura da alegoria que, ao 
contrário, é duplicidade, ambiguidade, diferença, ficção. Da 
impressão à alegoria, a fotografia, passa da repetição da própria 
coisa para uma outra coisa diferente da coisa. (ROUILLÉ, 2009, p. 
383) 

 
Conforme aponta este autor, o que caracteriza a alegoria é uma dupla estrutura na 

qual um sentido manifesto e explícito remete a um sentido latente e figurado. Para 

Rouillé, a passagem do explícito para o figurado é também a passagem do particular 

para o universal. O autor ainda acrescenta que a produção alegórica “não visa a 

restabelecer um significado original perdido ou obscuro (não é uma hermenêutica), 

mas acrescenta um significado ao significado anterior, substituindo-o” (ROUILLÉ, 

2009, p.383). Se considerarmos esta abordagem, na série de Brodsky dedicada a 

seu irmão, as referências à desaparição e à violência do terrorismo de Estado se 

apresentariam como suplemento alegórico: um significado que é, ao mesmo tempo, 

acréscimo e substituição do significado anterior, e que, por este movimento, acaba 

apagado ou disfarçado. Certamente, o fato de que a série de Brodsky esteja 

composta, quase que inteiramente, por fotografias confiscadas do álbum de família, 

e logo deslocadas e reorganizadas num novo contexto, convida a concentrar a 

análise do trabalho nos termos dos procedimentos alegóricos. De fato, na 

organização em exposições ou em publicações é proposta uma narrativa específica 

a partir da justaposição dessas fotografias numa ordem e sequência determinadas. 

Nesta organização, cada fotografia e sua descrição participam, como fragmentos, de 

uma construção que vai além dos sentidos manifestos e explícitos contidos nas 

imagens. Contudo, é minha opinião que, mais do que uma ressignificação produzida 

por procedimentos alegóricos propostos pelo artista, a mobilização de sentidos que 

giram em torno das fotografias expostas por Brodsky é decorrente de outros 

processos de ressignificação menos controláveis do que os procedimentos 

alegóricos.  

Mais do que criar significados, Marcelo os encontra como se eles se impusessem a 

partir das fotografias. Ele mesmo assume esta circunstância quando comenta uma 

foto em que Fernando aparece em frente a um monumento dedicado a Simón 

Bolívar, cuja figura amanhecera com uma venda nos olhos e com uma bandeira 

argentina pendurada no pescoço do seu cavalo. Do lado da estátua, no arco que 
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forma parte do monumento, aparecem as legendas “Poder Joven. Paz es fuerza” e, 

logo abaixo, “Liberación total”, assinadas por um movimiento peronista. Marcelo 

Brodsky se pergunta porque Bolivarestaria vendado e porque alguém penduraria 

aquela bandeira do cavalo e logo conclui: “la justicia, la espada, la ceguera, la 

historia, el poder, la paz y la fuerza dan vueltas en torno a mi hermano en un extraño 

juego de premoniciones” (BRODSKY, 2006, p. 81). 

Diz Charlotte Cotton (2010 p. 138) sobre o exercício de se voltar retrospectivamente 

para as fotografias de família, que, às vezes, nelas “buscamos indícios visuais de 

eventos posteriores como evidências de uma predestinação”. No entanto, como foi 

dito, na série dedicada a Fernando, mais do que uma busca, parece ser exibido um 

achado; algo que, a partir da convivência com a desaparição, parece se impor de 

dentro para fora da fotografia e que converte seu sentido em uma outra coisa. Como 

no caso da presença recorrente do rio, ou como nas referências à militância política 

presentes no monumento a Bolívar, as fotografias parecem revelar um caráter 

premonitório ou de advertência, ou estarem afetadas por um sentimento perturbador 

decorrente da persistente lembrança da desaparição de Fernando.  

Diana Taylor (2009) diz que a fotografia tem a capacidade de isolar e de congelar 

um momento e reativá-lo em outros momentos ou contextos. Chamada por esta 

autora da arte de re- e de des-contextualizar, o interessante das fotografias estaria 

na maneira em que elas transcendem seus contextos e nos obrigam a confrontar o 

que sabemos com o que vemos e o que vemos com o que sabemos: 

As fotografias, que se supõe serem entidades estáveis que cumprem 
com funções testemunhais e evidenciais, também mudam na medida 
em que seu contexto muda – elas formam parte do processo de de- e 
de re-contextualização que elas mesmas impulsionam 
continuamente.. (TAYLOR, 2009, p 23) 

 
 
O que Marcelo Brodsky expõe é a sua própria confrontação do que ele vê com o que 

ele sabe, mas também com o que ele lembra e com o que ele fantasia. E, neste 

confronto, as fotografias deixam de ser inocentes lembranças visuais de brincadeiras 

de crianças ou de celebrações familiares para se tornarem estranhas anunciações 

do que estaria por vir. Os efeitos da desaparição de Fernando repercutem nessas 
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fotografias familiares que, assim, produzem uma nova narrativa da família 

atravessada pela desaparição de um dos seus membros.  

A série sobre Fernando é um exercício de memória plena, pois, como toda memória, 

é uma construção retrospectiva do passado. É uma construção na qual o passado e 

o presente se interferem mutuamente criando ou reforçando um os sentidos do 

outro.6 No exercício de memória efetuado por Marcelo nesta série, entremeiam-se o 

contexto das fotografias, o devir da violência e o presente como o momento da 

memória e da convivência com as consequências dessa violência. A superposição 

de sentidos que se revela nesta série é, como antecipei, menos o resultado de um 

procedimento alegórico do artista, do que algo que se impõe através de um 

fenômeno particular de des- e de re-contextualização. Trata-se, neste caso, de um 

fenômeno que se revela do confronto retrospectivo de Marcelo com aquelas 

fotografias, tendo, no meio, a situação limite da desaparição como acontecimento 

capaz de des- e de recontextualizá-las. Neste confronto pareceria que a fotografia 

revela um sentido latente que é da ordem do estranho ou do sinistro. Quero dizer 

com isto que os sentidos premonitórios ou anunciatórios que adquirem as fotografias 

da série sobre Fernando encaixam-se dentro do que Freud (1996) definira como 

Unheimlich. 

Traduzido para o português como o estranho ou o sinistro, o conceito de Unheimlich 

se refere à conversão do que até aquele momento era familiar (no sentido de 

familiaridade como um território de certezas e de seguranças) no seu oposto, ou 

seja, numa inquietante estranheza que gera sentimentos amedrontadores de 

insegurança. Em termos antropológicos, Freud se refere à desestabilização das 

certezas intelectuais de um mundo desencantado, quando estas são confrontadas 

com algo da ordem do retorno de antigos receios mágicos. Freud cita entre aqueles 

receios mágicos, desencantados pela racionalidade, a animação do inanimado, ou o 

que ele chama de onipotência de pensamento. O caráter premonitório, que Marcelo 

Brodsky sugere que se revelam nessas fotografias, faz delas estranhas ou sinistras 

imagens da desaparição. Mais do que expor essas fotografias como alegorias da 

desaparição, Marcelo exibe essas fotografias já transformadas em outras pela 

assombração do acontecimento limite. Desde já, embora parecesse que o devir 



 

 

 

2805 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

estranho ou sinistro se produza naquilo que perde sua familiaridade, essa perda e 

substituição de sentidos é também produzida pelo espectador que transfere naquilo 

algo dos seus temores ou receios recalcados.  

A referência à transformação dessas fotografias em algo inquietante está presente 

na fotografia de um jovem posando numa estrada de terra perto de uma cachoeira. 

Sobre ela, Marcelo escreve: “lo que más me inquieta en esta imagen es que no sé si 

el retratado soy yo o Fernando” (BRODSKY, 2006, p. 83). A dúvida ou a incerteza 

que impõe a imagem faz pensar em outras projeções de um ocupando o lugar do 

outro. 

Na primeira parte de “O que vemos, o que nos olha”, Didi-Huberman (2011, p. 13) se 

refere àquilo que, em “Ulisses”, James Joyce definira como a inelutável modalidade 

do visível. Esta inelutável modalidade, comenta Didi-Huberman, estaria no fenômeno 

de o visível impor sentidos ao nosso olhar quando no nosso olhar reverbera algo 

incontornável. No livro de Joyce, essa inelutável modalidade do visível se revela à 

personagem de Stephen Dedalus a partir da morte da sua mãe: 

La “ineluctable modalidad de lo visible” asume entonces para 
Dedalus la forma de una coacción ontológica, medusante, en la que 
todo lo que hay que ver es mirado por la pérdida de su madre, la 
modalidad insistente y soberana de esa pérdida que Joyce, en el 
recodo de una frase, denomina muy simplemente, “la llaga viva de su 
corazón”. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 15)7 

 
A partir desse momento, atravessado pela experiência de presenciar a agonia da 

sua mãe, para Dedalus todo o espetáculo do mundo mudara de cor e de ritmo (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 16). A superfície até então familiar do mar, com o qual 

Dedalus sonha, passa a representar o poder inquietante de um fundo de humores e 

de mortes pressentidas. Mais do que uma analogia ou uma metáfora, aquela visão 

está interferida incontrolavelmente pela memória de um recipiente que, ao lado do 

seu leito de morte, recebia a espessa bílis vomitada do fígado putrefato da sua mãe: 

Entonces empezamos a comprender que cada cosa por ver, por más 
quieta, por más neutra que sea su apariencia, se vuelve ineluctable 
cuando la sostiene una pérdida – aunque sea por medio de una 
simple pero apremiante asociación de ideadas o de un juego de 
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lenguaje – y, desde allí, nos mira, nos concierne, nos asedia. (DIDI-
HUBERMAN, 2011, p. 16) 

 
Nesta primeira parte do seu livro, Didi-Huberman não faz nenhuma menção a 

Sigmund Freud nem ao fenômeno do Unheimlich sobre o qual o psicanalista tinha 

escrito no começo do século XX. No entanto, o autor francês sugere que a instância 

inelutável do visual assume esta modalidade como “un trabajodel sintoma enel que 

lo que vemos es sostenido por (y remitido a) una obra de perdida. Un trabajo de 

perdida que alcanza lo visible en general y nuestro propio cuerpo vidente en 

particular” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 17). Assim como o Unheimlich descrito por 

Freud, a inelutável modalidade do visível é um devir que perturba a experiência 

familiar do que vemos pela perda de um domínio que acreditamos ter sobre aquilo 

que vemos: la modalidad de lo visible deviene ineluctable [...] cuando ver es sentir 

que algo se nos escapa ineluctablemente: dicho de otra manera, cuando ver es 

perder (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 17). 

Na série dedicada a Fernando, Marcelo Brodsky parece apresentar essa perda de 

domínio sobre as fotografias de família assombradas pela desaparição do seu irmão. 

É isto que faz desta série menos uma produção de caráter alegórico – na qual o 

artista assumiria um lugar de controle, manipulação e transformação de sentidos – 

do que a exibição desse devir inquietante e incontrolável provocado pela 

desaparição e que se revela no álbum de família pela transformação incontrolável – 

e ineluctável – das suas fotografias. 

Notas 
                                                           

1As traduções do espanhol para o português desta e outras citações foram feitas por mim. Porém, só algumas 
citações foram traduzidas, de acordo com o que eu entendia que a tradução podia ou não comprometer o sentido 
e a integridade do texto original.  
 

2O desaparecimento de um ser amado produz uma série de perturbações afetivas e simbólicas nas famílias. As 
famílias dos desaparecidos sao levadas a uma situação de perplexidade, medo e incertezas sobre o destinho 
dos seus familiares. A interdição do corpo do desaparecido força os familiares a situarem emocionalmente o ser 
amado numa instância de suspenção entre a vida e a morte, mesmo quando o tempo transcorrido não deixa 
dúvidas de que as vítimas do terrorismo de Estado foram assassinadas. Neste sentido a desaparição tem o 
caráter de uma nao-morte, ou de uma morte não completa pela ausência do corpo. (MONTERO, 2013) 
 
3 Éimportante destacar a importância do valorbarthesiana do “isto foi”, mas não como a definição de uma 
essência da fotografia, senão como uma proclamação ética de que os que ai estão retratados realmente 
existiram. Sobre este valor ético da fotografia na “época do desaparecimento”, Jean-Louis Déotte, citando uma 
mãe de desaparecidos, conta que foram os próprios familiares os primeiros em precisar da “evidência” da 
fotografia para se convencerem a si mesmos diante da negação absoluta por parte dos administradores do 
desaparecimento (DÉOTTE, 2006, p. 156). 
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4 Além do ensaio de Marcelo Brodsky aqui abordado, podem ser citados os trabalhos de Gustavo Germano, de 
Lucila Quieto e de MaríaSoledadNívoli e Gustavo D’Assoro.  
 
5Os textos de José Pablo Feiman e de Martín Caparrós sobre o trabalho de Brodsky formam parte da publicação 
de “Buena Memoria” (BRODSKY, 2006). 
 
6 A partir de autores como Elizabeth Jelin (2002) – que atualizaram o pensamento de Maurice Halbwachs para 
analisar a construção de memória em sociedades sobreviventes de situações limite –, entendo o conceito de 
memória como uma construção a partir do presente dos sentidos do passado que, por sua vez, interferem na 
elaboração de sentidos desse presente. 
 
7 O destacado é meu. 
 
 
 
Referências 
 
BARTHES, Roland. A câmara clara: notas sobre a fotografia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1984. 185 p. 
 
BAUER, Caroline Silveira. Brasil e Argentina: ditaduras, desaparecimentos e políticas de 
memória. Porto Alegre: Medianiz, 2012. 332 p. 
 
BELTING, Hans. Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz editores, 2007. 321 p. 
 
BRODSKY, Marcelo. Buena memoria. 4ª ed. Buenos Aires: La marca editora, 2006. 96 p. 
 
BUCHLOH, Benjamin H. D. Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte 
contemporáneo. In: PICAZO, Gloria; RIBALTA, Jorge.Indiferencia y singularidad: la 
fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo. Barcelona: MACBA, 1997. p. 97-132. 
 
CARDOSO, Irene. O arbítrio transfigurado em lei e a tortura política. In: CARDOSO, Irene 
(org.). Para uma crítica do presente. São Paulo: USP, Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia, 2001. p. 179-198. 
 
CAPARRÓS, Martín. Apariciones. In: BRODSKY, Marcelo. Buena memoria. 4ª ed. Buenos 
Aires: La marca editora, 2006. p. 12-17. 
 
DEBRAY, Régis. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no Ocidente. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1994. p. 374. 
 
DÉOTTE, Jean-Louis. El arte en la época de la desaparición. In: RICHARD, Nelly (org.). 
Políticas y estéticas de la memoria. 2 ed. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2006b. pp. 
149-161. 
 
 
DIDI-HUBERMAN, Georges. Lo que vemos, lo que nos mira.Buenos Aires: Manantial, 
2011. 208 p. 
 
DUBOIS, Philippe. El acto fotográfico y otros ensayos.  Buenos Aires: La marca, 2008. 
320 p. 
 



 

 

 

2808 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                                                                     

FABRIS, Annateresa. Memórias em imagens. In: Simpósio Nacional de História, 26., 2011, 
São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: ANPUH, 2011. Disponível em: < 
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300368398_ARQUIVO_AnnateresaFabr
is.pdf>. Acesso em: 20 set. 2012. 
 
FORTUNY, Natalia. La foto que falta al álbum: memoria familiar, desaparición y 
reconstrucción en la obra de dos artistas argentinos. In: Jornadas Nacionales de 
Investigadores en Comunicación: nuevos escenarios y lenguajes convergentes. 12., 2008. 
Anais eletrônicos… Rosario: Escuela de comunicación social – Faculdad de Ciencia 
Política y RRII, Rosario. Disponível em: 
<http://www.redcomunicacion.org/memorias/pdf/2008Foponencia fortuny, natalia ok.pdf> 
Acesso em 10 abr. 2009. 
 
FREUD, Sigmund. O “estranho”. In: FREUD, Sigmund. Obras psicológicas completas de 
Sigmund Freud: edição standard brasileira. Vol. 12. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 237-
269. 
 
FREUD, Sigmund. Duelo y melancolía. In: FREUD, Sigmund. Obras completas. Vol. 14. 
Buenos Aires, Amorrotu editores, 1979b. p. 105-134. 
 
GRÜNER, Eduardo. La invisibilidad estratégica, o la redención política de los vivos. In: 
LONGONI, Ana; BRUZZONE, Gustavo (orgs.). El siluetazo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 
2008. p. 285-308. 
 
HERTZ, Carmen. Desaparición forzada de personas: método de terror y exterminio 
permanente. In: RICHARD, Nelly (org.). Políticas y estéticas de la memoria. 2 ed. 
Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2006b. p. 47-55. 
 
JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la Memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002. 146 p. 
 
RICHARD, Nelly. Imagen-recuerdo y borraduras. In: RICHARD, Nelly (org.). Políticas y 
estéticas de la memoria. 2 ed. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2006. p. 165-174. 
 
ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora 
Senac, 2009. 483 p. 
 
SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. São Paulo: Companhia das letras, 2003. 107 
p. 
 
TYLOR, Diana. Cuerpos políticos. In: BRODSKY, Marcelo; PANTOJA, Julio (orgs.). 
Bodypolitics: Políticas del cuerpo en la fotografía latinoamericana. Buenos Aires: La marca 
editora, 2009. p. 21-31. 
 

 

Rodrigo Montero 
Mestre em História, Teoria e Crítica da Arte pelo Instituo de Arte da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Realiza sua pesquisa sobre a relação arte, imagem e memória a partir 
da produção de arte na Argentina que problematiza a questão da desaparição, os 
desaparecidos e o terrorismo de Estado naquele país. 
 


