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RESUMO  
Partindo da fotoperformance apresentada em fotomontagem, o presente artigo discute as 
diferenças entre as modalidades do documento e da ficção em seus usos narrativos na arte, 
as quais, transpassadas pela ficcionalidade, cumprem funções cognitivas distintas. 
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SOMMAIRE 
À partir de la photoperformance présentée sur la forme de photomontage, le présent article 
discute de la différence entre les modalités du document et de la fiction dans leurs usages 
narratifs, les quelles, étant traversées par la fonctionnalité, viennent accomplir, toutefois, des 
fonctions cognitives différentes.  
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Teorias atuais sobre fotografia reivindicam sua compreensão no entrelace do indicial 

com o icônico.1 Qualidade que a distancia, considerando  o universo das artes 

visuais, da pintura e do desenho, cuja natureza seria exclusivamente icônica. Neste 

sentido, sendo seu traço, a fotografia aponta para fora dela, para o objeto 

fotografado – o referente. Sendo ícone, é imagem que se manifesta na carne de seu 

próprio médium. Esse duplo estatuto lhe confere a qualidade do “isto foi”, salientada 

por Barthes,2 ao mesmo tempo em que o conjuga com o “isto é” do ícone, o qual, em 

sua re(a)presentação, atualiza-se na experiência visual que oferece BELTING, 

2010). Em outras palavras, a fotografia se situa entre a memória de um passado e a 

experiência viva do aqui e agora da imagem. Esta observação inclui mesmo as 

fotografias que se comportam mais franca e modestamente como registros. Prática 

que particularmente irá interessar à nossa reflexão por associar-se às relações que 

a fotografia manteve e ainda mantém com a performance. 

Considerando o universo de seu dispositivo, que implica tanto o sujeito que a produz 

como aquele que a recebe, a imagem fotográfica, sendo composição e corte, é 

também construção intersubjetiva. Constituindo-se como estrutura ao mesmo tempo 

expressiva e perceptiva, remete, por um lado, às relações internas e ao tratamento 

estético de seus objetos; por outro, como fração do mundo, evoca um extracampo 

que se integra de forma relativa ao campo visual graças ao poder de imaginalidade3 

do espectador. Em especial a montagem fotográfica – dependente dos fluxos 

variáveis de leitura que o artista estabelece entre os quadros de imagens e, às 

vezes, com a inserção entre eles de legendas, de textos descritivos ou de objetos 

suplementares –, sugerindo narrativas possíveis, é ainda mais aberta no processo 

de recepção. Com efeito, abre espaço considerável para o observador 

projetar/produzir imagens pessoais entre as lacunas que o documento de forma 

alguma preenche. Guardaria, por esse motivo, uma liberdade produtiva que na 

fotografia isolada seria, ao menos em tese, mais limitada.  

A fotomontagem, inclusive em função de sua não linearidade, abrindo-se 

francamente para a imaginalidade tanto do artista que a organiza quanto para a do 

espectador que a reestrutura, poderia, por esta razão, ser tomada como caso típico 

de ficção, desacreditando a função original do documento, ou, ao contrário, apesar 

de sua ficcionalidade, ela guardaria ainda relação com os fatos e as ações 
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pretéritas? Como as categorias ficção e documento se distinguem nos usos da 

fotografia nas artes visuais? Que funções práticas essas categorias cumprem e de 

quais fatores dependem para que se instaurem de modos distintos na consciência 

do espectador? 

A fotoperformance, apresentada na modalidade da fotomontagem,4 considerando-se 

o duplo estatuto índice/ícone da imagem fotográfica, nos ajudará a esclarecer sobre 

a questão da ficção e da não ficção nas ações artísticas que têm no registro 

fotográfico o suporte privilegiado. Isto porque, propondo um transcurso narrativo de 

leitura livre, a categoria técnica da fotomontagem, ao mesmo tempo em que é 

memória dos fatos e, portanto, documento descritivo, sustenta-se também na 

autonomia do aqui e agora das imagens entregues ao encargo do espectador. 

Trabalhos de artistas como Gina Pane, Helena de Almeida e Regina de Paula, que 

recorreram à ações experimentais com o uso de fotomontagens, nos apoiarão na 

argumentação que se segue. 

Fotografia: vestígio e semelhança 

Desde o final dos anos 1990 que a imagem vem sendo objeto sistemático de 

reflexão entre os teóricos mais renomados da atualidade. Não se limitando ao 

campo da fotografia e tampouco ao da arte, o estudo da imagem inclui em seu 

universo um vasto número de objetos relativos às mais remotas culturas, nos mais 

variados meios e suportes: desenho, pintura, escultura, utensílios decorativos, 

máscaras rituais, arquitetura, fotografia, vídeo, apenas para mencionar objetos 

visuais que nos interessarão particularmente. Mas as imagens também se 

apresentam em suportes auditivos, literários (linguagem), olfativos ou habitam o 

corpo privado do sujeito, como os sonhos, as epifanias, os devaneios e as 

digressões privadas. De fato, a imagem os engloba e os atravessa porque, em todos  

esses suportes, ela se comporta como projeção.  

Com efeito, toda imagem, manifestando-se através de um médium físico e, portanto, 

material, é também da ordem do imaterial. Esse duplo estatuto que a qualifica está 

também na origem de sua má explanação teórica: ou bem limita-se seu 

entendimento à fotografia e ao vídeo no mundo contemporâneo, de fato projeções 

em certo sentido físicas, ou bem emprega-se o termo de forma que contemple 
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apenas os objetos imateriais e mentais, sem esclarecer sob quais pressupostos 

teóricos o estudo está sendo levado em conta. Hans Belting (2014) é um autor que 

nos ajuda a desfazer esse mal entendido ao considerar, do ponto de vista 

conceitual, a imagem no cruzamento entre meio e corpo. Nesse sentido, 

necessitando de um veículo expressivo para ganhar corpo, a imagem 

consubstancia-se na matéria do meio em que encarna. Por outro lado, dependente 

do sujeito para animá-la, reside ao mesmo tempo nas projeções mentais e no corpo 

desse indivíduo.  

Para esclarecer sua argumentação e fundamentação teórica, o autor nos dá o 

exemplo de uma instalação emblemática de Nam June Paik apresentada em 1974 e 

que integra a série TV Buda. Nesta versão, o artista mostra, alinhados em um 

praticável horizontal, a estátua de Buda sentado na posição de lótus, meditando em 

frente a um aparelho de TV, em cujo ecrã vê-se, em captura direta por uma câmera 

de vídeo posicionada atrás  do conjunto, a réplica bidimensional da estátua, como 

um reflexo no espelho (figura 1). Para Belting, muda-se o meio e o corpo, mas a 

imagem, por ser imaterial, permanece a mesma:  

Há aqui dois meios (a estátua e a TV), mas só uma imagem, porque 
a figura de Buda é uma imagem e cria e reflete a mesma imagem, 
como que num espelho. Inclui-se ainda um espectador, que recebe 
uma imagem sua. Paik não se dirige ao espectador habitual, mas 
representa Buda como um espectador. (BELTING, 2014, p.16–17)  

Para Belting meio, imagem e corpo são instâncias inseparáveis e interdependentes 

que se entrelaçam e confundem-se no ato de sua manifestação, e isso vale também 

para as imagens interiores que se realizam por meio de nossos corpos.  
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Fig. 1 – Nan June Paik  

TVBuda,1974 
Instalação 

Estátua de bronze, monitor, câmera de vidéo, praticável 
Fonte : https://coub.com/view/813jie 

 
Mas, ao tomar o exemplo de Paik e afirmar que a imagem permanece a mesma 

apesar de assumir mediações diferentes, talvez Belting não tenha se dado conta de 

trair a sutileza implícita em sua teoria: a imagem que se medializa na escultura é 

substancialmente diferente daquela na TV, isso porque não é somente o meio que é 

diferente, mas também a matéria constitutiva de seus corpos. A escultura é de 

bronze, sua figura na TV é formada por ondas de fótons eletromagnética – cada 

corpo distinto guarda sua carne própria na imagem em que se apresenta. Se não 

fosse assim, se a imagem permanecesse sempre a mesma como alega Belting, não 

faria diferença – e digo isso do ponto de vista sensível do espectador – entre 

apreciar uma pintura ou a sua fotografia.  

A imagem, sendo dependente do meio em que encarna, será sempre uma nova 

imagem. Muda-se o meio sensível, altera-se a substância de seu corpo. Para melhor 

explicarmos, lembremos aqui o caso paradigmático de um romance que, 

posteriormente, seja transformado em filme. Surpreendemo-nos quando, tendo lido o 

livro e produzido nossas próprias imagens mentais, o assistimos agora no cinema, 

transfigurado pela ótica do realizador, projetado na sala escura. Também as 

imagens do filme, por sua vez, se transubstanciarão nas imagens que cada 

espectador em particular, doravante, produzir. De corpo em corpo, servindo-se dele 

sem se deixar aprisionar, a imagem atualiza-se a cada nova re(a)presentação. Em 

https://coub.com/view/813jie
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resumo, ela está sempre em trânsito, em circulação. Talvez, a ubiquidade transitória 

– essa imanência observada – seja, de fato, a chave  para se compreender o 

mistério da transcendência da imagem – presença e ausência – que habita o ícone. 

Sabemos que, desde os tempos helenísticos, na Grécia antiga, a tensão entre o 

estatuto sensível e intelectual da imagem agita os debates filosóficos, ora 

condenando-a pelas falsas ilusões que produz; ora exaltando-a pelo afastamento 

que, diante da imagem, tomamos do real para observá-lo a partir de um ponto de 

vista artístico e convencional, portanto, crítico. Na era cristã, durante a disputa entre 

iconófilos e iconoclastas, marcadamente em Bizâncio do século VI e VII, o problema 

da encarnação veio renovar o debate, uma vez que foi necessário conciliar a 

imagem irrepresentável de Deus – imagem natural e puramente intelectiva – com a 

do Jesus histórico – imagem representada e artificial. Marie-José Mondzain nos 

esclarece: 

Quer nos situemos no nível da imagem natural, quer no da imagem 
artificial, a imagem é sustentada por uma ideia do sentido, e não do 
signo. O modelo da relação consubstancial faz da imagem, para 
sempre, uma figura do sentido e não um signo referencial isolado da 
significação. É isso que os Padres da Igreja chamam de símbolo. O 
que convém entender por figura, aqui, nada tem de retórico, mas 
concerne ao caráter figural da encarnação. Como veremos, a 
encarnação não é uma “in-corporação”, mas uma “in-maginação”. 
Em toda parte, a imagem é figura de imanência – absoluta num caso, 
relativa no outro. Num caso, trata-se de uma presença; no outro, de 
uma ausência. (MONDZAIN, 2013, p.112) 

A imagem de Deus, enquanto presença no ícone, remete à idéia. É uma insinuação 

de Deus a partir da matéria sensível e dos artifícios que o representam observados 

no ícone: o douramento dos fundos, as constância das proporções matemáticas que 

regem a figura, a grafia convencional e preciosa do traço, a inscrição da figura no 

plano pictórico e, portanto, a tudo aquilo a que o símbolo icônico faz uso das 

propriedades materiais para evocar o significado de Deus (Fig 2 e 3). Nesse sentido, 

podemos afirmar que quem habita o ícone e adquire suas propriedades físicas é a 

imagem e não o contrário. Em contrapartida, a imagem designa o Deus, mas o Deus 

não designa a imagem, determinando-a em sua fisionomia e aparência. A imagem 

artificial – o Cristo representado – a sua presença diante dos olhos dos fieis, 

demanda a ideia de Deus, imagem natural, irrepresentável. 
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Fig. 2 e 3 – Ícones Bizantinos 

Pintura e douramento sobre madeira 
Fonte: https://ortodoxogrego.wordpress.com/2011/05/07/os-santos-cones/ 

 
Talvez essas observações concernentes ao ícone bizantino nos pareçam, a 

princípio, distantes da categoria semiótica quando tratamos de imagens fotográficas, 

mas de algum modo as duas categorias se aproximam e se reforçam no índice que 

este último tipo de imagem comporta. Assim, fotografia analógica e, em parte, a 

digital, são constitutivamente imagens por se tratarem literalmente de projeções 

físicas, marca da luz a partir dos objetos reais que estiveram presentes diante da 

objetiva. Qualifica-se, por isso, como índice por estar em relação direta com o objeto 

que, contudo, não está mais presente. Evocado por seu vestígio e presença na 

imagem, esta de forma alguma guarda identidade com o objeto original que lhe deu 

origem, apenas lhe assemelha. Nesse sentido, a fotografia, modificando-o em razão 

do recorte subjetivo que o autor lhe atribui, constitui-se como “escrita”. Conquanto 

seja forma estruturalmente construída, portanto expressiva, a fotografia, mesmo a 

documental,5 afirma sua autonomia nas convenções arbitrárias que regula o ícone – 

instância própria de representação da imagem. Sendo ícone e índice, ela distancia-

se do referente, sem, contudo, perdê-lo de vista. André Rouillé nos esclarece: 

Um lado tendendo para as coisas e outro para a imagem, a 
fotografia-expressão distingue-se formalmente da fotografia-
documento e da fotografia-artística. E também filosoficamente. 
Diferente da primeira, a fotografia-expressão não confunde o sentido 
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com as coisas que ela designa; e, ao contrário da fotografia-artística, 
ela não limita o sentido às imagens e as suas formas. O sentido tem 
necessidade, às vezes, das coisas e da linguagem, de referentes 
(que “aderem”) e de uma escrita que faça a imagem transbordar 
ultrapassando os limites do registro. O sentido sobrevém às coisas, 
mas é a escrita que o retém em suas redes. (ROUILLÉ, 2009, p. 168) 

Assemelhando-se a seu objeto, designando-o sem ser designada por ele, a 

fotografia o transforma em símbolo, uma figura de sentidos. Assim, na sutil região de 

contato que se forma entre o ícone e o índice, o espectador pode exercer seu poder 

de imaginalidade. Apoiando-se na bipolaridade constitutiva de sua materialidade, a 

imagem fotográfica “in-magina-se” nas projeções mentais do sujeito, as quais 

emergem como rede de sentidos no momento em que este mesmo sujeito 

experimenta em seu corpo as relações dinâmicas de espaço e tempo que o índice 

guarda com o seu referente sem se desvincular do meio físico que dá corpo a 

imagem. 

Fotomontagem e imaginalidade 

Determinados pelos dispositivos técnicos ao mesmo tempo que dependentes de 

uma atividade mental, as imagens artificiais e exteriores, como as fotografias, 

existem em função dos sujeitos que as produzem materialmente e que, de outro 

lado, as animam mentalmente. Com efeito, quer seja do ponto de vista daquilo que é 

olhado e capturado em seu quadro, quer seja daquele que a olha, a fotografia 

implica sempre a criação de imagens. Como artefato circunscrito pelo emprego de 

seu dispositivo, ela é um campo de intencionalidades e de expressão. Como objeto 

da percepção humana, sua experiência está condicionada pela cultura, pela 

memória e pela imaginação do sujeito, ferramentas com as quais interpretamos o 

mundo. Por esta razão, a imagem é sempre da ordem do antropológico, como 

esclarece Hans Belting: 

É pois, necessária alguma clarificação caso pretendamos falar de 
imagens em sentido antropológico, ou seja, das imagens da memória 
e da imaginação com as quais interpretamos o mundo, tal como 
fizemos com as imagens antes da fotografia e como fazemos com as 
imagens digitais. Não basta dizer que a fotografia é pura 
“contingência” e que ela só pode representar o que é dado no 
mundo. No nosso olhar, o mundo também não é pura contingência, 
mas, como Susan Sontag afirmou acerca da fotografia, é 
representado por imagens, incluindo as nossas. (BELTING, 2014, p. 
267) 
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Do ponto de vista do dispositivo e do operador de seu programa, a fotografia é, 

primeiramente, um corte – fragmento do mundo contido no campo visual da objetiva. 

Esse corte já é, em si, seletivo, seja pela escolha ou pelo modo como se toma o 

assunto. No ato fotográfico, que se distende entre o tempo de observação, 

elaboração e o de disparo, o sujeito faz suas escolhas de foco, de enquadramento, 

de ponto de vista, de ângulo, de luminosidade, intensidade de cor e, finalmente, de 

estrutura formal da imagem como um todo. No momento de sua pós-produção, 

considerando os recursos de edição, esta imagem primeira pode ainda passar por 

atenuações ou intensificações da luz e da cor, correção da exposição, processos de 

saturação, entre outras intervenções mais ligeiras, já que estamos restringindo 

nosso raciocínio a um tipo de prática que visa o registro.6 Esta imagem, quando 

impressa em papel, ainda se submeterá à decisões de reformatação, de escala de 

reprodução, de qualidade de suporte, de emolduramentos, de superfícies protetoras 

– como vidros e acrílicos – e, finalmente, de modos expositivos – no caso de 

exibição em paredes ou em páginas de livros –, modos que nos interessarão 

particularmente em se tratando de fotomontagem.  

Conquanto ela remeta à exposição, estamos considerando fotomontagem a 

aproximação relativa – justaposição – entre dois ou mais quadros de imagens que 

podem ser arranjados diretamente no espaço/paredes, ou enquadrados, formando 

unidades emolduradas, mas articuladas em seu conjunto, como o Atlas de Gerhard 

Richter, inspirado nas pranchas Mnemosynes de Aby Warburg. A exposição também 

pode aparecer no formato página e habitar assim os livros e revistas ou mostrar-se 

como sequências projetadas, no caso, algumas montagem de Nan Goldin. 

Exposição, dispositivo de caráter público, pressupõe arranjo e disposição espacial 

de objetos visuais para um observador qualquer. 

Por seu aspecto relacional, a aproximação entre quadros, em prol de uma narrativa 

ou idéia na fotomontagem, é sempre arbitrária, portanto sujeitada à livre escolha do 

artista. O encontro entre duas imagens nunca é simples sequência de dois quadros 

consecutivos, mas o resultado de uma terceira imagem síntese que se forma entre 

duas. A esse respeito, Sergei Eisenstein traça um paralelo entre a montagem e os 

ideogramas japonês: “[A] aproximação de dois motivos independentes transforma-se 

na representação de uma única realidade de outra ordem” (Eisenstein apud 
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MICHAUD, 2013, p. 327). Pautando-se na descontinuidade entre ação efetiva e os 

quadros de imagens que se chocam, Eisenstein propõe o conceito de montagem-

colisão: “[Não] se trata de um encadeamento, mas de um choque entre elementos 

colocados na presença uns dos outros, o que pressupõe um momento de 

decomposição precedente ao da recomposição” (p.328).  

Ao comentar o ponto de vista de Eisenstein a cerca da montagem no cinema, 

Philippe-Alain Michaud esclarece que  

Ora, a imagem não passa de um fragmento: a essência do cinema 
não reside no conteúdo das imagens, mas na relação entre elas, ou, 
ainda, no interior de uma imagem isolada, entre as partes dessa 
imagem: dessa relação nasce o impulso dinâmico, o qual, por sua 
vez, resolve-se no ritmo. (MICHAUD, 2013, p.325) 

O choque entre dois quadros estanques é o que permite o espectador passar de um 

ao outro e, sucessivamente, seguir no movimento de sua própria imaginalidade, 

fabricando novas imagens nos intervalos entre quadros. Essa dinâmica que no 

cinema está, a priori, definida pelo realizador, na fotomotagem, em que as 

fotografias isoladas estão afixadas livremente na parede e postas em relação, 

graças ao desmantelamento da linearidade, o poder imaginal do espectador amplia-

se exponencialmente nas lacunas deixadas entre quadros. A disposição do conjunto, 

as variações nos intervalos entre imagens, a variedade de formato e de escala 

abrem a fotomontagem para a divagação do olhar e, portanto, de sentidos.  

Primeiramente, a relação do todo com o corpo do sujeito, dependendo das  

dimensões da montagem, se em grande, média ou em pequena escala,7 a 

apreensão do todo se dará por partes e a entrada nas partes se fará de forma 

aleatória, dando margem a livres associação e derivação de sentidos. Afastando-se 

e aproximando-se para focalizá-la de forma mais global e depois retornar aos 

detalhes, o tempo de apreciação se delonga na passagem entre os campos de cada 

quadro. É justamente nessa lacuna do extra-campo, no vai e vem entre quadros, 

que a imaginalidade funciona, no documento, como efeito de real ou ilusão. A causa 

que deixou seu traço, subentendida no campo visual de um quadro fotográfico, está 

ausente no extra-campo, mas nós a criamos assim mesmo quando passamos de um 

quadro ao outro, fabricando novas imagens complementares, subjetivas em sua 

tessitura, que se reportam à ação, em parte imaginada por seus vestígios na 
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fotografia. Também, a tendência que temos de “ler” a montagem, com se tratasse de 

frases em um livro – da esquerda para direita, seguindo a horizontal, e em zigue-

zague, de cima para baixo –, minimiza-se. Sob esse aspecto, em segundo lugar, a 

disposição entre os quadros de imagens pode reforçar a quebra da linearidade 

imposta por nossos hábitos de leitura. Certos desencontros entre os alinhamentos 

horizontais e verticais engendram fraturas de leitura que deixam o olhar à deriva de 

seu próprio percurso. Irregularidades nos intervalos intensificam esse vagar ao 

passo que impõem variações no ritmo da apreciação (figura 6). Em terceiro lugar, a 

diversificação dos tamanhos e formatos também reforçam a flutuação de sentidos e 

enriquecem a experiência. Uma imagem em grande formato apresenta-se 

primeiramente aos olhos do sujeito. Dependendo de sua posição no conjunto, 

contribuirá para romper com a hierarquia da sequência. Também o grande plano 

atrai sobremaneira nossa atenção e rivaliza com o grande formato.  

No conjunto, esses aspectos, dilaceram não a capacidade de sequenciar, mas 

qualquer sequência que, a priori, se imponha aos hábitos, recorrendo, por outro 

lado, à competência narrativa e, porque não dizer, criativa do sujeito. Conferindo à 

imagem certa autonomia em relação aos fatos, o documento, no entanto, está 

postulado na crença que os índices suscitam. A fotomontagem documental, 

francamente aberta à ficicionalidade, remete inevitavelmente às ações ocorridas em 

campo. A ativação da “crença indicial” no olhar do sujeito garante ao registro sua 

função primeira de documento (figura 4). 
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Fig. 4 – Gina Pane  

Ação melancólica, 1973 
Registros de performance  

Montagem fotográfica enquadrada 
Fonte: http://moussemagazine.it/gina-pane-kamel-mennour/ 

 

Ficcionalidade e ficção na fotoperformance 

O termo ficcionalidade, fundamentado na imaginalidade, é aqui cunhado para 

afastarmos dois tipos de fotomontagem que, acreditamos, guardam diferenças de 

funcionalidade: o documento e a ficção. Se a ficcionalidade – capacidade que temos 

de constituir narrativas a partir de nossa faculdade imaginal – está presente tanto no 

documento quanto na ficção, naquele primeiro a pura ficção estará excluída a risco 

de perder sua funcionalidade cognitiva. Portanto, será necessário definirmos em que 

se funda a pura ficção e como ela se distancia funcionalmente do documento que, 

em si, apresenta alto grau de ficcionalidade como já argumentado acima. De saída, 

a pura ficção não pode ser pensada dissociada das teorias da mimeses e, portanto, 

do problema da representação artística cujo pai fundador é Aristóteles com sua 

Poética.  

Jean-Marie Schaeffer (1999) chama a nossa atenção, de um lado, para os vetores 

técnicos de imersão mimética – operações artísticas – que, utilizados pelo artista, 

induzem a entrada do público na ficção; de outro, para o conjunto de posturas 

psicológicas que este mesmo público assume ao se deixar conduzir pela fantasia 
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proposta.8 Porque vetores e posturas estão interligados de modo intrínseco, esse 

quadro de intencionalidades distribuídas entre artista e público se caracteriza, 

primeiramente, por uma adesão dos dois sujeitos ao estado lúdico de simulações 

propostas. Em segundo lugar, ela faz apelo aos operadores cognitivos miméticos do 

homem, ou seja, à capacidade inata de criação de jogos de representação calcados, 

por sua vez, em regras culturalmente aprendidas e partilhadas – arte no sentido 

amplo do termo – e ao prazer que se tira no uso e na compreensão desses jogos e 

regras. Em terceiro lugar, a ficção aponta para uma relação de analogia global entre 

o modelo e o que é modelizado. Neste sentido, convoca os grandes temas da 

condição humana como as paixões, as traições, a morte, as condutas morais, o 

sagrado e o profano, as injustiças sociais, as fábulas compensatórias, por exemplo, 

que são tratados ancorados a partir das realidades culturais específicas e, por isso, 

dos componentes da vida prosaica: dramas familiares, relações amorosas, 

confrontos entre classes sociais, intolerância religiosas e raciais e assim por diante. 

Em quarto, a ficção faz uso de analogias entre o universo ficcional (o modelizado) e 

aquele considerado como sendo o real (o modelo). Todas essas qualidades 

apontadas pelo autor, nos parecem, já estão implícitas na teoria de Aristóteles. O 

que de fato não está previsto na Poética, uma vez que Aristóteles remete somente 

às artes dramáticas e à poesia, e que aparece em Schaeffer, são as limitações que 

os diferentes dispositivos miméticos, tais como o cinema, o teatro, a literatura, a 

pintura, a fotografia, os jogos de representação, as narrativas orais, por exemplo, 

impõem à essa estrutura e, por conseguinte, ao acesso à ficção. Neste caso, 

dependendo do dispositivo modelador da ficção, elementos dessa estrutura podem 

ser mais ou menos evidenciados ou até mesmo desaparecer. 

Sabemos que Aristóteles atribui à mímese um outro valor – genuinamente artístico – 

muito distinto daquele de Platão que via nas artes miméticas um fator de 

degeneração das essências, impedindo o sujeito de acessar as verdades. 

Reconhecendo-a como um atributo particular da arte, Aristóteles toma a mímese não 

como um dispositivo de ilusão ou de falsas aparências, mas de distanciamento 

crítico necessário que permite à arte operar seu ponto de vista sobre o real, sem 

confundir-se jamais com ele. Para o filósofo defensor das artes, a mímese está 

pautada em regras partilhadas e, portanto, constitutivas do fazer artístico: ela 

“corresponde a um processo construível através de meios, objetos e modos” 
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(COSTA, 1992, p. 45). Sendo uma aptidão inata dos sujeitos, o prazer que dela 

tiramos envolve, por outro lado, os aprendizados das regras (conhecimento) e o 

reconhecimento, ou seja, a identificação com o modelo ou forma original a qual ela 

se refere.   

Neste sentido, o universo mimético da ficção, remetendo-se aos indicadores 

externos constitutivos de seu modelo analógico, guarda, em relação a seu objeto de 

referência, autonomia poética. O conceito chave que, em Aristóteles, garante esse 

descolamento é o da verossimilhança. Interligados de forma inerente, o conceito de 

mímese aparece nas ficções ou mitos a ele subordinado. A verossimilhança é, 

então, uma estrutura autônoma, ordenada desde seu núcleo, controlada por uma 

forma artística submetida à regras internas, as quais exercem controle sobre as 

relações de espaço e tempo na narração. Por outro lado, ela tem nas referências 

externas, que controlam o curso da vida e os discursos conceituais, seu contraponto 

significante. Este aspecto distancia a representação artística do simples reflexo 

especular ou ilusão, garantindo-lhe o juízo crítico exercido sobre o real: 

[...] o mito é imitação de uma ação una, no sentido de que todos os 
fatos decorrem, verossímil e necessariamente, uns dos outros, 
representando, na unidade da imitação, o objeto imitado; 

[...] a mimese, que o mito opera, supõe seleção e ordenação dos 
elementos segundo a probabilidade e a necessidade, daí não 
corresponder à representação dos acontecimentos reais ou 
históricos, mas de acontecimentos possíveis. (COSTA, 1992, p. 49) 

A verossimilhança, então, não somente dota a narração de coerência interna, mas 

permite que ela se reconstitua através de uma lógica outra  que, para funcionar, se 

mantém por referência ao mundo real dos fatos, dos acontecimentos e dos discursos 

históricos. Assim, mesmo nas narrativas impossíveis, como a de Alice no país das 

maravilhas de Lewis Carroll, todas as impossibilidades acolhidas pela fantasia 

literária são ali possíveis graças a lógica do universo de regras internas ao romance, 

o qual está em estreita oposição à lógica do mundo real. Fora desse horizonte de 

analogias às avessas, a narrativa de Alice não poderia nem mesmo se realizar 

enquanto ficção e fonte de prazer. Assim: 

Essa autonomia, frente ao discurso da história, garante a 
ficcionalidade da mimese e é gerada pela unidade interna e 
significante do material da fábula. A correlação formal interna da 
representação decorre, igualmente, das regras que participam do 
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critério do verossímil. Por isso, cabe convencionar um 
desdobramento operacional para a verossimilhança, em âmbito 
externo e interno. A verossimilhança externa remete aos indicadores 
exteriores à própria obra, como a compreensão do que sejam as 
ações na realidade histórica, pelo autor e pelo receptor. (COSTA, 
1992, p. 74) 

Por outro lado, Schaeffer (1999) nos chama atenção para os modeladores ficcionais 

que trabalham a partir da percepção visual, como a pintura e a fotografia, que teriam 

uma forma particular de atuar a partir da percepção visual e, portanto, diferente 

daqueles das narrativas textuais. No caso específico, o autor salienta que nem toda 

mímese ou representação se comporta como ficcional. Ele nos fornece o exemplo 

do retrato em pintura que, apesar de configurar-se como representação mimética, 

não se realiza como ficção desde sua intenção de retratar o modelo a partir de sua 

real aparência. No lado oposto, paisagens oníricas de pintores surrealistas, por 

exemplo, sendo casos de representação mimética são também de ficções porque, 

ao se remeterem ao modelo mimético da paisagem como representação em primeiro 

grau, se afastam em segundo grau da paisagem real. O mesmo poderíamos dizer 

das personagens femininas representadas nas fotografias de Cindy Sherman, a 

qual, ao se autorretratar, submete-se a um afastamento de si e cria uma ficção a 

partir da personagem que serve de modelo para a imitação operada pela artista. 

Com este último exemplo, fica bem claro o duplo distanciamento do real que a ficção 

visual, segundo Schaeffer, opera. Se o sujeito social é o modelo para a personagem 

que o cinema ou a publicidade apresentam, por exemplo, a personagem do cinema 

ou da publicidade vem a ser o modelo para a representação fictícia de Cindy 

Sherman. Schaeffer esclarece: 

O que distingue os usos ficcionais das representações visuais 
miméticas dos usos não ficcionais é a existência de um quadro 
pragmático de fantasias partilhadas e o fato que nós acessamos à 
modelização através dessa variante específica de imersão mimética 
que é a imersão ficcional. Uma representação mimética somente é 
ficcional se ela preenche essas duas condições. (SCHAEFFER, 
1999, p. 290)9 

Estamos, sem que o autor perceba ou queira admitir, plenamente dentro do conceito 

de verossimilhança definido por Aristóteles. A estrutura do retrato fictício em tudo se 

remete a uma estrutura de representação, artística ou não, mas que se comporta 

como modelo a ser imitado, já submetido às regras da representação. O acesso ao 

universo ficcional vai depender do aprendizado e reconhecimento dessas regras 
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artísticas que regem a representação, ao contrário, corremos o risco de tomar a 

ficção como não ficção e, nesse caso, estaríamos de fato iludidos como os 

prisioneiros da caverna de Platão. 

Saltando do retrato para as fotoperformances fictícias apresentadas em 

fotomontagens, retornamos para o paradigma das narrativas, embora não textuais. 

No caso, algumas diferenças devem ser observadas. Se narrativas existem na 

fotomontagem em virtude da forma serial que, necessariamente, ela apresenta, 

como apontado anteriormente, ela goza, por outro lado, de uma abertura 

excepcional em virtude das relações arbitrárias que os quadros de imagens guardam 

entre si e da liberdade de percursos de leitura que oferece. A verossimilhança, 

controlando as regras inerentes à obra e as submetendo aos indicadores externos 

vai exercer papel decisivo na compreensão da ficção, diferenciando-a do 

documento. No caso de imagens, certas analogias com os indicadores externos vão 

ocorrer a partir das regras que estruturam os fatos, em outros, a sequência ficcional 

estará submetida ao acesso a certos discursos críticos ou históricos e, portanto, aos 

indicadores teóricos. 

Abordaremos essa nuança apontada a partir de dois exemplos concretos. O primeiro 

é a série de fotomontagens intitulada Pintura habitada (figura 5) que a artista 

portuguesa, Helena Almeida, desenvolveu em meados dos anos 1970. Em 

performance previamente planejada e executada em seu atelier, Almeida se fez 

fotografar metodicamente em gestos espaciais que remetiam ao ato de pintar uma 

tela, como se essa fosse transparente. De posse da série fotográfica já impressas 

em papel, a artista interfere precisa e diretamente sobre a imagem traços de 

pinceladas na cor azul, como se estivesse a pintar sobre a película que divide o 

espaço entre a imagem, na qual ela se encontra, e aquele em que estamos, nós os 

espectadores. Na forma de imagens seqüenciais, como a performance é 

apresentada, não deixa dúvida de que se trata de uma narração que engendra uma 

metáfora figural sobre os problemas da pintura e da fotografia. Em que modelo se 

funda esta narração, quais indicadores acessamos para inferir seus possíveis 

sentidos? Certamente a metáfora proposta pela artista encontra seu horizonte de 

referências nos discursos teóricos, muito em voga na época, implicando os limites 

da pintura de cavalete e sua expansão no espaço tridimensional e ivasão do espaço 
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real do espectador. A fotografia se torna, para a artista, a ferramenta ideal para essa 

representação conceitual, estabelecendo simbolicamente a ponte necessária entre o 

espaço de vida da artista – o atelier – e o nosso espaço de vida – o mundo –, 

separados pela ultramince superfície de ficção que a imagem produz.  

 
Fig. 5 – Helena Almeida  
Pintura habitada, 1975 
Fotografia P&B, acrílica  

Jeu de Paume 
Fotografia da exposição: Luciano Vinhosa 

 
O segundo exemplo, é a fotoperformance Sobre areia (figura 6) de Regina de Paula, 

igualmente apresentada em fotomontagem em exposição recente realizada no Paço 

Imperial, Rio de Janeiro – Diante dos olhos, os gestos.10 A fotoperformance em 

questão conta com a colaboração de um ator que, sobre uma paisagem marinha 

deserta e genérica, encena gestos ostensivos dirigidos para a câmera fotográfica 

que os registra em close. As imagens mostram as mãos que seguram, aberta, uma 

bíblia. O centro do livro, de onde foi recortado metodicamente, e a cada página, um 

quadrado, ficou um volume negativo que foi preenchido por areia, água e sal do mar. 

Esta mesma bíblia, o objeto, também participa da montagem e se encontra, no 

centro do conjunto, afixado na parede, na altura de um púlpito de leitura, ofertado 

aos olhos do espectador, sobre um suporte de acrílico. Todo o conjunto, como o 

título da exposição deixa entrever, entrega ao sujeito uma narrativa livre e poética – 

uma ficção. Por outro lado, a encenação de gestos ostensivos, a bíblia, a ênfase na 
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expressividade das mãos, em tudo na encenação das imagens evoca o teatro dos 

cultos religiosos. O horizonte são o ritos religiosos retirados da cultura religiosa 

ocidental. 

 
Fig. 6 – Regina de Paula 

Sobre areia, 2013 
Impressão fine art e bíblia, 45 x 65cm (cada foto) 

Performer: Anais-karenin 
Fotografia da exposição: Wilton Montenegro 

 

Conclusão 

Se a ficcionalidade participa tanto do documento como da ficção, naquele primeiro, 

graças a preponderância do aspecto indicial da fotografia, ela está a serviço da 

reconstituição das ações e dos contextos, e portanto, da interpretação dos fatos que 

só podem ser imaginados pelo espectador. No segundo caso – o da ficção –, a 

ficcionalidade trabalha muito mais no sentido de construção de uma narrativa que, a 

exemplo da fotomontagem,  vai depender muito mais daquilo que o espectador 

conta a si mesmo em função de sua imaginalidade, do que daquilo que lhe é 

contado pelo artista. Neste último caso, a ficcionalidade está entregue à iconicidade 

da imagem e à competência imaginal do sujeito. Mas em todos os dois casos, para 
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um lado ou para o outro, dependerá do acesso às regras – aprendizado – e de sua 

compreensão – reconhecimento e aplicação. 

 

                                                        
Notas 
∗ A presente pesquisa é financiada pelo CNPq, Bolsa de Produtividade, órgão de fomento do Governo Brasileiro, 
a quem devo meus agradecimentos. 
1 Podemos citar como referência André Rouillé. (André Rouillé. A fotografia, entre o documento e arte 
contemporânea. São Paulo: SENAC, 2009.) 
2 Roland Barthes. Retórica da Imagem. In: Trachtenberg, Alan. Ensaios sobre fotografia, de Niépce a Krauss. 
Lisboa : Orfeu Negro, 2013. p. 295-310. 
3 Estou empregando o conceito como Belting o emprega, ou seja, imaginalidade é a capacidade que temos de 
produzir imagem. (Hans Belting. Antropologia da imagem.  Lisboa: Kkym +Eaum, 2014.) 
4 Na pesquisa que venho desenvolvendo sobre a fotoperformance, a considero sob três modalidades técnicas: 
colagem, montagem e mise-en-scène. 
5 Tomar a fotografia como puro documento, quer dizer, uma mensagem sem códigos, é questão de fé que 
regulou durante algum tempo seu regime de crenças: “A fotografia-documento apoiar-se-ia nesta utopia (ou 
nesta ilusão) que tende a ignorar tudo aquilo que preexiste virtualmente ou efetivamente à imagem, tudo aquilo 
que sempre envolve as coisas, todos os dados extra-fotográficos inerentes à fotografia.” ( André Rouillé. A 
fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: SENAC, 2009. p. 159) 
6 Como estou tratando de fotografia que tem em sua base o registro, refiro-me apenas aos recursos da era digital 
que só interferem brandamente na imagem, sem falseá-la completamente, se é que, de fato, seja possível 
estabelecer um limite tolerável de intervenção por tipo de usos da imagem.  
7 Esta escala é defina na relação de proporção entre o corpo humano, a extensão e o espaço físico onde se 
encontra a montagem. Fatores que determinam os ângulos de observação e abrangência visual da totalidade 
considerado o campo de visão do sujeito. 
8 Schaeffer apresenta um quadro com sete vetores correspondentes a dispositivos expressivos específicos – 
podendo haver mais – que permitem estados diferenciados de imersão. São eles: 1) simulação de atos 
mentais/digressões subjetivas; 2) simulação de atos locutórios/narração oral; 3) substituição de identidade 
narrativas/auto-projeção mental de personagens; 4) representação mimética por homologia/percepção visual; 5) 
simulação mimética mista/narrações e percepção visual; 6) simulação por eventos e ações/espectador; 7) 
Substituição física de identidades/jogos de personagens em ato. Grosso modo, os dispositivos que os 
acompanham são: 1) ponto de vista subjetivo no uso da linguagem escrita; 2) narração oral de histórias; 3) auto-
projeção mental de personagens; 4) artes figurativas e fotografia; 5) cinema; 6) teatro e performance; 7) jogos de 
representação. (Jean-Marie Schaeffer. Pourquoi la fiction? Paris: Seuil. p. 255)  
9 “Ce qui distingue les usages ficionnels des répresentations visuelles mimétiques de leurs usages non 
ficcionnels est l’existence d’un cadre pragmatique de feintise partagée et le fait que nous accédeons à la 
modelisation à travers cette variante spécifique de l’immersion mimétique qu’est l’immersion ficcionnelle. Une 
représentation mimétique n’est ficionnelle que pour autant qu’elle remplit ces deux conditions.” (Schaeffer : 1999, 
p. 290) 
10 Esteve aberta ao público de 23 de março a 29 de maio de 2016. 
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