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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é compreender, através da observação de alguns retratos 
fotográficos de Carlos Pasquetti (1948), como se dá a utilização que o artista faz da 
representação da sua imagem nessa linguagem. A leitura de teóricos como Allan Coleman, 
Laura Flores, Soren Kierkegaard, Ana Carvalho, Alexandre Santos, Annateresa Fabris, 
Jean-Marie Schaeffer e Umberto Eco subsidia a pesquisa sobre como a alteridade, que 
caracteriza o retrato, pode ser utilizada como um elemento poético do trabalho do artista e 
de que maneira a ironia, característica em sua obra, é empregada como o elemento retórico 
que a ativa, ao mesmo tempo em que permite que a obra transija a redução classificatória e 
sugira a ver mais. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
arte contemporânea; fotografia; Carlos Pasquetti; retrato fotográfico. 
 
 
ABSTRACT 
The objective of this work is to understand, through observation of some photographic 
portraits of Carlos Pasquetti (1948), how is the use the artist makes of representing his 
image in that language. The reading of theorists as Allan Coleman, Laura Flores, Soren 
Kierkegaard, Ana Carvalho, Alexandre Santos, Annateresa Fabris, Jean-Marie Schaeffer 
and Umberto Eco subsidizes the research on how otherness, that features the portrait, can 
be used as a poetic element of the artist work and how irony, feature in his work, is employed 
as the rhetorical element that active it, at the same time allowing the work get over the 
classificatory reduction and suggest to see more. 
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Carlos Pasquetti (1948) tem realizado, ao longo de toda a sua carreira, trabalhos em 

fotografia os quais retratam o seu próprio corpo em ações, ou encenações que, 

fotografadas por outros artistas, questionam o protagonismo da participação do 

artista como autor, atuador, intérprete. Apesar de empregar em seu trabalho 

variadas proposições e formalizações ele nunca deixou de se retratar. Entretanto 

essas realizações não se limitam a estudos sobre determinados momentos da 

personalidade do artista, elas acompanham suas inquietações estéticas, sua 

pesquisa. Ao invés de o artista emprestar o procedimento técnico que usa para a 

fixação de um seu estado d’alma ele faz o contrário, empresta a sua personalidade 

para a realização de um projeto consistente com seu trabalho artístico.  

A leitura de Coleman, que traz o conceito de método dirigido, e a de Flores permitem 

identificar a atitude adotada pelo artista frente à linguagem, apropriando-se dela sem 

aceitar inocentemente nem rejeitar absolutamente seu aspecto mimético.  A leitura 

de Kierkegaard e de Carvalho permite uma aproximação com o conceito de ironia e 

a importância da compreensão de seu emprego na construção poética da obra de 

arte. Dos textos de Santos e Fabris vem o suporte para vislumbrar a relação entre a 

imagem e a realidade, a representação desempenhada pela imagem e a 

representação desempenhada pelo artista, retratado. Na referência aos textos de 

Schaeffer e Eco se encontra a exposição do elemento de descontinuidade ou de 

desestabilização das camadas que se encontram unidas pela mesma imagem. Mas 

unicamente para possibilitar o exercício da liberdade necessária a uma fruição mais 

enriquecedora dos retratos fotográficos de Carlos Pasquetti. 

Coleman cita alguns fatores dentre os que proporcionam à fotografia o crédito de 

apresentar a realidade tal qual ela é, a crença na imagem mecânica. A fotografia 

reifica a perspectiva renascentista, modo adquirido de perceber, confirmando de 

alguma maneira a eficácia dos procedimentos intelectuais criados com o objetivo de 

ordenar a visão, mesmo que arbitrários. Também a falta de distância estética, dada 

pela codificação de um instante da realidade em uma relação ótico/química e a 

ilusão da transparência do meio, determinada pela ação mecânica, não manual.  

Si consideramos esta crucial relación filosófica de la fotografía (e, 
implícitamente, de la realidad) como un continuo, podemos decir que 
en un extremo está una rama de la fotografía preocupada por 
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justificar la credibilidad del medio. Esta fotografía funciona como un 
discurso fundamentalmente religioso entre el productor de imágenes 
y el espectador e implica un acto de fe por ambas partes, pues es 
requisito creer que la intervención del productor de imágenes en la 
traducción  del acontecimiento en imagen ha sido poco significativa. 
(COLEMAN, 2004, p. 132–133) 

Coleman chama a esse entendimento da fotografia de método teísta. E cria uma 

escala de métodos de construção de imagens, passando por estágios 

intermediários, como o agnóstico, o ateu, de acordo com a dependência da crença 

imposta ao observador, chegando ao método dirigido. Este pressupõe que a imagem 

não suscite a mesma fé cega do teísta, mas tampouco a incredulidade extrema do 

ateu diante de imagens que carregam uma ambiguidade intrínseca, desde que ao 

mesmo tempo em que são criadas pela interferência do fotógrafo indicam 

acontecimentos que, de alguma maneira, tiveram lugar. 

Estos ‘documentos’ falsificados pueden, a simple vista, despertar el 
mismo acto de fe que aquellos que se encuentran en el extremo 
opuesto de esta escala, pero no requieren mantenerla de forma 
permanente; antes bien, lo único que piden es la suspensión de la 
incredulidad. (COLEMAN, 2004, p. 135) 

Hippolyte Bayard (1801–1887) 
Autorretrato como afogado, 1840 

Positivo direto em papel 
Société Française de Photographie, Paris 

Fonte : NEWHALL, 1982, p. 25 
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O autorretrato realizado por Hippolyte Bayard (1801–1887) em 1840, O afogado, 

explora o contraste entre a faculdade documental da fotografia e a narrativa imposta 

pela direção do fotógrafo. Ele retrata seu suposto suicídio e relata no verso o motivo, 

o descaso do governo que, segundo ele, atendeu em demasia a Daguerre (1787–

1851), ignorando sua pesquisa.  

Este cadáver que ven ustedes es el del Señor Bayard, inventor del 
procedimiento que acaban ustedes de presenciar, o cuyos 
maravillosos resultados pronto presenciarán. Según mis 
conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador ha trabajado 
durante unos tres años para perfeccionar su invención. La Academia, 
el Rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo 
consideraba imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen 
en este momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha 
rendido ni un céntimo. El gobierno, que dio demasiado al Señor 
Daguerre, declaró que nada podía hacer por el Señor Bayard y el 
desdichado decidió ahogarse. ¡Oh veleidad de los asuntos humanos! 
Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención durante 
mucho tiempo, pero ahora permanece en la morgue desde hace 
varios días y nadie le ha reconocido ni reclamado. Damas y 
caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a 
ofender su sentido del olfato, pues, como pueden observar, el rostro 
y las manos del caballero empiezan a descomponerse. 
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2013) 

 
Hippolyte Bayard (1801–1887) 

Verso da obra Autorretrato como afogado, 1840 
Texto manuscrito, 18 out. 1840 

Société Française de Photographie, Paris 
Fonte: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2013 
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Flores (2011) também chama a atenção para o fato de o texto, supostamente escrito 

por uma testemunha anônima, colaborar com a interpretação do bronzeado das 

mãos e do rosto como o início da degenerescência causada pela morte.  

Com esse gesto irônico, Bayard transforma um sentimento de 
ressentimento que está mais para o patético em uma lúcida 
constatação das possibilidades de criação fotográfica. O afogado 
constitui não apenas a primeira performance fotográfica, mas 
também a primeira mostra de subversão da veracidade fotográfica 
em prol da legitimação de uma mentira. Bayard aproveita a já 
evidente credibilidade da fotografia para fazer uma brincadeira 
irônica com sua veracidade. (FLORES, 2011, p. 145–146) 

Em Pequena Estória (1968) Carlos Pasquetti (1948) cria uma série fotográfica 

utilizando recurso semelhante ao usado na imagem de Bayard. Nessa ação 

performática o artista explora algumas possibilidades de leitura de uma situação na 

qual, a exemplo do que ocorre no filme Blow up (1966), de Michelangelo Antonioni 

(1912–2007), um corpo se encontra em meio à vegetação. 

 

Carlos Pasquetti (1948) 
Pequena estória, 1968 

Série fotográfica, dimensão variável 
Arquivo do artista 
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E é o corpo do próprio artista que oferece esse campo de experimentação poética, 

jogando, ironicamente, com a crença na veracidade da imagem mecânica em 

contraste com a sua possibilidade de criação de uma outra realidade. A realidade de 

uma possível narrativa a ser depreendida de sua leitura, mas principalmente a 

realidade do trabalho artístico, o qual provoca no observador uma série de 

questionamentos sobre verdade e mentira na imagem. A configuração fotográfica da 

ação cênica, a imposição da coroa de espinhos sobre o corpo do artista 

aparentemente apresenta uma realidade. É preciso lidar com a convergência de 

textos diversos, a encenação, a dimensão ritualística da ação performática, a 

irrealidade da representação fotográfica, a realidade da imagem. As imagens da 

performance Azione Sentimentale (1973), de Gina Pane (1939–1990), repetem, em 

outra forma, a ação sobre a pele da artista. A ironia se dá pelo choque entre os 

conteúdos visuais e simbólicos da imagem e da ação. A encenação de um rito 

sugere a possibilidade de um sortilégio, uma representação simbólica ao mesmo 

tempo dependente e independente da crença na sua eficácia. Assim como a 

imagem mecânica impõe a ironia de sua dependência e concomitante 

independência da crença na realidade preexistente do conteúdo representado. 

Independência pela certeza da contiguidade física indicada por Dubois entre o 

referente e a captação fotográfica, mas dependente de uma (re)construção mental, e 

portanto abstrata, da mesma realidade. 
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Gina Pane (1939–1990) 

Azione Sentimentale, 1973 
Performance, 7 fotografias coloridas sobre painel de madeira 

Fonte: GROSENICK, 2001, p. 427 

Pela observação do registro fotográfico da performance de Gina Pane não é 

possível entrever as três stanzas que a compunham, nem as mulheres da audiência 

que dela participaram, nem a música que tocava (GROSENICK, 2001, p. 427). A 

representação fotográfica apresenta ironicamente uma face da interpretação 

subjetiva, levada pelo fotógrafo da visualização, a qual escolhe como representativa 

do evento, à configuração formal fixada na imagem. 

A ironia, componente retórico empregado por Pasquetti para a construção de seu 

trabalho, representa em sua dimensão poiética “substância e meio” para a criação 

da obra. (SOURIAU, 1998, p. 894). Como infinita e absoluta negatividade 

(KIERKEGAARD, 2013, p. 21), a ironia denuncia algum tipo de inconformidade do 

indivíduo, que a reconhecendo em sua capacidade destrutiva, e ao notar sua 
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presença na obra, a mira de soslaio. Na arte, questões postas para permanecerem 

atuantes, a provocação irônica frequentemente é mais um motivo para a recusa da 

disposição ao jogo interpretativo, com o receio de que o não atingimento de um 

sentido fechado para a obra signifique incapacidade de compreensão. Assim, há um 

eventual afastamento, o qual precisa ser combatido pela via da informação e do 

convite à experiência com a arte, ação incluída na concepção e no catálogo da 

exposição Um ponto de ironia (2011).  

O emprego da ironia não pretende desmerecer a inteligência do 
público. Pelo contrário, seu emprego no campo da arte conta com a 
argúcia intelectual do espectador e com sua competência para 
pensar por conta própria, arcando com a tarefa de formular suas 
próprias interpretações. (CARVALHO, 2012, p. 28) 

O recurso retórico consagrado por Sócrates (c. 469 a.C.– 399 a.C.) como um meio 

de suplantar a resistência do interlocutor na confrontação dos paradigmas 

cognoscitivos, a ironia pertence ao cotidiano de todo indivíduo que vive em 

sociedade. O uso que dela faz a arte, especialmente a arte contemporânea, é 

facilmente justificável na medida em que a arte continua se aproximando de todos os 

elementos constituintes da experiência vital, estejam eles no âmbito sensível ou 

abstrato. A linguagem, elemento abstrato, demanda uma série de 

preestabelecimentos convencionais ao seu funcionamento e a ironia se coloca como 

um recurso de desprendimento do indivíduo em relação às convenções estritamente 

associadas aos conteúdos, por meio da negação da convenção em favor da 

possibilidade. 

A série fotográfica intitulada Diálogos silenciosos (1974) faz parte, ao mesmo tempo, 

do conjunto das obras que o artista realiza sob a influência de um pensamento 

conceitualista, nas décadas de 1960 e 1970, e do conjunto de retratos fotográficos 

que realiza até hoje. Imagens em preto e branco retratando uma ou duas pessoas 

que se encontram em um ambiente repleto de vegetação, trajando roupas 

aparentemente adequadas a esse ambiente, chapéus tipo safári e máscaras de 

tecido cobrindo os rostos. Alguma forma de linguagem de sinais parece estar sendo 

praticada pelos personagens da representação, os quais executam gestos que se 

repetem e se alternam. A montagem das imagens pode variar de acordo com a 

situação expositiva. A coletiva do grupo Nervo Óptico na galeria Eucatexpo, em 
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1977, contava com quatro fotografias, enquanto a montagem realizada para a 8ª 

Bienal do Mercosul (2011) foi constituída por 16 imagens.  

Carlos Pasquetti (1948) 
Diálogos silenciosos, 1974 

Série fotográfica [fotografias de Mara Alvares] 
Arquivo do artista 

Nesse trabalho o artista explora a linguagem, que para ser compreendida pressupõe 

a existência de uma convenção que defina antecipadamente uma possibilidade de 

decodificação para o observador. Isso tanto pode ser aplicado a uma linguagem 

criada com gestos das mãos quanto à fruição de uma obra criada a partir da 

linguagem fotográfica. Outro aspecto, também irônico, é a possibilidade de 

caracterização das imagens como retratos, estando a principal fonte denotativa de 

identificação, o rosto, completamente coberto. A referência à situação política do 

país pode ser levantada como justificativa para a preocupação com a possibilidade 

de a informação ser descoberta. A afirmação de que são retratos do próprio artista é 

baseada no conhecimento do conjunto de sua obra fotográfica. Um conhecimento, 

portanto, alheio à experiência exclusivamente visual, frente às fotografias 

apresentadas.  

Sobrepõe-se ao retrato a representação do personagem, a ação cênica que sugere 

o gesto. Mas o diálogo silencioso pode ser o que travam os personagens da suposta 

narrativa e também pode ser a própria imagem fotográfica. “Aproximando-se de uma 

teatralização, ela constitui-se numa forma de representação que, além de estar no 

lugar de algo, também ajuda a propor uma representação mental deste algo” 

(SANTOS, 1997, p. 55–56). O diálogo com o observador se dá em duas mãos, o 

levantamento visual das possibilidades narrativas da imagem, ou do grupo de 

imagens, e a suscitação daquilo que originalmente se encontra resguardado na 

memória experiencial do observador e que a imagem retorna à sua percepção 

imediata, no sentido da Erlebnis Diltheyana.1 
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Cindy Sherman (1954) 

Sem título (da série Bus Riders), 1976 
Fotografia, impressão em gelatina de prata sobre papel, 18,95 x 12,7cm 

Coleção Tate 
Fonte: TATE GALLERY, 2001 

 
Outra artista que lida com retratos nos quais é protagonista é Cindy Sherman (1954). 

Ela cria imagens as quais são sabidamente retratos seus mas, novamente, essa 

afirmação pressupõe um conhecimento prévio de sua obra, alheio à experiência 

exclusivamente visual de suas fotografias. E a questão insurgente, em ambas as 

obras, é o motivo da escolha de uma encenação desempenhada pelo próprio artista, 

dada a situação do virtual não-reconhecimento do retratado e da possibilidade de 

uma interpretação mais convincente do personagem da representação/narrativa 

através do emprego de um indivíduo com características físicas eventualmente mais 

adequadas ao papel. E uma resposta possível se encontra na rejeição da mimese 

em favor da ação do artista, da afirmação de sua identidade por trás de uma 
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persona. Esta se configura no resíduo visível que documenta a passagem da 

personalidade do artista pela aproximação empática à projeção de identidades 

alternativas as quais encena. A alteridade que, de todo modo, é constituinte de todo 

retrato fotográfico. 

 
 

Carlos Pasquetti (1948) 
Sem Título, 1976 
Fotografia p&b 

14,7 x 14,7 cm [cada uma] 
Coleção Mara Álvares 

Fonte: Enciclopédia Itaú de Artes Visuais, 2013 

 

Pasquetti interpõe à realização de seu retrato uma camada de encenação que 

suspende por um instante a identificação do indivíduo em favor do personagem. A 

observação de Sem título (1976) provoca o questionamento sobre se há uma 

aproximação com a personalidade do artista, ou se sua atitude frente à câmera é 

fruto de um planejamento prévio.  

Ao analisar a relação da câmara fotográfica com o rosto humano, 
Baudrillard faz do retrato um ato de desfiguração e despojamento do 
caráter do modelo. Confrontada com a encenação que o indivíduo 
faz de si, a objetiva não consegue idealizá-lo ou transfigurá-lo como 
imagem: captar a semelhança não significa captar a máscara, a 
alteridade secreta de que todo ser é portador. O que Baudrillard 
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demanda à fotografia é justamente isso: não tanto 'procurar a 
identidade por trás das aparências' quanto 'por trás da identidade, 
fazer surgir a máscara, a figura' daquilo que assombra o ser humano 
e o desvia de sua identidade. (FABRIS, 2004, p. 75) 

A alteridade secreta, apontada por Fabris, é, por princípio, íntima ao 

indivíduo retratado. A própria classificação como secreta a coloca como 

aquele aspecto, ou conjunto de aspectos, componentes da personalidade do 

retratado, os quais não são absolutamente dados a ver espontaneamente. A 

alteridade, subliminar à identificação do artista, é um dado fundamental na 

leitura da imagem, mas consiste em uma camada possível de significação 

associada à proposição artística. Aproximação e afastamento da imagem são 

movimentos esperados do observador, com o fim de perceber possibilidades 

de aspectos mais superficiais, o objeto-imagem em si, e aspectos mais 

profundos, no sentido da inferência a conteúdos preexistentes, suscitados 

pela ação do artista, representada. Dessa ordem é a observação do chumaço 

de capim que Pasquetti coloca sobre sua cabeça, causando um 

estranhamento à primeira vista, e em seguida propondo possibilidades 

interpretativas diversas, irônicas, a respeito das questões simbólicas 

propostas. Função aproximada à do esguicho de água propelido por Bruce 

Nauman (1941) na obra Autorretrato como fonte (1966-67). Pode-se dizer que 

a água, assim como o capim, são objetos cênicos que cumprem o papel de 

catalizadores de significados latentes.  
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Bruce Nauman (1941) 

Autorretrato como fonte, 1966–1967, impresso em 1970 
Impressão cromogênica, 51 × 60,8 cm [imagem 49,5 × 59,1 cm] 

Whitney Museum of American Art, New York 
Fonte: WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART, 2015 

 

Mas a aproximação com a representação da auto exposição, autoimagem, é a 

leitura de um palimpsesto, justamente por ser a imagem mecânica representação, 

uma nova realidade, própria, e não o índice de uma realidade preexistente. Por 

mais eloquente que se apresente na descrição do fato ao qual se refere ela 

propõe uma leitura a partir de um conjunto de decisões subjetivas as quais a 

definem. Porém, o retrato persevera como a condensação de uma visada, filtrada 

pela interferência de um subterfúgio técnico. O que faz justiça à realidade será 

decidido pelo arbítrio do foro íntimo do observador. 

Talvez, justamente nessa impossibilidade de captação de sentido e 
de desvendamento total do real, apenas sutilmente mencionado 
através da imagem, resida o fascínio da fotografia como signo que 
incorpora em sua manifestação também a especificidade de sua 
condição, uma condição precária, se quisermos utilizar o pressuposto 
de Schaeffer. [...] A fotografia estaria ancorada numa zona de 
fronteira, entre a arte e a realidade, entre o acaso e o planejamento. 
(SANTOS, 2006, p. 54) 
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Entre a arte e a realidade se colocam os retratos fotográficos, desde o de Bayard, e 

especialmente o retrato fotográfico que incorpora uma abordagem que se vale de 

seu caráter de representação para criar, deliberadamente, a feição que atende às 

expectativas e desejos do artista na nova realidade dada pela fotografia. Esse 

desencontro de vocações provoca o estremecimento na percepção que permite a 

ruptura entre esta e a crença na identificação. “[...] quando a abordagem fotográfica 

começa a duvidar da identidade moldada por uma sociedade, o que resta? O retrato 

é uma questão em aberto” (SCHAEFFER, 1997). O trabalho de Pasquetti assume 

variadas formalizações, em diversas linguagens, porém há uma certa coordenação 

nessa diversidade, uma complementariedade que as justifica e imbrica. 

Carlos Pasquetti (1948) 
Falsas polaroides, 2007 

Série fotográfica, 74 x 190 cm 
Galeria Bolsa de arte 

Arquivo do artista 

A encenação realizada para a construção dos seus retratos mantém uma ligação 

estrutural com a ironia. Com o passar do tempo o artista modifica as escolhas técnicas 

que definem fisicamente suas obras e sofre, ele próprio, a mudança física de sua 

aparência. Mas ele mantém a postura irônica com a qual enfrenta sua imagem e a de 

sua obra. Em Falsas polaroides é posta em jogo uma questão sobre a construção 

narrativa dos elementos que compõem a série. Mas, supondo-se que esta tenha sido a 

questão inicial, de qualquer maneira ela é alternativa à questão da identificação do 

artista, ou do que pode ser a ficção e a realidade desses retratos. E as falsas polaroides 

logo colocam a sua própria questão sobre até onde vai a mão do artista. 

Daí a função de uma arte aberta como metáfora epistemológica: num 
mundo em que a descontinuidade dos fenômenos pôs em crise a 
possibilidade de uma imagem unitária e definitiva, esta sugere um 
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modo de ver aquilo que se vive, e vendo-o, aceitá-lo, integrá-lo em 
nossa sensibilidade. Uma obra aberta enfrenta plenamente a tarefa 
de oferecer uma imagem da descontinuidade: não a descreve, ela 
própria é a descontinuidade. (ECO, 2012, 158) 

 

 

Notas 
                                            

1 “Tanto para Schleiermacher quanto para Dilthey, a realidade do mundo não é mais garantida por um 
saber, mas somente por crença e sentimento. Esta crença está implícita na autoconsciência imediata e na 
percepção imediata (Obras completas, XIX, p. 75). Enquanto para Jacobi e Schleiermacher esse sentimento 
se constituía de forma indissolúvel, garantindo a realidade de Deus e do mundo tão incondicionalmente 
como a do próprio eu, Dilthey o mostra mediado pela experiência (Obras completas, V, p. 127). Por isso 
mesmo, a subjetividade reflete-se totalmente sobre si mesma; a existência do mundo permanece um 
problema em aberto” (AMARAL, 1994, p. 77). 
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