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RESUMO 
Essa investigação tem como mote os aspectos fotográficos do trabalho "A queda do 
Motociclista da FAB"(1965) de Evandro Teixeira.  A problematização das performances do  
corpo na fotografia e o campo discursivo que as imagens ativam são temas que ampliam o 
entendimento acerca do nosso objeto de análise. Por um lado, pontuamos a influência da 
gramática documental ocidental como artefato para garantir a veracidade dos 
acontecimentos históricos. Por outro lado, pensamos o gesto fotográfico contra-hegemônico 
e a expressividade  da imagem-corpo como lugar do político. A partir dessas duas variáveis 
buscamos  refletir sobre as  imagens com teor  artístico/documental  que nos servem como 
dispositivos para entendermos a relação entre fotografia documental e as políticas da 
memória propostas pela arte.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
This motto of this investigation is the photographic aspect of "A Queda do motociclista da 
FAB" (1965) by Evandro Teixeira. The problematization of the performances of the body in 
the picture and the discursive field that the images activate are themes which deepen the 
understanding of the object of our analysis. On the one hand, we punctuate the influence of 
western documentary grammar like a tool that ensures the veracity of world history. On the 
another hand, we think of the anti-hegemonic photographic gesture and the expressiveness 
of body image as a place for politicians. In this way, we intend to reflect on the images with 
artistic/documental theory as devices to understand the relationship between documentary 
photography and memory policies proposed by the art. 
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Introdução 
É arriscado falarmos do corpo humano na fotografia sem situar o ponto de origem 

pelo qual a reflexão é construída. Compreendendo a importância da identificação por 

Julia Kristeva (1988, p.177)  do humano como conceito complexo, impossível de ser 

apreendido em sua unidade,  assumimos a fragmentação e mutabilidade do humano 

como condição basilar para prosseguirmos. Desviando das imagens que definem a 

humanidade segundo preceitos ocidentalistas, no centro dos quais encontra-se o 

homem branco, letrado e heteronormativo, evitamos o redutor conceito "humano" 

para pensar os traços sociais, políticos e, por fim, intencionais como constructos de 

significações a serem negociadas na superfície fotográfica. Nesse panorama cabe 

entender a fotografia política não como complementar ao discurso sobre uma dada 

realidade, mas como campo de negociação entre o fotógrafo, o fotografado e as 

ambientações discursivas que as imagens ativam.  

Enquanto a biologização da figura humana fazia valer a distinção entre homens e 

mulheres, negros e brancos, judeus e arianos ou entre civilizados bem vestidos e 

selvagens nus, assistimos ao crescimento exponencial de um repertório de imagens. 

Hoje em circulação, arquivos e fotografias cotidianas convivem, influenciando nossos 

hábitos e tornando mais complexo o sentido desse humano entendido enquanto 

imagem.  

Podemos dizer que, as imagens e a documentação podem se filiar a tantas 

narrativas que a distinção referencial perdeu seu porquê. As imagens reclamam o 

hibridismo como uma espécie de psicanálise, fitando não as memórias imaginadas, 

mas recorrendo aos traumas dos seus “álbuns de família”, que metaforicamente 

podem ser entendidos como o acervo de imagens e as linguagens fotográficas 

produzidas mundialmente. Nesse repertório, elegemos nossas marcas mais 

significativas, deixando na periferia de nossa atenção outras tantas imagens úteis 

para refletirmos a expressividade daquilo que nos constitui. 

Num contexto particular, entretanto complexo e híbrido, sob vigilância e censura, a 

modernidade latina foi fotografada. Contudo, as fotos na modernidade latina estavam  

direcionada a duas formas fundamentais de reprodução e circulação: as imagens 

úteis aos discursos das grandes mídias e imagens não comerciais, muitas delas 
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impedidas de circular pela interferência da censura, como as imagens artísticas 

subversivas.  

Tadeu Chiarelli (2010, p. 16) observa que, ”sobretudo, nos anos 60 e 70, no Brasil, 

Benedito Junqueira Duarte, Hans Gunter Flieg, Theodor Preising, Hildegard 

Rosenthal e Peter Scheier dentre outros fotógrafos, traziam soluções formais que 

partiam de uma consciência de se viver em um mundo em transformação” sendo 

essa transformação tecnológica e avaliada em termos de progresso. Num outro 

momento, nem tanto pelo progresso, mas por um imaginário desenvolvimentista, 

Geraldo de Barros e Thomas Farkas, desde os anos 50, pareciam  preocupados 

com “uma gramática formal que explicitava o fato de que registrar a cidade podia 

significar não propriamente documentá-la em suas peculiaridades, mas absorver 

seus ritmos e transportá-los para a configuração dos enquadramentos e tomadas” 

(idem). Gestos fotográficos que buscavam garantir discursos imagéticos 

relacionados à tecnologia e à dinâmica modernidade um país em progresso.  

Enquanto essa produção de imagens atingia as mídias, uma larga gama de registros 

de manifestações culturais e políticas, assim como boa parte da produção artística, 

circulou com restrições, deixando para as últimas décadas do século XX a 

redescoberta de sua expressividade. Nesse repertório, de múltiplas facetas, a 

relação das pessoas com o ambiente de convívio revelam hábitos, organizações 

sociais e modos de vida que ampliam e tornam mais complexa a cena política e a 

história de um dado período.   

Tendo em vista esse arquivo de imagens contra-hegemônicas, selecionamos uma 

fotografia que dialoga em termos formais com as fotografias jornalísticas, mas busca 

a partir da composição instaurar espaço para pensarmos a expressividade política 

de um  corpo em performance.   
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A Queda 

 

A queda do Motociclista da FAB,Evandro Teixeira  
Rio de Janeiro, 1965 

Fotografia 
Acervo MAM - Rio, Rio de Janeiro (RJ) 

 

Um claro acidente de percurso é exposto na obra de Evandro Teixeira. Em cena, 

dois elementos dialogam; a figura de um motociclista uniformizado, caído ao chão, e 

um veículo em movimento. Ao nosso olhar, a imagem da motocicleta sugere um 

alargamento progressivo da distância, provocado pelo aparente avanço desenfreado 

do veículo. Linhas desenhadas no chão marcam o impacto da queda do condutor, 

que tenta se equilibrar na via para fugir das possíveis sequelas do acidente. A 

inscrição “polícia” próxima ao visor de sua moto, e suas roupas características 

fornecem pistas sobre a possível identificação do motorista. Dizem os elementos da 

imagem: “um soldado cai em uma via do perímetro urbano”. Como um slogan, a foto 

se mostra irônica logo num primeiro lance de olhar. Aqueles minimamente afinados 

com a história da militarização no Brasil não deixam a imagem ilesa a metáforas 

entre o corpo do sujeito e a instituição social que ele representa: a polícia. Leitura 

que por sua vez não poderia deixar de impactar os censores da época, também 

representantes da estrutura criticada na imagem. 1 
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Não por acaso, Teixeira parece ser um dos sujeitos contemporâneos do qual fala 

Agamben, aquele que “subverte o tempo cronológico, para dar lugar a algo que 

surge dentro dele e o transforma” (2014, p. 26 - 27). Sua atenção não se volta ao 

registro de uma cena histórica, mas nos diálogos que ela ativa. Pode se enquadrar 

no contexto comunicacional específico, como é o caso da referência à ditadura, 

também deixa o assunto em aberto para possíveis negociações de sentido. Com 

exímio poder de síntese e um olhar atento aos acasos da cidade, Evandro Teixeira, 

fotógrafo jornalístico, registra a queda de um membro da Força Aérea do Brasil 

durante uma manifestação de rua em 1965 - um ano após o golpe civil-militar.  Sua 

imagem caminha na contramão da força e a sobriedade difundidas pelo regime, mas 

o faz por uma via não ideológica ou panfletária. Não se apela a um julgamento moral 

por “traços” socialmente construídos, nem mesmo a signos que possam datar a 

imagem fabricada. Existe em sua imagem, uma metáfora que nos guia a investigar a 

fragilidade do sujeito em cena, o desgoverno de seu veículo e a derradeira queda. 

Evidências que sugerem pelo registro do acontecimento, tratam, no íntimo, da 

fabricação de um referente real: a incompetência do regime opressor.   

Rouillé nos atenta à importância de pensarmos como as imagens produzem o real, 

antes mesmo de analisarmos a fotografia a partir do seu referente. Para tanto 

“equivale a defender a relativa autonomia das imagens e de suas formas perante os 

referentes e reavaliar o papel da escrita em face do registro”. (ROUILLÉ, 2005. 

p.18).  

O que acontece na superfície fotográfica de Teixeira parece ser uma transfiguração 

do registro rumo à escrita fotográfica. Sheila Cabo (2005) vai dizer que “No contexto 

de 1969, ano que a imagem foi exposta no MAM do Rio de Janeiro (...) a imagem 

ganhou o conteúdo do desejo inconsciente de um fotógrafo, que se generalizou”. 

Nesse agenciamento, o fotógrafo aposta na narrativa factual para provocar o 

comentário crítico sobre o acontecimento. Opera, portanto uma escrita em diálogo 

com registro, ou seja, uma insurgência dentro da documentação do acontecimento e 

também dentro do tempo cronológico que o ocorrido está ligado. Portanto joga com 

a linguagem e com a estética do registro dentro do tempo para elaborar a imagem 

como ferramenta crítica e de interlocuções com a arte e a política.  
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Saigon Execution, Eddie Adams 
Saigon, 1968 

Fotografia  
Associated Press: https://www.ap.org/explore/index.html 

 
 

 
 

The Burning Monk, Malcolm Browne 
Saigon, 1963 

fotografia  
Associated Press: https://www.ap.org/explore/index.html 

    

O especialista em fotografias e direitos humanos Fred Ritchin, em entrevista 

concedida à Francisco Quinteiro Pires (2014, p 140), contribui para pensarmos a 

escrita fotográfica quando diz que os fotógrafos da atualidade “precisam enfatizar o 

papel da interpretação no lugar da transcrição. Do contrário serão os protagonistas 
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de sua própria irrelevância”. Segundo suas pesquisas, atualmente a fotografia 

jornalística, técnica e objetivista, se tornou “um espetáculo previsível” de releituras 

das fotografias de guerra e imagens pautadas numa espécie de maniqueísmo, que 

separa vítimas de algozes, heróis e vilões etc . As imagens que congelam as ações 

para atestar os fatos foram largamente usadas nas coberturas das guerras e 

conflitos mundialmente conhecidos e hoje convivemos com a saturação dos seus 

impactos. The Burning Monk e Saigon Execution são exemplos canônicos da 

potência e sensação de veracidade que essas imagens carregam a partir do 

congelamento da cena.  Segundo dados apresentados por Quinteiro Pires (idem. 

p.144), 90% das fotografias inscritas em 2009 na renomada empresa World Press 

Photo representavam 10% do mundo, entretanto o impacto dessas imagens é tão 

significativo que aprendemos a reproduzir os mesmos métodos fotográficos que as 

constituem.  

Na contramão do fotojornalismo tradicional, em que o congelamento da ação atesta 

o fato, as ideias de Ritchin parecem convergir com a intencionalidade metafórica de 

Teixeira, sugerindo aos fotógrafos da atualidade uma nova postura diante das 

possibilidades abertas pela democratização da fotografia documental, já que o 

vocabulário esgotou-se.   

Cartier Bresson (2004) contribuiu para o fotojornalismo com conhecimentos técnicos 

para deteminar o que seria uma composição fotográfica de qualidade. E muito do 

que o teórico e fotógrafo afirmaram compôs o manual de muitos fotógrafos 

engajados em documentar ou produzir imagens políticas.  O “instante decisivo”, 

largamente utilizado nos jornais impressos, trouxe para o gesto do fotógrafo a 

preocupação com as qualidades de uma composição equilibrada e sóbria, além de 

ser útil aos profissionais da comunicação que encontraram nas formulações de 

Bresson técnicas para polarizar e dar ênfase aos assuntos dentro da imagem. 

Assim, ao crer no zênite da potencialidade expressiva, a abordagem fotográfica 

bressoniana zela pela captura do “verdadeiro” instante, sem perder de vista a 

organização dos elementos no quadro fotográfico. Bresson comenta que “o assunto 

não consiste em colecionar fatos (...). O importante é a maneira de escolher entre 

eles, de apanhar o verdadeiro fato em face da realidade profunda.” (Cartier-Bresson, 
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2004, p.20). Na busca por um diálogo coeso com matérias noticiadas, jornais e 

jornalistas elaboraram então uma gramática que se expande junto da reprodução de 

imagens e de discursos vinculados à imagem.  

Inegável localizar na composição de Teixeira, o momento oportuno para a maestria 

do gesto do fotógrafo. Por sorte ou destreza, a queda (assunto) é balanceada por 

pesos e medidas bem distribuídos, os quais por sua vez, recorrem ao leitor para que 

complete o sentido do ocorrido. Entretanto o momento decisivo de Teixeira ao 

extrapolar o aspecto meramente documental da fotografia, se vale da forma para 

legitimar a metáfora e não necessariamente o ocorrido. Elabora-se assim a 

espressividade do assunto  dentro do registro produzido. O que está em evidência é 

a opção discursiva que o testemunho define, ou seja, a inconsequente condução da 

máquina repressora. Trata-se antes de uma opção pela gramática fotográfica que se 

afina ao repertório de imagens documentais e jornalísticas, garantindo veracidade à 

metáfora em forma de notícia.  

O corpo congelado, característico das imagens que contém instante decisivo 

brassoniano, parece provocar a suspensão temporal.  Esse estar “fora do tempo”, 

como disse Philippe Dubois (1983, p.182) prevê que o instantâneo, ao captar a 

mínima fração do movimento, separando instantes passados e futuros, destaca o 

ponto significativo da ação. Trata-se de uma visão do humano, impossível a olho nu, 

somente visto por mediação da câmera fotográfica. Sobre o artifício da suspensão, 

Benjamin (1994) comenta que “percebemos, em geral, o movimento do homem que 

caminha, ainda que em grandes traços, mas nada percebemos de sua atitude na 

exata fração de segundo em que ele dá um passo”.  

Em termos de materialidade, a câmera lenta, a ampliação e a captura do momento 

decisivo são ferramentas-chave para leituras de mundo que não passam pela 

escrita, e nem sequer pela relação intersubjetiva, mas pelo médium, a câmera. Na 

imagem de Teixeira é o intermédio da objetiva quem fabrica extensões para a 

expressividade corporal, para uma tão ansiada queda do regime, manifesta na 

queda do policial. Nas angulações, luz, sombra, cor, encontra possibilidades para os 

corpos se comunicarem enquanto imagem. Assim, na edição do documentado, na 
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censura das temporalidades e na valorização do assunto, encontramos uma 

provocadora reinvenção de épocas, de sujeitos e das subjetividades em construção.  

Vista a necessidade de registro da visualidade de paisagens e de tipos humanos, a 

fotografia recorreu ao aspecto indicial de seu referente real. Ela cumpriu a função de 

documentar relevos, recorrências formais – animais e geográficas – e atrelou-se à 

ciência enquanto ferramenta de documentação. Entretanto, nessa busca, ela 

também elaborou a realidade, criou discursos e imagens oníricas capazes de 

fabricar fatos, dados, manipular e elaborar as formas de ver o real.  Sem nos fixar 

nas categorias que definem a fotografia, mas na importância delas enquanto 

engrenagens para a elaboração de linguagem. Vale destacar as palavras de Krauss 

(2014. p. 17), quando comenta que “a fotografia é um objeto teórico e incide de 

maneira reflexiva tanto sobre o projeto crítico quanto sobre o projeto histórico que a 

elegeram. É índice do tempo/espaço e da cultura que a interpreta”.  

Por seu elo com a fisicalidade do real – discursivo e ambiental – a fotografia e sua 

democratização recorrem espaço na História e nas formas de narrar o mundo, 

modificando nossa sensibilidade e experiências.  Enquanto linguagem artística, a 

fotografia desviou-se do formalismo que orientava a pesquisa na pintura, investindo 

em campos de atuação que favorecessem o elo com a fisicalidade do real, diz 

Krauss. Na ótica da autora, assim como a pintura clássica sofreu uma confusão 

entre imagem e quadro, a fotografia passou por algo parecido. Encontrou-se numa 

confusão entre seu aspecto documental e seu caráter artístico (KRAUSS, 2014. p. 

42). Entretanto há no encontro entre arte contemporânea e memória uma retomada 

fundamental das possibilidades da fotografia enquanto dispositivo criativo, de 

reinvenção nos arquivos, das representações estéticas culturais, e de ampliação de 

leituras sobre alteridade. “Entre documentar, significar, representar, lembrar, 

imaginar, o espaço real da arte despontou como experiência da imagem e abriu os 

caminhos para a renovação das representações da história longe do realismo da 

representação e do idealismo da abstração.” (DA COSTA, 2014, p. 47). Assim a arte 

ao se encontrar no espaço “entre” a “atualidade imobilizada” e a “virtualidade 

múltipla” encontra também uma forma de colocar a memória em questão, como cita 
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Luiz Cláudio da Costa (idem, p.23), “o arquivo no século XX não afirma 

necessariamente o lugar legal da prova, mas a experiência da memória”. 

Sem perder de vista a característica inventiva e crítica da arte sob a memória, vale 

alçar reflexões sobre trabalhos que buscam nos registros fotográficos, uma 

consequente revisão da história.  

Márcio Seligmann-Silva, ao fazer uma leitura crítica do trabalho “Vaidade e 

Violência” (2000 – 2003), de Rosângela Rennó, ressalta o relato2  de E.M., ex-

militante torturada. Passados vinte anos desde foi submetida à tortura, a militante 

conta reconhecer a fotografia do seu agressor, sem nenhuma sombra de dúvidas.  

Ela atesta o veredito sobre o corrido em uma lúcida lembrança traumática, como 

“uma imagem-pessoa ou imagem-corpo, inscrita na memória enunciadora e 

reconhecida na imagem fotográfica”. (2009, p.316) que para a exposição de 

Rosangêla Rennó chega como texto.  

Os anos 1960 e 70, período que marca o surgimento da performance enquanto 

linguagem da arte, foi também uma época marcada por questões turbulentas em 

várias partes do mundo. Sob a iminência de guerras e imersos em um capitalismo 

amadurecido, era trazida para o centro das discussões críticas a questão da co-

presença, ou seja, da possibilidade das manifestações culturais e artísticas serem 

entendidas não como produto, mas como ato de comunicação3 , construção na 

fronteira entre arte e vida.  

Em diálogo com o assunto, Diana Taylor (2011. p 11) afirma que em boa parte dos 

países latinos, frente à repressão e censura, toda ação transgressora poderia ser em 

potencial uma performance de ressonâncias locais, ou seja, um ato de resistência à 

censura e a um poder disciplinador. Para as artes, o corpo parecia ser o único meio 

não oficialmente sitiado pelos regimes autoritários; “em momentos de ditadura os 

militares podem controlar os meios, as editoras, tudo menos o corpo dos cidadãos 

que se expressam perfeitamente com gestos mínimos.  Esse é um exemplo de como 

a performance, apesar das tradições e trajetórias compartilhadas, brota sempre em 

loco e coletando a força local.” 4   
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Se por um lado o circuito artístico encontrou lugar no mercado para essa modalidade 

efêmera de arte, os registros desses acontecimentos performáticos garantiam um 

novo status à fotografia documental, voltado para a revisão do olhar sobre o 

acontecimento e sobre as interferências possíveis do enquadramento fotográfico –  o 

gesto  fotográfico . Assim, na conjuntura dos trabalhos corporais5 nas décadas de 

1960 e 1970, “foi exatamente a consciência de representação imposta por trabalhos 

pensados como imagem que tornou possível a consolidação de uma linguagem do 

corpo nas categorias performance e videoperformance” (MATESCO, p 111, 2012). A 

elaboração dessa linguagem do corpo nos auxilia a pensar o nosso objeto de 

pesquisa, mas diferentemente do que acontece nos trabalhos artísticos dos anos 60 

e 70, os quais se consolidam dentro do repertório das performances artísticas, que 

se desenvolvem prevendo um público ou a relação entre artista, ambiente, público e 

a reverberação dos registros. Pensamos aqui a imagem-corpo, no fotográfico, 

ambiente em que o artista não necessariamente está presente, em que o público ao 

vivo não necessariamente importa, mas onde o fotógrafo busca por ações 

corporais6, por diálogos políticos com seus pares. 

Nesses termos, conscientes ou não, o personagem de Teixeira em sua cena 

performática dialoga com a realidade, endereçando a ela versões e subversões do 

real partilhado. Todavia se é arriscado pensarmos na significação das imagens a 

partir de um referente real, pensemos então na negociação entre os sujeitos que 

participam da confecção das imagens fotográficas e no espaço político que ativam. 

Hannah Arendt (2006) frisa que a política surge não no homem, mas na 

comunicação e nas performances dos sujeitos entre si. Assim, a liberdade dos 

diferentes homens e a representação diante de seus pares são dispositivos 

necessários para o surgimento da coisa política em sua máxima potência: 

A política surge no entre-os-homens; (...), portanto, não existe 
nenhuma substância política original. A política surge no intra-espaço 
e se estabelece como relação. A solução ocidental dessa 
impossibilidade da política dentro do mito ocidental da criação é a 
transformação ou a substituição da política pela História. Através da 
idéia de uma História mundial, a pluralidade dos homens é dissolvida 
em um indivíduo-homem, depois também chamada de humanidade. 
(ARENDT, 2006, p. 5). 
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Nesse panorama, o espaço que poderia ser comum – a arena política – é 

comungado na negociação de performances. Instala-se sobre ele um terreno de 

representações que se constituem não apenas pelo discurso, mas pela presença do 

outro, e pelas imagens-corpo que mediam as interações entre os seres políticos. 

Nesses termos, seria a fotografia uma ágora para as políticas da memória? Como 

uma memória aberta ao esquecimento, a expressividade dos corpos foi sendo 

destinada ao longo da modernidade aos silêncios da nossa história oficial. Entretanto 

é na recuperação dos arquivos pela democratização das mídias, pela autonomia das 

imagens frente os discursos que as significam que o político reside e resiste, e não 

por acaso esse é o ambiente que a arte contemporânea vem resgatando 

significações.   

A fotografia de Evandro Teixeira, mote dessa investigação, resgata não apenas as 

memórias de um período histórico, mas um ambiente político propício para que as 

significações dessa memória sejam negociadas. Para aqueles que carregam na vida 

cotidiana o repertório do que é hoje a polícia militarizada no Brasil, para aqueles que 

convivem com a violência e a repressão policial em território civil, ou mesmo para 

aqueles que assistem à interferência militar nas manifestações urbanas ou na guerra 

velada dentro das favelas, a "queda" é tudo que se deseja. Na fotografia performada 

de Evandro Teixeira, anuncia-se um repertório de imagens que nos afeta no convívio 

cotidiano. Daí a importância de revisitarmos as fotografias que nos constituem, pois 

assim com a imagem de Teixeira, existem outras tantas experiências de memória 

que não se contentam em serem enquadrados nos lugares de arquivo. Imagens 

portanto políticas e abertas a nossa reflexão.      

 
Notas  

                                                 
1
  A foto de  Evandro Teixeira, foi uma dentre as 12 obras escolhidas para ser  apresentadas na VI Bienal de 

Jovens no Museu de Arte Moderna de Paris em 1969. Das 160 obras selecionadas para representar o Brasil nas 
categorias pintura, fotografia, gravura e escultura, poucas foram aquelas escolhidas por Mário Pedrosa, então 
curador da mostra. Na ocasião, antes do embarque das obras, estava prevista uma exposição no MAM do Rio de 
Janeiro. Às 11 horas do dia 29 de maio, momentos antes da abertura, o general César Montagna de Souza, 
comandante da primeira região militar da cidade, chegou ao museu para avaliar os trabalhos durante a 
montagem. Censura foi a palavra de ordem, a exposição não chegou até o público, e as obras foram 
encaminhadas diretamente ao depósito do museu. A desconfiança da instituição repressora cresceu, e o 
patrulhamento virou rotina nos arredores do prédio que abriga o MAM. (CALIRMAN, 2013). 
2
  Trecho do texto de Rosângela Rennó:  “A imagem que ela diz guardar de seu algoz é a de um homem que 

confundiu seus interlocutores quando assumia o comportamento frio, decidido e muito objetivo nos 
interrogatórios. Vinte anos depois, E.M., 41 anos, ex-militante do MR8, ficou trêmula ao ver a fotografia recente 
do delegado D.P. e não teve dúvida em afirmar: “É ele mesmo! Essa fisionomia ficou muito forte para mim.” 
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Consultar “Fotografia como arte do trauma e imagem-ação: jogo de espectros na fotografia de desaparecidos 
das ditaduras na América Latina” de Márcio Seligmann-Silva (2014). 
3
  Consultar MATESCO, Viviane. Corpo, ação e imagem: consolidação da performance como questão. 

Revista Poiésis n 20, p. 105-118, dezembro de 2012 
4
  Texto original: “En momentos de dictadura los militares pueden controlar los medios, las editoriales, los 

guiones, todo menos los cuerpos de ciudadanos que se expresan perfectamente con gestos mínimos. Éste es un 
ejemplo de cómo el performance, a pesar de las tradiciones y trayectorias compartidas, siempre brota in situ y 
cobra fuerza local.” 
5 

 Vale ponderar que, com o advento da arte conceitual e a consolidação da performance como 
linguagem, o corpo do artista passa ser pensado como dispositivo para as obras. Nesse panorama a foto-
performance ou a fotografia de registro surge como ampliação da linguagem fotográfica, sendo esse um tema 
polêmico, amplamente discutido por autores como Alexandre Santos (2004) e Philip Auslander (2006)  nas 
décadas posteriores. 
6 

 Recorremos, portanto a fotografia interpretada (performed photography) de Philip Auslander (2006), 
para definir a performance que ocorre enquanto imagem. 
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