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RESUMO 

 

 

Este trabalho aborda uma série de práticas da arte e da imagem enquanto contramedidas aos 

vazios abertos pela violência da desaparição como metodologia sistematizada de extermínio 

na Argentina. Esta abordagem visa dimensionar tais práticas em relação, primeiro, às 

especificidades da violência da desaparição, suas consequências e desdobramentos e, 

segundo, aos alcances e às limitações dos usos e sentidos da imagem consolidados no senso 

comum ocidental. Em relação a isto, em primeiro lugar, a desaparição tem sua própria 

especificidade em relação a um imaginário comum ocidental, que atrela a ideia de atrocidade 

a uma visualidade determinada. Neste sentido, a desaparição como violência que não deixa 

vestígios concretos do seu acontecimento também é inadequável a uma ilusão de 

onicontemplação, esta última também consolidada no senso comum da cultura midiatizada 

moderna e contemporânea. Diante destas circunstâncias, a práxis da arte surge como uma 

alternativa para lidar com as especificidades materiais, simbólicas e afetivas da desaparição. 

As práticas da arte e da imagem também surgem como uma reação frente ao projeto dos 

autores intelectuais da desaparição que pretendiam, além da eliminação, determinar a não-

existência das suas vítimas. Por outro lado, as práticas da arte e da imagem também surgem 

como alternativas enunciativas diante da impossibilidade do testemunho dos sobreviventes da 

situação-limite da desaparição. Por último, os familiares dos desaparecidos também lançam 

mão das práticas da arte e da imagem, principalmente através da fotografia, como uma 

maneira de lidar política, simbólica e afetivamente com a complexa e específica ausência dos 

seus seres amados.  

 

Palavras-chave: Arte Argentina. Desaparecidos. Fotografia. Imagem. 
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ABSTRACT 

 

This work approaches a series of art and image practices as countermeasures to the opened 

emptiness generated by the violence of disappearing as a systematized methodology of 

extermination in Argentina. This approach aims to dimension those practices in relation to: 

first the specificities of the disappearance, and its consequences and unfolding, and second, 

by understanding the limitations and the reach of image, considering both its use and 

meaning, in the western common sense. In the first place, the disappearing has its own 

specificity towards a western common imaginary that links the idea of atrocity to a 

determined visuality. In this manner, the disappearance (as violence that does not leave 

concrete vestige of its event) also does not suit to an omnicontemplation illusion, being the 

latter also consolidated to the common sense of the mediatized modern and contemporary 

culture. Within this context, the praxis of art emerges as an alternative to deal with the 

material, symbolic and affective specificities of disappearing. Also, the practices of art and 

image emerge as a reaction to the architects of the disappearances who intended not only the 

elimination but also to determine the non-existence of their victims. Another aim for the use of 

art and image emerges as enunciative alternatives before the impossibility of testimony of the 

survivors of the limit-situation of disappearing. Finally, the relatives of the missing also draw 

on the practices of art and image, especially through the use of photography. Their intention 

is to deal with the complex and specific absence of their beloved ones in political, symbolical 

and affective way. 

 

Key-words: Argentinian Art. Missing. Photography. Image. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entre 1976 e finais de 1983, a Argentina vivenciou a mais agressiva e violenta 

ditadura cívico-militar da história – já por si violenta – daquele país. A marca registrada desse 

período foi a sistematização do sequestro, da tortura e da desaparição de pessoas como 

método de eliminação política e de disciplinamento social. Os movimentos de direitos 

humanos estimam em 30.000 o número de desaparecidos pelo terrorismo de Estado na 

Argentina. Não demorou muito tempo para que essas duas palavras, treinta mil, passassem a 

ter um significado simbólico, adquirindo uma conotação que pouco tinha a ver com o frio 

rigor dos números. Na Argentina, treinta mil remete a tortura, a desaparecidos, a mulheres 

circulando na Plaza de Mayo com suas cabeças cobertas por lenços brancos, a milhares de 

pais, irmãos e órfãos sem ter onde deixar uma flor. O mesmo efeito que produz a expressão 

treinta mil produz a multiplicidade de retratos em preto e branco que, desde 1977, 

acompanham os familiares dos desaparecidos nas suas manifestações públicas e, mais 

recentemente, nos tribunais nos quais, mais tarde do que cedo, estão sendo julgados os 

idealizadores, os partícipes e os colaboradores do massacre argentino.  

Aqueles retratos representam a primeira e mais persistente forma de reação e de 

resistência à desaparição através de uma prática da imagem. Mas não é a única. 

Principalmente a partir do enfraquecimento do governo militar, após a derrota na guerra de 

Malvinas em 1982, graças à contribuição de artistas ou por iniciativa própria, as organizações 

de familiares de vítimas do terrorismo de Estado e os movimentos de direitos humanos têm 

encontrado nas práticas artísticas uma alternativa para a promoção de uma visualidade – e 

com isto uma presença pública – do drama dos desaparecidos e das suas reivindicações de 

verdade, justiça e memória. Do mesmo modo, sobreviventes dos campos clandestinos de 

detenção argentinos e familiares de desaparecidos também encontraram nas práticas artísticas 

e nas da imagem uma possibilidade para expressar a magnitude da experiência 

concentracionária – no caso dos sobreviventes – e da convivência com a complexa ausência 

dos seus seres amados – no caso, principalmente, dos filhos de desaparecidos.  

Desde 2009, ainda como aluno de graduação em Artes visuais, tenho me interessado 

por estas práticas artísticas que surgem como um recurso diferenciado de instalação e 

circulação pública de sentidos, memórias e testemunhos do terrorismo de Estado e que, como 

práticas da imagem, participam da conformação de uma visualidade que reage aos vazios 

abertos pela desaparição. Assim foi que, em 2010, defendi o trabalho “Da silhueta ao álbum 

de família: arte e práticas artísticas na construção de memórias da ditadura argentina” 
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(MONTERO, 2010) que tinha como objeto de estudo uma série de produções, realizadas entre 

as décadas de 1980 e 2000, que foram interrogadas enquanto formadoras e promotoras de 

memórias e sentidos do terrorismo de Estado na Argentina. A afirmação de que as práticas 

artísticas surgem, em alguns casos, como uma alternativa diferenciada para a transmissão de 

sentidos na disputa pela construção da memória no território social e político e que, em outros 

casos, fornecem uma alternativa para elaborar a dor da ausência dos desaparecidos, foram 

parte das considerações finais daquele trabalho.  

Este novo trabalho foi encarado, desde o início, não como uma continuidade, mas 

como uma complementação a partir de novas inquietações surgidas daquelas primeiras 

reflexões. Se meu primeiro trabalho partia do princípio de que todas aquelas produções 

coincidiam em que podiam ser catalogadas dentro da classificação “arte e memória”, outra 

coincidência tinha ficado de lado na hora de problematizar e abordar essas ações: a de que 

todas são, no final de contas, práticas da imagem. Quero dizer com isto que todas elas são 

ações que encontraram na manipulação, criação e ressignificação das imagens, entre outros 

procedimentos, uma maneira de lidar com (e de reagir contra) a desaparição e suas 

consequências. É por isto que, a partir de 2010, e desde 2011 como aluno de pós-graduação 

em Artes Visuais na UFRGS, venho indagando e interrogando este corpo de produções a 

partir da sua condição de práticas da imagem que reagem ou resistem aos vazios abertos pela 

desaparição. Para isso, um dos objetivos iniciais do projeto de pesquisa que deu lugar a esta 

dissertação foi o de realizar uma instrumentalização teórica sobre a imagem que permitisse 

aquela abordagem. Cabe aqui, antes de prosseguir, advertir sobre a complexidade de realizar 

tal instrumentalização, dado que o tema da imagem engloba por si só uma ampla gama de 

possibilidades teóricas. Assim, uma possibilidade de abordagem destas produções enquanto 

imagens seria a de defini-las segundo seu caráter semiótico ou funcional, de acordo com 

referenciais teóricos como, por exemplo, Jaques Aumont (2010). Contudo, não é a finalidade 

deste trabalho realizar algo como uma taxonomia da produção artística e visual. Tais 

classificações, quando apontadas, são aqui desdobramentos de questões, no meu entender, 

mais complexas. Neste sentido, as interrogações que orientam este trabalho estão inspiradas 

nos trabalhos de Régis Debray (1994) e de Hans Belting (2007), em que ambos os autores 

coincidem na pergunta: por que o homem faz imagens? Considerando uma perspectiva antes 

antropológica do que semiótica ou até mesmo artística, os dois autores explicam o valor e o 

sentido originário da práxis humana da imagem (termo utilizado por Hans Belting) como uma 

contramedida frente ao devir irrefreável do nada da morte. Inspirado nesses autores, este 

trabalho propõe a abordagem de um conjunto de práticas artísticas e da imagem a partir da sua 
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consideração como contramedidas frente a uma realidade dolorosa, pesada e difícil, como é a 

realidade da vida depois da desaparição. 

Para realizar esta abordagem, parto de uma série de considerações que são 

desenvolvidas ao longo dos capítulos. Por um lado, a de que a violência da desaparição se 

traduz numa série complexa e específica de vazios e de ausências que motivam uma vontade 

da imagem como contramedida frente a esses vazios. Por outro lado, a de que, dentre as 

especificidades da desaparição, encontra-se a inadequação das formas, usos, concepções e 

sentidos da imagem consolidados como hegemônicos no senso comum ocidental. Em terceiro 

lugar, a de que, como consequência direta do cruzamento dessas duas condições, alguns 

indivíduos lançaram mão da capacidade humana de criar e de transformar sentidos para 

elaborar suas próprias imagens. Imagens que resultam da própria percepção de que algo de 

singular há nessa violência e nas ausências e vazios que ela produz; algo que exige uma 

alternativa também singular para expressá-las e lidar com elas. Aqui, ao falar em imagens 

próprias, não me refiro somente a novas visualidades – no sentido formal da imagem –, mas a 

outros usos e sentidos da própria noção da imagem instalada no senso comum.   

Desde o início deste projeto tenho acreditado que, para situar e dar a adequada 

dimensão e importância às práticas da arte e da imagem que surgem como contramedidas aos 

vazios da desaparição, é necessário indagar a respeito tanto das especificidades da desaparição 

e suas consequências materiais, simbólicas e afetivas, quanto a respeito das capacidades e 

limitações dos usos e das formas da imagem consolidadas no senso comum ocidental para dar 

conta dessas especificidades. Por este motivo, cada um dos capítulos desta dissertação está 

dedicado a possíveis articulações, tensões e dilemas entre as especificidades da desaparição 

como método de extermínio e as concepções e usos da imagem, consolidados na cultura 

midiatizada ocidental, para assim poder situar e dimensionar estas outras práticas da arte e da 

imagem como reação àquelas especificidades, tensões e dilemas da relação imagem e 

desaparição. 

Assim, no primeiro capítulo, é desenvolvida a premissa da incompatibilidade da 

especificidade da prática da desaparição, enquanto metodologia de extermínio cujo princípio e 

fim é o apagamento completo dos vestígios do seu acontecimento, tanto em relação a um 

imaginário ocidental que atrela a ideia de atrocidade a uma visualidade determinada, quanto 

em relação à maneira com que o senso comum lida com a imagem na era da cultura 

midiatizada moderna e contemporânea. Com base em textos de Susan Sontag (2003), Griselda 

Pollock (2008), Roland Barthes (1984), Philippe Dubois (2008) e Régis Debray (1994), entre 

outros, o capítulo faz uma revisão da consolidação desse imaginário a partir do casamento 
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entre a imagem técnica e os meios de informação de massa.  Nesse capítulo, são propostos os 

conceitos de imagem-evidência e ilusão de onicontemplação para depois contrapor aquelas 

concepções a um tipo de violência que escapa a essa ilusão de onicontemplação da realidade. 

A idealização da desaparição como projeto racionalizado de extermínio em meados do século 

XX é uma violência que representa um dilema, não somente aos princípios que sustentam o 

imaginário do horror e da atrocidade, mas aos princípios que sustentavam o pensamento 

positivista moderno. Finalmente, esse capítulo propõe uma reflexão a respeito da práxis da 

arte como uma alternativa para a geração de outras imagens – e de outras noções de imagem – 

que permitam uma expressão e uma reação mais adequada ou, talvez, menos incompatível 

com a necessidade de lidar com os vazios da desaparição. 

Também tentando traçar a especificidade da desaparição enquanto singularidade que 

demanda uma ação, também singular, como contramedida, o segundo capítulo inicia 

indagando sobre os anseios simbólicos que estão por trás da mentalidade dos aqui chamados 

desaparecedores. É na desconstrução de um contundente depoimento do ditador Jorge Rafael 

Videla que se revela o anseio do desaparecedor pelo insexistencialismo, isto é, o de consolidar 

uma ideia dos desaparecidos como não-entidades inexistentes e, portanto, da inexistência do 

crime. Os aqui chamados de interiores da desaparição representam os lugares materiais e 

simbólicos que respondem à logística e à retórica da desaparição. É diante desta conjuntura de 

práticas e de retóricas da violência que se destaca o valor da imagem como recurso de 

resistência que rechaça, através da revelação desses interiores secretos, materiais, imateriais e 

simbólicos, o projeto e o anseio desaparecedor. As fotografias de detidos-desaparecidos que, 

arriscando sua própria vida, Victor Basterra conseguira extrair clandestinamente de um dos 

centros clandestinos de detenção mais ativos durante a última ditadura, são analisadas 

enquanto atos de salvamento da imagem como resistência e reação contra a lógica que rege e 

dá sentido aos interiores da desaparição. O ensaio de Didi-Huberman (2004) sobre quatro 

fotografias tiradas e extraídas de dentro de Auschwitz por judeus que eram utilizados como 

força de trabalho naquele campo de extermínio serve de subsídio para pensar não somente a 

imagem, mas o ato da imagem como ato de resistência e de testemunho. A ideia do ato da 

imagem – e da arte – como alternativa para o testemunho que revela os interiores ocultos da 

desaparição dimensiona o trabalho de Paula Luttringer que, através do cruzamento da imagem 

e da palavra, reage às tensões entre a necessidade e a impossibilidade do testemunho. 

Completam este capítulo as reflexões sobre o ensaio fotográfico de Helen Zout e sobre a 

escultura coletiva “Autores ideológicos”, como exemplos da prática artística e da imagem na 

tentativa de revelar e assim enfraquecer os interiores da desaparição.  
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O ultimo capítulo gira em torno do mais dramático, complexo e significativo vazio da 

desaparição: o da ausência dos desaparecidos e seus desdobramentos simbólicos e afetivos. A 

especificidade dessa ausência em termos do que significa para as práticas simbólicas da 

imagem é tratada articulando duas questões. Em primeiro lugar, pela importância que as 

práticas simbólicas da imagem têm, desde tempos arcaicos até os dias de hoje, como uma 

forma do ser humano lidar com a ausência e o vazio produzidos pela morte. Tomando como 

referência os trabalhos de Régis Debray (1994) e de Hans Belting (2007), será possível 

afirmar que a interdição e a negação do corpo dos desaparecidos se traduzem na 

impossibilidade de levar a cabo essas práticas simbólicas e a elaboração do luto. Em segundo 

lugar, a partir das significações afetivas e simbólicas que representa, para os familiares, a 

convivência com a ausência, sempre presente, dos seus seres amados. Também se acrescenta 

como especificidade dos vazios produzidos pela ausência dos desaparecidos o 

entrecruzamento do público e do privado. A articulação de todas estas questões permite traçar 

uma conjuntura na qual se inserem as práticas políticas, afetivas e simbólicas da imagem 

realizadas pelos familiares dos desaparecidos desde 1977. A primeira dessas práticas 

apresentadas e analisadas no capítulo é a do deslocamento do território privado para o 

território público dos retratos dos desaparecidos por parte dos seus familiares nas 

manifestações, reivindicando informações, justiça e memória. Esta que será definida como 

uma prática político-afetiva através da imagem contribuirá para situar, interpretar e 

dimensionar outras práticas realizadas por familiares de desaparecidos como forma de 

expressar, através da imagem, o peso e a densidade do vazio da ausência dos seus seres 

amados. Assim serão apresentados e analisados os trabalhos de Marcelo Brodsky e de 

Gustavo Germano, irmãos de desaparecidos. Logo serão apresentados o trabalho de Lucila 

Quieto e o que María Soledad Nívoli realizou em conjunto com o fotógrafo Gustavo 

D’Assoro. Tanto Lucila quanto María Soledad são filhas de desaparecidos que não tiveram a 

oportunidade de conhecer seus pais. Estas últimas produções serão introduzidas por uma 

análise do que representa, para os filhos de desaparecidos, a convivência com o peso de uma 

ausência que os acompanha desde seu nascimento.  

Acredito que esta apresentação prévia dos capítulos que compõem esta dissertação 

deixa claro que este trabalho é resultado de uma abordagem interdisciplinar das práticas 

artísticas que entremeia a questão da imagem com as significações políticas, simbólicas e 

afetivas da prática da desaparição. Ao longo da leitura ficará evidente que o trabalho encontra 

subsídios em referências das áreas da antropologia, da história, da psicanálise, da sociologia, 

etc.  
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Espero, finalmente, que esta dissertação consiga transmitir para o leitor o mesmo 

sentimento que eu tenho experimentado ao me debruçar sobre estas práticas da arte e da 

imagem que, ao reagir aos vazios da desaparição, se confundem com as práticas da vida.  
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1 Dilemas do imaginário e da imagem frente à violência da desaparição 

 

A sistematização da desaparição forçada de pessoas como parte de um projeto 

racionalizado de extermínio coletivo ou em massa parece ser mais uma invenção do século 

XX. O programa da desaparição é o de um extermínio planificado para não deixar rastros do 

seu acontecimento, principalmente, cadáveres. Embora seja identificado com as práticas 

repressivas do terrorismo de Estado aplicadas pelas ditaduras civis-militares latino-americanas 

das décadas de 1960, 1970 e 1980, o Ocidente tomou verdadeira consciência desta nova 

modalidade racional de aniquilamento no final da Segunda Guerra Mundial. A partir da 

libertação dos campos de extermínio nazistas e com a circulação de testemunhos de 

sobreviventes do genocídio, o mundo definitivamente descobrira que tinha sido levado a cabo, 

em pleno coração da “civilização”, o plano que visava, além do aniquilamento completo e 

total de milhões de seres humanos, também a sua desaparição. 

A descoberta da prática planificada e sistematizada da desaparição em grande escala 

motivou em diferentes áreas humanas a constituição de uma nova sensibilidade.  É o 

surgimento dessa comunidade da sensibilidade constituída em torno de certo tipo de afeto 

ligado à desaparição que daria início àquilo que Jean Louis Déotte (2006, p. 150) chama de 

época da desaparição. A Segunda Guerra Mundial marca o início dessa época no Ocidente, 

sobretudo no palco principal desse acontecimento, a Europa. Os debates a respeito das 

possibilidades e dos modos de representar e das possibilidades ou não de adequar o 

acontecimento do extermínio e da desaparição de milhões de seres humanos aos princípios 

que regem a cultura e o pensamento ocidental moderno são resultado dessa nova 

sensibilidade. Mas ao ser uma sensibilidade ligada a uma questão afetiva, é de se esperar que 

ela não tenha a mesma presença ou impacto em toda a cultura e toda a sociedade ocidental. 

Talvez isto explique por que – apesar de a Segunda Guerra Mundial ter tido um efeito de 

ruptura profundo nas bases do pensamento ocidental – muitos dos princípios materialistas e 

dos lugares comuns que podem ter influenciado o pensamento dos desaparecedores
1
 

continuam sendo parte do senso comum na cultura midiatizada. 

                                                           
1
 Tanto na língua portuguesa quanto no espanhol, o verbo “desaparecer” e o adjetivo e substantivo 

“desaparecido” se referem unicamente àquilo que tem deixado de estar presente, de aparecer ou de existir. A 

indicação de uma agência na desaparição de algo ou alguém, em ambos os idiomas, exige o uso do verbo 

“fazer” (“hacer”) para evitar ambiguidades: “alguém faz desaparecer algo”. Porém, não existe nem adjetivo 

nem substantivo que se refira a esse agente da desaparição. É neste sentido que nesta dissertação proponho o 

uso do neologismo “desaparecedor” para nomear os idealizadores ou agentes da desaparição de pessoas como 

forma de extermínio.  
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A época da desaparição na Argentina, ou seja, a definitiva constituição dessa nova 

sensibilidade criada em torno da desaparição, tem início no final da década de 1970 e começo 

da década de 1980, quando a sociedade definitivamente começa a tomar consciência da 

desaparição de milhares de pessoas pelo acionar do terrorismo de Estado. 

É inegável que existem significativas diferenças entre os métodos e os objetivos do 

extermínio em massa de judeus, de ciganos, de socialistas e de homossexuais por parte do 

nazismo, em relação à desaparição sistematizada de pessoas pelo terrorismo de Estado na 

Argentina no período da última ditadura militar no país. É obvio, neste sentido, que há uma 

enorme diferença no número de vítimas entre um e outro caso. Contudo, entendo que a 

inegável desproporção entre as cifras envolvidas nos processos de extermínio não podem, 

nem devem, ser motivo de relativização dos diferentes acontecimentos.
2
 O grito de cada 

torturado, o trauma de cada sobrevivente, ou a dor da ausência permanente com que convive 

cada um dos familiares das vítimas da desaparição não pode ser relativizado por uma 

quantificação do horror. Não se trata de minimizar a dimensão dos crimes na Argentina e na 

América Latina, mas também não se trata de minimizar a absurda magnitude do genocídio 

nazista. Como afirmara Dominick Lacapra, no se puede medir el dolor con una regla, ni la 

temperatura de un horno con un termómetro para la fiebre (apud BAUER, 2012, p. 33).
3
 No 

entanto, a questão numérica é relevante enquanto responde aos objetivos dos desaparecedores 

e explica, por sua vez, os métodos utilizados para sua realização. São esses objetivos e os 

métodos praticados o que torna cada acontecimento um acontecimento específico.  

O objetivo do completo extermínio de judeus, ciganos, socialistas e homossexuais 

exigia uma metodologia “adequada” para o “processamento” de um número, estimado pelos 

próprios nazistas, de 11 milhões de seres humanos. Foi assim que a racionalidade alemã 

planificou uma indústria da desaparição que visava à eficiência. O processo de extermínio era 

regido por uma lógica de fluxo constante e em cadeia de transporte, eliminação e desaparição. 

Na Argentina – assim como em vários países latino-americanos, incluindo o Brasil – a 

desaparição foi o método de repressão e extermínio de todos aqueles que o regime apontasse 

como “subversivos”. No caso argentino, para os desaparecedores a definição de “subversivo” 

                                                           
2
 De fato, a questão numérica tem sido frequentemente utilizada para relativizar os crimes contra a humanidade 

em diferentes lugares do mundo. É o caso do Brasil, por exemplo, onde diferentes setores instalaram o lugar 

comum da Ditabranda considerando a comparação do número de vítimas entre a ditadura Brasileira e as 

ditaduras Argentina e Chilena. Este tipo de discurso acaba contribuindo para o êxito do negacionismo, a 

perpetuação da impunidade e a dolorosa convivência dos familiares de desaparecidos com a perpetuação do 

crime e do sentimento de injustiça (BAUER, 2012).  
3
 Tenho optado, neste trabalho, manter em idioma original todas aquelas citações extraídas de bibliografia escrita 

em língua espanhola.  
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era bastante aberta. Qualquer pessoa podia ser apontada como opositora, até mesmo em 

potência, ao programa econômico, social e político que só era possível instalar através do 

terror como método de disciplinamento social. Não importava quem fosse apontado como 

“subversivo”. Foram sequestrados, torturados e desaparecidos adolescentes, idosos, mulheres 

grávidas, bebês.
4
 De fato, o programa de repressão das ditaduras latino-americanas inclui a 

sistematização da tortura como método interrogatório que, além da confissão do torturado, 

visava principalmente a “entrega” de novos nomes para manter girando a roda da desaparição.  

A diferença essencial entre o genocídio fundamentado no anseio de extermínio de toda 

uma comunidade étnica ou religiosa, e o extermínio em massa por fundamentos políticos e 

ideológicos é a sobrevivência de familiares das vítimas. Diferente dos genocídios, cujos 

objetivos incluem o aniquilamento completo de famílias, o crime em massa de essência 

política deixa como único rastro os familiares das vítimas. Na Argentina, o terrorismo de 

Estado abriu um buraco permanente em milhares de núcleos familiares com o 

desaparecimento de filhos, irmãos, maridos, esposas, netos e pais.  

Por este motivo, nos lugares atravessados pela experiência social da desaparição em 

massa, o espaço público e social acaba tendo suas próprias especificidades. Enquanto o vazio 

do desaparecimento deixado pelos grandes genocídios pode se alimentar pelo silêncio 

cúmplice ou culposo das sociedades que testemunharam a desaparição de toda uma 

comunidade (de “outros”), em países como a Argentina as vozes dos familiares rompem os 

silêncios com suas reclamações de verdade, justiça e memória. 

Mas, apesar destes diferentes eventos terem suas próprias especificidades, por baixo 

dessas diferenças se revelam as principais características da desaparição como método de 

extermínio em massa. Os programas de desaparição em massa coincidem, primeiramente, na 

pretensão dos desaparecedores de promoverem o completo e total apagamento das evidências 

do acontecimento, da atrocidade, especialmente dos corpos das vítimas. Independente da sua 

magnitude, as práticas da desaparição coincidem em deixar atrás uma paisagem sem vestígios 

eloquentes do seu acontecimento. 

Um dos objetivos principais deste trabalho é apresentar a práxis da arte
5
 como o meio 

encontrado por homens e mulheres, afetados de formas diferentes com a desaparição em 

                                                           
4
 A agrupação Abuelas de Plaza de Mayo estima em 500 o número de crianças – algumas nascidas nos centros 

clandestinos de detenção – que foram apropriadas por familias de militares envolvidos na repressão ou 

próximas a eles. Até hoje, mais de cem crianças desaparecidas já recuperaram sua identidade, muitas delas já 

na idade adulta.  
5
 Utilizo o termo de “práxis da arte” como uma adequação do conceito de “práxis da imagem” utilizado por Hans 

Belting (2007, p. 8). Como será apontado com maiores detalhes no final deste capítulo, utilizo este conceito 

para colocar a ênfase na ideia de uma prática própria do homem, que excede os limites que possam vir a 
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massa, para tentar dar conta da experiência da desaparição frente aos vazios reais ou 

simbólicos deixados pela sua passagem. É neste sentido que a práxis da arte é aqui 

apresentada como um ato de resistência e de reação. Resistência e reação frente às pretensões 

de total apagamento da existência das vítimas e do crime por parte dos desaparecedores. 

Resistência e reação frente ao perturbador convívio com a ausência perpétua de uma morte 

sem sepultura que, portanto, nunca é completamente uma morte. Resistência e reação frente à 

incompatibilidade que há definitivamente entre certas especificidades do evento da 

desaparição e os meios e os recursos hegemonicamente consolidados na cultura ocidental para 

pensar, simbolizar e transmitir a noção de atrocidade e sofrimento humano. Esta última 

questão, por sua vez, influencia e alimenta àquelas outras necessidades. O presente capítulo se 

concentra nesta última questão: a dificuldade – ou até mesmo a incompatibilidade – de 

assimilação do crime de massa da desaparição de acordo com os modos hegemônicos no 

Ocidente de pensar, de simbolizar e de dar sentido às violências extremas. Para isso, será 

realizado um levantamento da conformação de um imaginário sobre a violência e o 

sofrimento no Ocidente.   

Conforme será apontado no presente capítulo, embora na cultura ocidental a dor e o 

sofrimento tenham sido motivo, há séculos, de representação através da imagem, a circulação 

e a contemplação de imagens de atrocidades históricas e contemporâneas tem se tornado um 

tema em si mesmo principalmente a partir da modernidade. O fato chave para isto foi a 

consolidação definitiva dos meios de informação e de entretenimento de massa como 

formadores de uma maneira de ver e de pensar o mundo. Contudo, a descoberta do plano e da 

execução do programa nazista de desaparição produziu, em diferentes áreas do conhecimento 

e da cultura ocidental, um profundo efeito de ruptura de muitos dos princípios modernos 

sobre os quais se sustentavam. No terreno da representação, a incompatibilidade das 

especificidades da desaparição com os princípios e as concepções que regem a visualidade e a 

subjetividade numa cultura midiatizada, revelará a importância da práxis da arte como 

alternativa para tentar dar conta das referidas especificidades. 

Embora, à primeira vista, este primeiro capítulo possa se aproximar de um texto de 

cultura visual, seu objetivo final é o de situar a práxis da arte como uma prática cultural que 

pode revelar – e se revelar contra – os limites e as insuficiências das formas hegemônicas de 

pensar, de conceber e de dar sentido a certas situações de extrema violência através da 

                                                                                                                                                                                     
estabelecer as instituições ou sistemas da arte e assim levar a discussão e a reflexão para além dos objetos e as 

imagens que resultam dessa prática. Com a ideia de “práxis da arte” pretendo incluir nas reflexões as 

necessidades e as vontades que motivam o ser humano à criação de uma singularidade. Isto significa incluir 

uma perspectiva de ordem antropológica nas abordagens da arte. 
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imagem. Como tentarei apresentar ao longo desta dissertação, as produções que conformam o 

corpo de estudo principal desta pesquisa não somente propõem imagens e representações da 

desaparição e suas consequências, mas concepções e formas de ver e se relacionar com a 

imagem que se diferenciam e contrapõem às maneiras hegemônicas, e consolidadas no senso 

comum, de ver e de pensar a imagem na cultura ocidental. 

 

1.1 Goya e a imagem da violência antes da cultura midiatizada 

 

 A representação do terror e do sofrimento do homem tem uma longa presença nos 

meios da imagem na história ocidental. Podemos trazer como exemplo esculturas do período 

helênico, como Lacoonte, ou as imagens de tortura e de sofrimento presentes nas cenas 

infernais pintadas no século XVI por Hieronymus Bosch. Durante o Barroco, houve uma 

grande recorrência de representações com alta carga de violência. A preferência por imagens 

de violência explícita está presente, por exemplo, nas várias representações da degola de 

Holofernes por parte de Judith. Um tema que atinge o clímax do explícito na pintura de 

Artemisia Gentileschi, realizada entre 1612 e 1621, e na de Caravaggio de c. 1598. Ambos os 

artistas representaram o momento em que Holofernes tenta resistir inutilmente enquanto uma 

lâmina atravessa seu pescoço. Porém, estas pinturas carecem de qualquer pretensão de 

denúncia ou mesmo de censura contra a violência e o horror do assassinato. Alias, antes do 

que um posicionamento crítico frente à violência, a representação de cenas explícitas em 

termos de violência respondia, em grande parte, a finalidades religiosas ou moralizantes, 

como é o caso da obra de Hieronymus Bosch. Neste sentido, Caravaggio também é uma 

referência na representação de temas religiosos através de imagens fortes com alta carga de 

violência, como se pode notar em “A crucificação de São Pedro” de 1601. Diferentemente da 

apresentação da violência através da imagem nos dias de hoje – uma violência 

perturbadoramente cotidiana – a representação visual concentrada nos sofrimentos religiosos, 

comum no período barroco, implica una fidelidad a prueba de persecuciones y la felicidad 

eterna como recompensa (POLLOCK, 2008, p. 100). 

Segundo Susan Sontag (2003, p. 39), a representação de uma violência extrema de 

ordem política como algo a ser condenado teria origem no século XVII, quando os artistas 

passaram a tomar como tema do seu trabalho as reordenações de poder na Europa. Essas 

primeiras representações colocaram o acento nas atrocidades acometidas por um exército 

contra as milícias já vencidas ou contra as populações civis. A autora sugere um conjunto de 

águas-fortes intituladas “Les misères et les malheures de la guerre” (“As misérias e os 
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infortúnios da guerra”) de 1633, de autoria de Jaques Callot, como uma das primeiras 

representações visuais não ufanistas
6
 de uma violência de origem secular.

7
 As gravuras de 

Callot retratam o cerco, a invasão e a ocupação de Lorena, na França, cidade natal do artista. 

São imagens panorâmicas nas quais Callot representa diferentes núcleos de violência, em que 

soldados atacam a população civil. Entre 1643 e 1656, motivado provavelmente pela Guerra 

dos Trinta Anos, que ocorrera principalmente no território ocupado atualmente pela 

Alemanha entre 1618 e 1648, Hans Ulrich Franck realizou uma série de 25 gravuras 

representando a violência de militares contra camponeses. Contudo, no período que antecede 

a conformação da cultura de massa, a figura paradigmática na representação explícita e 

condenatória da violência do homem contra o homem é sem dúvida Francisco José de Goya y 

Lucientes (1746-1828). Suas águas-fortes realizadas entre 1810 e 1820 retratam as 

atrocidades cometidas pelo exército napoleônico contra o povo espanhol, entre 1808 e 1814, 

na guerra da independência espanhola. Segundo Sontag (2003, p. 40), em “Los desastres de 

la guerra”, a suprema concentração nos horrores e na vilania dos soldados chega ao seu 

paroxismo. Mas a publicação de “Los desastres de la guerra” só aconteceria 35 anos após a 

morte de Goya, em 1863. Merece ser citada a apresentação feita por Enrique Melida nessa 

primeira publicação de “Los desastres...”: 

[...] la obra de Goya es difícil de interpretar, porque apenas se puede fijar con 

exactitud el sitio y época donde tiene lugar la acción que representa; y sin embargo 

le traslada a uno perfectamente al teatro de los sucesos, le pone delante de los ojos 

todo aquello que el historiador no cuenta, pero que es consecuencia inevitable de los 

grandes y desastrosos sucesos que describe; es la relación hecha por el testigo 

ocular, rebosando carácter y verdad local. (MELIDA, 1863, p.267) 

 

Toda esta obra transmite, de maneira inédita até então, a brutalidade e as atrocidades 

contra a população civil, assim como as consequências do rastro de miséria deixado pela 

guerra. Sem nenhum tipo de referência de datas ou locais dos acontecimentos, como também 

sem nenhuma indicação de personagens, a série se articula numa narrativa de etapas das 

misérias da guerra. Assim, após uma primeira imagem intitulada profeticamente “Tristes 

presentimientos de lo que ha de acontecer”, segue-se uma primeira sequencia de imagens que 

                                                           
6
 Falo em “representação não ufanista” da violência, para diferenciar estas das representações de campanhas 

militares em que há certa valoração da guerra visando a glorificação dos vencedores. 
7
 No século anterior, Thodore De Bry publicou uma série de livros ilustrados com gravuras da sua própria 

autoria e dedicados à conquista da América pelas potências europeias. Entre elas, encontram-se as gravuras que 

acompanham o relato de Hans Staden sobre os atos de canibalismo cometidos por indígenas em terras 

americanas. Contudo, poderia ser discutido se essas gravuras poderiam ser classificadas como representações 

de uma violência secular em tom de denúncia. Talvez a distância entre os espectadores dessas imagens e o 

lugar desses acontecimentos (junto com o imaginário que se poderia ter da América no século XVI), 

aproximem a recepção dessas gravuras ao que poderia ser uma imagem do tipo mitológico. 
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representam diferentes aspectos da violência bélica, principalmente as atrocidades contra a 

população civil e seu sofrimento. Neste núcleo, que conforma pouco mais de metade da série, 

são apresentadas as mais variadas manifestações dessa brutalidade: assassinatos, estupros, 

saques, execuções, tortura, mutilações, etc.. A persistência das consequências da guerra é 

retratada num segundo grupo de gravuras. O efeito devastador da fome e da miséria está 

sempre presente e, em algumas imagens, é confrontado com a insensibilidade das classes mais 

acomodadas. Sob o título “Caprichos enfáticos”, as últimas 17 gravuras são as únicas que 

contêm algum caráter alegórico e estão dedicadas a representar aspectos do clima repressivo 

durante o reinado absolutista de Fernando VII. 

Quase toda a série está constituída por imagens econômicas, em que o acento está 

colocado no acontecimento da violência e nos seus estragos. Por isso, diferente das gravuras 

de Callot, as imagens criadas por Goya se concentram em um único foco de violência e a 

devastação física e emocional nos corpos está em primeiro plano. São cenas de estupro, de 

execuções, de tortura, de saques e de corpos destroçados e às vezes empilhados. Quando 

muito, Goya acrescenta algumas referências espaciais, como uma abóbada ou a torre de uma 

igreja em segundo plano dando um cenário físico aos acontecimentos, mas nada mais do que 

isso. Nada que pudesse vir a desviar a atenção da violência. Cada gravura é acompanhada de 

algum comentário que repete, nas palavras, a mesma economia presente nas imagens. Às 

vezes ambíguas, são expressões que impõem a quem se defronta com elas a obrigação de 

articular imagem e texto.  

A primeira parte de “Los desastres de la guerra” é a mais impactante e, dentro deste 

grupo, as gravuras representando diferentes tipos de tormentos formam o núcleo no qual os 

efeitos da violência são retratados de maneira mais explícita visualmente. Uma das imagens 

representa o cadáver de um homem empalado numa árvore e com seus membros decepados; 

em outra, um grupo de soldados segura de cabeça para baixo um homem nu. Enquanto o 

seguram separando suas pernas, um terceiro começa a atravessá-lo com sua espada por entre 

as pernas (figura 1). 

Mas, ao mesmo tempo em que Goya representa o efeito da violência sobre os corpos, 

em outras gravuras ele faz referência ao testemunho e ao pavor diante da iminência dessa 

violência. Merece destaque, neste sentido, a gravura número 44 (figura 2). No primeiro plano 

da imagem, encontram-se cinco indivíduos. À esquerda, dois homens, e um pouco mais à 

direita, uma mulher com um bebê nos braços tentando agarrar uma pequena menina. Os 

homens e a pequena menina têm seus corpos inclinados, tentando fugir de algo. Somente a 

mulher, ao querer pegar a criança, tem seu corpo levemente inclinado para a direita da cena. 
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Mas exceto um dos homens, que direciona seu olhar para a rota de escape, os demais olhares 

são lançados para aquilo do que parecem fugir. É possível pressentir a cercania do que 

apavora esses olhares. Mas essa fonte de terror é algo que, nesta gravura, Goya nos nega. 

Embaixo o artista escreveu: “yo lo vi”. 

Esta última frase está concatenada à da gravura seguinte, que diz “Y esto también”. 

Estas últimas frases trazem consigo a conotação de veracidade que Goya parece querer dar a 

essa primeira parte da série. Uma necessidade de dar a sua palavra como uma prova para 

garantir o real acontecimento do que parece inacreditável. “Yo lo vi” (“eu vi isso”) serve para 

tentar nos convencer que, por impossível que pareça, aquilo foi possível. O artista se apresenta 

como testemunha da violência que, através da imagem, expressa uma necessidade de 

denúncia e de censura.
8
 

Embora a representação explícita da violência se imponha perante nossos olhos, Susan 

Sontag (2003, p. 41) chama a atenção também para a tensão entre o convite ao olhar que 

conota toda e qualquer imagem e as advertências de Goya sobre a própria impossibilidade ou 

dificuldade de fazê-lo. Entre várias das frases que a autora cita neste sentido, a que claramente 

fala dessa impossibilidade é a que corresponde à gravura de número 26 e que sentencia: “No 

se puede mirar”. Na gravura, um grupo de oito homens e mulheres está ajoelhado e em total 

desespero. Próximo ao que acontece na gravura número 44 (“yo lo vi”), o foco da cena recai 

na iminência do sofrimento, neste caso, da morte. Mas agora, a fonte desse pavor é sugerida 

pelas pontas de nove baionetas que assomam da margem direita da imagem e que apontam a 

esse grupo de pessoas. A imagem fixa faz perdurar aquele momento: uma mulher cobre seu 

rosto com as mãos; um homem, de lado para os fuzis, tem a cabeça abaixada em pose de reza; 

outra mulher abre seus braços e inclina sua cabeça para o alto; outro homem suplica pela vida, 

mas já de olhos fechados parece saber que qualquer pedido de clemência será inútil. Nenhum 

deles está olhando para seus algozes. Também nós não podemos vê-los. “No se pude mirar”.  

 

 

                                                           
8
 É importante consignar que Goya não necessariamente foi testemunha direta dos acontecimentos que retratou. 

Apesar de Goya ter testemunhado as ruinas e os desastres, por exemplo, da violenta repressão do exército 

napoleônico em Zaragoza, muito do retratado pelo artista espanhol provém dos testemunhos de terceiros ou de 

relatos que circulavam na boca do povo. Para maiores informações, acessar: 

http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1[gocollectionids]=27. 
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Figura 1. GOYA, Francisco de. “Que hai que hacer más”, gravura número 33 da série “Los desastres de la 

guerra”. 1810-1814. Água-forte. Disponível em: <http://www.museodelprado.es/goya-en-el-

prado/obras/ficha/goya/que-hai-que-hacer-

mas/?tx_gbgonline_pi1[gocollectionids]=27&tx_gbgonline_pi1[gosort]=d>. Acesso em: 3 de mar. 2013. 

 
 

 
Figura 2. GOYA, Francisco de. “Yo lo vi”, gravura número 44 da série “Los desastres de la guerra”. 1810-

1814. Água-forte. Disponível em: <http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/yo-lo-vi-

1/?tx_gbgonline_pi1[gocollectionids]=27&tx_gbgonline_pi1[gosort]=d>. Acesso em 3 de mar. 2013. 



 

26 
 

 

Especula-se que houve pelo menos dois motivos pelos quais Goya optasse por não 

publicar “Los desastres de la guerra”. Um deles seria o tom crítico ao reinado absolutista de 

Fernando VII e ao poder clerical presente na última parte da série. O outro motivo seria o 

receio à recepção pública de cenas tão explícitas de atrocidades ainda recentes na memória da 

população.
9
 Contudo, Goya dedicara duas pinturas célebres aos acontecimentos de 1808. Mas 

as diferenças dos modos de representar os acontecimentos nas pinturas e nas gravuras 

permitem inferir a respeito da divulgação, através da arte, dos temas dedicados à violência 

humana.  

As duas pinturas das quais aqui se fala são as encomendadas ao artista pela coroa 

espanhola em virtude das comemorações da resistência popular em Madri contra as forças de 

ocupação francesas. As pinturas “El 2 de mayo de 1808” e “El 3 de mayo de 1808”, mais 

conhecidas como “La lucha contra los mamelucos” e “Los fusilamientos”, respectivamente, 

representam o levantamento e a posterior derrota e repressão das forças populares espanholas. 

Embora em “Los fusilamientos” Goya pintara uma cena muito próxima àquela presente na 

gravura número 26 de “Los desastres...” que é acompanhada pela interdição “No se puede 

mirar”, há pequenas, porém significativas, diferenças entre a representação dessa cena na 

pintura e na água-forte. Em primeiro lugar, na gravura, como foi descrito, a cena recai 

unicamente nas vítimas desconsoladas frente à iminente execução, enquanto que, na pintura, 

os algozes são incluídos integralmente na cena (apesar de que, ao pintá-los dando as costas 

para o observador, mantem-se a atenção sobre as vítimas). Mas o que chama mais a atenção é 

que Goya não pintara mulheres entre os fuzilados. Ainda, diferente da gravura, entre os 

condenados, a figura central se destaca por encarar, com certa dignidade, seus algozes. Mas as 

diferenças na maneira de representar os fuzilamentos são sutis se comparadas às diferenças na 

representação da resistência popular. 

Em “El 2 de mayo de 1808” (figura 3), Goya pintara uma cena de batalha entre a 

população civil e um grupo de cavaleiros mamelucos, a milícia turca ao mando de Napoleão. 

Na pintura, Goya faz um retrato heroico da população civil que, com facas ou diretamente 

sem armas, confronta o grupo de soldados que se vê superado em número. Os invasores 

parecem rodeados. Alguns já estão caídos, ou sendo derrubados dos cavalos. O tema da 

reação popular está presente nas gravuras de número 28 (figura 4) e 29 de “Los desastres de 

la guerra”, porém, como já mencionado, as diferenças entre estas e a pintura são 

significativas. Essas diferenças já começam pela legenda que acompanha a primeira gravura: 

                                                           
9
 Ver os comentários de J. M. Mantilla em http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/inicio/ 
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“Populacho”. Uma única palavra que tem um duplo sentido: tanto é uma maneira pejorativa 

de tratar as classes populares, como se fossem uma massa ignorante, quanto é o modo 

coloquial de nomear uma reação popular descontrolada. Nessa primeira gravura, Goya 

desenhara um cadáver decapitado ainda sendo espancado por uma mulher enquanto um 

homem parece querer empalar o corpo. O corpo tem seus pés amarrados por uma corda. No 

segundo plano, a multidão contempla o espancamento do morto. A revolta popular que na 

pintura ficara conhecida como “a luta”, na gravura é tratada como um linchamento. Diferente 

das pinturas, não há nenhuma dignidade nos personagens da gravura. Nem no populacho nem 

no cadáver. Na gravura seguinte nos é mostrado o que poderia ser a sequencia da anterior. 

Dois homens puxando com uma corda um corpo enquanto outros, somente mostrados em 

sombra, sacodem paus e facas querendo continuar a descarregar toda a sua ira no cadáver. 

Embaixo desta outra gravura Goya escreveu “Lo merecia”. 

 

 
Figura 3. GOYA, Francisco de. “El 2 de mayo de 1808” ou “La lucha contra los mamelucos”. 1814. Óleo sobre 

tela. Disponível em: <http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/el-dos-de-mayo-de-

1808-o-la-lucha-con-los-

mamelucos/?tx_gbgonline_pi1[query]=mamelucos&tx_gbgonline_pi1[itype]=1&tx_gbgonline_pi1[gosort]=b&t

x_gbgonline_pi1[gonavmode]=search>. Acesso em 3. De mar. 2013. 
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Figura 4. GOYA, Francisco de. “Populacho”, gravura número 28 de “Los desastres de la guerra”. 1810-1814. 

Água-forte. Disponível em: <http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/populacho-

1/?tx_gbgonline_pi1[query]=populacho&tx_gbgonline_pi1[itype]=3&tx_gbgonline_pi1[gosort]=b&tx_gbgonlin

e_pi1[gonavmode]=search>. Acesso em 3 de mar. 2013. 

 

Poderia se especular que a diferença nos modos de representar os mesmos 

acontecimentos nas pinturas e nas gravuras revela a diferença entre uma produção que se 

tornaria pública e outra que finalmente ficaria restrita ao âmbito privado do artista. Contudo, o 

fato de Goya ter escolhido realizar “Los desastres de la guerra” em gravura, assim como 

foram realizadas em gravura as séries de Callot e de Hans Ulrich Franck, fala-nos de uma 

possível vontade de divulgação em série dos horrores da guerra, chegando ao maior número 

possível de pessoas. Por outro lado, o fato dessas representações ficarem restritas quase 

exclusivamente à gravura confirma que, pelo menos até o século XX, a representação visual 

condenatória do sofrimento e das atrocidades do homem contra o homem não se tornara um 

tema artístico, ficando nesse momento restrito a uma arte considerada menor. 

 Como foi dito, “Los desastres de la guerra” finalmente foi publicado em 1863. 

Vistas à distância, tendo transcorrido todo o século XX e em plena era da superabundância de 

imagens estarrecedoras de violência, as gravuras de Goya parecem ter sido uma terrível 
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premonição do que estaria por vir. Talvez tenha sido Goya um iniciador para que se 

constituísse um lugar comum, consolidado finalmente no século XX, de que a imagem de 

choque
10

 é o meio idôneo e mais efetivo da representação e da transmissão do horror das 

catástrofes sociais e das situações-limite de violência.
11

 Mas para isso foi essencial a 

ocorrência de dois fatores: o surgimento dos meios técnicos da imagem e a consolidação dos 

meios da informação e do entretenimento de massa como os construtores hegemônicos da 

subjetividade e dos modos de ver e de mostrar.  

 

1.2 O horror como imagem, a construção de um imaginário ocidental moderno e 

contemporâneo 

 

Esta segunda parte do capítulo tem por objetivo apresentar a conformação de um 

imaginário social e cultural hegemônico sobre os horrores das situações-limite que rege, 

também de maneira hegemônica, a produção e o consumo de imagens na cultura de massa. 

Como será apontado, este imaginário é alimentado pela doxa sobre a relação da imagem 

técnica e os meios de informação de massa com os acontecimentos de relevância histórica. A 

isto se acrescenta o efeito retroativo pelo qual a indústria cultural acaba condicionada na sua 

produção cultural pelo regime de visualidade e de subjetividade que ela mesma alimenta e 

condiciona. Apresentar esta conjuntura servirá para situar o modo a partir do qual as práticas 

artísticas que problematizam o horror e a desaparição contribuem com perspectivas que se 

afastam ou contestam as concepções cultural e socialmente hegemônicas sobre a imagem e o 

horror. 

Griselda Pollock define o nosso momento cultural como uma cultura midiatizada, uma 

imagem-cultura que é a dos jornais, da televisão e do jornalismo fotográfico, cujo objetivo é 

informar acerca de lo que sucede en el mundo, traerlo desde sus lejanos lugares a nuestras 

                                                           
10

 Utilizo o conceito de “imagem de choque” – e, mais adiante, de fotografia de choque – para me referir àquelas 

imagens capazes de ferir a sensibilidade do espectador através da representação ou reprodução explícita dos 

efeitos da violência sobre os corpos.  
11

 As expressões “Catástrofe social” e “situação-limite”, utilizados respectivamente por Elizabeth Jelin e Michael 

Pollack, são conceitos que se complementam. Segundo Jelin, genocídios ou períodos de extrema repressão 

política ou social se configuram como catástrofes sociais quando produzem el aniquilamiento o perversión de 

los sistemas imaginarios y simbólicos predispuestos en las instituciones sociales y transgeneracionales. […] 

Las situaciones de catástrofe social provocan efectos de ruptura en el trabajo psíquico de ligadura, de 

representación y de articulación (JELIN, 2002, p. 10). Por sua parte, Pollack se refere a este tipo de contexto 

em termos de uma situação-limite que força os indivíduos e os grupos a adaptar-se a um contexto novo e 

redefinir sua identidade e suas relações com os outros grupos (Pollack apud BAUER, 2012, p.30).   
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casas, producir información instantánea acerca de hechos terribles que pueden producir 

traumas virtuales y respuestas de disociación (POLLOCK, 2008, p. 101).  

Se até o século XIX a representação de catástrofes sociais relativamente próximas foi 

apenas esporádica – e até em certo ponto evitada –, hoje em dia somos confrontados, quase 

que constantemente, com uma violência perturbadoramente cotidiana, fazendo da violência, 

das tragédias e do sofrimento humano contemporâneo um dos temas principais da nossa 

cultura das imagens. Isto coincide com a opinião de Susan Sontag (2003, p. 20), para quem 

ser um espectador de calamidades ocorridas em outro país é uma experiência moderna 

essencial. Para esta autora, a experiência essencial da modernidade é uma dádiva acumulada 

durante mais de um século e meio graças a esses turistas profissionais e especializados 

conhecidos pelo nome de jornalistas (SONTAG, 2003, p. 20). 

O fotojornalismo, então, tem sido um responsável direto do que Griselda Pollock 

chamou de “nossa cultura midiatizada”. Mas esta conjuntura cultural atual é, definitivamente, 

o estágio mais recente de um constante processo de inovação tecnológica dos dispositivos da 

imagem, por um lado, e dos meios de comunicação e da informação, por outro. Um processo 

que, por sua vez, significou o crescimento diretamente proporcional na presença e na 

influência dos meios de comunicação, informação e entretenimento de massa como 

formadores hegemônicos do olhar, da subjetividade e, portanto, dos sentidos do mundo. 

Logo que se tornara portátil, a câmera fotográfica se converteu no recurso idôneo, 

praticamente um monopólio da reprodução das aparências do mundo. Com isto, os meios 

tradicionais da representação realista e naturalista do mundo, como a pintura ou o desenho, 

ficariam socialmente destituídos dessa função. Ernst Gombrich se refere às consequências da 

introdução e da popularização social e cultural da câmera fotográfica a partir de meados do 

século XIX. Para o historiador, uma das vantagens da fotografia frente à pintura tinha a ver 

com uma questão de custo-benefício. Segundo o historiador, com o surgimento da fotografia 

não havia necessidade de a pintura executar a tarefa que um dispositivo mecânico podia 

realizar melhor e mais barato (GOMBRICH, 2009, p. 524). Note-se que nesta afirmação 

Gombrich coloca o acento em duas questões. A primeira delas se refere à natureza mecânica 

do dispositivo e a segunda é à qualidade mimética da imagem final. A respeito desta primeira 

questão, por exigir unicamente dos cuidados operacionais correspondentes, o dispositivo 

fotográfico veio a democratizar a reprodução visual do mundo. Ainda, além de não mais 

exigir outros conhecimentos ou habilidades especiais para a reprodução das aparências, para 

os discursos da época, a imagem técnica era entendida como imagem “automática”, quase 

“natural”, que reduzia ao mínimo a interferência da subjetividade do homem, garantindo uma 
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imagem “objetiva” (DUBOIS, 2008, p. 24). Mas em relação à segunda questão, ao comentar 

que a fotografia conseguia fazer “melhor” as tarefas da pintura, Gombrich aponta para a 

recepção do produto final, isto é, para a imagem a partir das suas características miméticas. 

A qualidade mimética de uma imagem se define pelo grau de verossimilhança com 

relação ao seu referente. Neste sentido, o valor e a qualidade da mimese se determinam a 

partir de uma reflexão comparativa entre imagem e referente. Nesta reflexão comparativa, 

fotografia representava a fixação de uma imagem mimética de qualidade especular. A 

fotografia como espelho do real foi o primeiro e primário discurso sobre a fotografia 

(DUBOIS, 2008, p. 23).  Dubois coincide com Gombrich ao afirmar que foi a consideração 

como a mais perfeita imitação da realidade – capacidade que obtêm da sua natureza mecânica 

– o elemento que consolidou a fotografia, já nesse primeiro momento, como o meio mimético 

por excelência (DUBOIS, 2008, p. 23). 

Contudo, no que se refere à divulgação de imagens denunciatórias das atrocidades da 

guerra e da violência, o valor da fotografia não se fundava – e não poderia fazê-lo – 

unicamente nos princípios da qualidade mimética da imagem final. Neste caso, o poder 

denunciatório da fotografia reside nas características intrínsecas da gênese da imagem, ou 

seja, o fato da imagem ser produzida das impressões de luz que emanam da presença daquilo 

que está sendo fotografado. Isto representa uma mudança radical nas concepções que definem 

a veracidade de uma imagem, uma vez que, com a fotografia, a veracidade estava garantida 

pelo próprio processo fotográfico. Com a fotografia, a veracidade da imagem não passava 

mais pelo seu grau de fidelidade com o referente a partir da imitação, mas pelo fato de ser 

possível que o referente deixasse o seu rastro permanente sobre uma superfície. Dubois (2008, 

p. 43) explica esta diferença em termos da semiótica de Pierce distinguindo entre a imagem 

ícone e a imagem índice. Enquanto a imagem ícone estabelece com seu referente uma 

representação por semelhança, a imagem índice se refere a uma representação por 

contiguidade física entre o signo e o seu referente. A veracidade da imagem fotográfica, 

então, seria a consequência de um dispositivo que grava a presença momentânea do referente 

no instante do ato fotográfico: por su génesis automático, la fotografia testimonia 

irreductiblemente la existencia del referente, pero eso no implica a priori que se le asemeje. 

El peso de lo real que la caracteriza proviene de que es una traza, no una mímesis (DUBOIS, 

2008, p. 33).
12

 Independentemente dos debates sobre o fato da câmera fotográfica ser ou não 

uma reprodução da realidade (questão que traz consigo um debate sobre o que de fato é a 

                                                           
12

Hoje já está mais do que comprovado que a imagem fotográfica é mais um dispositivo culturalmente 

codificado, conforme nos apontam, entre outros autores, Dubois (2008); Aumont (2010) e Roullié (2009).  



 

32 
 

 

realidade), ou sobre o grau de “verdade” que ela reproduz, é inegável, como aponta A. D. 

Coleman (2004, p. 132), que a imagem resultante do ato fotográfico codifica una relación 

óptica/química única con un instante preciso de la “realidad”. 

Contudo, cabe pensarmos numa convivência simbiótica de ambas as concepções, a da 

imagem-ícone e da imagem-índice (ou a fotografia como mimese perfeita e a fotografia como 

rastro de um referente).  Os próprios componentes químicos e ópticos que entram em jogo na 

gênese da imagem fotográfica têm sido objeto de um constante processo de melhoria técnica 

visando entregar, progressivamente, uma imagem cada vez mais semelhante à experiência da 

visualidade direta sobre o mundo. Ainda, a comprovação empírica das semelhanças entre a 

imagem e seu referente é o que certifica, em definitivo, o bom funcionamento do dispositivo. 

Reciprocamente, a fotografia como mecanismo técnico pelo qual é possível imprimir os 

estímulos luminosos de um determinado setor da realidade, legitima a “verdade” das 

aparências dessa imagem. Finalmente, o “saber”, já consolidado no senso comum, de que a 

fotografia “efetivamente” extrai ou grava a visualidade de um momento da realidade, 

permitiria a inversão do princípio da legitimação da imagem pela sua comparação com a 

realidade. Agora, o lugar comum de que a fotografia é um registro fiel da realidade acaba 

certificando como verdadeira a própria realidade que registra. Ou seja, se num primeiro 

momento a qualidade especular da imagem fotográfica legitimou o dispositivo, logo seria a 

realidade que acabaria legitimada pela fotografia. 

Dubois apresenta André Bazin e Roland Barthes como os autores que racionalizaram 

teoricamente este valor da fotografia como um resto do real transposto em imagem. De fato, 

este último autor, na sua obra mais relevante sobre a fotografia, atribui a esta circunstância o 

valor de essencialidade do medium fotográfico:  

Por natureza, a Fotografia [...] tem algo de tautológico: um cachimbo, nela, é sempre 

um cachimbo, intransigentemente. Diríamos que a Fotografia sempre traz consigo seu 

referente [...]: estão colados um ao outro, membro por membro [...]. (BARTHES, 

1984, p. 15) 

 

Esta seria para Barthes a fatalidade da fotografia: que não existe uma fotografia sem 

alguma coisa ou sem alguém (BARTHES, 1984, p. 16). A Fotografia – em maiúsculo, como a 

escreve este autor –, é contingência pura (idem, 49). A concepção de Barthes faz de toda 

fotografia uma certidão de realidade e, portanto, uma certidão de existência da coisa re-

apresentada em imagem:  

[...] o Referente da Fotografia não é o mesmo que o dos outros sistemas de 

representação. Chamo de “referente fotográfico”, não a coisa facultativamente real a 

que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi 

colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. (BARTHES 1984, p. 

114) 
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Isto leva Barthes a afirmar que a fotografia possui seu próprio noema. Isto seria um 

saber intrínseco à imagem fotográfica na relação com seu referente que se resume no seu 

célebre dêitico “isso foi”. Ao sugerir que este saber – o isso foi – não é um saber recalcado, 

mas vivido com indiferença, como um traço que não precisa explicação (BARTHES, 1984, p. 

116), Barthes coloca o lastro indissociável da imagem fotográfica com a real existência do seu 

referente no âmbito do senso comum. De fato, ainda que os mais sólidos argumentos sirvam 

para demonstrar a fragilidade ou as limitações deste lugar comum, a “verdade” da fotografia – 

alimentada pelo capital simbólico de credibilidade adquirido pelos meios de comunicação de 

massa – continua firmemente consolidada como um axioma no senso comum da sociedade 

globalizada atual. 

Ao se falar aqui em termos de senso comum, ou de doxa, o valor de veracidade, ou o 

efeito de realidade, supera as conotações de uma “crença”, para se instalar como um “saber”. 

Em termos da relação da fotografia com seu referente, isto significa que mais do que 

“acreditar” na existência do que se apresenta na imagem, essa existência passa a ser um 

“saber” adquirido através da fotografia.
13

 Esse “saber” a respeito da fotografia faz com que 

não seja necessário voltar para a realidade para a verificação do que a imagem mostra. Este 

“saber” sobre a gênese ou o modo de produção das imagens fotográficas e que participa na 

sua recepção, dando sentidos à imagem, foi definido por Jean-Marie Schaeffer como o arché 

da fotografia (AUMONT, 2010, p. 169).  

Pode-se questionar a artificialidade de uma cena fotografada, pode-se desconfiar da 

narrativa que descreve uma imagem, mas indefectivelmente sabemos que algo deixou sua 

impressão. A fotografia é falsa quando o texto que a acompanha (texto no sentido da 

“explicação”) mente a respeito do que de fato é o referente, não do que de fato é a fotografia. 

Mas mesmo diante destas possibilidades, a fotografia definitivamente revolucionou as 

potencialidades testemunhais na sociedade e na cultura ocidental. 

Embora Barthes tenha escrito “A câmara clara” em 1980, o que o texto traz é a 

teorização e explicação do “saber” instalado no senso comum desde o século anterior. Assim, 

por exemplo, Mathew Brady, o líder de uma empresa de fotógrafos dos Estados Unidos que 

atuara durante a guerra civil naquele país, definiu taxativamente a câmera fotográfica como “o 

olho da História” (SONTAG, 2003, p 46). Esta seria a primeira justificativa, diz Sontag, para 

que as fotografias brutalmente claras das calamidades da guerra ganhassem circulação. Por 
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 Diferente de Coleman (in RIBALTA, 2004, p. 132) que afirma que as pessoas acreditam nas fotografias, 

entendo que ao falar em termos de um “saber” é que se dá a verdadeira dimensão que tem, ainda hoje, a 

fotografia no senso comum.  
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sua vez, esta justificativa estava ancorada num discurso moral. Assim se desprende, por 

exemplo, do texto de Alexander Gardner que acompanhava uma fotografia de Timothy 

O’Sullivan – ambos fotógrafos a serviço da empresa de Brady – dos caídos nos campos de 

batalha na guerra de secessão norte-americana. Para Gardner, a exibição dos detalhes 

pavorosos do puro horror e a realidade da guerra viria a servir para impedir que outra 

calamidade como esta se desabe sobre a nação (Gardner apud SONTAG, 2003, p. 46). 

 

 
Figura 5. GARDNER, Alexander. “Dead Confederate sharpshooter in the Devil's Den”. 1863. Fotografia. 

Disponível em: <http://www.archives.gov/research/military/civil-war/photos/images/civil-war-098.jpg>. Acesso 

em 4 de mar. 2013. 

 

Porém, as fotografias realizadas pelos fotógrafos da empresa de Brady dos cenários 

após as batalhas foram muitas vezes compostas pelos próprios fotógrafos – algo que hoje nos 

parece inaceitável como consumidores deste tipo de imagem através dos meios de 

informação. Brady e Gardner, por exemplo, trasladaram o corpo de um soldado confederado 

para um ambiente que estivesse de acordo com a legenda que acompanharia a imagem e que 

anunciaria o cadáver de um franco-atirador (figura 5). Para terminar de compor a cena, 

Gardner deixara sobre o cadáver um rifle cenográfico (SONTAG, 2003, p. 47). Esta anedota 

serviria para colocar em crise a fé na fotografia. Contudo, como foi argumentado, o que foi 
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falsificado pelos fotógrafos não foi a fotografia – isto é, o ato fotográfico que deixa a 

impressão de uma presença real no seu material fotossensível –, mas a descrição do referente, 

a narrativa a respeito do que realmente se reproduzia na imagem: um cadáver com um rifle 

cenográfico.  

Brady, Garner e O’Sullivan compunham cenas do mesmo modo que Goya o tinha feito 

com suas gravuras algumas décadas antes. Porém, há uma diferença crucial entre o arché da 

fotografia e os dos “manuais” da imagem que condicionam as conotações e os sentidos que 

entram em jogo nas leituras feitas pelo espectador moderno e contemporâneo de imagens. 

Diferentemente de Goya, os fotógrafos não precisavam afirmar que tinham visto aquilo que se 

manifestava na imagem, isso estava implícito na própria fotografia. Ainda, o axioma 

firmemente instalado no imaginário social sobre a fotografia ser uma transcrição da realidade 

produz um deslocamento fundamental nos alcances do testemunho. Quero dizer: se até 

meados do século XIX as crônicas escritas, ou as representações gráficas – como as de Goya e 

antes as de Callot – vinham a ser testemunhos dos acontecimentos, agora a fotografia 

instalava uma imagem com caráter de evidência. Imagem-testemunho e imagem-evidência 

poderiam ser as conceituações que distinguem e descrevem os efeitos e os sentidos sociais e 

culturais que produzem os meios de representação mimética ou icônica, por um lado, e os 

meios técnicos de reprodução de imagens índice, por outro. Mas deve-se destacar que o valor 

de evidência de uma imagem técnica só se ratifica quando circula por meios de informação 

cujo capital simbólico de credibilidade está, por sua vez, consolidado na opinião pública.  

É preciso advertir aqui que, ao falar em imagem-evidência, não se está dando uma 

definição sobre o que de fato seja a imagem técnica na sua relação com a realidade, mas de 

como essa imagem se consolidou no imaginário social, principalmente, entre o final do século 

XIX e meados do século XX. Sendo assim, uma definição de imagem-evidência poderia ser: a 

imagem a partir da qual seu espectador “certifica” o real acontecimento do que visualmente é 

representado na imagem, pelo valor que esse espectador dá ao meio imagético. Por este 

motivo, não é toda imagem técnica que adquire estatuto de imagem-evidência; contudo, 

somente uma imagem técnica – pela sua natureza de pura contingência, como diria Barthes – 

poderia vir a ser uma imagem-evidência. 

Cabe inferir ainda o que significava a introdução da imagem técnica num ambiente 

epistêmico dominado pelo positivismo. Para o pensamento epistêmico hegemônico entre o 

século XIX e parte do século XX, o conhecimento “verdadeiro” – e, com isto, a “realidade” – 

era legitimado unicamente pela sua comprovação objetiva; ou seja, o conhecimento e a 

realidade somente eram validados pela sua evidência incontestável. A câmera fotográfica 
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representava, então, o dispositivo ideal para o modelo de pensamento positivista, uma vez que 

se acreditava que ele fornecia essa evidencia objetiva da realidade. Não por nada, o 

lançamento público do dispositivo fotográfico tenha sido realizado, em 1839, na Academia 

das Ciências Francesa e não na de Belas Artes (DEBRAY, 1994, p. 263). 

A palavra “evidência” significa certeza manifesta. Sua etimologia vem do latim 

evidentia (tradução do grego “euárgeia”), palavra que por, sua vez, deriva do verbo “videre”, 

“ver”. A paixão positivista pela fotografia – o dispositivo da certificação da realidade através 

da imagem – não deixa de ser, a meu ver, a derivação da paixão pelo visual presente ao longo 

da genealogia cultural do Ocidente cristão. No meu entender, o conceito de “evidência”, no 

seu sentido literal e etimológico, não somente serve para caracterizar o regime do olhar 

moderno, mas também define a relação com o mundo através do visual de toda uma 

genealogia cultural a partir do contato definitivo entre a cultura greco-latina e o cristianismo. 

Para um antigo grego, explica Régis Debray (1994, p. 23), ver e viver eram sinônimos. 

A perda da vista se equiparava à morte. A pena de Édipo pelo seu crime aberrante
14

 foi a 

cegueira, o que representava uma morte em vida. No culto funerário romano, a realização de 

máscaras de cera diretamente extraídas do contato com o rosto do ser falecido familiariza a 

imaginum pictura romana com o conceito aqui lançado de imagem-evidência. De fato, 

amparados no ius imaginum (direito à imagem), além de qualquer valor votivo, o arché do 

retrato romano tanto certificava a relação genealógica dos nobres romanos e quanto que 

aquele rosto pertencera a alguém que efetivamente tinha existido (DIDI-HUBERMAN, 2008). 

A própria fé cristã se reforça nas evidências dos acontecimentos que fundaram esta religião: 

os milagres de Cristo não eram mais do que as manifestações tangíveis, perceptíveis, da sua 

divindade. De fato, o momento chave do cristianismo – a ressurreição de Jesus – está 

atravessado por situações em que a incredulidade cede perante as evidências. Segundo a 

Bíblia, perante as bandagens e o sudário abandonados no sepulcro vazio, João viu e acreditou 

(JOÃO, 1986, vers. 20: 1-8). Pelo menos este apóstolo começara a acreditar diante de indícios 

da ressurreição. Tomé somente acreditaria diante de uma certeza manifesta: se eu não vir o 

sinal dos cravos nas suas mãos, se não puser o dedo no lugar dos cravos e não colocar a mão 

no seu lado, não acreditarei (JOÃO, 1986, vers. 20: 25). Bem-aventurados os que, sem terem 

visto, acreditaram! (JOÃO, 1986, vers. 20: 29), teria exclamado Jesus quando, oito dias 

depois, se apresentara diante do incrédulo Tomé e mandara este colocar seu dedo nas feridas. 

Mesmo assim o apostolo Tomé – o “primeiro positivista” – só acreditou quando viu. A fé se 
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 O ato de incesto com sua mãe e o assassinato do seu pai. 
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apoia na evidência e a evidência, por sua vez, na fé, de maneira similar ao que acontece na 

relação entre a imagem técnica e os meios da informação e sua credibilidade. As relíquias 

mantêm com a fé cristã uma legitimação recíproca. O Santo Sudário, por exemplo, está 

legitimado como prova física da divindade – como evidência – graças a que a Igreja detém 

um capital de credibilidade perante o crente. Por sua vez, a relíquia legitimada pela palavra da 

instituição religiosa é prova da existência da divindade e, portanto, reforça a legitimação e o 

poder simbólico da instituição que certifica a natureza divina daquele objeto.  

A relação – já presente na etimologia da palavra – entre a evidência e o visual pode 

estar ancorada, por sua vez, em questões próprias do sujeito humano alimentadas pela cultura 

ou pela sociedade na qual está inserido. Primeiramente, podemos citar o vínculo sugerido por 

Barthes, a partir da fotografia, entre o olhar e a curiosidade:  

Ela [a Fotografia] me permite ter acesso a um infra-saber; fornece-me uma coleção de 

objetos parciais e pode favorecer em mim um certo fetichismo: pois há um “eu” que 

gosta do saber, que sente a seu respeito como que um gosto amoroso. (BARTHES, 

1984, p. 51) 

 

Ao vincular o “gosto pelo saber” ao fetichismo, Barthes sugere que por baixo dessa 

vontade existe outra que, entendo eu, seja da ordem das pulsões; mais especificamente, a 

pulsão escópica. Brevemente, é possível definir o conceito de pulsão como um estímulo de 

natureza endógena que precisa ser descarregado para fora do corpo. Este estímulo é chamado 

de necessidade pulsional, uma necessidade que unicamente consegue ser cancelada por sua 

satisfação (FREUD, 1979, p. 114). Enquanto a necessidade pulsional não for satisfeita, ela 

exerce um estímulo constante sobre o sujeito. Sem necessariamente ser consciente da 

verdadeira fonte da necessidade pulsional, o sujeito direciona suas energias para um objeto ou 

uma ação que ele acredita que possa satisfazer ou cancelar essa necessidade. A pulsão 

escópica é apresentada por Jaques Aumont (2010, p. 127) como aquela que implica uma 

necessidade de ver e o desejo de olhar. Foi Lacan quem introduziu a ideia do olhar como 

objeto a, em particular ao destacar que o quadro é aquilo que, ao fornecer algo como 

alimento ao olho, ao ser objeto de olhar, satisfaz parcialmente a pulsão escópica [...] 

(AUMONT, 2010, p. 127). Sem avançar no que seria tratar da questão do voyeurismo – 

certamente um dos motores da nossa cultura midiatizada – ao satisfazer à pulsão escópica, a 

imagem proporcionaria algum tipo de prazer. É este prazer ao qual parece se referir Barthes 

ao falar de uma espécie de “gosto amoroso”.
15
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 Aumont já articulara a questão do prazer escópico à fotografia a partir de Barthes, no sentido de uma 

satisfação particular da pulsão escópica:  já que permite ver (uma realidade posta em cena), mas também olhar 

(o fotográfico em estado puro, que provoca o espectador – o punctum, diz Barthes, é também o que aponta – e 

o faz gozar da foto) (AUMONT, 2010, p. 130). 
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A partir disto, a relevância da visão – e por decantação, da ideia de “evidência” – e a 

paixão pelas imagens na genealogia da cultura “ocidental e cristã” pode ser explicada, 

entendo eu, pela pouca ou nula repressão por parte do Estado ou da religião (dependendo dos 

períodos históricos) à pulsão escópica e sua satisfação. O contraexemplo religioso/cultural 

que reforça esta hipótese se encontra na relação do Judaísmo com o visual e a representação.
16

 

Diferente do que aqui está se chamando de uma genealogia cultural ocidental e cristã,
17

 o 

pensamento cultural do Judaísmo se consolidou em torno de uma proibição da imagem e num 

descrédito profundo pelo visual em detrimento da oralidade: 

O pagão percebe o Divino na natureza através do olho e torna-se consciente dele como 

algo a que se deve ver. Por outro lado, para o judeu, que considera Deus como sendo 

exterior à natureza e anterior a ela, o Divino se manifesta através da vontade e do 

ouvido. Ele torna-se consciente Dele como algo a que se deve prestar atenção e ouvir. 

O pagão contempla seu Deus; o judeu O ouve. (Gratz apud JACOBY, 2007, p. 201) 

 

Afirma finalmente Jacoby (2007, p. 201), que a tradição judaica desafia a ideia 

habitual da visão ou da ”luz” do esclarecimento como verdade definidora uma vez que na 

vida cotidiana, diferente da audição, o visual parece ser trivial (JACOBY, 2007, p. 202). 

Diferente do Jesus cristão, o Deus do antigo testamento é um Deus das palavras, que não pode 

ser visto: não poderás ver a minha face porque o homem não pode contemplar-me e 

continuar a viver (ÊXODO, 1986, vers. 33: 20). Da impossibilidade de abarcar o absoluto 

divino (“não poderás ver minha face...”) se desprende uma proibição ameaçante (“... ninguém 

pode contemplar-me e continuar a viver”). A fé judaica não parece sustentada pela evidência, 

mas talvez pelo testemunho. É impossível conceber um Tomé judaico respondendo àquela 

voz que adverte a Moisés que só acreditaria quando visse com seus próprios olhos. São estas 

as questões que me fazem inferir que a advertência de Deus e, junto com esta, a proibição da 

produção de imagens, funcionou no judaísmo como uma repressão de caráter religioso à 

pulsão escópica. 

A evidência tem por característica fundamental seu caráter positivo. É sempre algo 

presente, algo tangível. De preferência, algo visível (lembremos sua vinculação ao verbo 

“videre”). Para o século XIX e grande parte do século XX, a evidência pela imagem técnica 

se impôs sobre a linguagem como veículo do testemunho. Ao mesmo tempo, crescia 

socialmente a certeza de que, onde quer que os acontecimentos relevantes aconteçam, sempre 

haveria uma câmera para certificar sua ocorrência. Quanto maior foi a onipresença da câmera, 
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 Segundo Russel Jacoby (2007), o debate a respeito da questão do visual no Judaísmo vem de longa data e está 

associado à distinção dos termos “heleno” e “hebraico” que acontece já no século III d. C.  
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 Entenda-se aqui a “cultura ocidental e cristã” como a história cultural que se desenrola a partir do cruzamento 

da cultura greco-latina com o cristianismo. 
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quanto maior e mais veloz tem sido a circulação dos seus registros, mais tem se firmado a 

certeza de que nada pode escapar a seu próprio certificado de realidade. O progresso técnico 

dos dispositivos de registro e dos meios de comunicação, aliado à propagação desses 

dispositivos, cria um clima de onipresença, não só da imagem, mas do registro constante da 

realidade. A superabundância de imagens cria então o que pode ser chamado de uma ilusão de 

onicontemplação do mundo: 

Sabemos agora o que acontece todo o dia, em todo o mundo [...] as informações 

transmitidas pelos jornalistas diários põem, por assim dizer, aqueles que sofrem nos 

campos de batalha diante dos olhos dos leitores, em cujos ouvidos seus gritos 

ressoam. (Gustave Moyner apud SONTAG, 2003, p. 20) 

 

A citação acima poderia ser extraída de qualquer comentário sobre nossa relação 

contemporânea com os meios da informação. Mas esta apreciação foi feita pelo fundador da 

Cruz Vermelha no ano de 1899. Obviamente, quando comparamos a rede informacional e a 

tecnologia a serviço dos meios de comunicação no final do século XIX com nossa conjuntura 

atual de informação e imagens “em tempo real”, é revelado o caráter ilusório desse sentimento 

de onicontemplação que manifesta o depoimento de Moyner. Mas a ilusão só se revela 

anacronicamente. Como um novo estágio que renova e alimenta o sentimento de 

onicontemplação, nossa era de redes sociais e internet acaba revelando a ilusão de 

onicontemplação na era pré-internet. Hoje a velocidade da transmissão em tempo real de um 

fluxo quase inconsumível de imagens, oferecidas a nós como a realidade nua e crua, renova 

este sentimento de que nada pode escapar “aos olhos da História”.  

Desde aquela declaração de 1899 até a nossa era de informação em “tempo real”, os 

avanços tecnológicos dos meios de registro e difusão de imagens e o crescimento e 

propagação da presença e da influência cultural e social dos meios de comunicação de massa, 

se encarregaram de manter sempre renovada e atualizada a ilusão de onicontemplação da 

realidade. Quando Moyner afirmou que era possível saber tudo o que acontecia no mundo a 

cada dia, a câmera fotográfica ainda era um dispositivo dispendioso e pesado e o processo de 

registro da imagem era demorado. Isto tornava obrigatório que as imagens fossem registradas 

quando as condições permitissem transportar o equipamento e tomar o tempo necessário para 

realizar a fotografia. Alguns anos mais tarde, câmeras leves e equipadas com filmes de várias 

poses permitiram que os fotojornalistas se aventurassem a fotografar in loco os 

acontecimentos em curso. Graças a estas inovações e ao surgimento de revistas semanais 

como a Vu (França, 1929), a Life (Estados Unidos, 1936) ou a Picture Post (Inglaterra, 1938), 

conflitos bélicos como a Guerra Civil Espanhola passaram a ser amplamente acompanhados – 

e “testemunhados” – pela opinião pública internacional (SONTAG, 2003). A câmera de vídeo 
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e a televisão deram à sociedade o acesso a uma nova teleintimidade com a morte e a 

destruição (SONTAG, 2003, p. 22). Graças àquele novo binômio, a partir da Guerra do 

Vietnã, a primeira guerra acompanhada e consumida diariamente no mundo ocidental, 

batalhas e massacres filmados no momento em que se desenrolam tornaram-se um 

ingrediente rotineiro no fluxo incessante de entretenimento televisivo doméstico (SONTAG, 

2003, p. 22). Mas, ainda no Vietnã, havia um lapso de tempo entre o registro das imagens e 

sua difusão nos meios de informação. As campanhas militares dos Estados Unidos no Iraque e 

no Afeganistão já foram transmitidas ao vivo. Nos últimos anos, a partir do nível tecnológico 

no terreno das comunicações aliado à nova onipresença dos dispositivos de registro da 

imagem – inseridos em telefones celulares ou distribuídas pela cidade em sistemas de 

segurança –, modificou-se a cadeia de registro/produção, difusão e consumo das imagens. 

Agora, ao invés do dispositivo da imagem-evidência se mobilizar para o palco dos 

acontecimentos, há uma rede de olhos permanentemente abertos à espera – ou talvez à 

espreita –, de ser surpreendida pelos acontecimentos: 

Las torres caen sin ruido, los aviones se estrellan en completo silencio, miles de 

cuerpos sin nombres y nombres sin cuerpo, muertos inmaterializados […]. […] El 

espectáculo esta vez no habrá sólo seguido, eco asincrónico, también habrá precedido, 

esperado, descubierto, captado, comprendido, encuadrado. Las cámaras estaban en el 

lugar, ellas abarcan no sólo el espacio sino el tiempo. En la Guerra del Golfo el 

espectáculo se había convertido en espectáculo de la espera del espectáculo; en 

Somalia, aparecía la posibilidad de que las cámaras fueran más rápido que las cosas; 

aquí se confirma la acechanza, las cámaras ya están allí, hay dos torres y dos aviones, 

son torres gemelas, por lo tanto están una junto a la otra, las cámaras filman la torre 

número uno cuando el avión número dos choca con la torre número dos: las cámaras 

están entonces en el lugar y en acción para filmar en “directo” los efectos de un colmo 

de puesta en escena. La puesta en imágenes espectacular del crimen de masa es en lo 

sucesivo el fruto amargo de una cooperación no deseada pero bien efectiva entre los 

maestros del terror y los maestros del espectáculo. Pareja infernal. Al programa 

terrorista se encadena, siniestro, otro programa: el de nuestra televisión. (COMOLLI, 

2002, p. 255) 

 

Se “isso foi” é o noema da fotografia segundo Barthes, agora a nova onipresença das 

câmeras e as transmissões ao vivo conseguem apontar para um “isto está sendo” ou, ainda, 

para um “algo será”. A dinâmica informativa, em que uma notícia empurra para fora 

imediatamente a noticia anterior, nos converte em consumidores de imagens em presente 

continuo. O vídeo e a televisão “ao vivo” contraíram, conforme opina Régis Debray (1994, p. 

273), três tempos até então bem distintos: o acontecimento, seu relato e sua difusão. A partir 

desta contração, a mídia televisiva sobrepõe uma inteligibilidade imediata aos fatos que 

transmite concomitantemente ao seu acontecimento. A respeito disto, Debray opina que: 

Fabricando o acontecimento ao mesmo tempo que sua informação, a TV revela às 

claras que é a informação que faz o acontecimento e não o inverso. O acontecimento 

não é o fato em si mesmo, mas o fato no momento em que é conhecido. Ou “reprise”. 
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Portanto, a condição do acontecimento não é o fato, abstração não pertinente, mas a 

sua divulgação. (DEBRAY, 1994, p. 273) 

 

Certamente, como afirma Debray, as transmissões “ao vivo” pela televisão 

conseguiram estabelecer uma equivalência temporal e espacial sem precedentes entre imagem 

e referente (DEBRAY, 1994, p. 274). Mas, partindo de uma reflexão relativista, é possível 

afirmar que esse mesmo sentimento esteja presente desde o começo do século XX, conforme 

se revela na já comentada opinião de Gustave Moyner de 1899. É claro que é inegável o 

abismo existente entre o contexto visual-informativo daqueles anos e a realidade da nossa 

cultura midiatizada contemporânea. Mas este abismo, como foi dito anteriormente, o 

percebemos a partir da nossa situação atual. Lembremos, ainda, que as afirmações de Debray 

são anteriores à consolidação da rede mundial de computadores e ao conceito contemporâneo 

de “informação em tempo real”. Do mesmo modo, não parece equivocado especular que nós 

ainda viveremos um novo estágio que revele nosso estado ilusório, substituindo nossa 

conjuntura por uma nova que atualize nosso sentimento de onicontemplação. Afinal de 

contas, é o que tem acontecido desde o casamento entre a imagem técnica e os meios de 

informação e de entretenimento de massa há mais de um século. 

O binômio entre os meios de comunicação e entretenimento de massa e os dispositivos 

da imagem-evidência é o eixo do que foi definido como a era do olhar econômico (DEBRAY, 

1994, p. 43) que rege a cultura midiatizada desde a modernidade.
18

 Definitivamente, ao longo 

de todo o século XX e do XXI, o olhar da massa se tornou o objeto de uma corrida econômica 

por parte de corporações da informação e do entretenimento. Oferta e demanda. E como 

mandam as regras da economia, a sua superabundância (a super-oferta) fazem da imagem um 

commodity extremadamente barato para seus consumidores: nós. E nós, os consumidores, 

acabamos adequando nosso olhar e organizando nosso mundo através desses produtos. A 

imagem da modernidade e da contemporaneidade é uma imagem superabundante, vendida a 

baixíssimo custo, e que se publicita, se produz e se consome como sendo o acesso à 

onicontemplação da realidade através da midiatização – uma concepção que ao mesmo tempo 

conota a ilusão de oniexibição do mundo através dos dispositivos da imagem-evidência. Mas, 

ao ser esta uma concepção hegemônica da imagem, ela determina – e ao mesmo tempo está 

determinada por – um modo de ver e uma subjetividade, também hegemônicos, da 

modernidade e da contemporaneidade: o olhar do consumidor. 

                                                           
18

 Para Debray (1994, p. 43), o olhar econômico é o terceiro momento da história do visível, primeiro dominado 

pelo olhar mágico (cuja imagem representativa é o ídolo) e depois pelo olhar estético (vinculado à arte). Ainda 

que cada momento signifique uma renovação na organização social e cultural do mundo, os olhares não 

hegemônicos ainda encontram locais e situações para acontecerem: o culto religioso e o sistema de arte. 
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Porém nesta lógica econômica do olhar, o consumidor é, por sua vez, a demanda. Isto 

significa que, ao mesmo tempo em que a subjetividade e os modos de ver da sociedade de 

consumo estão condicionados pelas concepções hegemônicas da imagem numa cultura 

midiatizada, os produtores dessa commodity estão condicionados pelas exigências dessa 

demanda. Na nossa cultura midiatizada, portanto, há um duplo condicionamento que se 

retroalimenta entre os consumidores (a massa) e os fornecedores (a indústria visual de massa). 

Neste regime, o papel do produtor/divulgador de imagens equivale ao papel do fornecedor. O 

olhar e a subjetividade condicionada pela cultura de massa exigem imagens adequadas a esse 

olhar e a essa subjetividade. Aqueles que não se adequarem às demandas dos consumidores 

correm o risco de perder sua parcela de mercado.  

Dito isto, deve-se acrescentar o fato de que as maneiras de ver e de mostrar 

hegemonicamente estabelecidas a partir da consolidação dos meios de informação de massa 

seguem, logicamente, os princípios da comunicação. Ou seja, o estabelecimento, consolidação 

e normatização de códigos simbólicos e expressivos comuns entre emissor e receptor – ou, em 

termos de consumo, entre fornecedor e consumidor. Portanto, os modos hegemônicos de ver e 

de mostrar, de narrar e de expressar, disponíveis na cultura, estão determinados pelos recursos 

expressivos e os códigos simbólicos hegemônicos estabelecidos no mútuo condicionamento 

entre os meios de comunicação de massa e a sociedade. Neste sentido, mais do que consolidar 

a fotografia de choque – a fotografia que apela para a exibição explícita dos efeitos da 

violência sobre os corpos – como a imagem-evidência das atrocidades cometidas pelos seres 

humanos, os meios de informação de massa tornaram a imagem de choque moderna o meio e 

a forma de representação culturalmente assimilado e normatizado do horror e da atrocidade. 

Ou seja, para o senso comum modelado pela cultura midiatizada, o horror e a atrocidade 

acabam finalmente atrelados a uma visualidade específica.  

Nesta conjuntura, a imagem de choque se tornou tanto a imagem-evidência exigida 

pela sociedade condicionada na sua ilusão de onicontemplação para certificar o real 

acontecimento da violência, quanto a maneira idônea, culturalmente assimilada e consolidada, 

de representar as atrocidades cometidas pelo homem. Isto representa uma dupla função da 

imagem de choque moderna: como prova (imagem-evidência) e como modo culturalmente 

determinado de representar.  

Contudo, apesar da firme consolidação desta conjuntura em que a ilusão de 

onicontemplação, a imagem de choque e a imagem-evidência parecem retroalimentar a sua 

hegemonia, na metade do século XX o evento-limite do extermínio organizado de milhões de 

seres humanos através da desaparição completa e total de todos os vestígios representaria, 
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pelo menos, um dilema a essas concepções e forçaria o surgimento de novas concepções e 

usos da imagem e da representação.  Esses dilemas que surgem são, por sua vez, decorrentes 

de uma crise profunda em todo o pensamento moderno ocidental “após Auschwitz”. 

 

1.3 Nacht und Nebel 

 

Embora a “era do choque” tenha começado nos Estados Unidos com as fotografias da 

empresa de Brady, e na Europa após a Primeira Guerra Mundial com publicações 

antibelicistas como “Kriege dem Kriege!”
19

 (“Guerra contra guerra!”), de 1924 (SONTAG, 

2003), nada se equiparava às fotografias e filmes documentais que circulariam a partir da 

libertação dos campos de concentração nazistas no final da Segunda Guerra Mundial. O 

mundo “descobriu” o genocídio através dessas imagens. Evidências materiais para um mundo 

positivista. 

As imagens de atrocidades tanto ilustram como corroboram, diz Susan Sontag (2003, 

p. 72). Nesta afirmação se manifesta aquela dupla natureza da imagem de choque: a de ser o 

meio e a forma da representação culturalmente consolidada da violência e a de responder à 

demanda tácita feita à fotografia por uma sociedade condicionada pela ilusão de 

onicontemplação a exigir a prova. Isto porque se, de fato, o senso comum dita que nada 

escapa aos olhos da História, acredita-se que todo e qualquer acontecimento relevante deixa 

seu rastro em imagem.  

Porém, paradoxal e perturbadoramente para essas falsas certezas, as imagens que 

vieram a “corroborar” o maior extermínio em massa conhecido até então retratam a exceção e 

não a regra do extermínio nazista. As fotografias de corpos esqueléticos, de pilhas de 

cadáveres espalhados pelas áreas daqueles campos de concentração, tiradas pelas forças 

aliadas entre abril e maio de 1945 nos campos de Bergen-Belsen, Buchenwald e Dachau, não 

representam o cotidiano do processo industrial e sistematizado de assassinato e desaparição 

nem a verdadeira dimensão da catástrofe. Por este motivo, Hannah Arendt diria que todas as 

fotografias e noticiários cinematográficos sobre os campos de concentração são enganosos 
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 Publicado por Ernst Friedrich em 1924, “Guerra contra guerra!” consistia num álbum de 180 fotografias, a sua 

maioria extraída de arquivos médicos e militares alemães, das atrozes consequências da primeira guerra 

mundial. Sontag descreve a narrativa visual que o livro traz: inicia por fotografias de soldados e armas de 

brinquedo, segue com instantâneas de ruinas, morticínios e degradação que incluem não somente os restos de 

uma destruição material, mas também da destruição moral da guerra: homens enforcados por se recusar a 

guerrear, mulheres a serviço em prostíbulos militares. Acompanham este “núcleo” as imagens de homens 

agonizantes e de indivíduos desfigurados pela guerra. O álbum finaliza com as imagens de cemitérios militares. 

Diferentes legendas acompanham as imagens para intensificar seus efeitos e criticar a ideologia militarista 

(SONTAG, 2003, p. 18). 
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(SONTAG, 2003, p. 71). A estratégia de extermínio nazista tinha por objetivo final a total 

desaparição de todo e qualquer rastro do seu acontecimento. O andamento da guerra e a 

superpopulação em alguns dos campos de extermínio impediram que especificamente nesses 

locais a meta da desaparição total pudesse ser alcançada. Os campos libertados representam 

uma anomalia, uma falha na estratégia alemã. 

Ao contrário de Bergen-Belsen, a Buchenwald e a Dachau, o campo de Chelmno, na 

Polônia, levou a normativa do extermínio praticamente à perfeição. Em dois períodos, entre 

dezembro de 1941 e a primavera de 1943 e entre junho de 1944 e o inverno de 1945, 

aproximadamente 400.000 homens, mulheres, idosos e crianças foram asfixiados em 

caminhões de gás até as covas comuns onde seriam descarregados seus cadáveres. Numa 

segunda operação, os milhares de corpos foram completamente incinerados. Nada restou. 

Nenhuma “comprovação manifesta” desse assassinato de, repito, quatrocentos mil seres 

humanos. Não há fotografias, essas imagens-evidência através das quais a sociedade 

condicionada certifica a realidade. Como acreditar sem a evidência da imagem que essa 

massa, que essa multidão, essa imensidão de pessoas, foi assassinada paulatinamente e que 

disto não restasse nem sequer uma imagem? Essa imagem que seria a evidência, que seria o 

acontecimento. Acreditaria Santo Tomé no massacre de Chelmno? Acreditaria este apóstolo 

no testemunho de somente dois rapazes, os únicos sobreviventes do extermínio, que ali onde 

nada restara além da paisagem, tinham sido assassinados e desaparecidos 400.000 seres 

humanos? Ou exigiria ver para acreditar? “Isso é uma floresta e, portanto, a única coisa que aí 

existe é uma floresta”, poderia afirmar um fiel positivista se lhe fosse mostrada uma fotografia 

de Sobibor, na Lituânia, pouco depois de concluída a tarefa de exterminar e desaparecer mais 

de 200.000 pessoas. Foi para isso que tinha sido plantada aquela floresta de pinheiros. Porque, 

em Sobibor, não somente se pensou no apagamento dos vestígios de uma atrocidade, mas 

também no próprio ocultamento do apagamento. 

A desaparição como metodologia de extermínio foi pela primeira vez estabelecida 

oficialmente por um Estado em 1941, quando Hitler assinara o decreto conhecido como Nacht 

und Nebel (Noite e Névoa). A ordem estava direcionada aos inimigos políticos do regime e 

explicitava que a pena de morte somente estaria reservada para casos em que se desejava 

“exemplaridade”. As demais vítimas, além de executadas, deveriam ser desaparecidas. Ficava 

proibido fornecer qualquer tipo de informação a respeito do destino dos prisioneiros que, 

assim, se desvanecerían sin dejar rastro (HERTZ, 2006, p. 47). Um ano depois, em junho de 

1942, foi ordenada a execução da chamada Aktion 1005, uma operação especial que tinha 

como objetivo o apagamento de todos os vestígios do que os nazistas chamaram de “Solução 
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Final do problema judeu”: o extermínio em escala industrial de um número estimado pelos 

próprios nazistas de 11 milhões de judeus.
20

 

 A partir da Aktion 1005 se passava do assassinato total da comunidade judia alemã e 

dos territórios ocupados para a completa desaparição de seres humanos e dos próprios meios e 

instrumentos dessa desaparição. Embora a ordem em levar a cabo a Aktion 1005 fosse dada 

depois do início do aniquilamento, a lógica da desaparição está presente desde o momento da 

deportação: o extermínio deveria ocorrer longe dos olhos dos “terceiros”, deveria ser um 

crime sem testemunhas. Os caminhões de gás e, logo mais tarde, as câmeras de gás, deram 

magnitude industrial ao aniquilamento. Depois do assassinato, passava-se à cremação, a céu 

aberto ou em crematórios, dos corpos de milhares de homens, mulheres, crianças. Os restos de 

ossadas que não tinham sido completamente desintegrados pela temperatura eram moídos até 

virarem pó. Finalmente, como acontecera em Chelmno e em Sobibor, os campos também 

desapareceriam.  

Desde que iniciei este trabalho tenho me perguntado – mesmo que não corresponda a 

este trabalho oferecer uma resposta a respeito disso – sobre a possível influência que 

poderiam ter exercido a valoração ocidental da visualidade e da materialidade e a ilusão de 

onicontemplação no planejamento e na execução dos projetos de desaparição étnica, religiosa 

e/ou política a partir do século XX. Teriam especulado – ou até acreditado – os autores 

intelectuais da desaparição de milhões de pessoas com a possibilidade de que o 

condicionamento ocidental em relação ao materialismo das evidências – ao qual eles mesmos 

estavam culturalmente condicionados – contribuiria com os objetivos da desaparição? Acaso a 

ilusão de onicontemplação não contribuiria, também, para semear a dúvida e a incredulidade 

a respeito de um evento de magnitude inédita e insuportável no coração do mundo moderno e 

“civilizado”? Afinal de contas, a condicionada cultura moderna e contemporânea exige provas 

porque acredita saber que o mundo em que “nada escapa ao olho da História” está em 

condições de fornecê-las.
21

 Será, pergunto novamente, que a luz da ilusão de 

onicontemplação gerada pela circulação constante através dos meios da informação de massa 
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 Muitas das informações aqui consignadas foram extraidas da página web de Yad Vashem 

(http://www.yadvashem.org), o centro internacional de pesquisa, de documentação, comemoração e educação 

sobre a shoah, fundado em Israel em 1953.  
21

 Não precisamos ir muito longe no tempo para alimentar esta hipótese. Lembremos as dúvidas e a 

incredulidade na opinião pública, despertadas pela ausência de qualquer fotografia do assassinato (afinal de 

contas tratou-se de uma execução sem julgamento prévio) de Osama Bin Laden por uma força-tarefa norte-

americana. Em contraposição, poucas semanas depois, o assassinato de Muammar Kadhafi foi curiosamente 

transmitido praticamente ao vivo e em cadeia pelas grandes redes de televisão e de informação mundial. Acaso 

essa compulsão por mostrar aquele assassinato em rede mundial não estaria influenciada pela dúvida instalada 

pela não-imagem da execução de Bin Laden? 
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daquelas imagens, concebidas pela cultura ocidental como imagens-evidência de “tudo o que 

acontece em qualquer lugar”, não acaba cegando a sociedade moderna, estágio avançado da 

genealogia cultural ocidental e cristã? A claridade total cega tanto quanto a escuridão total. 

Talvez também o faça a ilusão de claridade total. Em definitiva, até que ponto a fusão do 

sentimento de onicontemplação do mundo e a mentalidade positivista da primeira metade do 

século XX podem ter alimentado e contribuído até hoje com os próprios interesses dos 

perpetradores da desaparição? Ainda, até que ponto, para a mentalidade e a subjetividade 

comuns positivistas e da cultura midiatizada, a ausência de fotografias, não somente contribui, 

mas também fortalece o sentimento de não-acontecimento destes crimes? Se, como diz 

Debray em relação aos meios de informação de massa, não é o fato que produz o 

acontecimento, mas a sua divulgação, sem a imagem e sem nada para fotografar – as matérias 

primas da informação moderna e contemporânea – não há notícia e, portanto, não há 

acontecimento. 

Desde a Guerra Civil Espanhola até os dias de hoje, a própria noção de atrocidade, de 

crime de guerra, está associada à expectativa de alguma comprovação fotográfica [...] 

(SONTAG, 2003, p. 71-72). Esta é uma circunstância lógica quando, desde a arte religiosa até 

a atualidade, o imaginário hegemônico ocidental tem atrelado a noção de atrocidade à sua 

manifestação visual explícita, e quando esse imaginário tem sido constantemente alimentado 

por imagens que servem para corroborar essa expectativa. Neste sentido, a desaparição 

através do apagamento de todos os vestígios e a interdição das imagens-evidência impõem um 

dilema ao pensamento e à subjetividade ocidental modelada pelo seu imaginário. Isto porque, 

sob a perspectiva desse imaginário, seria difícil ou até impossível conceber uma atrocidade 

sem imagem. Portanto, a ausência de qualquer visualidade da atrocidade pode, a partir deste 

pensamento, semear a dúvida e até mesmo bloquear ou negar a real ocorrência da atrocidade.  

Apesar dos dilemas morais e epistêmicos que se levantam a partir da descoberta da 

magnitude do genocídio nazista na metade do século XX, o senso comum continua 

condicionado – e condicionando – pela cultura midiatizada globalizada. Sendo assim, a lógica 

da comunhão imagem-informação como formadoras dos acontecimentos continua firme, 

apesar daqueles dilemas.  De fato, em relação à violência política da contemporaneidade, 

convivem duas estratégias antagônicas: a do terrorismo e a das potências militares ocidentais 

durante o sítio e ocupação de territórios estrangeiros. Citada páginas atrás, a reflexão do 

cineasta e ex-diretor da revista “Cahier du cinema”, Jean-Louis Comolli, a respeito da 

relação contemporânea entre os acontecimentos catastróficos e sua divulgação pela mídia 

também traz, indiretamente, o contraste entre o terrorismo e o acionar das potências militares 
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ocidentais. Por um lado, o caráter espetacular do atentado terrorista. Espetacular não 

unicamente no sentido de uma dimensão fora do comum, mas essencialmente no sentido de 

estar direcionado não somente às vítimas diretas, mas também aos “terceiros”, os 

espectadores aos quais se pretende atemorizar. No outro extremo está o próprio exemplo dado 

por Comolli: a Guerra do Golfo, em qualquer que seja a “versão” escolhida: Bush, Clinton ou 

Bush Jr. Cada um dos três presidentes deu a ordem, argumentando os mais variados pretextos, 

para que a maior potência militar existente apontasse e disparasse seu arsenal contra a capital 

do Iraque. Diz Comolli, no trecho citado, que na Guerra do Golfo o espetáculo tinha se 

convertido na espera pelo espetáculo. Mas apesar de ter se tratado de bombardeios anunciados 

– principalmente os ordenados pelos Bush – e de que as grandes redes de notícias estivessem 

preparadas para transmitir ao vivo o “espetáculo” de centenas de toneladas de bombas sobre 

uma população civil, as telas dos televisores foram ocupadas por uma paisagem urbana 

noturna, iluminada por fogos que traçavam os céus e algumas explosões. Nenhuma rede de 

televisão, nesta era de transmissões por satélite e “tempo real”, transmitira ou mostrara a 

destruição que um uso tão desproporcionado de forças poderia fazer numa capital. As câmeras 

estavam longe o suficiente como para desumanizar as cenas, para fazer de Bagdá unicamente 

uma paisagem urbana vazia que estava sendo demolida e sua população “libertada” do tirano. 

É perturbador pensar a respeito dessa espera do espetáculo quando lembramos que nos dias 

que antecederam a cada uma das operações e bombardeios a Bagdá, nunca os meios de 

informação se preocuparam por mostrar como uma população civil “esperava” o momento em 

que uma chuva de bombas e misseis caísse sobre suas cabeças. Diferente dos atentados 

terroristas de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos e o poder midiático 

aliado a ele se preocuparam por ocultar o horror e a destruição sobre a capital do Iraque.   

 

1.4 Depois de Auschwitz 

 

Elizabeth Jelin usa o conceito de catástrofe social para se referir aos acontecimentos 

que, pela sua intensidade, podem acabar na aniquilação ou perversão dos sistemas 

imaginários e simbólicos predispostos nas instituições sociais (JELIN, 2002, p. 10). No 

momento em que começava a tomar consciência da verdadeira magnitude do que tinha 

acabado de acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental vivenciou um 

efeito de ruptura para a história espiritual e intelectual de Ocidente, para a história da razão, 

da nossa arte, enfim, de nossa cultura e do nosso pensamento (Gagnebin in SELIGMANN-

SILVA, 2003, p. 89). Neste sentido, a Segunda Guerra Mundial adquire a magnitude da maior 
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catástrofe social do mundo ocidental moderno. No entanto, essas mudanças não foram 

imediatas nem aconteceram ao mesmo tempo. Assim, por exemplo, o relato hegemônico da 

arte moderna (representada por figuras como Clement Greenberg) continuou inabalável até 

que, finalmente, surgisse uma nova geração de artistas, teóricos e agentes da arte criados na 

sociedade “depois de Auschwitz”. Por outro lado, os condicionamentos da cultura midiatizada 

e a ilusão de onicontemplação continuam sendo hegemônicos. Contudo, foi nos anos e nas 

décadas de pós-guerra que, a partir das mais diversas áreas, foram surgindo cada vez maiores 

questionamentos e contrapontos ao senso comum ocidental. 

No que se refere à construção de sentidos através de um imaginário social, o genocídio 

nazista representava um verdadeiro dilema para a concepção ocidental do mundo e, 

principalmente, para a concepção da imagem como mediadora da realidade. Como foi 

apontado, se a imagem-evidência tinha criado a ilusão de onicontemplação, essa ilusão era 

abalada pela revelação da ocorrência de um crime de magnitude inédita que se estendera 

durante anos e do qual não circularam imagens durante seu acontecimento. Mas quando 

começaram a se revelar os crimes, principalmente através dos testemunhos orais e escritos de 

sobreviventes, se apresentou o dilema de como transmitir e socializar os sentidos desse horror 

de maneira a instalar uma consciência do genocídio. Neste sentido, a pergunta seria: como 

gerar a consciência social e cultural de um evento sem vestígios e sem imagens adequadas, 

numa cultura condicionada ao materialismo e à visualidade? Como instalar a verdade do 

Holocausto, um crime de cuja verdadeira dimensão não há provas, numa cultura cujo 

condicionamento às imagens incita a demanda pelas imagens-evidência?  

A atrocidade sem vestígios é duplamente incompatível com os modos culturalmente 

consolidados de representação das atrocidades. Por um lado, ela não deixa rastros que 

permitam fornecer uma imagem-evidência. Neste sentido, a demanda da sociedade moderna 

por um certificado de realidade dos acontecimentos não poderia ser satisfeita. Mas, por outro 

lado, a própria especificidade da desaparição – o que também representa mais uma superação 

do poder destrutivo humano – de não deixar vestígios do seu acontecimento é que se torna um 

“referente” irrepresentável para os códigos simbólicos e expressivos normatizados na cultura 

ocidental, que atrela a noção de atrocidade à visualidade e ao impacto visual. 

Deste modo, o dilema de uma atrocidade sem vestígios, que por enquanto 

englobaremos sob o termo de desaparição, tanto desafia o imaginário sobre a violência que 

tem se construído e se consolidado na história da cultura ocidental, quanto resulta 

incompatível com os modos de representar normatizados e consolidados na cultura ocidental. 

Em resumo, o dilema principal da desaparição na cultura ocidental, então, passa pela tensão 



 

49 
 

 

entre algo que precisa ser transmitido e a impossibilidade de adequar essa transmissão aos 

princípios, às noções, aos códigos e ao imaginário consolidados e hegemônicos da cultura 

moderna e contemporânea. 

Isto não significa que tenha se desistido da necessidade e da vontade de transmitir e 

comunicar social e culturalmente a verdadeira magnitude do horror da desaparição. Pelo 

contrário, ao longo de décadas, tanto os meios da informação quanto de entretenimento de 

massa tem lançado mão dos códigos culturais e expressivos que eles ajudaram a consolidar, 

para construir um imaginário dos horrores concentracionários adequados ao imaginário geral 

das atrocidades e do sofrimento humano. Documentários realizados a partir da compilação e 

montagem de imagens de arquivo como “Nuit e brouillard” (1955) de Alain Resnais, ou 

filmes “baseados em fatos reais” como “Kapo” (1959), de Grillo Pontecorvo, ou “A lista de 

Schindler” (1993), de Spielberg, têm contribuído para construir uma visualidade da shoah de 

acordo com as exigências, os condicionamentos e os códigos simbólicos e expressivos 

normatizados e hegemônicos da cultura midiatizada. 

Contudo, como foi dito, a especificidade da desaparição é incompatível com aquelas 

demandas e aqueles códigos que normatizam os modos hegemônicos de representação do 

horror na modernidade e na cultura contemporânea. Sendo assim, afirmar que aquelas 

produções realizadas a partir dessas demandas e desses códigos fornecem a representação da 

shoah seria contraditório. O que de fato esse tipo de produção faz é apresentar algo daquelas 

experiências que possa ser visto/consumido de acordo com aqueles condicionamentos. “Nuit 

et brouillard”, por exemplo, concentra quase que exclusivamente seus 35 minutos de duração 

numa narrativa do Holocausto na qual as imagens, mais do que ilustrar o relato, funcionam 

como suas legitimadoras, as imagens-evidência que a cultura midiatizada exige para 

corroborar a veracidade do acontecimento. A desaparição, nesse relato, fica restrita a 

brevíssimas menções no começo e no final do filme, nos únicos momentos em que não são 

utilizadas imagens de arquivo, quando se mostram em cores os campos verdes e vazios que 

foram palco do horror. Já filmes como “Kapo”, “A lista de Schindler” ou o argentino “La 

noche de los lápices” (1986) 
22

, de Hector Olivera, se concentram na encenação de 

acontecimentos que se adequam à concepção que atrela o horror e a atrocidade à imagem de 

choque. Longos trechos dessas produções se dedicam a reconstruir visualmente os momentos 

e as instâncias em que a atrocidade da experiência concentracionária pode ser vista: a 

                                                           
22

 Filme sobre o terrorismo de Estado na Argentina realizado a partir do testemunho de Pablo Diaz, o único 

sobrevivente da operação (que dá o nome ao filme) que sequestrou, torturou e fez desaparecer um grupo de 

estudantes de segundo grau da cidade de La Plata apontados como “líderes” do movimento estudantil que 

reclamava por uma passagem escolar.  
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violência daqueles que detém o poder contra os corpos das suas vítimas, a tortura física, o 

assassinato. Deste modo, concentrando-se no que haveria de visual ou de “mostrável” 

daqueles acontecimentos que não deixaram imagens-evidências, essas produções propõem 

imagens estarrecedoras para formar ou alimentar um imaginário da desaparição a partir dos 

códigos culturais hegemônicos: a visualidade da atrocidade e/ou a evidência. A consequência 

disto é que eles acabam deixando de fora o específico da desaparição (o vazio), pois isto 

resulta incompatível com o regime de representação para o qual e a partir do qual produzem. 

Em resumo, ao contrário do que podem vir a pretender, as produções que se adequam 

ao regime narrativo e visual hegemônico da cultura midiatizada moderna e contemporânea, 

sob o qual subjazem concepções e sentidos culturais sobre a imagem e sobre o horror, não 

conseguem dar conta da especificidade (e, como logo veremos, das especificidades) da 

desaparição. Isto porque há uma incompatibilidade insuperável entre a especificidade da 

desaparição e os princípios e as noções hegemônicos culturalmente consolidados que 

determinam as maneiras de pensar e de representar o sofrimento e as atrocidades humanas. A 

incompatibilidade se resume em, por um lado, a noção firmemente consolidada no imaginário 

cultural ocidental que atrela a dimensão da atrocidade à sua visualidade e, por outro, a 

desaparição como uma metodologia de extermínio cuja especificidade essencial é a interdição 

de toda e qualquer e-vidência do seu acontecimento. Por esse motivo, a produção que tenta 

dar conta das desaparições através da imagem dessas violências sem e-vidências através da 

reconstrução visual (a partir da montagem de imagens de arquivo ou da encenação baseada 

em testemunhos de sobreviventes) ao se concentrar no que há de “mostrável” através da 

imagem desses acontecimentos acaba adequando o referente ao regime representacional 

hegemônico da cultura midiatizada.
23

 

É neste lugar que se inserem produções que parecem se afastar dos condicionamentos 

e dos princípios que regem as maneiras hegemônicas e consolidadas de narrar, de ver e de 

mostrar, de transmitir sentidos. São produções que recorrem a usos ou sentidos da imagem 

que se diferenciam daqueles consolidados no senso comum a partir dos meios de informação 

e de entretenimento de massa para, desse modo, encontrar alternativas que lhes permitam dar 

conta, ao menos em parte, das especificidades da desaparição. 

 

                                                           
23 Merece ser mencionada aqui a importância do filme Shoah (1985), de Claude Lanzmann, como a antítese a 

estas produções, dentro do território do cinema. Para este filme, Lanzmann recusara qualquer imagem de 

arquivo ou qualquer reconstrução visual do extermínio nazista. Filmado entre as décadas de 1970 e 1980, as 

quase nove horas de duração do filme estão dedicadas ao testemunho oral de sobreviventes de diferentes 

campos de extermínio e às imagens desses locais na época da realização do filme.  
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1.5 A práxis da arte, uma alternativa frente aos dilemas da desaparição 

 

O golpe de Estado de março de 1976 deu início, na Argentina, à sua era da desaparição. 

Naquele país, desde os últimos anos da ditadura e até os dias atuais – e como tem acontecido 

em outras sociedades que atravessaram situações similares e decidiram confrontar os vazios 

da desaparição –, homens e mulheres relacionados a partir de diferentes lugares com a 

desaparição têm se afastado dos condicionamentos culturais hegemônicos para instalar e 

comunicar sentidos através de diferentes concepções e usos da imagem. Refiro-me aqui a 

produções que, ao invés de pretender adequar os referentes da desaparição aos meios e às 

maneiras hegemônicas de representar e transmitir (como o fazem os meios da informação de 

massa e o cinema comercial), invertem a questão e reagem através da adequação, da 

transformação, da subversão ou da criação de recursos simbólicos e expressivos – e até 

mesmo de concepções e sentidos dos meios da representação – para tentar dar conta das 

especificidades da desaparição. 

Adequar o referente aos códigos culturais e ao imaginário social hegemônico é somente 

uma das alternativas de assimilação das especificidades da desaparição – e, como logo 

veremos, do horror – na cultura e na sociedade. As outras duas alternativas são: uma, recusar 

definitivamente a pretensão de representação pela própria impossibilidade de dar conta dos 

vazios da desaparição e, outra, reagir procurando formas alternativas de simbolizar, de 

mostrar, de narrar, mesmo diante da possibilidade ou da certeza do fracasso diante da 

magnitude, dos vazios e das especificidades da desaparição; em outras palavras, movimentar e 

exigir as capacidades e recursos simbólicos e expressivos para tentar dar conta dessas 

especificidades. É dentro desta última alternativa que se inserem os conceitos de necessidade 

de arte, de pulsão de criação e de práxis da arte a partir dos quais, nesta dissertação, são 

pensadas um corpo de produções que, na Argentina, tem tentado dar conta das especificidades 

da desaparição.  

Aqui, o conceito de necessidade de arte concentra, além das necessidades, as 

vontades, os desejos ou os anseios que podem mobilizar o ser humano a lançar mão das suas 

competências expressivas e simbólicas para criar novas formas, signos ou símbolos que 

venham a dar conta desta necessidade. Em função disto, o conceito de práxis da arte engloba 

as práticas e as ações que o indivíduo realiza para dar conta da necessidade de arte. Aqui, os 

conceitos de necessidade e da práxis da arte se associam aos de necessidade e de 

cancelamento ou satisfação de pulsão. Lembrando estes conceitos, Freud (1979) explicara a 

pulsão como um estímulo endógeno (uma necessidade de pulsão) de força constante que 
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exige do indivíduo algum tipo de medida para satisfazer e assim cancelar o estímulo. Se na 

segunda parte do capítulo apontou-se para a pulsão escópica como aquela cuja necessidade o 

sujeito satisfaz através do ato de olhar, talvez corresponda propor o termo de pulsão de 

criação 
24

 para se referir àquela que, diante da incapacidade de encontrar no mundo exterior 

nada que venha a cancelar uma necessidade, induz o indivíduo a lançar mão das suas 

competências para criar algo que tente saciar essa necessidade.  

Desprende-se de tudo isto que o conceito de arte aqui utilizado se afasta de qualquer 

definição apriorística ou de uma legitimação por parte de um sistema ou de instituições 

legitimadoras. Pelo contrário, o que aqui se sugere como “arte” é o resultado do ato de criação 

motivado pela necessidade de agência de realidade. Desde já, o paradigma da arte 

contemporânea se caracteriza pela receptividade, por parte do sistema da arte, – quando não 

pela promoção e pelo incentivo – de uma produção originada das vontades e das necessidades 

da arte de diferentes pessoas, na sua maioria, chamadas e legitimadas publicamente de 

“artistas”. Contudo, nem todo produto da práxis de arte, conforme aqui está sendo 

apresentado, é uma criação produzida nos moldes de produção e circulação do sistema da arte 

ou por pessoas que se definam a si mesmas – ou por terceiros – como “artistas”. Qualquer um 

pode fazer “arte”, no sentido de criar algo novo ou diferente, uma singularidade frente ao 

senso comum que satisfaça ou tente satisfazer as próprias necessidades ou vontades. Chegado 

o caso, aquilo que foi criado será assimilado pelo sistema de arte conforme o interesse que 

possa despertar nos agentes desse sistema. Este trabalho pretende se desprender de valores 

preestabelecidos a respeito do produto artístico e valorizar a práxis da arte como uma 

competência humana, uma prática que acontece dentro da cultura, que se diferencia pelo seu 

valor e sua pretensão de singularidade
25

 ou de alteridade frente ao senso comum. Isto é, neste 

trabalho se considera o ato criativo de caráter artístico aquele que se instale como um feito ou 

um objeto singular ou alternativo perante os sentidos, a estética, os signos, os modos de contar 

ou de mostrar, de olhar, etc., já consolidados, estáveis e normatizados na sociedade e na 

cultura. O que se pretende valorizar com tudo isto é a atitude de homens e mulheres frente a 

uma realidade que não os satisfaz e a sua decisão de se rebelar contra a mesma, ainda que 

precariamente, mesmo sabendo do fracasso, através da criação. E mesmo que precariamente, 

                                                           
24

 Numa primeira versão deste texto, tinha sido proposto o termo de pulsão de arte. Embora tenha optado 

finalmente pelo conceito de pulsão de criação, o mesmo ainda merece ser revisado e discutido com maior 

profundidade. 
25

 Numa primeira versão deste texto, eu utilizara a palavra “ineditismo” para me referir a isto que, entendo eu, 

procura o ser humano ao ser mobilizado a tentar criar algo que se instale ai onde há a necessidade de instalar 

algo. Porém, talvez a ideia de singularidade também não seja a adequada e ainda seja necessário buscar um 

conceito mais preciso para se referir a isto. 
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e assumindo o risco do fracasso, recorrer à capacidade humana de criar e de dar sentidos, para 

tentar colocar um sentido ai onde não há sentido, uma memória onde não há memória ou uma 

presença ai onde não há presença. 

Se a necessidade de arte e a pulsão de criação coincidem ao serem motores da práxis 

da arte, a diferença entre esses dois conceitos reside no grau de consciência da fonte dessas 

motivações. Aqui, a necessidade de arte se refere àquelas motivações racionalizadas que 

levam os indivíduos a uma práxis de arte. Por exemplo: a necessidade ou vontade de 

socializar uma representação dos desaparecidos contrária àquela que se impõe desde os meios 

da informação ou da cultura de massa. A inexistência desta “representação adequada” leva 

diferentes indivíduos a criarem outras representações ou maneiras de representar. Por sua vez, 

a pulsão se refere às motivações de caráter inconsciente; ou seja, a pulsão de criação pode ser 

considerada como a camada inconsciente por trás da necessidade consciente da práxis da arte; 

aproveitando o exemplo anterior: mas por que existe essa necessidade de instalar uma 

representação? 

Em certa medida, estas questões parecem reverberar numa grande parcela das 

produções que compõem e alimentam o paradigma da arte contemporânea. Isto porque, uma 

vez que a arte abandonara os princípios excludentes que regiam o programa hegemônico da 

arte moderna, foi possível que a arte se voltasse para as relações do ser humano na sua 

realidade. Como explica André Rouillé, diferente de uma arte ancorada nos princípios de uma 

cultura modernista de exclusão e de oposição, caracterizada por uma mística da pureza, pela 

recusa a dessemelhanças e a heterogeneidades, a cultura contemporânea se abre à alteridade, 

à diferença, ao consenso (ROUILLÉ, 2009, p. 354). Conforme o mesmo autor, é a remoção 

da trava modernista que permite abrir o cenário cultural e artístico para os excluídos do 

modernismo (ROUILLÉ, 2009, p. 355). A crise dos grandes relatos históricos da modernidade 

que, apoiados nesses mesmos princípios modernistas, convidavam para a construção de um 

futuro idealizado – às vezes, apresentado como um destino inevitável de grandeza e 

prosperidade – possibilitou que, junto com o ingresso dos historicamente excluídos, também 

ingressassem os historicamente derrotados. De fato, aqueles relatos que apontavam para o 

futuro, se fortaleciam na legitimidade dos vencedores como formadores da história.
26

 Embora 

para Rouillé (2009, p. 354) a crise da cultura modernista e dos seus grandes relatos históricos 

tivesse relação direta com o prolongamento da Guerra Fria, a derrota dos Estados Unidos no 

                                                           
26

 Sobre a crise dos grandes relatos históricos modernos como legitimadores de um presente que aponta para um 

futuro idealizado, ver Huyssen (2000). 
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Vietnã e o término do regime soviético, eu acredito que sido outro o determinante 

fundamental para tal crise. Considero, como um dos fatores que começaram a revelar a falha 

das verdades modernistas, a impossibilidade ética e epistêmica de assimilação, de acordo com 

o ideal e os princípios que regiam o pensamento e a cultura modernista, do extermínio e da 

desaparição de milhões de seres humanos nas câmeras de gás.
27

 Mas o importante disto é que 

a perda de credibilidade e legitimidade dos grandes relatos modernistas foi acompanhada, na 

arte, por um recolhimento às preocupações locais, íntimas e cotidianas. Na virada dos anos 

1980, os grandes relatos cedem lugar, na arte, à proliferação de pequenos relatos [...] 

(ROUILLÉ, 2009, p. 356). 

Coincidentemente ou não, a práxis da arte como resposta frente aos dilemas da 

desaparição na Argentina coincide cronologicamente com estes momentos apontados por 

Rouillé. É complicado afirmar que o centro hegemônico e condicionador da cultura 

midiatizada contemporânea tenha se aberto completamente para as narrativas dos 

historicamente excluídos.
28

 Mas, o que sim parece ser uma realidade é que os meios 

hegemônicos continuam ligados aos princípios narrativos materialistas consolidados na 

modernidade. É neste lugar que a necessidade de arte e a as características do paradigma da 

arte contemporânea parecem coincidir. Essa coincidência possibilita o surgimento e a 

circulação de formas, representações e concepções que permitem novas possibilidades 

expressivas e simbólicas frente às especificidades, dilemas e desafios abertos pela desaparição 

forçada de pessoas. 

  

                                                           
27

 Minha opinião se sustenta em leituras de Theodore Adorno (2009) e de diferentes análises a respeito das 

reflexões deste representante da escola de Frankfurt, como as realizadas por Gagnebin (2003) ou Jacoby 

(2007). Ainda, considerando a opinião de Arthur Danto de que a mudança paradigmática, que deu lugar à 

deinfitiva consolidação do paradigma da arte contemporânea, teria iniciado na década de 1960, os 

acontecimentos geopolíticos citados por Rouillé são posteriores aos questionamentos que foram surgindo aos 

valores e os princípios que regiam o pensamento modernista do século XX. 
28

 Se por um lado os grandes meios de informação e de entretenimento de massa tem dado presença a setores 

historicamente excluídos – como o caso das mulheres e das minorias raciais e sexuais –, por outro lado é 

verdade que diferentes minorias sociais, políticas e ideológicas são intencionalmente ignoradas e 

invisibilizadas por esses mesmos meios hegemônicos. Ver Marzo (2006). 
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2 Arte e imagem como sobrevivência, testemunho e resistência na 

Argentina  
 

A desaparição deixa um vazio. Mas só pode desaparecer aquilo que tenha existido. De 

fato, a existência é uma condição indispensável para a desaparição. Aquilo que está 

desaparecido, não está. Diante desse vazio, só sabemos da desaparição pela memória daquilo 

que alguma vez foi. O vazio da desaparição – do que alguma vez foi e não mais está – nós 

chamamos de ausência, e o vazio do que nunca chegou a ser é a inexistência. Porém, sem um 

rastro nem uma memória que testemunhe a existência prévia do que está ausente, o vazio da 

desaparição torna-se absoluto. Deste modo, o vazio da ausência se confunde com o vazio da 

inexistência. Desde as câmeras de gás e os crematórios dos campos de concentração nazistas 

até o terrorismo de Estado latino-americano, a desaparição se converteu numa prática de 

extermínio que procurou levar o vazio da ausência até os limites da inexistência. 

Se, como afirma Jean Louis Déotte (2006), existe uma arte da era da desaparição, para 

compreender essa arte devemos, antes, compreender a desaparição na sua verdadeira 

dimensão e complexidade. A desaparição forçada de seres humanos vai muito além do 

extermínio. Como será apresentado neste capítulo, além de finalidades políticas – e até 

jurídicas –, os perpetradores ergueram em torno desta metodologia de eliminação uma 

construção e uma concepção simbólica quase metafísica do desaparecido. É nos discursos e 

nos depoimentos daqueles que arquitetaram e participaram na desaparição de seres humanos 

que essas concepções – ou anseios – reverberam.  

A desconstrução da retórica da desaparição, presente nos discursos dos agentes da 

desaparição – ou são chamados neste trabalho, dos desaparecedores –, revela a fantasia da 

desaparição absoluta do outro. Mas uma análise do discurso só representa uma primeira 

abordagem para compreender o pano de fundo contra o qual se revela uma arte da 

desaparição. 

O êxito da desaparição só se conseguiria na sua própria desaparição. A desaparição da 

desaparição é, portanto, o último estágio necessário para atingir o inexistencialismo.
29

 Para 

isso, seria necessária a criação de lugares e ferramentas da desaparição que, finalmente, 

também pudessem desaparecer. O ato de mostrar ou de contar, então, tem um caráter de 

resistência frente ao poder desaparecedor. A imagem está no centro desta tensão entre o 

anseio da desaparição – que pretende interditá-la – e a resistência frente à desaparição – que 

                                                           
29

 O sentido deste conceito será detalhado logo adiante neste capítulo. 

 



 

56 
 

 

necessita instalá-la. O anseio desaparecedor pela ocultação e pelo apagamento absoluto é tão 

radical quanto é vital a necessidade de sobrevivência de algum resto que condene esse anseio 

ao fracasso. A necessidade imperiosa do testemunho tem sua fase mais eloquente nos atos 

daqueles que, de dentro dos buracos da desaparição, escolheram arriscar tudo pela 

sobrevivência da imagem. Neste sentido, a arte vem em auxílio perante a carência dos restos 

ou frente à insuficiência dos meios de testemunho. Diante dessas ausências ou insuficiências é 

que se cria, e a arte vem suprir essa necessidade como gesto de resistência, como gesto de 

existência. 

 

2.1 O anseio pelo inexistencialismo na retórica da desaparição 

 

A prática sistematizada da desaparição de pessoas como metodologia de repressão e 

eliminação foi implementada por todas as Ditaduras Civil-Militares de Segurança Nacional do 

Cone Sul. Na Argentina, os primeiros casos de sequestro, detenção ilegal e desaparição, 

realizados pelas Forças Armadas, datam de 1975,
30

 durante o governo democrático de Isabel 

Martínez de Perón,
31

 que como vice-presidente assumira a presidência após a morte de seu 

marido Juan Domingo Perón em 1974. No entanto, foi durante a ditadura militar que começou 

com o golpe de 1976 que a desaparição tornou-se sistemática. Em 10 de dezembro de 1983, 

Raul Alfonsín assumiu a presidência democrática na Argentina após sete anos de ditadura, 

uma guerra perdida e um número estimado por organizações de direitos humanos de trinta mil 

pessoas desaparecidas pelo terrorismo de Estado. 

As finalidades práticas e políticas da desaparição são enumeradas por Caroline Bauer. 

Como “prática política”, o terrorismo de Estado não serve unicamente para a eliminação de 

opositores ao regime, mas também para a consolidação de uma “cultura do medo” (BAUER, 

2012, p. 29). Isto era necessário para disciplinar e controlar a população e a classe política, 

permitindo assim impor políticas econômicas e sociais impossíveis de impor em condições 

normais num país que, na época do golpe, era fortemente politizado (PIGNA, 2005, p. 58). 

Na mentalidade dos militares, além de ser uma metodologia de eliminação que não 

deixava provas, a desaparição também oferecia maiores “vantagens” em relação a outras 

formas de extermínio: sendo clandestina, precavia-se das reações da comunidade 

                                                           
30

 Esta foi a estratégia de eliminação executada contra os guerrilheiros do Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP) na província de Tucumán, no norte da República Argentina.  
31

 Como vice-presidente, Isabel assumiu o governo após a morte do seu marido Juan Domingo Perón em 1974. 

Durante seu mandato também atuava a força para-policial Alianza Argentina Anticomunista, mais conhecida 

como Triple A. 
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internacional ou da opinião pública interna como poderia acontecer, por exemplo, se 

ocorresse um grande número de fuzilamentos sumários. Neste sentido, sem nenhum 

empecilho e com total impunidade, os militares podiam aplicar a pena de morte de maneira 

massiva, sem processo judicial e sem nenhuma contemplação de gênero ou idade (entre os 

desaparecidos enumeram-se menores de idade e mulheres grávidas ou que recentemente 

tinham dado a luz). O mesmo acontece com o uso da tortura como método de interrogação. O 

funcionamento clandestino da desaparição diluía responsabilidades e permitia proteger os 

executores e mandantes de qualquer tipo de erro, excesso ou até mesmo de ações das vítimas 

(BAUER, 2012, p. 34). É importante lembrar que a desaparição compreendia toda uma ação 

clandestina das forças de repressão. A desaparição já acontecia, então, desde o momento do 

sequestro (principal forma de detenção) e da prisão em Centros Clandestinos de Detenção 

(CCD), sem nenhum tipo de informação ou resguardo legal. 

Porém, nos discursos e depoimentos dos perpetradores, surge também uma concepção 

quase idealizada da desaparição. Estas concepções entram no território do simbólico e da 

construção de sentidos. Elas também revelam que a desaparição de pessoas responde a uma 

visão na qual a ausência total e absoluta de qualquer vestígio, resto material ou imagem se 

traduz em inexistência. Abordar estes discursos desvenda os sentidos da desaparição na mente 

dos seus ideólogos e agentes, o que aqui serve para mostrar como o ato da imagem surge 

como um ato de resistência contra a distopia da desaparição. 

Em 1979, diante de uma plateia de jornalistas, Jorge Rafael Videla – o “presidente” 

Videla –, deu uma conferência de imprensa que foi transmitida ao vivo para todo o país. O 

encontro aconteceu num dos salões da Casa Rosada. A imagem desse sujeito nessa mise-en-

scène está gravada nas fitas e na memória visual coletiva da Argentina: um homem magro, de 

cabeça alongada e afiada, de denso bigode negro, com o cabelo penteado para trás, colado no 

crânio. Não usa uniforme. Veste um terno cinza ajustado ao corpo, à moda da década de 1970. 

O respaldo da requintada poltrona, quase um trono, aparece por trás dele e faz a figura parecer 

mais magra ainda. Gesticula. Em algumas respostas, curva-se para falar. Parece corcunda. 

Sorri. Seus olhos brilham quando acredita que deu uma resposta inteligente ou que lançou 

uma frase de efeito. Até hoje parece difícil acreditar no que se vê e se ouve. Eu mesmo não 

me acostumo a ouvir que um desaparecido não tem entidade, que não está nem vivo nem 

morto, e ver o ditador “mostrar” o que está dizendo sacudindo os braços como se alguma 

coisa estivesse se evaporando. Fugazmente, ao dizer isso, ao fazer o gesto, olha para cima. 

Para os céus? Para o ar? Para o nada? 
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O trecho perturbador da entrevista coletiva de Videla é parte da resposta dada para um 

desses jornalistas. José Ignacio López fizera menção às palavras do Papa João Paulo II, 

proferidas poucos meses atrás, sobre a situação dos detidos sem processamento judicial, sobre 

os direitos humanos e, em especial, sobre os desaparecidos. Videla respondeu em duas partes, 

a segunda é a que segue: 

Sí señor. Y con una visión cristiana de los Derechos Humanos – el de la vida es 

fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, la familia, de la 

vivienda, etc, etc, etc –, la Argentina atiende a los Derechos Humanos en esa 

omnicomprensión que el término “derechos humanos” significa... Pero yendo 

concretamente – porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión 

omnicomprensiva de los derechos humanos, a las que hizo referencia el Papa en forma 

genérica –, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, que es uno, o 

al desaparecido, que es otro… Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una 

incógnita el desaparecido; sí el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X; y 

si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. 

Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una 

incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo, está 

desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la 

consecuencia palpitante, viva, de esa desaparición, que es el familiar. Y a ese sí 

tratamos de cubrirlo, en la medida de lo posible. No tenemos más que eso, que se ha 

hecho. Si se nos ocurriera una idea mejor la aplicaríamos, por ahora no hay más que 

eso. (CONFERÊNCIA, 1979 ii) 

 

“É uma incógnita […]. Não tem entidade. Não está. Nem morto, nem vivo, está 

desaparecido”. As palavras de Videla estão além de qualquer senso de realidade. Naquele 

momento, milhares de pessoas já tinham sido exterminadas e outras centenas estavam detidas 

em Centros Clandestinos de Detenção (CCD). Covas comuns ou o fundo das águas do Río de 

la Plata ou do oceano Atlântico tornaram-se o túmulo anônimo e secreto de milhares de 

corpos. A real existência dos CCD, a realidade dos sequestros, a realidade das execuções, a 

realidade das torturas, dos roubos de crianças, etc., faziam parte de um real silenciado que 

devia ser ocultado. Contudo, nas palavras de Videla se revela que, além de uma finalidade 

política, a desaparição tinha também uma pretensão simbólica que, combinada com o 

funcionamento do aparato de repressão e desaparição, pugnava por instaurar o fenômeno do 

inexistencialismo. 

Irene Cardoso, num texto a respeito da tortura institucionalizada e clandestina no 

Brasil da ditadura, fala em “inexistencialismo” para se referir ao fenômeno pelo qual essa 

realidade se consolidou como um acontecimento inexistente para a sociedade brasileira: 

realidades inexistentes para a maior parte da população brasileira, não simbolizadas e, 

portanto, ausentes da memória e de uma certa construção da história (Cardoso apud 

CARDOSO, 2001, p. 192). Para Déotte (2006, p. 155-156) o inexistencialismo da guerra 

contemporânea radica na incapacidad de narrar aquello cuyo final desconocemos. A 

estratégia da desaparição tem por objetivo, então, alcançar o inexistencialismo através da ação 
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de um aparato de repressão e extermínio planificado para produzir aquela incapacidade de 

narrar pelo desconhecimento do seu desenlace, mas também através da imposição de um 

relato e de sentidos sobre os desaparecidos como incógnitas sem entidade. 

Caroline Bauer comenta que a ditadura argentina impedia a possibilidade de 

conceituar e representar a experiência [da desaparição] [...] com a indeterminação de uma 

das distinções binárias essenciais da sociedade, estar vivo ou morto (BAUER, 2012, p. 79). 

Porém, aquelas palavras de Videla vão mais longe ainda. Mais do que instalar a 

indeterminação do verdadeiro estado das pessoas desaparecidas, nesse discurso parece se 

filtrar o desejo de instalar aquela definição como a definição final ao tema dos desaparecidos. 

Forçado pela situação a dar uma resposta, uma definição, – lembremos que a entrevista estava 

sendo transmitida ao vivo pela televisão argentina –, Videla revela o anseio do desaparecedor 

sobre aquilo que ele fez desaparecer: “não tem entidade; não está; nem vivo, nem morto”. A 

ambição do desaparecedor consiste em converter o vazio da ausência no vazio da inexistência. 

Se, em relação ao concreto e realista, a resposta de Videla contribui com a desinformação e 

reforça as incertezas e a indeterminação sobre o real estado das pessoas desaparecidas, em 

relação ao simbólico, o binômio essencial da existência humana (estar vivo ou morto) é 

negado. Desta forma, o que foi feito desaparecer é colocado no não-lugar (u-topos) da não-

vida/não-morte.  

Videla se esforça para tentar dar essa explicação de forma cuidadosa. Para “mostrar” 

que um desaparecido não-está, que é um não-morto/não-vivo, que não-tem-entidade, em 

definitivo, que não-é. Para dar forma àquilo que ele quer instalar pelo discurso, ele só 

encontra recursos na descrição negativa. Na vontade de impor a sua concepção do 

desaparecido, Videla exige (à) linguagem: utiliza-a como recurso, mas acaba por exauri-la. 

No seu desejo pela interdição total de qualquer possibilidade de presença e de existência, 

acaba chegando numa concepção absoluta do desaparecido: o u-topos da não-vida/não-morte 

se traduz numa ausência na vida e ausência na morte, ou seja, num estado de ausência 

absoluta. Com suas palavras, o próprio Videla contribui para instalar a oniausência do 

desaparecido. 

A lógica negativa com que o perpetrador busca impor seu sentido à desaparição está 

presente em outros discursos da época. Meses antes daquela entrevista, o Comandante em 

Chefe do Exército da época, Roberto Eduardo Viola, proferiu para as tropas um discurso 

inflamado em que descreve a especificidade da “guerra” que estava sendo travada contra o 

“inimigo subversivo”. Esta era uma guerra não convencional, e não convencionais seriam 

suas consequências: esta guerra, como todas, deja una secuela, tremendas heridas que el 
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tempo y solamente el tempo puede restañar. Ellas están dadas por las bajas producidas; los 

muertos, los heridos, los detenidos, los ausentes para siempre (VIOLA, 1979, p. 5)  

No prefácio de “As palavras e as coisas”, Foucault cita o texto de Borges que o teria 

inspirado para escrever esse livro. Trata-se da taxonomia de uma “enciclopédia chinesa” que 

desafia os limites do pensamento.
32

 Para Foucault, aquele trecho de Borges desnudava a 

impossibilidade de conceber aquilo que a escrita de Borges permitia apresentar pela palavra. 

O mesmo acontece na taxonomia de “sequelas” que enumera Viola. O “ausente” não é quem 

está ferido, nem quem está detido, e também não está morto, está “ausente para sempre”. De 

novo a descrição negativa que condena a vítima a um não-lugar, mas aqui esta não-entidade 

acaba finalmente sentenciada à perpetuidade do seu não-estado. 

Num artigo publicado há quase vinte anos, Andrea Giunta (1993, p. 220) apontava 

para o contraste entre a presença da violência no campo da linguagem e sua ausência no 

campo da imagem nos anos da ditadura argentina.
33

 Os depoimentos de Viola e de Videla 

servem como exemplo da presença da violência da desaparição no território da palavra.  Tanto 

Viola confirma a existência de uma “guerra” – embora esta seja “invisível” e culmine na 

“ausência para sempre” do inimigo –, quanto Videla afirma a realidade dos desaparecidos – 

apesar de defini-los como uma não-entidade. A urgência do desaparecedor para impor seus 

sentidos impede que ele silencie a desaparição. Ocorre assim um paradoxo: ao mesmo tempo 

em que pretendem dar inexistência àqueles que foram desaparecidos, confirmam a existência 

do desaparecido. Mas esta não é a existência da vítima da desaparição enquanto indivíduo 

existente, senão a existência de uma ausência absoluta como um vazio (“não tem entidade”); 

em outras palavras, a existência da inexistência. É pelo recurso da palavra, por aquela 

exigência de linguagem (e à linguagem) que se pretende impor a inexistência. Ao afirmar a 

ausência absoluta dos desaparecidos, a palavra não é interditada. Pelo contrário, exigida ao 

máximo, ela está presente e se instala para interdizer a pergunta “onde eles estão?” com a 

afirmação “não-(mais)-está”. Assim, a tensão entre a presença discursiva e a ausência visual 

da violência apontada por Giunta aparece de maneira dramática naquele depoimento. Mas isto 

também revela a diferença de valor dada, pelos próprios perpetradores, ao resto material e 
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 “los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, 

e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h]incluidos en esta clasificación, i]que se agitan como locos, j] 

innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el 

jarrón, n] que de lejos parecen moscas.” (Borges apud. FOUCAULT, 2011, p. 9) 
33

 A questão sobre as imagens do horror da ditadura será tratada mais adiante neste capítulo. Contudo, vale 

reiterar que Giunta faz menção à circulação de imagens durante o período do terrorismo de Estado na 

Argentina.  
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visual, por um lado, e à presença da linguagem, por outro. O nazismo já tinha dado conta 

disto:  

Ni siquiera bastaba con asesinar: porque en la “Solución Final”, los muertos nunca 

“desaparecían” lo suficiente. Más allá de la privación de la sepultura […] los nazis se 

dedicaron, racional o irracionalmente, a no dejar “ningún rastro”, a hacer desaparecer 

cualquier resto. (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 40-41) 

 

Exterminar a vida para depois desaparecer a morte. Apagar as provas. Ocultar. O fim 

da vida não bastava. Não devia sobrar nada para ver. No caso nazista, nem mesmo o vazio 

devia sobrar. Por isso mesmo, eles até plantaram florestas de pinheiros sobre os campos de 

morte. A respeito do genocídio perpetrado pelo nazismo, Didi-Huberman (2008, p. 38), fala 

em um maquinário de desimaginação nazista. Tornar Auschwitz inimaginável seria fazê-lo 

inacreditável: 

Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no 

podrá haber ninguna certidumbre porque con vosotros serán destruidas las pruebas. 

Aunque alguna prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de ustedes llegara a 

sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para 

ser creídos. (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 38)
34

 

 

“Os fatos que vocês contam são monstruosos demais para acreditar”. De novo, como 

no discurso de Videla, para aquele oficial da SS a presença da palavra não representa uma 

ameaça ao projeto pela instauração da inexistência dos acontecimentos. Embora os nazistas 

também tivessem interditado a linguagem, fazendo desaparecer a morte da fala dos campos de 

concentração,
35

 aquela afirmação de um SS parece apontar para uma diferença de valoração 

da prova material/visual sobre o testemunho oral. A mesma lógica encontra-se no depoimento 

de Videla. O testemunho oral, para eles, não conta como “evidência” (como foi dito no 

capítulo anterior, do latim “evidentia”: claridade, visibilidade). Afirmar que existem 

desaparecidos não é “evidência”. Também não era evidência, para aquele SS, o que algum 

eventual sobrevivente do inferno pudesse contar. Voltando a argumentações do capítulo 

anterior, é, entendo eu, a iconofilia ocidental e cristã o que pode explicar a necessidade do 

desaparecedor de priorizar o desaparecimento dos restos e a interdição da imagem.  

Russel Jacoby comenta que vivemos numa sociedade obcecada e mediada pelas 

imagens. Elas nos circundam onipresentes. Numa realidade onde tudo – citando Jaques Ellul – 
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 Didi-Huberman extrai esta frase do livro de Primo Levi “Les Naufragés et les rescapes”. Ela é atribuída a um 

SS e é parte do testemunho de Simon Wiesenthal. 
35

 Um dos testemunhos de sobreviventes presentes no filme “Shoah”, de Claude Lanzmann (1986), conta a 

proibição do uso da palavra “morto” no campo de concentração de Vilna, onde em 1944, judeus foram 

forçados a desenterrar corpos para serem incinerados. No seu lugar devia ser dito “Figuren”, que pode ser 

traduzida como “boneco” ou “marionete”. Também era utilizada, pelos alemães a palavra “Shmattes”: 

“pedaços de pano”.  
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está subordinado à visualização e nada tem sentido fora dela, vivemos encapsulados numa 

era da visualização extrema (Ellul apud JACOBY, 2007, p. 18). Se a desaparição é uma 

forma de extermínio, que além da eliminação da vida, esforça-se pelo apagamento total das 

evidências do acontecimento, seu fim absoluto é a não presença material e visual. Sem esses 

restos materiais e visuais não haveria sentido, pois, se nesta sociedade é unicamente através 

da visualidade que se fornece sentido, o não-visual é o não-sentido. Numa era de iconofilia 

extrema na cultura ocidental e cristã, consolidada em si mesma através de um forte vínculo 

com as imagens, seria então a desaparição, enquanto interdição da prova material e visual do 

seu acontecimento, a metodologia concebida para atingir o inexistencialismo. Principalmente 

com a chegada dos meios técnicos de registro e reprodução da imagem, quanto mais se tem 

consolidado a onipresença da imagem e a fé no registro visual, quanto mais tem sido 

assimilado o conceito de “evidência” como confirmação de realidade, quanto mais se têm 

consolidado a ilusão de onicontemplação da realidade no senso comum ocidental, mais a 

desaparição é idealizada como forma de extermínio. Quanto mais fé existe na imagem e na 

onicontemplação do mundo através dela, mais a desaparição se aproxima do objetivo do 

inexistencialismo. 

Hans Belting (2005, p. 75) afirma que o pensamento iconoclasta está obcecado em apagar 

certas imagens da mente das pessoas a partir da destruição dos suportes físicos, os corpos 

tangíveis e visíveis dessas imagens. Na prática da desaparição, parece reverberar esta 

mentalidade. É pela ocultação e supressão do ser-vivo, primeiro, e do ser-morto, depois, que o 

desaparecedor acredita ser possível alcançar a inexistência do outro. O desaparecedor escolhe 

fazer desaparecer porque sabe da necessidade de sumir com o corpo para interditar a morte, 

mas também porque acredita e tem fé na imagem. Para realizar a desaparição absoluta, ele 

precisa sumir com o corpo, mas também interditar a imagem. Numa cultura em que a ilusão 

de onicontemplação consolidada no senso comum se sustenta na onipresença da imagem e no 

valor de imagem-evidência dado à imagem técnica, sem imagem não há presença, acredita o 

desaparecedor. A violência do desaparecedor não é somente contra o corpo, mas contra a 

“evidência” do corpo. Ocultar, esconder, apagar, evaporar, desintegrar, sumir com a 

existência do evidente. Esta é a fantasia perversa do desaparecedor, a de atingir a desaparição 

absoluta, convertendo finalmente a ausência em inexistência. 

No final de sua resposta, Videla mais uma vez exige às palavras, e estas mais uma vez 

revelam. Se nada pode ser feito diante da não-entidade da desaparição, Videla diz atender, 

preocupar-se, pela “consequência palpitante, viva, dessa desaparição”. “O familiar”, ele diz, e 

conclui: “a ese sí tratamos de cubrirlo”. Ele parece colocar uma estranha ênfase nessa palavra. 
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Pausado, pronunciando claramente toda a palavra, é quase um parêntese na enunciação da 

frase. Teria ele percebido o duplo sentido da palavra? Ele poderia ter dito “asistirlo”, mas 

não, ele usa o verbo “cubrir”, que também significa “ocultar”, “tapar”. Assim, esse final da 

resposta se converte em mais uma confissão do desejo do desaparecedor, talvez o último 

estágio: ocultar ou tapar a consequência viva e palpitante da desaparição.
36

 

É neste sentido que a imagem vem a ser instalada como resistência contra a violência 

física e discursiva da desaparição que pretende negar a existência. A resistência pela imagem 

é concebida, nesta mesma cultura iconófila, como a resistência da existência. Esta resistência, 

porém, acontece em diferentes níveis, é de diferentes tipos e responde a diferentes 

necessidades. Desde a resistência de dentro da desaparição, até a necessidade de instalar algo 

que dê conta da desaparição e dos vazios da ausência, interditando assim o vazio da 

inexistência; da necessidade de fazer sobreviver uma “evidência” que derrube o maquinário e 

a retórica da desaparição, à necessidade da arte como auxílio na elaboração de um vazio 

irrepresentável, a imagem está no olho do furacão. Contra o anseio do desaparecedor, a 

imagem é uma necessidade. 

 

2.2  Interiores da desaparição 

 

Como foi dito no começo do capítulo, a resposta de Videla e o discurso de Viola são parte 

de uma retórica da desaparição que revela uma idealização da metodologia de extermínio. Por 

outro lado, esses discursos representam o que desde os perpetradores é revelado para o 

exterior da desaparição. O concreto e real do método elaborado a partir da sistematização do 

sequestro, da detenção em centros clandestinos, da tortura, do assassinato e da ocultação ou 

destruição dos corpos não era revelado para o exterior. A única coisa pública era a retórica 

que procurava instalar ou impor os sentidos da desaparição, por mais surreais que eles fossem. 

A ação concreta, por outro lado, sustentava-se na lógica da ocultação e do secreto. 

Tendo como finalidade última a eliminação da política – ou em termos kantianos, diz 

Jean Louis Déotte, da cultura –, a política da desaparição procura, além de aniquilar aqueles 
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 Em 5 de julho de 2012 – coincidentemente, a mesma semana em que este texto foi tomando forma – Jorge 

Rafael Videla e mais dez repressores da ditadura foram condenados pelo crime de roubo de crianças durante a 

ditadura. A justiça argentina considerou que cada um deles havia participado, com diferentes 

responsabilidades, do plano sistemático de roubo de bebês nascidos, muitos deles, nos centros clandestinos de 

detenção, onde suas mães foram torturadas e desaparecidas. Bebês ocultados, “cubiertos”, como queria o 

ditador. Centenas deles são hoje adultos que ainda desconhecem sua verdadeira identidade e que, portanto, são 

desaparecidos sem sabê-lo. Mas aos poucos eles vêm aparecendo, sendo descobertos, e recuperando sua 

identidade. Filhos de desaparecidos, consequências palpitantes e vivas da desaparição. 
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que “estão de mais”, eliminar a publicidade ou la exhibición del acto político en la plaza 

pública: 

La acción de la desaparición no debe ser exhibida en la plaza pública. La 

administración se reserva la exclusividad de lo que era hasta ahora tarea de todos: la 

preservación del cuerpo social. Sólo los móviles de los actos mismos (actos de 

secuestro, de traslado, de detención, de tortura, de aniquilamiento, de borradura de las 

huellas) son susceptibles de ser proclamados públicamente. El secreto, por lo tanto, 

envuelve toda la administración y sus procedimientos que tienen como finalidad, o 

mejor, como contra-finalidad, la constitución de sociedades secretas, con sus 

jerarquías y sus ritos de iniciación. (DÉOTTE, 2006, p. 155)  

 

Mas além do segredo como necessidade fundamental do projeto da desaparição, a 

sistematização de sequestro, detenção e tortura e posterior eliminação, deram a esta política da 

não-política outra de suas especificidades:  

Contrariamente a la barbarie “clásica” [...] ahora no se deja atrás a cadáveres 

mutilados. Es que la sociedad moderna que describe Tocqueville en La Democracia en 

América, a diferencia de la sociedad aristocrática y jerárquica que excluye al enemigo, 

a lo no-humano, al homo sacer, incluye ahora sin límite y, por lo tanto, absorbe, traga, 

neutraliza. Es la gran diferencia entre la expulsión de los judíos y de los musulmanes 

por Isabel la Católica al fin del período medieval y la inclusión disolvente en la 

Siberia de Stalin o en los campos de Hitler. (DÉOTTE, 2006, p. 155) 

 

A desaparição engole. Na Argentina existe uma gíria para definir a experiência do 

sequestro e detenção ilegal pela repressão: estar “chupado”, ser sugado para dentro. O lugar 

da desaparição é o interior hermético que absorve e engole. E dentro desses lugares da 

desaparição existem outros interiores, ainda mais herméticos: as câmeras de gás, nos campos 

de concentração, ou os aviões da morte. O êxito da desaparição também depende do 

hermetismo e da ocultação desses lugares.  

Em Auschwitz, o hermetismo exigia que nem mesmo as vítimas das câmeras de gás 

soubessem, até o último momento, que interiores eram aqueles para onde eram levados. No 

setor das câmeras de gás e dos crematórios era proibido fotografar. Diante do avanço aliado e 

da derrota iminente, as câmeras de gás e os crematórios foram implodidos e foi dada a ordem 

de destruição dos documentos existentes sobre as vítimas e sobre os procedimentos de 

aniquilamento (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 42). 

O primeiro interior, durante o nazismo, foi o gueto. No coração da cidade, outra cidade 

era delimitada. Os traslados para as fábricas de desaparição, afastados dos centros urbanos, 

era o passo necessário para ocultar o extermínio. Isso acontecia longe, fora do alcance dos 

olhos da cidadania. Do interior do gueto, para o exterior das cidades para, finalmente, 

desaparecer no buraco negro dos campos de desaparição. Na Argentina, a cidade engolia. O 

buraco negro estava, muitas vezes, no coração dos centros urbanos. Não havia Sibéria. A 
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desaparição não era iniciada de dentro para concluir num interior que ficava longe. A 

desaparição na Argentina acontecia dentro e para dentro. Era um processo de introspecção da 

vítima, levada sempre para mais um interior ainda mais profundo. Como nas bonecas russas, 

do sequestro até a sala de tortura, os seres humanos atravessavam camadas para esse interior: 

para o interior do veículo sem identificação, que entrava no centro clandestino de detenção e 

que entrava na sala de tortura. 

Diferente do genocídio nazista, o extermínio não era a única finalidade do aparato 

repressivo argentino. A infraestrutura repressiva ilegal estava montada também para a pronta 

arrecadação de informações. Para isso, além da tortura, era importante que transcorresse o 

menor tempo possível entre o sequestro e o “interrogatório”. Os bons ensinamentos franceses 

e norte-americanos sugeriam: extraer la información del prisionero lo más rápido posible (…) 

y después meterlo tres metros bajo tierra (Martins Filho apud BAUER, 2012, p. 41).
37

  

Por estes motivos, a logística e a infraestrutura da desaparição na Argentina estava 

baseada numa estratégia de ocultamento e dissimulação dos lugares e das ferramentas da 

desaparição.
38

 Em 1984, o relatório final da Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas, intitulado “Nunca más”, fez o levantamento de 340 Centros Clandestinos de 

Detenção na Argentina (CONADEP, 1998). Alguns se encontravam nas proximidades das 

zonas urbanas, mas outros estavam encravados no interior das cidades. O CCD “Virrey 

Ceballos” ficava no bairro de San Cristóval, numa casa que tinha sido doada em 1960 para o 

Estado (www.desaparecidos.org). “Automotores Orletti”, o CCD que também era o centro de 

operações em Buenos Aires da Operação Condor, ficava numa antiga oficina mecânica, 

alugada pelo seu antigo proprietário para um agente encoberto do serviço de inteligência 

argentino em 1975 (BAUER, 2012, p. 19). O “Pozo de Quilmes” (figura 6) era uma casa 

localizada no meio de um bairro dessa localidade (CONADEP, 1998, p. 90). O complexo 

edilício da Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) – hoje convertido no Espacio para la 

Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derecos Humanos – onde funcionou um dos 

mais emblemáticos CCD, fica sobre uma das avenidas mais movimentadas de Buenos Aires, a 
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 Os subsídios teóricos para a experiência repressiva no Cone Sul provinham da doutrina francesa de guerra 

revolucionária e da teoria estadunidense de contrainsurgência e guerra de baixa intensidade. Os primeiros 

contatos de militares argentinos com a doutrina francesa datam de 1956. Em 1957, militares que haviam 

participado das guerras da Indochina e da Argelia, foram recebidos pela Escola Superior de Guerra na 

Argentina, ficando naquela instiuição por cinco anos. Nos anos seguintes, uma centena de oficiais argentinos 

viajou para a Argelia como “viagem de estudos” (BAUER, 2012, pp. 37-39). 

 
38

 Tradução de “outils de la disparition”, termo utilizado por Didi-Huberman para falar das câmeras de gás de 

Auschwitz (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 41), também traduzido para o castelhano na edição espanhola deste 

livro como “herramientas de la desaparición”. No entanto, a palavra “outils” também poderia ser traduzida, 

para o português, como “instrumentos”. 
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poucas quadras do estádio do River Plate, palco da final da Copa do Mundo de 1978. Na 

cidade de Carlos Paz, na província de Córdoba, um dos CCD funcionava no que tinha sido a 

casa de um sequestrado. O nome dado para este local fala por si: “el embudo” (“o funil”) 

(CONADEP, 1998, p. 98). Como os alemães fizeram com as câmeras de gás e os crematórios, 

alguns CCD também foram implodidos. Mas nem todos. Afinal de contas, eram interiores 

secretos ocultados pelas suas exterioridades. Por fora não mostravam o que eram por dentro. 

Eram outra coisa. Como a ESMA, que depois da ditadura continuou funcionando por muitos 

anos como escola militar. Do mesmo modo, os aviões da morte eram, por fora, apenas aviões. 

 

 
Figura 6. Centro Clandestino de Detenção “Pozo de Quilmes”. Fotografia. (CONADEP, 1998, p. 118) 

 

Ao falar do lugar das imagens, Hans Belting faz referência às reflexões de Michael 

Foucault sobre as distinções entre espaço e lugar: 

[...] Foucault habla de heterotopías, para referirse a lugares que se relacionan de modo 

antitético o alternativo con lugares del mundo vital. Aquí se incluyen los lugares 

sagrados y también los prohibidos, lo mismo que aquellos lugares en los que se 

excluye a partes de la sociedad, como los son las clínicas psiquiátricas, las cárceles y 

los asilos para ancianos. El cementerio se incluye también de manera especial. El 

traslado de los cementerios a las orillas de la ciudad llevó en la Modernidad a la 

experiencia de una segunda ciudad, distinta, […] simétrica en relación con la ciudad 

de los vivos. (BELTING, 2007, p. 81) 

 

http://www.desaparecidos.org/
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Os interiores da desaparição encaixam-se nesta descrição, mas apenas em parte. É 

verdade que eles são lugares proibidos e excludentes, mas diferente daqueles lugares citados, 

é essencial para seus propósitos ocultar sua natureza proibida ou heteronômica dos “lugares 

do mundo vital”. A ocultação e dissimulação pretendem emanar uma imagem de normalidade. 

A especificidade interna dos lugares da desaparição é possível pela ocultação do seu 

verdadeiro funcionamento para o exterior. Isto é, ao mesmo tempo, sua principal 

especificidade.  A carroceria dos veículos e as fachadas dos CCD eram as interfaces anônimas 

necessárias para poder executar o que, em princípio, seria intolerável para o “mundo 

exterior”. Aqueles eram os limites entre dois universos, invisíveis para os de fora, mas 

explícitos para os de dentro. Sobre estes interiores herméticos e ocultos diz Déotte: 

 “Los lugares de la acción […] son simples oficinas anónimas donde existe una 

entrada para el público pero no una salida. Dos territorios lindan en ciertos puntos 

formando zonas de pasaje, generalmente en sentido único, mediante las cuales el 

universo del secreto desvitaliza y ahoga al universo de la exhibición al mismo tiempo 

que extrae de él los materiales de su funcionamiento.”   (DÉOTTE, 2006, p. 155) 

 

Não é de se estranhar que a proibição da imagem seja fundamental para a manutenção 

do segredo desses interiores que, por sua vez, também eram secretos. Como foi dito, estava 

proibido fotografar perto das câmeras de gás e dos crematórios em Auschwitz. Do mesmo 

modo, na Argentina ficou instalada a ideia de que não existem imagens do horror do 

terrorismo de Estado. Confirmar esta ideia serve para consolidar o “êxito” da estratégia de 

ocultação da prática da desaparição. Ao dizer que os interiores da desaparição só foram 

descobertos com o final da ditadura, confirma-se o segredo do seu funcionamento. 

Independentemente da real existência ou não de imagens do horror na Argentina e de um 

êxito real da logística da ocultação – principalmente durante a ditadura –, a consolidação 

social desta ideia diz muito sobre a maneira pela qual a sociedade argentina da pós-ditadura 

constrói os sentidos sobre o terrorismo de Estado e, principalmente, sobre seu papel durante 

os acontecimentos: afirmar o êxito da ocultação do que estava ocorrendo justifica seu 

desconhecimento e alivia a consciência social. 

Num artigo recente, Luis Ignacio García e Ana Longoni (2012) debatem a respeito da 

existência ou não do que eles chamam “imagens do horror do terrorismo de Estado” na 

Argentina. Segundo os autores, a afirmação da não existência destas imagens é antes um lugar 

comum instalado como sentido do passado, do que um fato verdadeiro. Textualmente eles 

afirmam: 

Existe un lugar común instalado en los estudios sobre imagen, memoria e historia 

reciente en Argentina: carecemos de imágenes del horror. No habría una foto (ni 

imagen fílmica) que documente el accionar del terrorismo de Estado, que testimonie 

sus mecanismos. No existiría por ende una imagen que arranque siquiera un residuo 
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de la experiencia de los detenidos-desaparecidos en los centros clandestinos de 

detención y exterminio. La relación entre fotografía y desaparición aparecería signada 

por un hiato, una cesura, un vacío insalvable. (GARCÍA; LONGONI, 2012, p. 12) 

 

Os autores deste artigo levantam a tese contrária, afirmando que sim, existem 

“imagens do horror” na Argentina. Não são estas imagens do horror, advertem os autores, 

aquelas que portam, desde 1977, os familiares das vítimas do terrorismo de Estado, nem as 

imagens dos CCD, ou as fotografias de túmulos anônimos e ilegais ou de covas comuns que 

circularam pela imprensa marrom na transição para a democracia. Diferente destas “fotos do 

antes” e “fotos do depois” da desaparição, García e Longoni afirmam a existência de 

“imagens do durante”: 

Imágenes del aparato de inteligencia y la burocracia militar y policial, que a pesar del 

carácter ilegal y clandestino de su accionar, continuó registrando regularmente las 

detenciones, los procedimientos, las confesiones arrancadas mediante tortura, las 

“investigaciones de inteligencia”, etc. Fueron públicas, formaron parte de expedientes 

judiciales y tuvieron valor de prueba. Son los restos, la resaca, y, ojala, las puntas del 

iceberg de un archivo del terror en la Argentina aún por reconstruir. (GARCÍA; 

LONGONI, 2012, p. 12) 

 

Neste artigo em particular, os autores discutem a respeito das chamadas “fotografias 

de Basterra”. É com esse nome que ficou conhecido um grande conjunto de negativos que 

Víctor Melchor Basterra, detido-desaparecido na ESMA, conseguira extrair em segredo deste 

Centro Clandestino de Detenção. Sobre este conjunto, os autores chamam a atenção para a sua 

escassa circulação pública, por um lado, e para a forma parcial e até manipulada dessas 

circulações.
39

 

Recorrendo a várias fontes, García e Longoni reconstruiram a totalidade do conjunto 

destas fotografias que Víctor Basterra tirou da ESMA: em torno de cem fotografias de 

repressores tiradas por Basterra, outros detentos ou pelos próprios militares para a falsificação 

de documentos; fotografias tiradas por um militar mostrando a participação de militares num 

culto religioso; fotografias da espionagem a Ricardo René Haidar pouco antes de ser 

sequestrado e desaparecido na ESMA; fotografias realizadas às escondidas por Basterra e 

outros sequestrados do porão, dos escritórios de inteligência, do estacionamento do CCD e de 
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 Numa primeira versão daquele artigo, que chegou a mim enviado por Luis Ignacio García, a quem agradeço 

novamente pela contribuição, García e Longoni enumeram o que confirgura, num princípio, o corpus de 

imagens do durante: a) fotografias da imprensa da época, publicadas ou não e realizadas por fotojornalistas; b) 

fotografias que as forças repressivas repassavam para a imprensa, como parte da informação oficial; c) ao redor 

de dez mil fotografias da polícia da província de Córdoba, muitas delas de presos políticos; d) fotografias da 

Dirección de Inteligencia de la Policia de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA); e) fotografias de argentinos 

detidos no Paraguai ou de paraguaios detidos na Argentina e que formam parte do Achivo del Terror de 

Paraguay; f) fotografias das freiras francesas Léonie Duquet e Alice Domon tiradas no porão da ESMA em que 

as religiosas aparecem com uma bandeira do grupo Montoneros.  A fotografia foi enviada à mídia internacional 

para fazê-las parecerem membros do grupo “subversivo”; f) por último, as citadas “fotografias de Basterra”.  A 

escolha pelo termo “imagens do durante” serve para agrupar neste corpus visual tanto as fotografias “públicas” 

quanto as “secretas” ou, como serão chamadas neste capítulo, as “de dentro”. 
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documentos confidenciais; e ao redor de vinte fotografias de desaparecidos de frente e de 

lado, tipo arquivo policial, tiradas pelos militares.  

Uma pequena, porém significativa parte deste último conjunto foi publicada por 

Marcelo Brodsky como uma espécie de prefácio do livro “Memória en construcción: el 

debate sobre la ESMA” (BRODSKY, 2005).
40

 É a partir destas fotografias e do uso que delas 

faz Brodsky que é possível, entendo eu, continuar a indagar sobre as tensões entre o que 

pretende ser ocultado pela política, pela retórica e pela prática da desaparição e as 

necessidades da imagem como resistência. 

Contudo, aqui a leitura dessa resistência parte de uma concepção diferente – mas que 

não refuta – aquela dada por García e Longoni ao conjunto de fotografias extraídas por 

Basterra do CCD-ESMA. Mais do que imagens do durante, como apontam aqueles autores, 

diante das características secretas e proibidas do lugar de onde elas vêm, talvez devamos falar 

em imagens do dentro. Acredito que não é como imagens do durante que estas fotografias 

aproximam-se daquilo que pode ser chamado de imagens do horror de situações-limite. É 

enquanto imagens do dentro que estas fotografias adquirem sua especificidade. Este tipo de 

imagem tem se filtrado de outros interiores secretos. Neste sentido, o caso das quatro 

fotografias que, em Agosto de 1944, prisioneiros judeus conseguiram realizar e extrair 

clandestinamente de Auschwitz é paradigmático. Também é paradigmática – e polêmica – a 

abordagem das mesmas que realizara Georges Didi-Huberman (2004). 

Víctor Melchor Basterra foi “chupado” em outubro de 1977. Operário da indústria 

gráfica e militante das Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), ele permaneceu desaparecido no 

CCD-ESMA até dezembro de 1983. Basterra conseguira sair, foi devolvido. Seu destino foi 

diferente de outros milhares de desaparecidos que nunca retornaram. Basterra se tornou mão 

de obra escrava para ser utilizado no laboratório fotográfico montado dentro desse CCD.  

O laboratório foi montado com o trabalho forçado de detidos vindos de outros campos 

de concentração. Era parte de um “setor de documentação” (GARCIA; LONGONI, 2012, p. 

13). Entre suas funções, servia na falsificação de documentos utilizados nas operações ilegais 

dos grupos de força tarefa. Contudo, apesar de que a estratégia da prática da desaparição 

supunha o total apagamento de fontes que evidenciassem o crime, este laboratório (como 

outros montados em outros CCD) também servia para uma burocracia interna, e também 
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 No espírito do seu artigo – advertir que a ideia da inexistência de imagens do “durante” é um lugar comum e a 

necessidade de realizar um verdadeiro arquivo visual do horror na Argentina –, García e Longoni questionam o 

carater sesgado e a ausencia de informação sobre a verdadeira dimensão e características da seleção e 

apresentação feita por Brodsky. 
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secreta, que confeccionava documentos, relatórios e fotografias. Uma burocracia da 

desaparição: 

Mesmo que a arbitrariedade e a clandestinidade tenham pautado o funcionamento dos 

órgãos de inteligência, de informação e do aparato repressivo, as ditaduras civil-

militares de segurança nacional foram regimes com sofisticada organização 

burocrática, envolvendo instituições civis e militares. A prática desses órgãos implica 

elaborar registros, relatar informes, organizar prontuários e arquivos. Manter e 

alimentar esses registros, acumular informações e ordená-las constituiu-se parte das 

tarefas habituais desses regimes. (BAUER, 2012, p. 26) 

 

Entre 1980 e 1983, período de funcionamento do laboratório da ESMA, Basterra 

secretamente copiou e ocultou qualquer tipo de material que servisse de prova numa eventual 

– e até 1983, intimamente improvável – liberdade. Em segredo dentro do secreto, Basterra 

arrecadava evidências, algo para mostrar que não era para ser “exibido na praça pública”. 

Porque sabia que não era para ser mostrado. Eram imagens e documentos restritos ao interior 

da desaparição. A esse interior que só se reconhecia de dentro. Interiores que se distinguem 

como diferentes unicamente de dentro. Lembremos suas interfaces invisíveis do lado de fora.  

Basterra também conheceu a zona de passagem no sentido contrário. Saiu de dentro de 

onde a maioria foi absorvida até a dissolução. Saídas esporádicas primeiro, sempre 

monitoradas pelos militares, até ganhar sua liberdade em dezembro de 1983. Durante um 

tempo, continuou sendo monitorado. Mesmo assim, correndo os riscos que isso envolvia, aos 

poucos, Víctor Melchor Basterra foi extraindo os negativos. Mais de uma centena de imagens. 

O interior que chupava, vomitava imagens. Entre essas imagens estava a fotografia de 

Fernando Rubén, irmão de Marcelo Brodsky. 

“Memória em Construcción: el debate sobre la ESMA” (BRODSKY, 2005) não é um 

livro de artista, mas apresenta um uso e uma abordagem específica dessas fotografias tiradas 

de dentro da ESMA de detidos-desaparecidos. As primeiras quatorze páginas são 

completamente negras e vazias. Na décima-quinta, o vazio escuro é recortado por uma 

fotografia do peito para cima de um jovem de camiseta diante de um fundo branco. A 

camiseta está suja. O jovem olha para frente. Encara. Tem olheiras. A sombra um pouco 

deformada que se projeta na parede, à direita da imagem (esquerda do jovem), denuncia que a 

fonte de luz vem da esquerda. Isso se reflete também no rosto e no corpo do rapaz. Todo ele 

aparece dividido entre luz e sombra. O lado direito do seu rosto aparece iluminado, o 

esquerdo em penumbra. O mesmo em relação aos ombros. A legenda em letras brancas e 

pequenas diz “Fernando Ruben Brodsky fotografiado en la ESMA – continua desaparecido” 

(figura 7) (BROSKY, 2005, s/p).  
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Figura 7. Fernando Ruben Brodsky fotografado na ESMA – continua desaparecido. [1977?]. Fotografia. 

(BRODSKY, 2005, p. 15) 

 

     
Figuras 8. Direita: Juan Carlos José Charavalle fotografado na ESMA – continua desapaparecido. Esquerda: 

Pablo Armando Lepiscopo fotografado na ESMA – continua desaparecido. [1977?]. Fotografias. (BRODSKY, 

2005, pp. 16 e 19) 
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Depois daquela, seguem mais onze fotografias de detidos na ESMA. Apesar de não seguir 

um padrão específico, todas foram tiradas de frente. Em todas parece haver alguma fonte de 

luz artificial apontada diretamente para as pessoas. Ninguém sorri. Alguns parecem cansados. 

Outros resignados. Alguns apavorados. Juan Carlos José Chiaravalle (figura 8, direita) 

esconde levemente a mão esquerda por trás da sua perna, o seu olho esquerdo parece 

desviado. Maria Elsa Garreiro Martinez de Villaflor aparece de corpo inteiro, veste um 

casaquinho de lã, tem a cabeça levemente reclinada para o lado. Enrique Néstor Ardeti não 

olha diretamente para a câmera. Pablo Armando Lepiscopo (figura 8, esquerda) também 

esconde a mão esquerda, só que de maneira mais evidente. Os cadarços da senhora Ida Adad 

estão desamarrados. Josefina Villaflor está séria, carrancuda, talvez porque a fonte de luz seja 

muito intensa para quem acabaram de tirar a venda dos olhos.  Sosa, sem prenome, é o único 

que aparece algemado. Elsa, sem sobrenome, é a única que está de olhos fechados; ela foi 

posteriormente liberada. Também Nora foi posteriormente liberada. Graciela Estela Alberti 

parece tranquila, ou resignada, também cansada; a foto dói (figura 9). Alberto Eliseo Donadio 

veste camisa, está penteado e tem as mãos por trás do corpo, mas parece assustado. Três 

breves textos fazem parte deste prefácio. O primeiro explica a origem das fotografias. O 

segundo, escrito por Marcelo Brodsky, tem como título “Sacar fotos” [“Tirar fotos”]. Vale a 

pena ser transcrito integralmente: 

Sacar fotos 

“Te equivocaste, Marcelo”, dijo Basterra, “yo no saqué las fotos”. “Pusiste en 

el libro que yo las había sacado, y en realidad las sacaron ellos. Yo sacaba las 

fotos de los milicos, para hacerle los documentos, pero las de los compañeros 

las sacaban ellos, tenían un fotógrafo que hacía eso”. 

“Yo no apreté el botón”, aclara. “Pero un día, trabajando en el laboratorio, vi 

que tenían una pila de fotos para quemar, era ya el 83, viste, ya se venían los 

cambios. Y entre ellas vi mi retrato, mi propia foto cuando me acababan de 

chupar, la que sacaron el mismo día en que nos fotografiaron a todos contra la 

misma pared. Entonces metí la mano en la pila, y me guardé los negativos que 

pude agarrar, los escondí entre la panza y el pantalón, ahí los puse, cerca de 

los huevos”. 

“A esa altura parecía que habían decidido perdonarme la vida, que había sido 

un buen muchacho y merecía seguir viviendo, vigilado pero, en fin, 

inofensivo. No podían pensar que en cuanto pude saqué [tirei] las fotos de la 

ESMA de a poquito, en las salidas, entonces sí metidas bien la zona de abajo, 

entre los huevos y el culo. No me revistaban casi, pero si llegaban a encontrar 

una de esas fotos, era boleta [homem morto].” 

¿Qué es sacar una foto? Es decir “sonrían que disparo”, tal vez. Es ir de viaje 

con la máquina colgando, apuntando a todos lados, buscando. Disparar. Cazar 

realidades, inventar combinaciones, relacionar objetos, ideas, tiempo… Es 

encontrar, fundamentalmente, el momento adecuado para hacerlo. Es saber 

elegir – la luz cambia, el coche pasó –. Ya es tarde.  

Y a veces sacar una foto es jugarse la vida. Y se puede sacar la misma foto dos 

veces, y dos veces jugársela. Negativos apenas reconocibles del de un 
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fotógrafo cualquiera de pasaportes o DNI [Documento Nacional de Identidad]. 

Películas, rastros de rasgos, sombras y luces, la escala de grises. Ansel Adams 

difundió lo de la escala, del uno al nueve. Los tonos medios, el negro puro. El 

negro infinito, el agujero. El brillo del blanco, la luz.  

Retratos de personas, marcas de su paso por un lugar siniestro. Pruebas. La 

realidad ahí, puta, persistente, insistente en su pretendida totalidad. Y el 

fotógrafo también ahí. Preso, usado, mandado con desprecio. “Haceme estos 

documentos”, mandó el jefe. “Los necesito para mañana, como hiciste esa otra 

vez”. Es una cédula para Lata Liste, el dueño de Mau Mau. 

Y el fotógrafo es bajito, inofensivo, callado. Parece que no está. Hace su 

laburo en el laboratorio del sótano, no habla demasiado. Hasta lo confunden 

con uno de ellos.  

Me equivoqué, es cierto, Víctor. No apretaste el gatillo. Pero sacaste las fotos, 

y lo hiciste dos veces. Y las dos se te fue la vida en ello. Las sacaste de la pila, 

las salvaste de la hoguera, las quitaste del olvido.  

Y después las sacaste de nuevo. Las pusiste ahí abajo, muchos huevos 

[colhões], la verdad, y las llevaste afuera, ¿al mundo real? Las escondiste 

adentro y las sacaste afuera, claro que las sacaste, Víctor. Las sacaste dos 

veces aunque no hayas apretado el gatillo. (BRODSKY, 2005, p. 31)  

 

 
Figura 9. Graciela Estela Alberti fotografada na ESMA – continua desaparecida. [1977?]. Fotografia. 

(BRODSKY, 2005, p. 25) 
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Tirar as fotos foi extraí-las de dentro. É para isso que atenta Marcelo Brodsky no seu 

texto. A práxis da imagem não está no ato fotográfico, senão nas condições do ato do roubo, 

da ocultação e da extração dos negativos. Uma necessidade vital pela sobrevivência da 

imagem se revela no “diálogo” entre Basterra e Brodsky. A imagem devia sobreviver, valia a 

pena arriscar a vida para isso, era necessário. Uma prova de existência? Uma evidência. 

Enfiar a mão para agarrar a imagem, a própria imagem. Recuperá-la. Tirá-la do domínio 

deles, para que volte para o domínio próprio. 

Décadas antes, em agosto de 1944, um grupo de judeus, também utilizados como força 

de trabalho escrava, conseguiu realizar e extrair umas poucas imagens do processo de 

extermínio e desaparição de Auschwitz.
41

 Mas seu trabalho não era num laboratório, senão no 

interior profundo da desaparição. O Sonderkommando de Auschwitz – nome dado para estes 

grupos de trabalho – estava encarregado de tarefas e de operações na área das câmeras de gás 

e dos crematórios. Não somente estavam forçados a trabalhar na manutenção dessas 

ferramentas da desaparição, mas também tinham funções na própria desaparição de milhares 

de prisioneiros. Desde orientá-los a se despirem até retirar a massa de corpos amontoada na 

câmera de gás para proceder à incineração total dos restos até virarem pó, somente pó.  

Em agosto de 1944 o número de seres humanos exterminados ultrapassaria a 

capacidade operacional do inferno. Por esse motivo, foi dada a ordem para a instalação de 

valas de cremação a céu aberto. Foi justamente nesse período que chegou às mãos do 

Sonderkommando uma câmera fotográfica. Clandestinamente, o grupo se organizou para 

poder realizar fotografias. Conseguiram fazer quatro fotografias. Também de maneira 

clandestina, os negativos foram extraídos do campo, escondidos dentro de um tubo de pasta 

de dentes. Junto com eles, um bilhete dava detalhes das imagens, e pedia mais filme para um 

aparelho fotográfico 6 x 9 (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 33). 

Os judeus do Sondekommando conseguiram enviar esse sinal para o exterior. Diferente 

de Basterra, estes homens nunca tiveram esperança na sua própria sobrevivência. Mesmo 

assim, arriscaram tudo que lhes restava – se é que alguma coisa restava – para fazer essas 

imagens e enviá-las para fora.  
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 Sobre este conjunto de fotografias ver Imagenes pese a todo (DIDI-HUBERMAN, 2004) 
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Figura 10. Direita e esquerda. ANÔNIMO (membro de Sonderkommando de Auschwitz). Incineração dos 

corpos gaseados em covas ao ar livre, frente à câmera de gás do crematório V de Auschwitz. Agosto de 1944. 

Fotografias. (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 30-31) 

 

Das quatro fotografias, duas registram o momento da queima de corpos a céu aberto 

nas valas de cremação. As outras duas correspondem a um local próximo da floresta onde 

prisioneiras recebiam a ordem de se despir, após receberem a informação falsa de que seriam 

levadas para tomar banho. As duas primeiras fotografias estão separadas por pouco tempo 

uma da outra. Em ambas, distingue-se uma cena em que alguns sujeitos “trabalham” entre os 

cadáveres que acabaram de ser retirados de dentro das câmeras de gás. No fundo se levanta 

uma densa coluna de fumaça (figura 10, direita e esquerda). Se as fotografias de 

desaparecidos prisioneiros na ESMA apresentam uma sintaxe visual proveniente de uma 

funcionalidade burocrática policial, estas outras quatro fotografias trazem consigo a 

especificidade das condições dramáticas da sua realização. A moldura negra que rodeia a cena 

das duas primeiras fotos denota um lugar escuro que serviu de esconderijo ao homem que 

realizou as fotografias.
42

 No segundo par, as condições dramáticas da sua produção se 

manifestam na falta de qualquer ortogonalidade e pela sensação de uma ausência de “motivo” 

fotográfico. As características da imagem revelam a necessidade, a urgência e o risco do ato 
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 A partir do cruzamento de informações topográficas e de testemunhos de sobreviventes, Didi-Huberman nota 

que estas duas fotografias foram realizadas de dentro da câmera de gás. 
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fotográfico. Didi-Huberman nota que provavelmente o prisioneiro se viu obrigado a ocultar a 

câmera entre suas roupas e só deve ter conseguido tirar as duas fotografias fugazmente, sem 

ter a oportunidade de apontar pelo visor.
43

 Deste segundo par, somente o negativo 282 traz 

algum rastro de informação concreta além de árvores ou sombras: um grupo de mulheres 

ocupa uma brevíssima parcela da fotografia no canto inferior direito. O negativo seguinte 

fornece uma imagem praticamente abstrata. É graças à informação das circunstâncias da 

tomada que é possível, finalmente, decodificar esta imagem, em alto contraste, do jogo de luz 

e sombras do ambiente da floresta (figura 11, direita e esquerda).  

  
Figura 11. Direita e esquerda. ANÔNIMO (membro de Sonderkommando de Auschwitz). Mulheres empurradas 

para a câmera de gás do crematório V de Auschwitz. Agosto de 1944. Fotografias. (DIDI-HUBERMAN, 2004, 

p. 34-35) 

 

Junto com outras, as fotografias de agosto de 1944 foram exibidas em 2001, em Paris, 

na controvertida exposição Memoire des camps: photographies des camps de concentration et 

d‟extermination nazis, 1933-1999. É nesta ocasião que Didi-Huberman escreveu seu não 

menos controverso ensaio Images malgré tout (2001), no qual propõe uma abordagem que 

supere as limitações das leituras típicas que buscam extrair, deste tipo de documento, 
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 Dentro dos campos existia a proibição de tirar fotografias de todos estes setores. Ao mesmo tempo, os 

membros do Sonderkommando estavam proibidos de dar qualquer tipo de informação sobre seu terrível 

destino aos prisioneiros. Didi-Hubermann comenta o caso de um homem que fora pego tentando passar 

informação para os prisioneiros. Diante dos outros membros, à maneira de exemplo, o homem foi incinerado 

vivo. 
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unicamente aquilo que se reconhece como uma informação visual concreta e eloquente por si 

mesma.  

Ao ampliar o ponto de vista, como orienta Didi-Huberman (2004, p. 69), incluímos, 

como fez Brodsky com as fotos de detidos-desaparecidos da ESMA, a reflexão sobre o ato 

fotográfico e a práxis da imagem enquanto enunciações testemunhais. As fotografias de 

Basterra ou dos Sonderkommando não são unicamente o registro de um fato visual, mas 

também o registro da necessidade da imagem. Uma necessidade materializada visualmente 

nas imagens de agosto de 1944, mas também na própria existência e sobrevivência dos 

negativos que não eram para sair desses interiores secretos e ocultos.  

O movimento simultâneo de restrição e ampliação do ponto de vista permite que a 

fotografia revele além do que se identificam dentro dela como “informações concretas”. A 

moldura negra que rodeia as primeiras imagens é o esconderijo. A confusão visual do segundo 

par é a pressa e a dissimulação. Esconderijo, pressa e dissimulação revelam a necessidade de 

dar testemunho. Também revelam o impulso de resistência que mobiliza apesar dos riscos, 

apesar do medo. Mas tudo isto, por sua vez, fala dos funcionamentos dos interiores da 

desaparição, as hierarquias e o poder sobre os corpos e sobre a imagem. O monopólio de uns 

sobre os corpos e sobre a imagem de outros. 

Ambos os conjuntos são imagens de dentro, mas também são as rachaduras da 

interface, do limite entre o interior secreto e o exterior ignorante – ou que prefere ignorar. 

Neste sentido, até mesmo a imagem mais abstrata e confusa da floresta em torno de 

Auschwitz tem o valor enunciativo de um resto de vontade e domínio sobre o próprio ser, de 

livre arbítrio e de humanidade. O mesmo representa a ocultação e extração dos negativos por 

parte de Basterra. 

Mas ainda assim, essas fotografias continuam condicionadas e subordinadas ao peso 

esmagador dessa realidade e, neste sentido, trazem consigo a complexidade do conceito de 

testemunho problematizado após Auschwitz. O campo de concentração nazista e o centro 

clandestino de detenção, enquanto secretos, são interiores-acontecimento sem testemunhas no 

sentido jurídico ou histórico do termo. Não há espectadores, diz Déotte (2006, p. 156). 

Somente vítimas e vitimizadores. Uns com o controle sobre os outros. Por isso, não há 

possibilidade de neutralidade entre produtor e motivo da imagem. Ao contrário, a relação de 

poder entre quem fotografa e quem é fotografado é fator determinante da imagem: ela tanto 

materializa quanto resulta dessa relação entre o algoz e a vítima. No caso das fotografias de 

agosto de 1944, essa relação está presente na materialização em imagem das condições 

secretas da sua realização, do medo e da urgência. 
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A mesma relação de poder se revela de maneira inversa nas fotografias de detidos na 

ESMA. A violência de uma submissão total frente à câmera. Frontal e luminoso, o ato do 

registro burocrático da fotografia representa, pela práxis da imagem, a apropriação total do 

domínio do outro ser. Nem seu corpo nem sua imagem pertencem mais a estes seres humanos. 

Tudo pertence ao outro. Esse domínio total e sem limites sobre o outro definem, junto com 

seu caráter secreto, estes interiores herméticos da desaparição. Ser engolido significava cair 

numa instância total de medo, desproteção e impotência frente ao domínio total de outro sobre 

o próprio ser, até acabar-se o indivíduo. É a tortura em si mesma um dispositivo engendrado 

com a finalidade de destruir as crenças e convicções da vítima para privá-la da constelação 

identificatória que a constitui como sujeito (Viñas apud BAUER, 2012, p.67). São fotografias 

de poder e de controle. 

Contudo, Basterra “agarrou” as fotos. Recuperou a imagem que eles previamente 

haviam “agarrado”, que tinham “tirado” dele quando acabara de ser engolido. Tirado nos dois 

sentidos. A foto que tiraram, e o domínio sobre sua imagem e seu corpo, que também tinham 

tirado dele. Eles haviam colocado Basterra contra uma parede, apontado e tirado a imagem. 

Também colocavam os prisioneiros contra a parede e apontavam contra eles quando os 

militares faziam suas simulações de fuzilamento. Só que quando era o flash que disparava, os 

detidos não estavam vendados. Mesmo assim, contra a parede, alguns continuavam cegados, 

agora pela luz artificial sobre seus olhos. 

Aqueles declarados inexistentes no exterior passam a estar totalmente expostos no 

interior da desaparição, entregues ao total uso e exibição do seu ser pelos detentores do poder 

sobre seus corpos e imagens. Recentemente, durante um simpósio realizado na antiga ESMA, 

a artista Viviana Ponieman lembrou um comentário de outro pintor, o chileno Guillermo 

Nuñez, em relação ao famoso quadro de Manet, “Le déjeuner sur l'herbe”, de 1887: na sala 

de tortura é igual.
44

 Nuñez tinha sido sequestrado pelo DINA, o serviço de inteligência 

chileno. Ele descreveu assim a experiência de estar nu, sendo o centro das atenções nas 

sessões de tortura, onde os outros permaneciam vestidos. 

O que é exibido, o que é ocultado, poder ver ou não poder ver. Os corpos e suas 

imagens. Proibição da imagem, ou libertinagem sobre a imagem. Dentro dos interiores da 

desaparição, o poder sobre o visual e sobre a imagem também faz parte das regras internas 

que normatizam e definem esses interiores. Por isso mesmo, tirar uma foto rompia com o 

                                                           
44

 Comentário de Viviana Ponieman em 4 de outubro de 2012, durante sua apresentação oral no V Seminario 

Internacional políticas de la memoria: Arte y memoria, miradas sobre el pasado reciente, Buenos Aires, 

outubro de 2012. 
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controle e o poder estabelecido pela violência sobre o visual e sobre as imagens. É, neste 

sentido, que assim como as fotografias de Auschwitz tiradas pelos membros do 

Sonderkommando, as fotografias “tiradas” por Basterra de dentro da ESMA trazem questões 

que vão além do registro documental e comprobatório e que têm a ver com a necessidade de 

testemunho.  

A especificidade destas fotografias arrancadas dos interiores da desaparição, destas 

resistências frente ao poder sobre a própria imagem, também pode ser discutida a partir do seu 

caráter testemunhal. Mas neste caso, as características intrínsecas dos interiores herméticos e 

secretos da desaparição rompem com a concepção tradicional de testemunho jurídico ou 

histórico vinculado à neutralidade. Por sua vez, esta especificidade novamente está 

diretamente ligada à sua natureza de “imagens de dentro” e que, no seu caráter testemunhal, 

têm especificidades que as distinguem do que pode ser chamado de “imagens de perto”. 

Antes de continuar, cabe aqui lembrar que a lógica da desaparição do outro enquanto 

forma de extermínio estava baseada nos preceitos empíricos da prova-documento como 

certificado dos acontecimentos: sem prova não há acontecimento; sem documento não há 

história. Foi em decorrência da magnitude das violências da desaparição que um imperativo 

ético, na segunda metade do século XX, forçou a revisão tanto daqueles preceitos, quanto de 

outras crenças e valores positivistas e modernos caros ao pensamento ocidental. Marcio 

Seligmann-Silva (2003, p. 8) chama a atenção, então, à ampliação do conceito de testemunho. 

Por um lado, a concepção histórica e judicial do testemunho está baseada na figura da 

testemunha como aquele que testemunhou o evento a partir de uma posição de alteridade: a 

testemunha, judicialmente, é um terceiro além da figura do acusado e da vítima. Esta é a 

figura do espectador. O mesmo espectador interditado dos interiores da desaparição. Sem 

espectador não há testemunha.  

Não há testemunhas-espectadores de Auschwitz, das sessões de tortura nos CCD, nem 

dos voos da morte. Mas destes lugares surge então outra concepção da noção de testemunho 

que tem a ver com o sentido de sobrevivência, de ter-se passado por um evento-limite, 

radical, passagem essa que foi também um “atravessar” a “morte” (SELIGMANN-SILVA, 

2003, p. 8). É a experiência da interioridade absoluta, de estar chupado, engolido, nessa 

realidade secreta que distingue radicalmente estes testemunhos de sobrevivência do 

testemunho do espectador. 

Talvez a complexidade da questão do testemunho possa ser transferida para o território 

da fotografia para que se possa refletir a respeito das imagens arrancadas dos interiores da 

desaparição. Coleman, por exemplo, comenta a respeito da distinção feita entre a fotografia 
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concebida como tradução fiel do real e o que ele definiu como método dirigido, ou seja, 

aquele em que o fotógrafo cria consciente e intencionalmente os acontecimentos com o 

objetivo de fazer imagens deles (COLEMAN, 2004, p. 134). Neste último tipo de imagem, 

como aponta este autor, interviria uma ambiguidade intrínseca que é resultado da descrição 

como “pedaço de vida” de algo que ocorre pela ação do fotógrafo, mas que, por outro lado, 

acabam também sendo acontecimentos. Mas a partir desta distinção, o autor aponta para a 

relação entre o produtor da imagem com a realidade:  

[o fotógrafo poderia tanto tomar o mundo exterior] como um dado conhecido que 

somente pode ser alterado pelos meios fotográficos (ponto de vista, enquadramento, 

tiragem, etc.) [...] ou como matéria-prima que pode ser manipulada como se quiser 

antes de tirar a fotografia. (COLEMAN, 2004, p. 136) 

 

Pensada em termos do lugar que ocupa, se desprende desta citação um entendimento 

do fotógrafo como testemunha neutral (espectador) frente ao mundo ou como manipulador do 

mesmo. Avançando nesta relação do produtor da imagem com a realidade, o fotógrafo 

manipulador do mundo assumiria uma relação de agência da realidade, enquanto que o 

fotógrafo testemunha manteria uma relação de alteridade com os acontecimentos. Mas em 

ambos os casos, podemos afirmar certa relação de domínio ou de distância em relação aos 

eventos. Seja como for, o caso de Basterra ou dos Sonerkommando não parecem se encaixar 

em nenhuma das possibilidades que pode ter pensado Coleman. Porque em ambos os casos, 

nem são testemunhas nem têm o domínio sobre o mundo. Os quinze minutos que teriam 

demorado aquele grupo de judeus para realizar aquelas quatro fotografias, ou os instantes de 

descuido que permitiram Basterra “tirar” as fotografias, foram parênteses de uma realidade 

que os dominava. Em defesa do argumento de Coleman, poderia ser dito que no ato de 

Basterra e dos Sonderkommando existe, ainda assim, um domínio, ainda que precário, dos 

“fotógrafos” sobre si mesmos e sobre o mundo – ao menos naquele “hiato de realidade” –, o 

que tornaria esta distinção antes de grau do que de tipo. Também é verdade que a realidade 

sempre impõe limites. Ainda assim, esta diferença de grau parece tão abismal frente ao 

“fotógrafo manipulador do mundo” que continua a marcar outra categoria para estes farrapos 

visuais da experiência concentracionária. 

Neste sentido, a especificidade das fotografias arrancadas dos interiores da desaparição 

está vinculada à mesma problematização surgida ao redor do conceito de testemunho após a 

Segunda Guerra Mundial. Elas representam um tipo de testemunho visual vinculado à 

sobrevivência dos interiores da desaparição, onde não há espectadores, e onde os limites da 

representação entram em jogo de fato. 
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No seu último ensaio, Susan Sontag (2003) chamou a atenção para aquele valor 

testemunhal dado à fotografia enquanto mecanismo de documentação que demanda a 

presença do fotógrafo diante do acontecimento visual. Tanto no caso do fotógrafo 

manipulador do mundo ou quanto o do fotógrafo submetido à realidade opressiva dos 

interiores da desaparição, é verdade que suas fotografias supõem sua presença. Contudo, as 

fotografias e imagens sobre as quais Sontag centra seu ensaio são justamente aquelas em que 

o fotógrafo ocupa um lugar testemunhal quase que no seu sentido jurídico de espectador. Seja 

o fotógrafo de guerra, ou o fotojornalista, diante dos eventos, ambos ocupam um lugar de 

alteridade. Ainda – numa diferença radical com as fotografias de Basterra e as dos 

Sonderkommando –, é muitas vezes o fotógrafo que escolhe ir até o “palco dos 

acontecimentos”. O fotojornalista ou o fotodocumentalista aproxima-se desses eventos como 

um observador, está ali para ver. É um espectador que está ali como intermediário de outros 

espectadores. Isto independentemente das pretensões de objetividade ou de subjetividade com 

que o fotógrafo possa estar ética ou politicamente comprometido nessas circunstâncias. 

Mesmo que esteja preocupado em suprimir qualquer tipo de ornamento espetacular ou 

dramaticidade visual; ou mesmo comprometido com uma ética testemunhal, seu lugar é, na 

maioria das vezes, o de um observador que está ali para ver e logo mostrar. Em situações de 

violência de uns contra outros, o fotojornalista costuma ocupar um lugar de alteridade em 

relação ao binômio vítima-vitimário. Não somente aquele que observa as imagens veiculadas 

na mídia encontra-se diante da dor dos outros, mas o fotógrafo-testemunha também está 

nesse lugar. Nem Basterra nem os judeus do Sonderkommando escolheram estar nesses 

lugares.  

Michael Poivert (2002) também centra sua análise na pretensão documental da 

fotografia.  Mas ao fazer sua revisão da modernidade até a contemporaneidade, passando pelo 

que considera o momento de reflexão chave sobre a fotografia documental na década de 1990, 

suas referências sempre passam por aqueles que podem se permitir uma reflexão sobre a 

fotografia. Seja o compromisso de anti-espectacularidade do fotodocumentalismo, ou as 

experiências de des-neutralização posteriores, novamente parte-se do princípio do livre-

arbítrio, da possibilidade de escolha, do tempo da reflexão sobre o ato fotográfico, sobre a 

representação, etc. Mas, em relação ao conceito de utopia documental (no sentido de um não-

lugar) que apresenta, Poivert aponta para um entendimento de neutralidade que não deve ser 

confundido com a ideia de imparcialidade. O ideal de neutralidade seria aquele no qual o 

documento estabelece uma relação de equivalência com o referente. É impossível falar de 

equivalências entre o horror e a fotografia. Contudo, e nisto o texto de Poivert contribui para 
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delimitar a especificidade destas fotografias arrancadas dos interiores da desaparição, uma vez 

que esta relação de equivalência acontece entre os que “tiraram” as fotografias e as condições 

do ato, não há alternância entre motivo/acontecimento e os Sonderkommando e Basterra. 

Mesmo assim, vale repetir que na ESMA ou em Auschwitz esta relação de equivalência ou 

“neutralidade” não é resultado de uma escolha dos “fotógrafos”. 

Não se pretende desmerecer em nada, aqui, a importância dos textos de Coleman, 

Sontag ou Poivert. Pelo contrário, eles são fundamentais para “ver” as fotografias tiradas da 

ESMA e de Auschwitz. O que é aqui apontado é a especificidade destes conjuntos de 

fotografias, uma vez que partem de uma da relação singular e dramática do “fotógrafo” com a 

realidade. Isto é, não de um fotógrafo frente à realidade, mas de um fotógrafo absorvido 

(“chupado”) por essa realidade. 

A relação de neutralidade do “fotógrafo” e as condições do ato da imagem, naquele 

sentido de equivalência, têm seus efeitos diretos sobre a visualidade da imagem. As fotos dos 

interiores da desaparição nos falam do horror concentracionário por vias distintas às do 

fotojornalismo ou do fotodocumentalismo. 

Sontag centrou seu ensaio no que ela define como “fotografias de choque”. Ela fala-

nos de uma fotografia explícita da violência pela qual vemos seus efeitos sobre os corpos 

fotografados.
45

 Fotografias do horror? O horror é um absoluto, é a vivência limite, traumática, 

que supera as capacidades cognitivas e de assimilação e que se traduz na impossibilidade de 

narrar o acontecido, o que foi vivenciado (JELIN, 2002, p. 79-82). O horror pode ser 

fotografado?  Não. Não pode ser fotografado porque ele não é imagem. Também não pode ser 

contado, porque ele não é palavra. Também não é som. Diante de uma imagem truculenta não 

estamos frente à cara do horror, mas diante da sua passagem. Seriam as fotografias de agosto 

de 1944 “imagens de choque”? Por acaso podem ser definidas assim as fotografias de detidos-

desaparecidos na ESMA? Elas chocam? Por que chocam? 

Elas chocam pelo menos a mim. E acredito que o motivo do seu impacto seja a relação 

destas imagens com aquele outro tipo de imagem do qual fala Sontag. É uma relação de 

diálogo e de oposição com as fotografias explícitas da violência. Diferente de uma fotografia 

de um corpo estraçalhado, nós não recebemos uma pancada visual das fotografias dos detidos-

desaparecidos da ESMA. As quatro fotografias de agosto de 1944 também não são explícitas 

ao ponto de nos forçar a desviar o olhar. Diferente de uma fotografia explícita da violência, a 
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 No caso argentino, podem ser apontadas como fotografias de choque do terrorismo de Estado na Argentina as 

imagens da exumação de covas comuns, ou as mais recentes fotografias de arquivo da polícia uruguaia de 

corpos que apareciam nas praias desse país, com os braços amarrados, com sinais de tortura e em avançado 

estado de decomposição. 
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comoção diante desses conjuntos de imagens resulta dos processos de reconhecimento e de 

rememoração, que incitam a imaginação para completar a informação. As vemos e, quando 

reconhecemos sua história, lembramos e (re)construímos. O choque surge nesse processo 

incitado pela própria visualidade “difícil” dessas fotografias.
46

 

Em termos barthesianos, ocorre ao redor das imagens da violência explícita algo 

similar àquilo que aquele autor se refere ao falar da fotografia pornográfica. Parecido ao que 

acontece em relação ao sexo na fotografia pornográfica (BARTHES, 1984), na fotografia de 

choque presume-se que o horror esteja todo dentro do campo da imagem, pela exibição dos 

efeitos da violência extrema sobre os corpos. Diferente daquela, nas fotografias de Basterra e 

nos quatro clichês de agosto de 1944, a atrocidade manifesta cede seu lugar a um horror em 

estado latente. O perturbador dessas fotografias é que nos defrontamos frente ao olhar, 

fotografado ou fotógrafo, daqueles que sabemos seu destino. Sabemos seu devir e nada 

podemos fazer contra isso. Nessas fotografias, o horror é quase um fora de campo ou, mais 

precisamente, algo que excede o campo. A ilusão de que diante de uma fotografia de choque 

estamos diante do horror, entendo eu, entra em crise diante destas outras fotografias que 

trazem consigo uma dimensão de um horror que excede à imagem.  

O processo de imaginação não parece incitado diante de uma fotografia truculenta. As 

fotografias explícitas de corpos amontoados, de rostos desfigurados, ou de qualquer imagem 

deste tipo interditam a reflexão. São imagens que nos sugerem um terror e uma dor 

insuportáveis e, ao vê-las, parece-nos impossível que exista algo além desses limites do 

suportável. Mas o horror está além da imagem. O insuportável da imagem impede imaginar 

além do explícito, do exibido. Acreditamos que tudo esteja aí: “não pode haver mais nada 

além disso!” – pensamos.  Não obstante, nas fotografias-testemunho de sobrevivência dos 

Sonderkommando e de Basterra somos confrontados com essa outra realidade que diz que o 

horror está além de qualquer imagem. O horror está no pavor dos vivos, não nos restos dos 

mortos. Está nos olhares cansados e resignados dos desaparecidos da ESMA, e no medo e a 

urgência refletida nas fotografias de agosto de 1944. Esta passagem pelo horror está presente 

nestes testemunhos de sobrevivência pela imagem. Aí sim, imagens do durante. 

O choque diante dessas imagens advém, então, do processo de reflexão que sua 

própria visualidade incita. Ao não vermos “tudo”, é preciso imaginar. Ao vermos “só isso”, 

também devemos imaginar. Articulamos o que vemos e o que “não-vemos” com o que 

                                                           
46

 Poderiam ser incluídos nestas análises os retratos de milhares de homens, mulheres e crianças fotografados 

burocraticamente antes de serem assassinados no campo de concentração S-21 em Camboja, durante a 

sangrenta ditadura do Khmer Vermelho na segunda metade da década de 1970. 
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sabemos ou acreditamos saber. A foto de choque interdita este processo, parece que o que 

aconteceu antes ou depois não importa tanto, ou não importa mais do que aquele momento. 

As fotos de Basterra ou dos Sonderkommando contêm um distanciamento ou uma barreira 

frente ao explícito. Umas são fotografias de cunho burocrático, outras foram tiradas de longe, 

ou en-passant, sem enquadramento. Não foi possível tomar a câmera e entrar numa sala de 

tortura enquanto aplicavam choques elétricos num prisioneiro, ou tirar uma imagem de 

quando as câmeras eram abertas e uma montanha de corpos nus despencava. Essa mesma 

barreira ou distanciamento imposta pelas condições de “estar chupado” é que o fotógrafo 

testemunha-espectador consegue superar pela sua “imparcialidade” ou alternância em relação 

aos lugares-acontecimento. Paradoxalmente, essa aproximação ou distanciamento/barreira 

frente ao abjeto acontece, nestes casos, por uma inversão dessas vinculações em relação ao 

lugar-acontecimento. Robert Capa é, neste sentido, um ícone do fotógrafo testemunha-

espectador, e assim o afirma sua máxima: se as suas fotografias não estão boas o suficiente, 

você não está perto o suficiente (Capa apud MISSELBECK, 2001, p. 38). Sob esta 

perspectiva, uma “boa fotografia” da violência será, então, uma imagem de perto. 

As características não explícitas, confusas ou distantes das fotografias de Basterra ou 

dos Sonderkommando se devem a que os “fotógrafos” não estavam “perto” dos motivos, mas 

“dentro”. Estando dentro não há possibilidade nenhuma de proximidade, pois toda 

proximidade é um distanciamento. Nem Basterra nem os judeus de Auschwitz podiam 

estabelecer essa distância, pois estavam forçados a vivenciar o acontecimento não desde a 

proximidade, mas desde o interior. Eles eram parte destes lugares, e eram parte do 

acontecimento do qual extraíram estas imagens. A anulação de qualquer distância se traduz na 

ambiguidade ou no distanciamento das imagens. Até mesmo as fotografias publicadas de 

detidos-desaparecidos que Basterra conseguiu roubar e tirar de dentro da ESMA são 

ambíguas. Ainda que pela sua índole burocrática elas retratem claramente cada uma dessas 

pessoas, tornando-as prova irrefutável da sua detenção, elas concretamente são retratos de 

pessoas com os rostos cansados ou assustados, sujos, contra uma parede branca. Somos 

aqueles que as olhamos que, conhecendo as condições da sua realização, as carregamos e nos 

carregamos de pavor. Não vemos nas imagens hematomas, nem feridas, nem corpos 

trucidados pela tortura. Mas, nós sabemos que ocorreram. E sabemos o que ocorrerá com eles. 

Esta “memória” é suscitada diante destas fotografias. 

O sujeito está “chupado”, foi engolido pelo lugar-acontecimento.  Seu corpo não mais 

lhe pertence. Sua imagem também não. O monopólio do poder sobre o corpo e a imagem 

pertence àqueles outros. Não tem mais ninguém nesse interior. Então acontece um hiato no 
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acontecimento, uma oportunidade de subverter o domínio sobre a imagem, uma câmera ou 

uns negativos. Quão longe teria sido possível fugir desse interior? Quanto era possível se 

afastar para ficar perto, e não mais dentro? Que fotografias podiam ser realizadas dentro do 

CCD da ESMA? O que era possível fotografar? O quão perto se teria conseguido chegar dos 

corpos ardendo em Auschwitz? A partir de que lugar e como sacar a câmera e fotografar 

aquelas mulheres conduzidas à sua morte? A frase de Capa representa o outro tipo de 

testemunho: a do fotógrafo que se mobiliza até os acontecimentos como “olho da história”, 

diferente daqueles outros que foram, antes, os corpos da história. A proximidade que 

reivindica o célebre fotógrafo é, ao mesmo tempo, a distância que o separa como testemunha 

daquele binômio vítima-vitimário. É esta a distância-alteridade que favorece a eloquência da 

imagem explícita e truculenta. A diferença fundamental entre Capa e os Sonderkommando e 

Basterra é que enquanto uns escolheram ficar perto o suficiente para que a foto ficasse boa, 

os outros precisaram que a fotografia estivesse distante o suficiente para que não fossem 

mortos. 

Os interiores secretos da desaparição foram idealizados pelos desaparecedores para 

serem isso, interiores. Feitos para “chupar”, para sugar e engolir. No exterior sobrava a 

inexistência. Ser sugado significava se tornar a não-entidade descrita por Videla como “não-

vivo” e “não-morto”. Para o lado de fora, para a praça pública, a retórica do desaparecedor 

anunciava o não-lugar. As fotografias tiradas por Basterra foram os sinais do não-lugar. 

Brotaram de interiores que se pretenderam tão inexistentes quanto suas vítimas. Essas 

fotografias, imagens da burocracia da desaparição, se tornaram, agora no exterior, as fotos 

onde finalmente os desaparecidos aparecem. 

Tirar para fora significou exibir o que se tentou por todos os meios fazer desaparecer: 

os desaparecidos e os interiores da desaparição. O caso de Basterra na Argentina, como 

anteriormente havia sido o caso dos judeus do Sonderkommando de Auschwitz, revelam a 

resistência através da imagem. Contra o anseio da inexistência pelas vias da desaparição, a 

aparição pela exibição tem o valor de uma declaração de existência. Fazer aparecer, mostrar, 

contar.  

Quando Víctor Basterra foi devolvido, os interiores, sem sabê-lo, regurgitaram junto 

com ele uma centena de fotografias.  São os testemunhos visuais que Víctor conseguiu extrair. 

Evidências dos interiores. Do mesmo modo, no fim da ditadura e após a desativação dos 

CCD, continuar a revelar pela imagem os interiores da desaparição passou a ser, para alguns, 

uma necessidade, e para outros um dever de memória. 
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2.3 Tirar o capuz para descobrir o buraco 

  

Numa imagem, uma mulher tem seus braços amarrados no que parece ser um poste. 

Está sentada no chão. Está nua. Três homens vestidos estão diante dela – como em Le 

déjeuner sur l'herbe, poderia repetir Guillermo Nuñez. Usam máscaras. Um deles está 

sentado, é o chefe. Os outros dois seguram cabos ou arames que partem de algum dispositivo 

e que chegam ao corpo da mulher. Um fio elétrico ou arame alcança os seios, outro a vagina. 

Helen Zout fotografou o desenho que Jorge Julio López fizera para tentar dar testemunho da 

sessão de tortura à qual tinha sido submetida aquela mulher identificada no topo do desenho 

como “mujer gorda de V. Eliza” (figura 12). Jorge Julio López tinha sido sequestrado em 27 

de outubro de 1976. Entre outros centros de detenção esteve desaparecido no “Pozo de 

Arana”. Naqueles buracos ele viu, sentiu e ouviu coisas.  

 

 
Figura 12. ZOUT, Helen. “Foto tomada en la Plata de un dibujo sobre la tortura realizado por Julio Jorge 

López”, da série “Huellas de desapariciones durante la última dictadura militar argentina 1976-1983”. 2002. 

Fotografia. (BRODSKY; PANTOJA, 2009) 

 

Esse e outros desenhos formam parte das folhas, escritas a punho e letra, nas quais o 

pedreiro relatava o que tinha vivenciado nesses buracos da desaparição. As linhas do desenho 

são tremidas, como também é tremida a letra de López. O mal de Parkinson e a escolaridade 

até o segundo ano do primeiro grau dificultam, mas não impedem que ele dê forma e 

conteúdo ao seu testemunho. Escreveu para contar e desenhou para mostrar:  
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Usó cualquier papel, lo que tuviera a mano: formularios continuos de la 

Municipalidad de La Plata, publicidades de supermercado, un calendario... Los colmó 

hasta el último rincón con su escritura y sus dibujos, convirtiéndolos en piezas de gran 

potencia textual y plástica. Probablemente igual que él mismo, sus papeles están 

llenos, desbordados, necesitados de contar lo que sabía, como si fuera un deber, una 

misión. (VILLAR, 2012) 

 

Escritos no verso de calendários ou folders, na face oculta desses impressos, é que 

surgem, então, as palavras e os desenhos daquilo que Jorge Julio López intitulara de “Archivo 

negro de los años en que uno vivía donde termina la vida y empieza la muerte”. Ele escrevera 

seu arquivo para servir de testemunho, para dar conta e tentar fazer justiça. Isto foi antes que 

as chamadas leis de perdão tivessem sido revogadas e, em 2006, ele finalmente tivesse a 

oportunidade de depor contra Miguel Etchecolatz,
 
o chefe da máscara peluda.

47
 Trechos desse 

depoimento estão gravados em áudio e vídeo. Neles, López conta, mas também imita as 

vozes. A de Etchecolatz primeiro, de um torturador fanho depois. O desenho, a escrita, o 

testemunho oral, imitar as vozes, o “bum!” do som do tiro. López saiu do pozo (buraco) para 

contar, e ele precisa de todos os recursos disponíveis para tentar contar. 

No julgamento por delitos de lesa humanidade contra Etchecolatz, Jorge Julio López 

conseguiu contar. E poucos meses depois, antes da condenação à prisão perpétua do ex-diretor 

do Departamento de Investigaciones de la Policia de la Provincia de Buenos Aires, Jorge 

Julio López voltou a desaparecer. 30 anos depois do golpe, a Argentina tinha mais um 

desaparecido.  

Tanto Lopez quanto Basterra atravessaram as zonas de passagem e voltaram dos 

interiores da desaparição. Do interior para o exterior. Eles são parte dos sobreviventes que 

tentaram dar testemunho. Um, extraindo de dentro as fotografias, o outro tentando reconstruir, 

com palavras e imagens, a experiência da desaparição. Mas sair dos interiores da desaparição 

é “aparecer”? Numa carta entregue para seu amigo Jorge Pastor Asuaje, Jorge Julio López 

parece dizer que não. Naquela carta que ele enviara junto com seu testemunho escrito ele 

assinara: “Jorge Julio López, detenido-desaparecido” (“LOS ESCRITOS...”, 2012) 

Caroline Bauer, neste sentido, chama a atenção para como o sentimento de continuar 

desaparecido perdura nos sobreviventes que não conseguem dar seu testemunho. Como 

exemplo disto, ela cita o testemunho de uma sobrevivente da ESMA: después de que nos 

libertaron también seguimos siéndolo [desaparecidos]. (…) Hasta que pude declarar por 

                                                           
47

 Durante a ditadura argentina, Miguel Etchecolatz foi diretor do Departamento de Investigaciones de la Policía 

de la Provincia de Buenos Aires. Em julho de 2006, Julio López depôs no julgamento por crimes de lesa 

humanidade contra Etchecolatz. Foi o primeiro julgamento do tipo desde a anulação das leis de Obediencia 

Debida e Punto Final, de 1986 e 1987 respectivamente, e dos indultos de 1989-1990. No dia 18 de setembro 

de 2006, dois meses depois do seu depoimento, Julio López voltou a desaparecer. Miguel Etchecolatz foi 

condenado à prisão perpétua.  
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primera vez en un organismo de Derechos Humanos, diez años después de mi liberación, 

seguí siéndolo, al menos para mí misma (vv. aa. apud BAUER, 2012, p. 77). 

Dar testemunho é, portanto, uma necessidade. Uma necessidade para finalmente 

aparecer. Mas também é uma necessidade diante do sentimento de dívida para com aqueles 

que não sobreviveram, e que em alguns casos pode se traduzir em culpa pela própria 

sobrevivência, por estar vivo. É neste sentido que o sobrevivente não testemunha somente 

pela própria violência sofrida na sua desaparição, mas também pela daqueles que não mais 

estão. O testemunho de um ex-preso ou perseguido político passa a expressar não somente a 

sua percepção sobre uma experiência vivida, mas a percepção daqueles que desapareceram e 

não mais podem relatar o acontecido (BAUER, 2012, p. 80).  

A testemunha-partícipe é quem dá o testemunho da sobrevivência e que se distingue 

da testemunha-espectador. Diferente desta última, a testemunha-partícipe é também a vítima 

que vivenciou a experiência.  Em tudo isso se configuram os dilemas do testemunho: as 

tensões entre a necessidade e a impossibilidade do relato dos sobreviventes das situações-

limite que foram devolvidos dos interiores da desaparição. 

A este respeito, Elizabeth Jelin adverte sobre a tensão irresolúvel entre a necessidade 

imprescindível de contar e a impossibilidade de fazê-lo: la necesidad imperiosa de contar 

puede ser insaciable, y el sujeto puede sentirse siempre traicionado por la falta de palabras 

adecuadas o por la insuficiencia de los vehículos para transmitir vivencias (JELIN, 2002, p. 

82).  

Marcio Seligman-Silva avança sobre esta tensão a respeito da experiência 

concentracionária dos sobreviventes de campos de extermínio: 

O testemunho coloca-se desde o início sob o signo da sua simultânea necessidade e 

impossibilidade. Testemunha-se um excesso de realidade e o próprio testemunho 

enquanto narração testemunha uma falta: a cisão entre a linguagem e o evento, a 

impossibilidade de recobrir o vivido (o “real”) com o verbal. O dado mais 

inimaginável da experiência concentracionária desconstrói o maquinário da 

linguagem. (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 46-47) 

 

Os interiores da desaparição, como foi dito anteriormente, estabelecem-se como 

heterotopias em relação à normalidade exterior. Além de secretos, esses interiores são regidos 

pelas suas próprias normas e regras. De acordo com Déotte (2006, p. 155), para os 

funcionários destes interiores, a tortura representa una etapa del ritual de iniciación que 

regula los flujos internos a la nebulosa del secreto. Mas, por outro lado, ela também 

representa a iniciação da vítima num coletivo arrancado pela violência do resto da sociedade. 

A vivência nos interiores da desaparição, locais de tortura (física e psicológica) e de horror, 
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inicia violentamente a vítima no território do irrepresentável, do incomunicável. Entender o 

horror enquanto trauma implica, como já foi adiantado, a impossibilidade de converter a 

vivência em experiência, no sentido de uma incapacidade semiótica que impede 

“experimentar” o acontecimento (JELIN, 2002, p. 88). Em outras palavras, a incapacidade dos 

sobreviventes de dar conta do já vivenciado é decorrente da incapacidade de dar conta, com 

os recursos simbólicos disponíveis, do acontecimento enquanto está sendo vivenciado, em 

decorrência da magnitude do evento. 

Ao assinar a carta que entregara para seu amigo Pastor Asuaje como “detenido-

desaparecido”, além de denotar o sentimento de persistência da desaparição enquanto não 

conseguisse contar sua história, López confirma ser parte desse coletivo dos sobreviventes e, 

com isto, seu lugar de alternância em relação ao “mundo exterior”. Continuar a ser um detido-

desaparecido é continuar no interior da desaparição, é estar num lugar diferente ao mundo 

exterior. 

Erika Apfelbaum explica que, assim como os sobreviventes de acontecimentos de 

violência em massa, as vítimas de tortura e de violência sexual relatam experimentar um 

sentimento de alienação ao se defrontar com a relutância ou a incapacidade das pessoas “de 

fora/do exterior” [people from “outside”] em ouvir o que eles experimentaram. Em função 

deste sentimento, continua a autora, os sobreviventes são forçados a sepultar a memória da 

sua experiência, a existir numa terra-de-ninguém de silêncio caracterizada por um profundo 

sentimento de dissociação entre a personalidade pública e privada do indivíduo 

(APFELBAUM, 2010, p. 87).
48

 

O “chupado” não volta plenamente para o exterior. Os outros, os que nunca 

atravessaram essa zona de passagem continuam sendo as pessoas de “fora”. Ao falar no 

testemunho do sobrevivente como um “atravessar a morte”, Seligmann-Silva acaba fazendo 

menção a este ritual de iniciação, ou ritual de passagem. A raiz de tudo isto, sua experiência 

(vivência) só pode ser compartilhada com aqueles que, como ele, passaram por esse 

acontecimento. Sobre esta impossibilidade da narrativa pela alternância em relação com “os 

de fora”, aponta Jelin: 

Una de las paradojas del “trauma histórico”, […] señala el doble hueco en la narrativa: 

la incapacidad o imposibilidad de construir una narrativa por el vacío dialógico – no 

hay sujeto y no hay oyente, no hay escucha –. Cuando se abre el camino al diálogo, 

quien habla y quien escucha comienzan a nombrar, a dar sentido, a construir 

memorias. Pero se necesitan ambos, interactuando en un escenario compartido. 

(JELIN, 2002, p. 84) 
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 “[…] they are forced to bury the memory of their experiences, to exist in a no-man’s-land of silence 

characterized by a deep sense of dissociation between the individual’s private and public persona” 

(APFELBAUM, 2012, p. 87); tradução minha. 
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Sobreviver, então, significa comprometer-se com um dever e uma necessidade de 

testemunho que não consegue ser, pelo menos não plenamente, resolvida. Da impossibilidade 

da tradução da vivência em experiência resulta o fracasso da palavra e dos recursos 

simbólicos. E em decorrência deste último, ocorre o sentimento de alienação em relação ao 

“mundo exterior” ao qual não mais se pertence plenamente. 

O fracasso da representação está no centro desta questão. Primeiro, no fracasso na 

hora de compreender o que é incomensurável e incompreensível no momento do seu 

acontecimento. Depois, o fracasso em comunicar. É então que a arte surge, não como solução, 

mas como alternativa diante da impossibilidade narrativa: “só com a arte a intraduzibilidade 

pode ser desafiada, mas nunca totalmente submetida” (Seligmann-Silva in: SELIGMANN-

SILVA, 2003, p. 47). Isto significa entender a arte enquanto um meio que fornece alternativas 

enunciativas.  Ou seja, não a arte como um fim em si mesmo, senão como uma prática de 

alternativas simbólicas que permitem ir além do fracasso de uma linguagem descritiva dos 

fatos. Quando nos seus papeis Jorge Julio López combina os desenhos com a palavra, ou 

quando no seu depoimento diante dos juízes imita os sons e as vozes, é evidenciada a 

dificuldade do que deseja narrar, como também é evidenciada a necessidade de lançar mão de 

todo os recursos disponíveis para tentar avançar diante dessas dificuldades e impedimentos.  

É a partir desta perspectiva que podemos abordar as produções de sobreviventes que, 

por meio da imagem ou da intertextualidade entre a imagem e a palavra, tentam dar conta da 

experiência, ou melhor, confrontam a todos nós, os de fora. 

Fazer aparecer os interiores da desaparição serve como forma de testemunho pela qual 

“mostrar” se torna uma maneira de “contar”. Isto representa uma alternativa de enunciação e 

de resistência através do ato de “descobrir”. Resistência, porque pretende romper com a lógica 

da desaparição como forma de extermínio pela qual a ocultação e a invisibilidade são tanto 

um meio quanto um fim em si mesmo. Descobrir representa ir contra a utopia do 

desaparecedor que anseia, como deixa escapar Videla, “cobrir a consequência viva e 

palpitante da desaparição”. Descobrir, no sentido de tirar o véu também invisível que cobre os 

interiores da desaparição, ocultando-os do mundo exterior. É exibir. É trazer para o território 

das percepções o que estava oculto a elas; portanto é tirar para fora, extrair, ou pelo menos 

tentar extrair o que estava “chupado”. Mas não somente os espaços e os lugares da 

desaparição podem ser descobertos; também os outros interiores da desaparição: o que está 

internamente encravado nos sobreviventes. É tentar burlar a desconexão que recobre o 

silêncio dos “de dentro” e a incompreensão dos “de fora”. Mas também significa fazer a 
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descoberta. Confrontar-se com esses lugares, indagá-los e, assim, também esgotá-los e 

inutilizá-los. É deixá-los nus. É tirar as capuchas e descobrir os pozos. 

Este leque de sentidos do verbo descobrir está latente no trabalho de Paula Luttringer 

(1955) “El lamento de los muros” (2000-2006). Testemunho coletivo e intertextual, “El 

lamento de los muros” se compõe do cruzamento das fotografias de Luttringer com o 

testemunho de mulheres que, como ela, são sobreviventes dos interiores da desaparição. São 

fotografias desses antigos CCD hoje abandonados. Mas são fotografias de planos muito 

fechados, sempre em preto e branco, que não permitem a apreensão visual do espaço ou do 

lugar. 

Nisto último reverbera algo da “capucha” [“capuz”], da experiência da supressão do 

visual pela qual as vítimas eram levadas a perderem a noção do espaço. Nesta situação em que 

a maioria dos desaparecidos permanecia por quase todo o período de cativeiro, eles não 

somente eram privados do mundo exterior, mas também “de toda externidad inmediata, más 

allá de su propio cuerpo” (CONADEP, 1998, p. 59). Desprovidos da visão, eram os outros 

sentidos que participavam da percepção dessa realidade. Os sons, os cheiros.  

Uma das fotografias de Luttringer mostra uma superfície plana na qual um jogo de 

manchas ou sombras parecem revelar uma figura antropomórfica que ficara impressa nesse 

lugar. O testemunho que acompanha a imagem nos fala de sons, dos ruídos, dos gritos e de 

um buraco do qual nunca se sai:  
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“Por las noches pasaba algo extraño, los gritos de la tortura eran diferentes que de día. Aunque los 

gritos de la tortura son siempre iguales pero resuenan de otra manera en uno. Y cuando a uno lo 

vienen a buscar de noche también es diferente. No están constantemente en mi memoria, ni los ruidos 

ni los gritos, pero cuando hago memoria sí están y me entristece, me paralizo en ese grito, me quedo 

en ese tiempo, en ese lugar. Como alguien me dijo, yo lo estuve pensando bastante y creo que es así, 

aunque la vida continúe y nos hayan liberado a algunos, del “pozo” nunca se sale”. Isabel Cerruti fue 

secuestrada en la ciudad de Buenos Aires el 12 de junio de 1978, y trasladada al Centro Clandestino 

de Detención el Olimpo. 

 

Figura 13. LUTTRINGER, Paula. [Sem título], da série “El lamento de los muros”. 2000-2006. Fotografia e 

texto. (LUTTRINGER, 2012, s/p) 

 

 Os textos que acompanham as imagens são parte dos testemunhos que ela mesma 

recopilou e servem para orientar quem observa as fotografias. Estes testemunhos de mulheres 

sobreviventes falam do sentimento de encerro, da violência do estupro, da tortura. No diálogo 

que se estabelece entre os testemunhos e as imagens de planos restritos na maioria das 

fotografias também parece se revelar a referência ao “pozo” (“buraco”). 

Neste trabalho de Luttringer, a complementação palavra-imagem acontece quando a 

artista está novamente dentro desses interiores. Porém, agora a escolha de estar ali dentro é 

dela. E ali dentro, os restos desses lugares da desaparição trazem as lembranças. Porém, não 

são estas as lembranças da própria vivência – ao menos não conscientemente –, senão as 

lembranças daquelas outras vivências, colhidas nas entrevistas com as outras sobreviventes. 
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Então a fotografia é realizada como nexo entre os detalhes desses restos e os detalhes dos 

testemunhos. O que marcou desses locais e o que marcou dessas narrativas. 

 
“Había hormigas que entraban y salían, entonces me pasaba mirando a esas 

hormigas porque esas hormigas entraban y salían al mundo. 

Andaban por la tierra, por el afuera, y volvían adentro, y entonces ya no me 

sentía tan sola” 

Ledda Barreiro fue secuestrada el 12 de enero de 1978 en la ciudad de Mar 

delPlata, y trasladada al Centro Clandestino de Detención “La Cueva” 

 

Figura 14. LUTTRINGER, Paula. [Sem título], da série “El lamento de los muros”.  2000-2006. Fotografia e 

texto. (LUTTRINGER, 2012, s/p) 

 

Sendo ela mesma uma sobrevivente, no processo de “El lamento de los muros” parece 

ocorrer um jogo de empréstimos. Por um lado, Luttringer confronta novamente esses 

interiores, mas escudada pelas lembranças de outras mulheres; e, ao mesmo tempo, é através 

da presença e do olhar de Luttringer que as memórias narradas por aquelas mulheres podem 

ser confrontadas com esses lugares novamente. Neste jogo de testemunhos e olhares cruzados 

o fardo da descoberta, em todos seus sentidos, parece em parte dividido e compartilhado.  

O mesmo acontece em “Cosas desenterradas”, uma espécie de arqueologia feita por 

Luttringer nos CCD. Trata-se de objets trouvés que adquirem sentidos pelas memórias das 

sobreviventes. Os restos de uma bombinha de luz são acompanhados pelo seguinte 

testemunho: 
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“¿La luz de afuera? No, era un sótano, estábamos continuamente con luz artificial y 

las lamparitas reventaban cada tanto, explotaban por estar día y noche prendidas. 

Cuando no había luz en algún lado, se enloquecían por reponer la bombita 

rápidamente porque era al revés, ellos no nos podían ver a nosotros…”. María 

Candellaro. (in LUTTRINGER, 2012, s/p) 

 

Os planos fechados denunciam uma atenção para o detalhe. Essa mesma atenção é 

dada aos testemunhos. As fotografias são imagens de fragmentos desses ambientes que são 

acompanhadas de fragmentos dos testemunhos. Neste diálogo entre palavra e imagem, ambas 

adquirem certa conotação de resto ou de ruína. 

O trabalho de Luttringer exibe estas ruínas, as sobras dos interiores da desaparição. 

Entrar agora nos antigos CCD não é mais entrar na desaparição, se não nos seus restos 

materiais. Conta-se e mostra-se a sobra, aquilo que restou na memória e nos lugares. As 

ruínas dos interiores da desaparição são exibidas junto com o testemunho: ruína da 

experiência que é, ao mesmo tempo, fragmento da vivência. Mas não é só isso. Conta-se e 

mostra-se, também, a necessidade de contar e de mostrar. Se o que é mostrado e contado são 

as sobras do passado, contar e mostrar são as necessidades do presente. 

O desenho de López também mostra o desejo e a necessidade de mostrar. Como 

também estão latentes esses desejos e necessidades na foto que Helen Zout (1957) tirou desse 

desenho. Indiretamente, a fotografia de Helen Zout é a fotografia de uma mulher sendo 

torturada. Mas ao ser uma fotografia de um desenho, ela acaba sendo também uma 

advertência sobre as não-fotografias. Não há fotografias – pelo menos não conhecidas – de 

uma sessão de tortura; exceto esta fotografia de Zout de três homens mascarados torturando 

aquela mulher. 

A fotografia de Zout pertence ao ensaio “Huellas de desapariciones durante la última 

ditadura militar em Argentina 1976-1983” [“Rastros de desaparições...”]. Zout também pode 

ser considerada uma sobrevivente: quando tinha 19 anos, os militares foram procurá-la na sua 

residência, mas não a acharam. Desde aquele momento, estando ela grávida, passou a viver 

clandestinamente junto a seu marido. 

“Huellas...” foi realizado entre os anos de 2000 e 2006. Nesse período, como o fizera 

Luttringer, Helen entrevistou sobreviventes. Também os fotografou. Jorge Julio López está 

retratado neste ensaio (figura 15). Vemos seus ombros nus e uma expressão marcada ao 

fechar seus olhos. De olhos abertos está Nilda Eloy, olhando para a câmera, olhando para nós 

(figura 16). Mas na fotografia, esta sobrevivente do “circuito Camps” aparece como um corpo 

imaterial. No seu ensaio, Helen Zout lança mão de tempos elevados de obturação, sobre e 

subexposições e sobreimpressões para imprimir as imagens de uma eloquência 
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fantasmagórica que dialoga, como nesta ultima fotografia, com o que no final do século XIX 

se deu a chamar de “fotografia espírita”.
49

 Assim, o retrato de Nilda, com seus cabelos soltos 

e cinzas, mais escuros ou mais claros, e com seu corpo se fundindo no tom do fundo, fornece 

uma imagem desencarnada. Está surgindo ou está sumindo? Aparece ou desaparece? E a foto 

de López, ficção? Encenação? 

 

 
Figura 15. ZOUT, Helen. “Jorge Julio López, sobreviviente del Centro Clandestino Arana, La Plata, 2000”, da 

série “Huellas de desapariciones durante la última dictadura militar argentina 1976-1983”. 2000-2006. 

Fotografia. Disponível em: <www.helenzout.com.ar/desapariciones>. Acesso em: 14 set. de 2011. 

  

                                                           
49

 Tomo estas definições do título original em francês de um artigo de Clément Cheroux (2006) traduzido para o 

espanhol por Pilar Vásquez: “Le procès de la photographie spirite. L’image spectrale entre récréation et 

conviction”. 
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Figura 16. ZOUT, Helen. “Nilda Eloy, sobrviviente del centro clandestino Arana, La Plata, 2000”, da série 

“Huellas de desapariciones durante la última dictadura militar argentina 1976-1983”. Fotografia, 2000-2006. 

Disponível em: <www.helenzout.com.ar/desapariciones>. Acesso em: 14 set. de 2011. 

 

Uma foto que parece tremida mostra um terreno cheio de automóveis abandonados e 

no centro a figura espectral de Cristina Gioglio, sobrevivente, como López, do “Pozo de 

Arana” (figura 17). Em outra, um crânio humano com um orifício de bala surge, segurado por 

duas mãos, do profundo de uma total negritude. No ensaio, os retratos convivem com as 

imagens do trabalho das equipes de antropologia forense. Há também fotografias dos lugares 

da desaparição e seus interiores, como o Rio de la Plata ou um campo com covas comuns, por 

exemplo. 

http://www.helenzout.com.ar/desapariciones
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Figura 17. ZOUT, Helen. “Cristina Gioglio, sobreviviente del centro clandestino Arana., La Plata, 2000”, da 

série “Huellas de desapariciones durante la última dictadura militar argentina 1976-1983”. 2000-2006. 

Fotografia. Disponível em: <www.helenzout.com.ar/desapariciones>. Acesso em: 14 set. de 2011. 

 

Mas destes lugares, junto com a fotografia da sessão de tortura através do desenho de 

López, se destaca a do interior da fuselagem de um avião utilizado, segundo Zout, nos voos da 

morte. Como as câmeras de gás de Auschwitz, o voo da morte é o interior profundo dos 

interiores da desaparição. Assim, como as câmeras de gás, os aviões da morte argentinos são 

os interiores sem testemunhas. Ninguém saiu vivo de uma câmera de gás. Nenhum prisioneiro 

voltou vivo de nenhum daqueles voos. Ninguém esteve lá para fotografar, ninguém 

sobreviveu para contar.
50

 

                                                           
50

 Deve-se fazer aqui uma importante distinção entre ambos interiores. Enquanto nas câmeras de gás dos campos 

de concentração nazistas eram unicamente as vítimas que estavam no seu interior durante seu funcionamento 

como maquinas de extermínio, durante a operação de eliminação dentro dos voos da morte participavam 

oficiais militares. Sobre a não existência de testemunhas das operações de jogar ao mar dos aviões prisioneiros 

com vida, estas eram “anunciadas” para os prisioneiros como “traslados” e estes nunca eram informados da 

verdadeira intenção dos voos. Contudo, em diferentes testemunhos transcritos no “Nunca más” (CONADEP, 

1996), sobreviventes de CCD advertem que entre os detidos reinava a incerteza sobre o verdadeiro destino que 

os esperava. Com a sucessão destes “operativos”, os prisioneiros foram cada vez mais compreendendo que ser 

“trasladado” significava ser executado. Mas não imaginavam como seria essa execução. As certezas sobre esta 

metodologia de desaparição e sua sistematização só se confirmaram em 1996, com a confissão do oficial 

reformado da Armada Adolfo Scilingo em entrevistas ao jornalista Horacio Verbitsky e publicada no livro “El 

vuelo” (VERBITSKY, 2006). Até então, a existência dos voos da morte era inferida pelos testemunhos de 

sobreviventes que sabiam que os prisioneiros selecionados para os traslados eram embarcados drogados em 

aviões, e pelo aparecimento de corpos com sinais de tortura, em alguns casos com os braços amarrados, no 

litoral argentino e uruguaio. Apesar do depoimento de Scilingo fornecer detalhes estarrecedores dessa 

http://www.helenzout.com.ar/desapariciones
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Figura 18. ZOUT, Helen. “Interior de un avión utilizado en los vuelos de la muerte, 2002”, da série “Huellas de 

desapariciones durante la última dictadura militar argentina 1976-1983”. 2000-2006. Fotografia.  (BRODSKY, 

2005, p. 154) 
51

 

 

Nesta foto, Zout continua a manipular os recursos fotográficos para fornecer uma 

imagem que pouco informa por si só. É o título que permite a identificação do que está na 

imagem. A imagem aparece tremida e “torta”, uma vez que o enquadramento não segue uma 

ortogonalidade “correta”. Visualmente, a fotografia deste interior remete àquelas outras 

fotografias dos interiores da desaparição tiradas pelos membros do Sonderkommando de 

Auschwitz. Mas enquanto a visualidade confusa das fotografias de agosto de 1944 é 

consequência da sublimação na imagem das condições dramáticas do ato fotográfico – de 

estar dentro do evento –, na foto de Zout ela é resultado das escolhas de quem tem certo 

domínio das circunstâncias. Obviamente as características do método dirigido apontadas por 

Coleman estão presentes na série de Zout e nesta fotografia em particular. Mas é nesta escolha 

que é gerada uma tensão entre o ficcional e o documental. Neste sentido, desde o momento 

                                                                                                                                                                                     
metodologia de extermínio, ele não pode ser considerado o testemunho de uma testemunha nem no sentido de 

espectador nem, muito menos ainda, no sentido de sobrevivente. Talvez possa ser apontado como o 

testemunho de um participante. Mas mesmo assim, aquilo continua sendo, antes de tudo, a confissão de um 

agente da desaparição. 
51

 Esta fotografia foi publicada no livo organizado por Marcelo Brodsky “Memory under construction” (2005). 

Nessa publicação, cabe mencionar, a imagem foi publicada com o título “Interior de un avión similar a los 

usados durante los vuelos de la muerte”.  Contudo, através de comunicação por correio eletrônico, a autora me 

afirmou que este veiculo teria sido efetivamente utilizado naquelas operações de extermínio e desaparição. 

http://www.helenzout.com.ar/desapariciones
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em que conheci a história de Helen Zout e descobri esta fotografia, imediatamente senti estar 

diante da imagem de uma memória do que poderia ter sido, mas não foi. Uma espécie de 

reconstrução visual de um pensamento perturbador do que poderia ter ocorrido se, naquele dia 

em que foram buscá-la, ela tivesse estado em casa. Teria sido assim a visão nesse interior 

final da desaparição? 

A fotografia de Zout está longe de ser uma recriação fiel ou realista do que acontecia 

dentro desses interiores. Não há ninguém além de quem está por trás da câmera. Não há uma 

pilha viva e dormida de corpos nus ou seminus, nem um grupo de oficiais fazendo 

preparativos para levantar os corpos, um por um, e jogá-los pela porta do avião em pleno voo. 

Mas isso seria recriar a visão de um espectador ou, pior, a visão e a lembrança de um desses 

funcionários da desaparição. Nisto, como nas fotografias de detidos-desaparecidos “tiradas” 

de dentro da ESMA ou nas fotografias de agosto de 1944, carregadas do medo e da urgência 

do ato fotográfico, a fotografia de Zout reverbera a consciência de uma essência do horror que 

está além do visualmente explícito, mas que pode ser pressentida – não sentida – através do 

imaginário. 

Basterra e os Sonderkommando conseguiram extrair imagens dos interiores da 

desaparição porque, de diferentes maneiras, encontraram oportunidades para fazê-lo. Porque 

dentro desses interiores de controle absoluto sobre o corpo e a imagem, ainda assim, surgiram 

condições que permitiram “tirar” essas fotografias. O desenho de López, as fotografias de 

Luttringer e as de Zout, são as alternativas que restaram para tirar aquelas outras imagens 

inexistentes dos interiores da desaparição.  

Didi-Huberman inicia seu polêmico ensaio sobre as quatro fotografias de Auschwitz 

tiradas pelos Sonderkommando com uma sentença: “para saber é preciso se imaginar” (DIDI-

HUBERMAN, 2004, p. 17). Mais adiante, nesse mesmo escrito, ele reafirma: “para lembrar é 

necessário imaginar” (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 55). A decisão de cada uma das pessoas 

aqui citadas vai de encontro a uma necessidade de memória e de conhecimento pela imagem. 

Trazer esses interiores secretos da desaparição para o território público da exibição é uma 

maneira de acabar com o secreto, uma forma de des-cobrir. Se a desaparição visava tirar do 

território da exibição, a exibição busca o caminho contrário. Indagar esses lugares, olhá-los e 

fazer imagem deles é, em parte, também submetê-los. Este sentido de submissão dos 

interiores da desaparição está presente de maneira particular na escultura coletiva “Autores 

ideológicos”. 

Em 2003, Javier Bernasconi, Omar Estela, Marcelo Montanari, Marcela Oliva, 

Luciano Parodi e Margarita Rocha, todos escultores, adquiriram um velho Ford Falcon verde 
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que tinha pertencido à polícia da província de Buenos Aires em anos de ditadura. A escolha 

não foi casual. Durante a ditadura argentina, automóveis Ford Falcon foram muitas vezes 

identificados como os utilizados durante os sequestros e desaparições. O Falcon verde se 

converteu num ícone de memória do terrorismo de Estado e das desaparições na Argentina. 

Durante três anos os artistas trabalharam na dissecção do automóvel. Desmontaram o 

maquinário, cortaram ao meio a carroceria, pintaram cada uma das peças de branco e 

reconfiguraram as partes e o todo, numa escultura fracionada e aberta que revela a anatomia 

dessa ferramenta da desaparição. Cortá-lo foi inutilizá-lo como máquina de morte, mas 

também foi descobri-lo e exibi-lo: lo cortamos al medio para que no funcione y para ver de 

que está hecho (NUSENOVICH; STORDEUR, [2006-2012]). 

 
Figura 19. BERNASCONII, Javier; OLIVA, Marcela; PARODI, Luciano; ROCHA, Margarita. “Autores 

Ideológicos”. 2006. Escultura.  

 

Ver do que é feito, revisar o seu interior, fragmentá-lo e reconstruí-lo como obra de 

arte permite circular em seu interior, vê-lo diretamente e de perto. Mas esta circulação pelo 

seu interior não é feita por dentro do automóvel. “Autores ideológicos” é uma escultura 

aberta, portanto não (mais) é possível ser engolido para seu interior. 

Circular por “Autores Ideológicos” é se deparar, ao mesmo tempo, com a presença 

sólida da sua materialidade e com os vazios de não se ter nada – ou mais nada – além desse 
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vazio entre suas partes; mas um vazio que se torna também presença. É o vazio que sentencia 

que “não resta mais nada para ver”, mas que é preenchido pelo saber intangível da memória 

que acrescenta uma aura da desaparição àquela massa. A proximidade e o contato direto 

durante o desmanche trazia à superfície essa presença para os artistas. Javier Bernasconi 

comenta sobre as sensações diante das manchas, das sujeiras e dos restos de uso e o 

sentimento de se perguntar “qué cosas pasaron acá” (NUSENOVICH; STORDEUR, [2006-

2012]). Acá onde muitas pessoas foram vistas pela última vez. Acá lugar. Acá espaço. A 

materialidade traz as perguntas que ocupam os vazios e que fazem do Falcon resto e rastro 

material e sólido da ausência. 

A anatomia aberta dessa besta abatida – que mais do que respostas traz silêncios que 

falam por si só – coincide com o trabalho de Luttringer e de Zout ao confiscar os restos e os 

rastros do horror para desmembrá-los e exibi-los, colocá-los em e para circulação, revelando o 

que sobrou do secreto. 
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3 Vazios da ausência, presenças da imagem 

 

Desde que, em 1977, as primeiras mães de desaparecidos na Argentina se organizaram 

para reclamar por informações e pela liberdade dos seus filhos, dos quais não sabiam se 

estavam vivos ou mortos, elas portaram e exibiram suas fotografias. Elas continuam portando 

e exibindo essas fotografias hoje nos tribunais, onde mandantes, executores e cúmplices do 

terrorismo de Estado tem sido e continuam sendo julgados e condenados por crimes de lesa 

humanidade. Paralelamente, outros familiares, de maneira individual ou coletiva, têm lançado 

mão da fotografia para expressar ou para intermediar sua convivência com a presença 

constante dos vazios produzidos pela desaparição dos seus seres amados.  

Este capítulo tem por objetivo trazer uma leitura dessas práticas políticas ou artísticas da 

imagem dimensionadas a partir de duas questões iniciais: por um lado, a importância que, 

desde sua origem, tem tido a imagem e a representação para aliviar o sentimento de perda 

produzido pela ausência dos seres amados; por outro lado, o que representa, para os 

familiares, a especificidade da ausência produzida pela desaparição forçada pelo terrorismo de 

Estado dos seus seres queridos. Acredito que, do cruzamento de ambas as questões, revela-se 

tanto a importância da imagem para esses familiares, quanto a necessidade de elaboração de 

uma imagem que tente expressar e dar conta daquelas especificidades que fazem do 

desaparecido um tipo perturbador e complexo de ausente. 

 

3.1 Imagem, morte e desaparição 

 

Desde sua origem, a imagem tem servido ao ser humano para lidar com o peso da 

ausência. Através da sua visualidade, ela tem fornecido uma presença e uma materialidade aos 

ausentes. Mas a presença que fornece a imagem não é – nem tem sido – uma mesma presença. 

Isto porque, por sua vez, as ausências com as quais a imagem tem lidado também não têm 

sido as mesmas. As ausências, segundo sua natureza, têm diferentes conotações e têm 

incentivado diferentes imagens. Também a maneira de conceber as ausências tem se 

modificado ao longo do tempo. A primeira e mais persistente ausência que exigiu do homem 

uma imagem é aquela que nos assombra até hoje: 

El muerto será siempre un ausente, y la muerte una ausencia insoportable, que, para 

sobrellevarla, se pretendió llenar con una imagen. Por eso las sociedades han ligado a 

sus muertos, que no se encuentran en ninguna parte, con un lugar determinado (la 

tumba), y los han provisto, mediante la imagen, de un cuerpo inmortal: un cuerpo 

simbólico con el que pueden socializarse nuevamente, en tanto que el cuerpo mortal se 

disuelve en la nada. (BELTING, 2007, p. 179) 
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Hans Belting (2007) coincide com Régis Debray (1994), que aponta que a práxis da imagem 

teria nascido da necessidade do ser humano de fornecer uma contramedida que resista ao 

devir dissolutivo da morte: 

Talvez, a verdadeira fase do espelho antropiana: contemplar-se em um duplo, alter 

ego, e, no visível bem pertinho, ver algo diferente do visível. É o nada em si, “esse 

não-sei-o-quê que não tem nome em nenhuma língua”. Traumatismo suficientemente 

siderante para exigir logo uma contramedida: fazer uma imagem do inominável, um 

duplo do morto para mantê-lo vivo e, por efeito indireto, deixar de ver esse não-sei-o-

quê em si, deixar de ver a si mesmo como quase nada. Inscrição significante, 

ritualização do abismo por desdobramento especular. (DEBRAY, 1993, p. 29) 

 

Debray avança nesta tese e sugere, ainda, que aquela primeira sideração diante dos 

restos mortais seria o clarão fundador da humanidade que traria em seu bojo a pulsão 

religiosa e, ao mesmo tempo, a pulsão pelas artes plásticas (DEBRAY, 1994, p. 30). Esta 

tese considera que a criação plástica e a religião têm sido as alternativas através das quais o 

homem tenta criar suas próprias respostas ou, como diz Debray, “contramedidas” frente a uma 

realidade insatisfatória ou, ainda, insuportável. A religião e a prática artística são práticas 

humanas através das quais é possível transformar e ressignificar a realidade do mundo. As 

primeiras imagens concentrariam ambas as práticas (a religiosa e a plástica) de transformação 

material e simbólica de uma realidade, neste caso, os vazios das ausências impostas pela 

morte. Que alternativa restaria para confrontar este inevitável, a não ser algo que interdite o 

nada? Algo ou nada, eis a questão. E, certamente, o vazio do nada parece ser algo 

insuportável para o ser humano. É então que a imagem se revela contra a efemeridade do 

corpo cujo destino inevitável é a desintegração.  

As primeiras imagens com as quais o homem reagiu à morte foram concebidas como 

artefatos mágicos que serviam para realizar o fenômeno da encarnação. Este fenômeno 

consistia em restituir ao morto um novo corpo.
52

 Um corpo que viesse a substituir aquele que, 

mudo e inanimado, tinha por sua vez se convertido numa outra coisa, numa imagem indômita 

e esvaziada de vida: 

[La muerte] convierte en imagen muda lo que apenas un instante atrás había sido un 

cuerpo que hablaba y respiraba. Además, lo transforma en una imagen poco confiable, 

que pronto comienza a descomponerse. Los seres humanos quedaban desamparados 

ante la experiencia de que la vida, al morir, se transforma en su propia imagen. 

(BELTING, 2007, p. 180) 

 

                                                           
52

 A distinção aqui feita entre “corpo” e “morto” é realizada a partir do conceito do “eu” encarnado comentado 

por Belting (2007) no terceiro capítulo de “Antropologia da imagem”. Nesse capítulo, é discutida a diferença 

entre o corpo como representação do “humano” e o corpo anatômico. Neste sentido, o corpo é uma presença 

física ocupada pelo “eu” até o momento da morte. Considerando estes conceitos, a morte é o acontecimento de 

separação entre o físico e o metafísico.  



 

104 
 

 

Considerando esta citação de Belting, a imagem criada pelo homem vem a ocupar o 

lugar da imagem imposta pela natureza. Concebida e assimilada dentro da cultura, aquela é 

uma imagem domesticada que permite restituir ao morto um corpo estável e dominado por 

aquela cultura. No caso das primeiras imagens que serviam para o processo da encarnação, 

mais do que revelar uma ausência, elas vinham para restituir uma presença. A imagem 

encarnada podia ser tratada ainda como um ser vivente e se tornava um meio da socialização 

dos vivos com os mortos. Diz Belting a respeito destas práticas “arcaicas” da imagem: 

Se le cedía a la imagen el poder de presentarse en el nombre y en el lugar del difunto. 

[…] La imagen no era únicamente una compensación, sino que, con el acto de la 

suplantación, adquiría un “ser” capaz de representar en nombre de un cuerpo […]. 

(BELTIN, 2007, p. 181) 

 

Tanto Régis Debray (1994, p. 38) quanto Hans Belting (2007, p. 181) se referem a esta 

imagem inserida em representação dos mortos como meio de ressocialização da comunidade 

com os ausentes em termo de uma representação substitutiva. Com o tempo, a secularização 

da imagem, ou seja, a perda do seu “poder mágico”, faria com que a concepção da imagem 

encarnada como representação substitutiva desse lugar à representação evocativa dos mortos.  

Assim como a imagem que se instala em representação dos mortos para a manutenção 

dos vínculos e dos rituais comunitários, a imagem evocativa também idealiza a 

perdurabilidade da imagem como meio de perpetuar a existência dos mortos na memória 

coletiva. Essa era a função da estela funerária grega – antecessora distante dos nossos túmulos 

e uma das primeiras práticas mortuárias memorialísticas –, pedra tumular que se ergue não 

mais em representação dos mortos, mas como o anúncio material de uma existência findada 

que exige memória. 

Embora sejam apontadas por Belting como concepções diferentes da imagem, tanto a 

imagem concebida como representação substitutiva quanto aquela utilizada como 

representação evocativa dos mortos mantém pontos de coincidência entre elas, como também 

mantém pontos de coincidência com usos simbólicos e materiais da imagem na nossa própria 

mediação com os mortos. Primeiramente, como acontecera nas práticas arcaicas da imagem, 

na nossa era midiatizada continuamos a recorrer à materialidade da pedra ou da imagem para 

instalar uma presença que reaja ao vazio deixado pela morte. Mas também, e decorrente desta 

tensão entre presenças e ausências, entra em jogo – ou continua em jogo – a questão do lugar. 

Afinal de contas, estar presente ou ausente é ocupar ou não algum lugar. Frente à perda da 

morte, sejam pedras tumulares ou fotografias, ambas as materialidades preenchem um lugar. 

Este é tanto um lugar físico, quanto um lugar simbólico. Mas a ocupação desses lugares 
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ocorre concomitantemente à ocupação de outros lugares por outras entidades: o lugar do 

morto desencarnado e o lugar do corpo sem vida. 

Nas culturas que praticavam o ritual da encarnação, era a imagem o lugar que o morto 

desencarnado passava a ocupar, e a imagem, preenchida por essa presença, ocupava o lugar 

social do morto. Na nossa cultura, assim como na grega, os mortos não encarnam na imagem, 

senão em uma dimensão própria, concebida como um “além”, separada do mundo dos vivos.  

Assim como a imagem e o morto ocupam um lugar, o corpo esvaziado de vida 

também tem reservado um lugar específico. Mesmo nas sociedades arcaicas, nas quais a 

imagem servia de corpo substituto para o morto ser restituído ao convívio social, o corpo 

despojado de vida tinha seu lugar onde permanecia sob a proteção da comunidade 

(BELTING, 2007, p. 192). Entretanto, nas sociedades onde a imagem era desprovida do seu 

poder mágico e passou a ser utilizada como um meio para garantir a perduração dos ausentes 

na memória da família ou da comunidade, a pedra tumular é tanto a representação evocativa 

do ausente, quanto a demarcação de um lugar, ou melhor, de vários lugares. Por um lado, 

conforme Belting, a pedra tumular serve como materialização simbólica daquele lugar incerto 

que comumente chamamos do “além” (BELTING, 2007, p. 193). Mas, por outro lado, ela 

demarca o local que ainda exigem nossos mortos para poder “descansar em paz”. Aliás, esta 

última expressão, como adverte Belting, denota a persistência do sentimento de que, sem estes 

locais, os mortos ficariam errantes, sem propósito determinado, ou regressariam ameaçadores 

aos vivos como fantasmas (BELTING, 2007, p. 193). É por isto que o túmulo representa um 

lugar de memória entre o físico e o simbólico. O túmulo é, ao mesmo tempo, a demarcação de 

um lugar reservado para o “descanso” do corpo e é o monumento evocativo daquele que, 

desencarnado, “encontra-se” num lugar indeterminado. É por este motivo que Belting situa o 

túmulo num lugar de fronteira: 

La tumba constituye la barrera que separa la vida y la muerte y que las protege una de 

la otra. Pero también es el lugar donde la vida y la muerte se encuentran. Por eso la 

tumba recurre a la inscripción, y la imagen, con la que se dirige al visitante, con la que 

lo mira. Es un “lugar de la memoria” […]. (BELTING, 2007, p. 194) 

 

Com base no escrito até aqui, é possível afirmar que os cultos funerários funcionam 

como um conjunto concomitante de transições: a transição do morto para um novo lugar (seja 

este lugar uma imagem ou o além), a transição do corpo (para um lugar de descanso 

protegido, porém fora da vista da comunidade) e a transição da imagem (que se converte num 

novo corpo do morto ou em monumento). Todos estes deslocamentos do corpo, do morto e da 

imagem são parte de um conjunto de rituais de passagem através dos quais la catástrofe de la 

muerte es substituída por el control de la muerte, cuando la comunidad recupera el orden 
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mediante un acto festivo (BELTING, 2007, p. 194). O ritual da desencarnação/encarnação 

arcaica ou a cerimônia de despedida que são nossos velórios e enterros formam parte dessas 

celebrações através das quais são realizados os rituais de passagem. Mas, visando recuperar 

uma ordem através do controle da morte, entendo que o entorno próximo dos mortos, 

principalmente a família, também vivencia uma passagem que a leva a estabelecer, através da 

imagem ou do monumento, uma nova socialização com aqueles que não estão mais 

presentes.
53

 Isto representa uma quarta transição, além das do morto, do corpo e da imagem, 

que é a transição da socialização entre os sujeitos à raiz da morte.  

No entanto, todos estes rituais de passagem têm em comum, em diferentes tempos e 

lugares, uma presença essencial, chave, sem a qual todos aqueles deslocamentos ficam 

truncados: a presença do corpo. É a partir do corpo que todas as outras passagens são 

iniciadas. É em torno dele que se realizava o processo de desencarnação e encarnação. É ao 

redor dele que os vivos se despedem dos mortos. É a partir dele que o túmulo tem sentido 

como demarcação, mas também como substituição: a substituição de uma materialidade por 

outra. Sem o corpo não é possível levar adiante todos estes rituais de passagem através dos 

quais a cultura tenta controlar a morte. Sem o corpo, a morte não se domestica. Sem o corpo 

não há lugar de memória. Sem o corpo, o morto não descansa. Eis a problemática simbólica e 

cultural que produz a desaparição de pessoas. Eis a problemática que se traduz, em definitivo, 

numa complexidade em encontrar uma mediação entre a presença dos familiares e a ausência 

dos desaparecidos.  

De fato, esta é uma das questões que faz do familiar do desaparecido político um tipo 

específico de vítima.
54

 Desconectados de uma sociedade imersa num estado de negação 

alimentado e sustentado pela estratégia da não visualidade promovida pelos administradores 

da desaparição, os familiares são levados àquilo que se define como uma situação limite: uma 

vez que a ordem natural do mundo é quebrada, os indivíduos e/ou os grupos sociais são 

levados a situações para as quais não estão preparados; a partir dessa nova situação, esses 

grupos são forçados a adaptar-se a um contexto novo e redefinir sua identidade e suas 

relações com os outros grupos (Pollack apud BAUER, 2012, p.30). No caso dos familiares 

dos desaparecidos, a ordem natural é quebrada pelo estado de indefinição em relação aos seus 
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 Acredito que mesmo a representação evocativa funciona, perante a ausência dos mortos, para a manutenção de 

vínculos e socializações com os ausentes. 
54

 Aqui cabe remarcar a diferença entre a prática da desaparição executada como método de extermínio 

político/ideológico e os genocídios. Diferente deste último, a violência política nao tem, em primeira instância, 

o objetivo da eliminação completa de famílias e de cominidades. Por este motivo, diferente dos extermínios de 

fundo etnico ou religioso, é comum a sobrevivência do entorno familiar ou social imediato da vítima da 

violência política. 
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seres queridos com a qual são forçados a conviver. Enquanto os corpos não aparecerem, a 

desaparição adquire o status de um crime contínuo que suspende tanto a vida quanto a morte. 

Para o entorno social e familiar dos desaparecidos, a especificidade da violência da 

desaparição, e o que a torna uma situação limite para os familiares, é a perturbação das 

relações humanas estabelecidas a partir das oposições essenciais vivo e morto, existente e 

inexistente (BAUER, 2012, p. 30).  

A desaparição, enquanto prática que subtrai e nega ao entorno familiar e social o corpo 

de sua vítima, produz uma profunda perturbação de ordem antropológica e psicológica que 

transcende os limites religiosos e culturais. Isto se desprende, por exemplo, do que explica 

Horacio Riquelme a respeito das considerações de antropólogos culturais e psicólogos sociais 

norte-americanos sobre os efeitos da desaparição no entorno social como estratégia militar 

dos Estados Unidos na guerra psicológica contra os vietnamitas: 

O que mais afetava psicologicamente os vietnamitas envolvidos na guerra não era a 

morte de seus vizinhos ou familiares em consequência da agressão norte-americana, 

mas o fato de não poderem celebrar as cerimônias tradicionais, com as quais 

costumavam mostrar seu luto e de despedir ritualmente de seus mortos. A ausência de 

cerimônias de luto rompia o delicado vínculo cultural que relaciona os vivos com os 

mortos; a família e a comunidade se sentiam profundamente inseguras, como se 

tivessem violado coletivamente um tabu; esta tática foi chamada de “almas errantes” e 

alcançou um valor muito significativo na guerra psicológica contra a população 

vietnamita. (Riquelme apud BAUER, 2012, p. 81) 

 

Milhares de anos de cultura, religião, filosofia, etc., não preparam o homem, cultural e 

psicologicamente, a conceber uma “morte sem corpo”. De fato, uma morte sem corpo é uma 

aberração que obriga a conceber novas práticas para lidar com uma série de questões 

específicas dessa circunstância. Circunstâncias como os sentimentos de ambiguidade em 

relação à pessoa desaparecida pelo terrorismo de Estado. Estas ambiguidades são decorrentes, 

por exemplo, do caráter de dupla ausência que adquire o desaparecido: a ausência da vida 

subtraída violentamente, e a ausência do corpo necessário como prova indispensável da 

morte. A ausência do corpo se traduz num interrogante que leva os familiares a uma instância 

de indefinição em relação aos seus seres amados: onde está o desaparecido? Está vivo ou está 

morto? Este sentimento de dúvida se traduz na quase inconcebível ambivalência da ausência 

com a qual os familiares são levados a conviver, uma vez que o desaparecido parece estar, ao 

mesmo tempo, vivo e morto. É isso que se desprende dos próprios depoimentos de pais, de 

irmãos, de maridos ou de esposas das vítimas da desaparição:
 55
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 Mais adiante será comentado o caso específico dos filhos dos desaparecidos e sua convivência com a ausência 

dos seus pais, que muitos deles não conheceram.  
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El tema del desaparecido es difícil porque te niegan todo. Es una negatividad. Te han 

negado la vida y después te han negado la muerte. Entonces en la vida de uno, el 

desaparecido está ausente y está presente. Esa presencia es hermosa, pero a veces te 

llena de angustia y tristeza. (relato do esposo de uma desaparecida apud BAUER, 

2012, p. 102) 
56

 

 

A desaparição leva os familiares a situar emocionalmente o ser amado numa instância 

de suspenção entre a vida e a morte. Acredito que isto se explica, pelo menos em parte, 

considerando as perspectivas antropológicas comentadas anteriormente neste capítulo. É 

chave nisto a indispensável presença do corpo, tanto como a materialidade manifesta que 

anuncia e confirma o acontecimento da morte, quanto como núcleo em torno do qual se 

realizam os diferentes rituais de passagem do próprio corpo, do morto e da imagem. Sem 

corpo não há confirmação da morte, não há enterro, não há sepultura, não há túmulo, não há 

lápide. No culto aos mortos, há uma espécie de domínio da ausência que permite que alguma 

coisa (uma representação substitutiva ou uma representação evocativa) venha a se instalar nos 

lugares que não mais serão ocupados pelos mortos ou seus corpos que, sabemos, descansam 

em paz numa dimensão separada da nossa e na qual nós mesmos o colocamos material e 

simbolicamente. Entretanto, a ausência do desaparecido se mantém como uma presença 

latente pela expectativa que alguma vez recuperar o corpo e, aí sim, poder efetuar a cerimônia 

de passagem e de despedida. 

Em termos psicanalíticos, esta conjuntura pode ser descrita em termos da diferença 

entre luto e melancolia, conforme apontado por Freud no seu ensaio “Trauer und 

Melancholie” (“Luto e melancolia”), escrito entre 1915 e 1917 (FREUD, 1979b, p. 242). 

Tanto o luto quanto a melancolia, explica o psicanalista austríaco, originam-se da perda de um 

ser ou de um objeto amado. Mas, no caso específico do luto, este tem início quando o exame 

de realidade demonstra que o objeto amado não mais existe (FREUD, 1979b, p. 242). 

Aplicando isto à reflexão do parágrafo anterior, no caso da morte, é a materialidade manifesta 

da morte no corpo sem vida o que fornece ao exame de realidade a única demonstração 

concreta do acontecimento da morte. Contrário a isto, o exame de realidade efetuado pelos 

familiares dos desaparecidos não devolve nada concreto sobre seus seres amados. Resta a 

eles, então, a presunção da morte dos seus seres queridos. Contudo, mesmo quando a 

passagem do tempo, as investigações e os depoimentos de sobreviventes e de envolvidos na 

desaparição fazem dessa presunção de morte uma certeza, a ausência do corpo impõe um 
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 Note-se a tensão entre este depoimento e a definição de desaparecido, discutida no capítulo anterior, dada por 

Videla em 1979.  Enquanto que na fala do ditador o desaparecido é conceituado como uma oniausência a partir 

da dupla negatividade “nem vivo-nem morto”, neste outro depoimento, dado por um familiar de uma 

desaparecida, o sentimento ambivalente em relação ao desaparecido parece provir de uma dupla postividade: 

ao mesmo tempo vivo e morto. 
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dilema moral e afetivo sobre a possibilidade do luto. Por um lado, estes familiares se 

defrontam com a necessidade de “seguir adiante”, de elaborar um luto. Mas, por outro lado, a 

aceitação da morte do ser amado e, principalmente, a aceitação do próprio luto, pode produzir 

profundos sentimentos de culpa por sentir que o ser amado está sendo abandonado no seu 

destino desconhecido (BAUER, 2012, p. 103). Tanto os vazios materiais quanto os dilemas 

afetivos confabulam para uma interdição do trabalho de luto que acaba por submeter aos 

familiares a um estado melancólico. 

Caroline Bauer (2012, p. 84) sugere a separação de dois sentimentos distintos em 

relação aos vazios abertos pela morte ou pela desaparição. Por um lado, o sentimento de perda 

que entra em jogo no trabalho de luto. Por outro, o sentimento de falta que é decorrente da 

situação de indeterminação concreta sobre a vida ou a morte do ser amado. Na mesma linha, 

Horácio Riquelme diferencia o vazio da desaparição do vazio da morte a partir da distinção 

entre o sentimento de ausência e o sentimento de perda: 

Não há uma situação de luto percebida como tal, mas se experimenta uma sensação de 

ausência sem vias de solução. Ausência ou perda do ser querido não são sinônimos, 

uma vez que “... o processo de luto ou o sofrimento é indispensável para a assimilação 

da perda [...] Através do luto, a pessoa aprende a aceitar a mudança que se segue a 

todo falecimento de um ente querido. Quando este processo de luto não se realiza 

plenamente (quando fica inacabado), há pouca probabilidade de que se possa 

conseguir uma adaptação saudável à perda sofrida.” [...] O sentimento de ausência do 

ente querido adquire, pois, uma qualidade crônica nos familiares e incide 

profundamente no seu comportamento social. (Riquelme apud BAUER, 2012, p. 84) 

 

Em função de tudo isto, Bauer é enfática ao afirmar que mesmo que os desaparecidos 

possam ser considerados mortos, trata-se de uma morte sem sepultura, uma morte que se 

carrega de vida (BAUER, 2012, p. 83). Considerando esta afirmação a partir das práticas 

culturais, uma morte sem sepultura é uma morte inacabada. O desaparecido, entidade 

inconclusa e perdida, não encontra seu “lugar de descanso”. Não há tumulo do desaparecido. 

Isto significa que não há na cultura um lugar determinado ou uma prática de memória 

determinada culturalmente destinada à mediação com estas complexas ausências. É por isto 

que as práticas da imagem concebidas e elaboradas por familiares de desaparecidos na 

Argentina, nestas mais de três décadas que separam o golpe cívico-militar de 1976 dos dias de 

hoje, tem conotações e sentidos diferentes daquelas através das quais se rememora a 

existência dos mortos. Diferente daquelas, as práticas da imagem que surgem a partir da 

desaparição como resultado de uma sistemática de extermínio se referem a uma ausência 

inconclusa que espera e que reivindica a restituição dos corpos para, finalmente, poder 

elaborar o luto e a perda. Enquanto isso não acontecer, a imagem do desaparecido convive 
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com a expectativa/desejo do retorno, vivo ou morto, do seu referente.
57

 Do mesmo modo que 

o desaparecido está envolvido num manto de indefinição e de ambivalência, também o está a 

sua representação. 

Até aqui, foram sugeridas algumas das questões que fazem da desaparição de pessoas 

um tipo complexo e perturbador de ausência com a qual o entorno familiar da vítima é levado 

a conviver. Como foi apontado, esta é uma ausência para a qual o ser humano não parece estar 

afetiva ou culturalmente preparado para lidar. Trata-se de uma ausência que afeta o princípio 

dos nossos relacionamentos humanos fundados na dicotomia essencial vivo ou morto.  A 

negação do corpo do desaparecido leva o entorno familiar a se relacionar com uma incógnita, 

uma indeterminação, uma ambivalência. Mas a estas questões somam-se as conotações de se 

tratarem, no caso que ocupa esta dissertação, de desaparições forçadas. Como diz Eduardo 

Grüner, o desaparecido pela violência política, social, étnica ou religiosa, não é unicamente 

um ausente, mas é alguém intencionalmente ausentado, alguém que foi feito desaparecer por 

meio de uma violência material ou simbólica (GRÜNER, 2008, p. 294). Conforme foi 

comentado ao longo do segundo capítulo, os familiares e o entorno social dos desaparecidos 

não somente foram confrontados com uma nova realidade atravessada pela violência da 

desaparição, mas também por uma realidade planificada pelos desaparecedores, que acabou 

estendendo os efeitos da desaparição para o plano simbólico.  

Retomando a questão do capítulo anterior, o anseio do desaparecedor é fazer, dos 

vazios abertos pela desaparição, vazios da inexistência. Para o pensamento pragmático dos 

perpetradores intelectuais da desaparição, este método de extermínio permitia consolidar a 

negação do crime a partir do apagamento da sua evidência fundamental, o cadáver. Por 

conseguinte, o crime da desaparição está intimamente relacionado com uma lógica da 

exibição e da materialidade. A situação limite à qual os familiares são levados é consequência 

desta pretensão material do apagamento do crime por meio do apagamento das evidências. É 

difícil determinar até que ponto os desaparecedores planificaram ou foram conscientes dos 

efeitos da desaparição no plano simbólico e afetivo dos familiares. Mas é possível afirmar que 

a interdição da sepultura, decorrente da ausência forçada do corpo, acaba alimentando, junto 

com o dilema de uma atrocidade sem visualidade, o ideal do inexistencialismo. Em função 

disto, além de confusa e ambivalente, a desaparição como prática de extermínio planificada e 
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 Diferente das dos desaparecidos, as imagens dos mortos que puderam ser enterrados possuem um referente 

que se sabe que não está mais aqui, no mundo dos vivos. Neste sentido, as imagens dos mortos participam da 

assimilação da perda enquanto que, no caso das imagens dos desaparecidos, como foi apontado, essa perda 

nunca é definitivamente confirmada.  
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executada desde o poder produz uma ausência forçada que precisa resistir à negação – 

promovida desde aquele poder – da sua própria existência como ausência.  

Entendendo o território público como o território da socialização e da prática política, 

os desaparecidos políticos são vítimas de um poder exercido a partir do controle e da 

submissão desse território. Tanto as consequências afetivas e simbólicas da desaparição para 

seu entorno familiar quanto a especificidade da ausência da desaparição são decorrentes, em 

definitivo, de uma ação cujo objetivo era a transformação do território público e social através 

de um tipo peculiar de violência. É por isto que é possível afirmar que o desaparecido é uma 

figura na qual se entremeiam questões públicas e sociais, por um lado, e privadas e afetivas 

por outro.  É por este entremeado do público e do privado que, como logo será apresentado, 

varias práticas da imagem relacionadas à questão dos desaparecidos adquirem uma conotação 

político-afetiva. Isto é, que podem ser práticas que não estejam restritas às necessidades 

íntimas dos núcleos familiares perturbados pela violência da desaparição, mas que são 

atravessadas pela necessidade de resistência no território público da sociedade. Este 

cruzamento se deve ao fato de que é através do domínio da visualidade que, no território 

público, tanto é possível construir um sentido de realidade, através do ocultamento de outras 

realidades, quanto modificar esses sentidos através de estratégias de visualização pública 

daquilo que se pretendia, como no caso dos desaparecidos, inexistentes.
58

 Por este motivo, 

surge a necessidade de recolocar uma visualidade no território público da exibição, de onde os 

indivíduos foram subtraídos e onde se tentou, material e simbolicamente, atribuir à 

invisibilidade e à desmaterialização dos sujeitos um caráter de inexistência. Neste sentido, a 

imagem reagiria através da sua presença no território público, à aparente “normalidade” de 

um território que não aparece “visivelmente” transformado pela violência. Mas, por outro 

lado – como também será visto mais adiante neste capítulo –, novos usos e formas da imagem 

também parecem servir no território privado e afetivo como contramedida frente aos vazios 

insuportáveis, revelando algo do princípio originário da imagem. Nestes casos, assim como a 

“descoberta” da morte poderia ter sido a disparadora de uma pulsão das artes plásticas, a 

desaparição violenta dos seres amados também acaba por se impor como uma situação limite 

para a qual não parece haver resposta disponível, a menos que tal contramedida fosse criada.  

É nesta complexa conjuntura que se insere um conjunto de práticas simbólicas que, 

através da imagem, tentam dar conta das necessidades tanto simbólicas quanto afetivas e das 

complexidades da ausência dos desaparecidos. 
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 Sobre a relação da visualidade e das práticas políticas, ver Marzo 2003. 
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3.2 A fotografia como proclamação de existência 

 

Exibida pelos familiares dos desaparecidos nas suas manifestações públicas desde o 

primeiro momento em que eles saíram às ruas em busca dos seus seres amados, a fotografia 

tem sido um dos primeiros e mais persistentes instrumentos de resistência pública contra a 

pressão do inexistencialismo. Mas, diferente dos usos da imagem técnica pelos meios de 

comunicação de massa, que alimentam o imaginário das atrocidades através da imagem de 

choque como imagem evidência do acontecimento, a fotografia que se torna pública na era da 

desaparição é uma fotografia desviada dos seus lugares, das suas funções e dos seus sentidos 

originais. Trata-se, neste caso, de fotografias que pertenciam às famílias ou às vítimas diretas 

da desaparição. São aquelas que se encontravam em documentos de identidade ou nos álbuns 

de família. Diferentemente das fotografias de choque, que circulam em jornais, revistas ou na 

mídia eletrônica como evidências de uma atrocidade, o valor testemunhal destas outras 

fotografias, desviadas do território privado para o território público, reside no seu caráter de 

evidência de uma existência que se pretendeu negar material e simbolicamente através da 

desaparição.
59

 

Para os familiares, a importância da concepção da fotografia como uma imagem-evidência 

não passa pela demonstração da atrocidade através de uma imagem chocante que mostre 

explicitamente os efeitos da violência sobre os corpos, mas pela necessidade de refutar, com a 

presença documentada na fotografia, o discurso do inexistencialismo. As imagens-retrato dos 

desaparecidos levadas pelos familiares que perguntam “onde eles estão?”, e que na Argentina 

mostravam os rostos daqueles pelos quais se reclamava “aparição com vida”, representam o 

procedimento antitético ao da prática da desaparição: ao “engolir” aqueles que quer eliminar, 

a política da desaparição mobiliza estratégias de apagamento das suas vítimas no território 

público. Contra este movimento, os familiares dos desaparecidos reinserem a presença pública 

dos seus seres queridos através do deslocamento das imagens que até então pertenciam ao 

espaço privado.  

Jean-Louis Déotte vai ainda mais fundo, e explica a necessidade primeira dos próprios 

familiares comprovarem para si mesmos a existência dos seus filhos, irmãos, maridos, etc. 

Conforme explica o filósofo francês, ao não existirem espectadores diretos da desaparição ou 
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 Lembrando a discussão do primeiro capítulo, a ausência de rastros materiais, principalmente de corpos, não 

permite uma representação do acontecimento da violência da desaparição que responda às expectativas do 

senso comum que atrela a concepção de atrocidade e de crime à visualidade da materialidade do horror. De 

fato, a interdição de imagens da violência contra as vítimas da desaparição é também parte essencial da lógica 

que envolve esta prática de extermínio. 
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da tortura, resta para os familiares a necessidade de resolver um enigma. Organizados numa 

nova comunidade, diz Déotte (2006, p. 156), os familiares se unem pela busca de um saber: 

comprender que los desaparecidos fueron realmente tragados, substraidos. Mas, adverte o 

filósofo, este saber requer antes de uma certeza fundamental, la certeza de que ellos existieron 

realmente (DÉOTTE, 2006, p. 156): 

Hebe de Bonafini cuenta que había terminado por no creer en la existencia de sus dos 

hijos “tragados”, después de tantas denegaciones de parte de las administraciones 

frente a las cuales presentó las demandas de habeas corpus: “obtener los cuerpos”. 

(DÉOTTE, 2006, p. 156) 

 

Diante disto, a fotografia é concebida como aquilo que fornece a urgente prova de 

existência. É a partir dessa possibilidade da fotografia que Déotte fala de uma arte na época 

da desaparição. Seria esta uma arte que surge nestas comunidades transformadas pelo horror 

do vazio desaparecedor, e que encontram na fotografia o meio para uma arte anti-

negacionista que venha a resistir e rechaçar o inexistencialimo administrativo.
60

  

Se, conforme foi argumentado no primeiro capítulo, a consolidação no senso comum 

da imagem fotográfica como imagem-evidência contribuiu para atrelar uma visualidade às 

concepções do horror e da atrocidade – tornando incompatíveis essas noções e modos de 

significar às especificidades da desaparição –, agora essa mesma valoração possibilita um 

resto de resistência através da imagem. Contudo, o isto foi barthesiano, nas fotografias dos 

desaparecidos, não vem a ser o enunciado de uma essência da fotografia, mas a proclamação 

ética que exige o reconhecimento da existência daqueles que foram violentamente ausentados.  

Exibidas por familiares de desaparecidos, essas fotografias arrancadas de documentos 

ou de álbuns de família se transformam formal e simbolicamente em outras fotografias. As 

fotografias de documento foram ampliadas e muitos retratos de família foram recortados, se 

concentrando nos rostos dos seres ausentados. Neste caso, a edição das imagens 

descontextualiza a situação em que aqueles indivíduos tinham sido retratados. Mas a estas 

transformações se somam as produzidas pelo deslocamento de lugar e de uso destas 

fotografias.  

Os familiares de desaparecidos arrancaram fotografias de documentos e de álbuns de 

família para exibi-las em praças, manifestações e em tribunais. Trata-se de fotografias 

transformadas formal e simbolicamente. Nelly Richard opina sobre as ressignificações dessas 

fotografias deslocadas dos seus lugares e funções originais para serem instrumentos políticos 

de visualidade da desaparição.  
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 Lembrando o já apontado sobre o conceito de uma “época da desaparição”, a expressão não se refere a um 

momento cronológico específico, mas ao surgimento de uma comunidade da sensibilidade a partir da 

desaparição.  
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Figura 20. Mãe e filha exibem a fotografia de um familiar desaparecido durante uma manifestação. 1982. 

Fotografia de Eduardo Gil. (LONGONI; BRUZZONE, 2008, p. 55) 

 

A foto de documento e a foto de álbum de família, explica primeiramente a autora 

chilena, respondem cada uma a um arquivo. No primeiro caso, a um arquivo público de 

ordem tipológica e, no segundo, a um arquivo privado de ordem cronológica (o álbum de 

fotografias de família) (RICHARD, 2006b, p. 166). Destinadas a arquivos diferentes, ambas 

as fotografias, por sua vez, retratam também sujeitos diferentes: 

[...] el de la foto carné [foto documento], se trata de un sujeto normado por la ley que 

lo individualiza aislando su identidad, separándola de su contexto de relaciones 

cotidianas para colocar esa identidad a disposición del control social bajo el registro 

de lo impersonal. En el otro caso, el de la foto de álbum, se trata de un sujeto 

vinculado a la trama biográfica de una composición familiar que ritualiza sus lazos 

personales en la ceremonia del estar-juntos. (RICHARD, 2006b, p. 166) 

 

A partir de Deleuze, Richard (2006b, p. 167) se refere à foto documento como um 

produto das sociedades disciplinadoras que produz um duplo efeito de individualização e de 

des-subjetivação dos sujeitos. Individualizado pelos números, mas normatizado e des-
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subjetivizado pelas rígidas operações de recorte e de enquadramento da fotografia e pela 

regulação e normatização da pose. Convertidas publicamente em retratos de desaparecidos 

pelos seus familiares, que as portam e as exibem enquanto levantam suas proclamações, 

agora, através dessas fotografias, passa a operar, segundo Richard, uma demonstração 

complementária de que a norma de des-subjetivação é tão comum na fotografia legal quanto 

na repressão social: 

Las foto carné de los desaparecidos muestra cómo sus sujetos son numerables y 

enumerables en fichas y listados, antes y después de la violencia, según el mismo 

orden estadístico del que se sirven las máquinas de control para practicar la 

apropiación y también la expropiación, de la identidad corporal y judicial. 

(RICHARD, 2006b, p. 166) 

 

Logo, Richard faz menção à aparente contradição entre o uso da fotografia de 

documento como parte da logística da repressão e da desaparição política e a posterior 

negação das identidades por parte desse mesmo poder repressor: 

De las señas de identificación (la foto carné) a la desidentificación de las señas (la 

tortura y la desaparición): las fotos carné de los desaparecidos dicen cómo poder e 

identidad se conjugan socialmente mediante dos efectos aparentemente inversos y sin 

embargo cómplices que son, primero, de señalamiento y, luego, de ocultamiento, del 

cuerpo y del delito. (RICHARD, 2006b, p. 167) 

 

Com tudo isto, Richard sugere que, nas mãos dos familiares dos desaparecidos, essas 

fotografias de documento revelam a aparente contradição entre os métodos de identificação e 

reconhecimento das identidades e as metodologias de dissolução e apagamento dessas 

mesmas identidades por parte de um mesmo poder.  

Sobre a exibição pública, por parte dos familiares de desaparecidos, de fotografias 

pertencentes a álbuns de família, Richard aponta que elas vêm a significar, através do seu 

deslocamento, a perturbação e a ruptura produzida pela desaparição no núcleo privado 

familiar: 

[...] la foto de álbum los confiesa [a los desaparecidos,] refugiados en el marco 

tranquilizador de la privacidad familiar. Estas fotos, arrancadas de las páginas del 

álbum de familia muestran a quienes fueron arrancados de sus transcursos de vida por 

la brusquedad de una sustracción y un corte que interrumpieron el flujo de su 

cotidianeidad biográfica y descompaginaron la secuencia temporal de su vida vivida. 

Los retratos sacados del álbum fotográfico de los desaparecidos señalan la cisura 

operada en una continuidad de vida tradicionalmente hilada por las rutinas familiares 

y domésticas de las que el álbum es símbolo vinculante. (RICHARD, 2006b, p. 167) 

 

Se a desaparição se sustenta na negação alimentada pela não visualidade do crime, é 

possível afirmar que a não-imagem é a imagem da desaparição. Neste caso, através da 

exibição destas fotografias, além de fornecer uma prova de existência, se resiste à desaparição 

através de uma aparição. O vazio da ausência do desaparecido na praça pública passa a ser 

ocupado por seu retrato. Como resistência à ausência forçada, o familiar propõe a presença da 
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imagem suportada pela sua própria presença. Acredito que seja possível afirmar que as 

fotografias dos desaparecidos adquirem o valor de uma representação substitutiva, não no 

sentido mágico, mas no sentido simbólico e político: a fotografia não como representação, 

mas em representação simbólica dos corpos violentamente ausentados. Como diria Grüner 

(2008, p. 297), acontece a restituição da presença através da imagem como substituição do 

corpo ausentado.
61

 Isto é evidente na ação de colocar os retratos dos desaparecidos nos bancos 

dos tribunais, minutos antes de começarem os processos contra os envolvidos no terrorismo 

de Estado; ou de erguer esses mesmo retratos no momento da leitura das condenações (figura 

21).  

 

Figura 21. Retratos de desaparecidos num tribunal na província de Tucumán, antes do início de um dos 

julgamentos realizados na Argentina por delitos de lesa humanidade. 2013. Fotografia que acompanha a matéria: 

“A 37 años del golpe, se realizan 12 juicios por delitos de lesa humanidade” de 23 de março de 2013. 2013. 

Disponível em: http://www.lv12.com.ar/249010-a-37-anos-del-golpe-se-realizan-12-juicios-por-delitos-de-lesa-

humanidad.html. Acesso em: abr. 2013. 
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 Grüner nao se refere em termos de representação substitutiva diretamente aos retratos exibidos pelos 

familiares de desaparecidos nas suas aparições públicas, mas às fotografias de desaparecidos publicadas 

diariamente desde 1988 pelo jornal Página 12 e às silhuetas de papel que, em setembro de 1983, preencheram 

os muros do entorno da Plaza de Mayo e seus arrededores. Esta última ação foi idealizada pelos artistas Julio 

Flores, Rodolfo Aguerreberry y Guillermo Kexel e organizada pelas Madres de Plaza de Mayo. O “Siluetazo”, 

como mais tarde ficou conhecida a ação, foi realizada com a participação de centenas de manifestantes que 

participaram da 3ª Marcha de la Resistencia, organizada pelas agrupações de familiares de desaparecidos e 

pelos movimentos de direitos humanos. Embora o “Siluetazo” seja reconhecido como uma das ações, que 

conjugavam ação artística e ação política, das mais importantes e mais lembradas, realizadas a partir das lutas 

pelos direitos humanos na Argentina, o mesmo nao será analizado nesta dissertação. Mesmo assim, o 

“Siluetazo” foi amplamente analisado no segundo capítulo do meu trabalho de conclusão de curso “Da silhueta 

ao álbum de família: arte e práticas artísticas na construção de memórias da ditadura argentina” (MONTERO, 

2010). Várias das questões dicutidas naquele trabalho dialogam com o tema aqui tratado a partir das 

fotografias. Para uma leitura ainda mais completa, ver a ampla recompilaçao de textos reunidos por Ana 

Longoni e Gustavo Bruzzone (2008) em “El siluetazo”. 
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Neste lugar da imagem em representação do desaparecido é importante situar o papel 

do familiar como corpo ao qual esses retratos estão inicialmente atrelados. Na rua, os 

familiares não olham para essas fotografias, mas as exibem. E eles mesmos se exibem 

mostrando esses retratos.
62

 Como objeto de construção de realidade através da visualidade, as 

fotografias de desaparecidos, em especial as extraídas dos álbuns de família, deixam de ser 

objeto de uma contemplação íntima para se tornarem imagens de exibição pública. Mas o 

familiar não somente carrega e porta a imagem, como também lhe dá sentido com sua 

presença e seu reclamo, como também dá sentidos à inserção da reclamação individual numa 

reclamação coletiva.  

Em países como a Argentina, os familiares se organizaram e mobilizaram para buscar 

respostas e justiça. Com isto, a proclamação individual adquiria conotações coletivas e 

sociais. Deste modo, se formaram coletivos específicos dentro da sociedade que se 

identificaram a partir dos vínculos específicos com os desaparecidos: Madres de Plaza de 

Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S..
63

 Mas isto também significava que os 

indivíduos presentes nos retratos exibidos por parte dos familiares que se mobilizavam em 

conjunto também conformavam um coletivo visual. Deste modo, a representação dos 

desaparecidos construída na Argentina através dos seus retratos viria a conjugar o particular e 

o coletivo, mas também o afetivo e o social. Por um lado, erguidas em manifestações ou nos 

tribunais, as fotografias dos desaparecidos formam um mosaico de imagens de indivíduos que 

confluem formal e simbolicamente numa representação genérica “do” desaparecido. Por 

outro lado, embora a somatória de retratos criasse uma visualidade coletiva, toda aquela 

massa vinculava-se com aqueles que os exibiam pelos seus laços familiares: mães mostrando 

filhos, irmãos exibindo irmãos, filhos segurando pais. É possível afirmar que estas conjunções 

contribuíram na construção de uma representação genérica do desaparecido em que as 

individualidades de cada uma das vítimas ficavam reduzidas a um gênero, uma idade e um 

vínculo familiar (homem/mulher, jovem, filho). 

A redução das identidades individuais nesta construção genérica da figura do 

desaparecido também inclui a despolitização e a des-ideologização da vítima. Cabe refletir 

sobre a importância da diluição e a redução da individualidade das vítimas – para a qual 

acredito que os retratos dos desaparecidos contribuíram – na promoção de uma representação 
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 Sobre a exibição da própria presença, cabe lembrar a escolha das Madres de Plaza de Mayo por se 

identificarem visualmente com um lenço branco sobre suas cabeças, e a ronda que, desde 1977 até hoje, 

realizam toda quinta-feira ao redor do monumento central da Plaza de Mayo, frente à casa de governo 

argentina.  
63

 Organização formada em 1995 por filhos de desaparecidos, exilados ou assassinados políticos argentinos cuja 

sigla significa Hijos por la Identidad y la Justicia y contra el olvido y el silencio.  



 

118 
 

 

do desaparecido com a qual, por um lado, a sociedade podia se identificar através da 

semelhança e da coincidência e que, por outro lado, significava uma contra-representação 

àquela que pretendeu impor a ditadura cívico-militar argentina.  

Durante a ditadura, o governo militar argentino, com a cumplicidade de importantes 

meios de comunicação e formadores de opinião, construiu e promoveu uma mesma 

representação do militante social, sindical, estudantil e dos grupos armados – 

independentemente do grau de comprometimento político de cada um – como inimigos 

subversivos ao “ser nacional” e aos valores “ocidentais e cristãos”. 
64

 Através da oposição 

“ser nacional” e “valores cristãos e ocidentais”, por um lado, e “subversivo”, por outro, se 

tentou elaborar a representação de um inimigo como um “outro”. No caso particular da 

ditadura militar argentina, como anunciara Viola no seu discurso às tropas em 1979, esse 

“outro” não tinha rosto, era invisível e se confundia e mimetizava com a população (algo que 

servia como disciplinador social, uma vez que todos aqueles que demonstravam não 

comungar com a ideologia e o pensamento dominante eram equiparados a esta figura de 

“inimigo da pátria”). Os retratos dos desaparecidos exibidos pelos familiares no território 

público vieram contrapor um rosto e uma identidade àqueles discursos. Efetivamente, como 

anunciara Viola, o rosto dos desaparecidos é o rosto de qualquer um. Mas nas mãos dos seus 

familiares, ao invés de confirmar a “capacidade mimética do subversivo”, os retratos 

expunham a “normalidade” da vítima. Aquelas não eram imagens de “subversivos” ou de 

“terroristas”, mas de homens e de mulheres, majoritariamente jovens, mas também de idosos 

e até mesmo de crianças. E no binômio formado pelo retrato e o familiar, cada rosto era o 

rosto do filho, do irmão ou do pai de alguém.
65

 Eram rostos como os de qualquer um e, como 

qualquer um, eram filhos, eram pais, eram irmãos. Eles eram como qualquer um e, portanto, 

qualquer um poderia ser um deles. Deste modo, a fotografia contribuiu na construção de uma 

representação do desaparecido como um “mesmo” que veio a deslocar a figura do 

“subversivo” como um “outro”.  

De maneira similar, os retratos dos desaparecidos se impuseram frente a outra imagem 

que, entre o final da ditadura militar e nos primeiros meses do governo democrático de Raul 

Alfonsín, foi promovida por parte da imprensa no período conhecido como o do “Show de 

Horrores”. Tratava-se da publicação em tom sensacionalista de fotografias da exumação de 
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 Sobre a disputa e construção das representações e sentidos sobre os militantes, os desaparecidos e o terrorismo 

de Estado na Argentina desde o golpe de 1976 até os períodos mais recentes, ver, entre outros, Vezzetti (2009) 

e Lvovich e Bisquert (2008). 
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 Como também era “igual a qualquer um”, o familiar que desesperadamente reclamava pelo ser amado que 

exibia através da foto. 
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corpos em covas coletivas.  Se por um lado essas fotografias serviam como evidência de que 

os desaparecidos foram vítimas de uma violência real – refutando as versões que ainda nos 

primeiros anos de democracia sugeriam um exílio clandestino dos desaparecidos –, por outro 

elas também promoviam uma representação da vítima enquanto um “outro”: neste caso, a 

alteridade que afasta os vivos dos mortos. Os retratos públicos dos desaparecidos tiveram a 

virtude de se imporem sobre aquelas imagens como a construção de uma identidade visual 

dos desaparecidos a partir da imagem da pessoa viva.  

A exibição pública dos retratos dos desaparecidos nas mãos dos seus familiares foi a 

primeira e a mais persistente prática da imagem decorrente das circunstâncias da desaparição. 

Foi esta uma prática voltada tanto à confirmação da existência dos violentamente ausentados 

quanto à imposição de uma visualidade pública das consequências do terrorismo de Estado. 

Familiar e retrato formaram um binômio que possibilitou a elaboração de uma representação 

empática da vítima com a qual grande parte da sociedade passara a se identificar. Aqueles 

retratos, cuja economia visual está atrelada à edição daquelas fotografias e à temporalidade na 

qual estão aderidas
66

, se consolidaram como ícones da desaparição forçada de pessoas durante 

a última ditadura militar na Argentina. 

 No entanto, as características desta prática política da imagem realizada de maneira 

coletiva pelos familiares dos desaparecidos levaram à construção de uma representação 

homogeneizada e generalizada da vítima que diluía as heterogeneidades e as histórias 

particulares. Esta representação era a síntese de centenas de rostos normatizados pela própria 

economia visual das fotografias. Em certa medida, a consolidação desta representação 

icônica, socializada e normatizada dos desaparecidos também motivou que, com o tempo, 

fossem surgindo novas ações e produções que buscassem expressar, através da imagem, as 

especificidades da convivência da desaparição no território íntimo e afetivo das relações 

familiares.  

 

3.3 A persistente presença da ausência: fotografia e desaparição 

 

Principalmente a partir da segunda metade da década de 1990, foi surgindo na Argentina 

um corpo de produções que, através da imagem – particularmente através da fotografia –, 

passaram a expressar e a revelar as convivências familiares com os vazios produzidos pela 

violência da desaparição. Estas duas últimas partes do capítulo se concentram em quatro 
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 Refiro-me aqui aos rastros da moda nas vestimentas ou nos penteados dos retratados que identificam as 

imagens com um tempo histórico determinado.  
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ensaios realizados por familiares de desaparecidos, que coincidem em lançar mão, a partir de 

diferentes perspectivas e com diferentes usos, de fotografias pertencentes aos álbuns de 

família para lidar com a ausência dos seus seres amados desaparecidos. Na mão destes 

homens e mulheres, o álbum de família não somente contém as provas de uma existência que 

se pretendeu inexistente, mas ele representa a expressão mesma da situação limite e 

perturbadora de viver após a desaparição.  

A série “Nando, mi hermano”, de Marcelo Brodsky (1954), é parte de uma das 

primeiras e mais conhecidas exibições fotográficas que trataram da convivência do entorno 

familiar ao longo do tempo com a ausência do seus seres queridos desaparecidos. Esta série 

em particular forma parte de um projeto maior que ganhou o nome de “Buena memoria”, que 

Marcelo Brodsky empreendera no seu retorno à Argentina após o exílio na Espanha durante a 

década de 1980. Embora o eixo principal do projeto – e, por sua vez, a parte de maior 

reconhecimento internacional –, gire em torno da fotografia da sua turma de primeiro ano do 

Colegio Nacional Buenos Aires, eu entendo que é na série dedicada a seu irmão Fernando 

que, através da maneira em que Marcelo apresenta as fotografias, se expressam e se revelam 

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

A série sobre Fernando, desaparecido aos 22 anos, em agosto de 1979, está quase que 

exclusivamente conformada pela reprodução de fotografias que pertencem ao álbum da 

família Brodsky, acompanhadas pelas memórias, leituras e reflexões de Marcelo sobre essas 

fotografias décadas depois da sua realização e da desaparição de Fernando. Através das 

imagens, Fernando é apresentado como criança ou como adolescente, brincando com seus 

irmãos, ou participando em alguma celebração familiar. Para José Pablo Feimann e Martín 

Caparrós,
67

 o trabalho de Marcelo Brodsky tem a importância de devolver um rosto à figura 

do desaparecido. Um rosto, uma identidade, uma história íntima, inseridos numa rede de 

vínculos e afetos que tinham sido diluídos na construção de uma identidade coletiva – e social 

– do desaparecido. Para Martín Caparrós, esta diluição representava forçar uma segunda 

desaparição:  

La primera desaparición, la más cruel, era inevitable; la segunda no. Era necesario 

reconstruir sus historias, contar e contarnos que ellos fueron, antes que víctimas, 

personas, y que tenían, mucho antes, mucho mejor que sus muertes, una vida. 

(CAPARRÓS, 2006, p. 14) 

 

De fato, através dessas fotografias, se produz uma espécie de re-apresentação pública 

de Fernando que contrasta com a representação homogeneizada de “o desaparecido”. As 
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 Os textos de José Pablo Feiman e de Martín Caparrós sobre o trabalho de Brodsky formam parte da publicação 

de “Buena Memoria” (BRODSKY, 2006) 
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fotografias de Fernando quando criança ou pré-adolescente se contrapõem às imagens que os 

próprios familiares lançaram mão para resistir e reagir no território público contra a 

desaparição que mostravam a aparência da vítima mais próxima ao momento da sua 

desaparição. Se aqueles retratos restituíam uma presença confiscada do território público pelo 

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

existência de uma história particular. No entanto, esta série apresentada por Marcelo Brodsky 

vai muito além da proposta de restituição de uma identidade particular aos desaparecidos 

(neste caso, a seu irmão) a partir da reconstrução biográfica através das fotos de família. Mais 

do que isso, Marcelo Brodsky revela como a desaparição de Fernando, e a convivência com 

essa ausência perpetuada, assombra e ressignifica aquelas fotografias e, com isto, a própria 

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

Assim acontece com a segunda fotografia da série. Trata-se de uma das primeiras 

fotografias tiradas por Marcelo (figura 22). Nela, Fernando está sentado de pernas cruzadas 

sobre sua cama. Tinha doze anos. Não se distingue seu rosto. O tempo de exposição elevado 

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

menino parece se fundir numa área queimada pela sobre-exposição. É só através do texto de 

Marcelo que sabemos que se trata de Fernando. Aliás, Marcelo escreve como quem 

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

memória, reflete e dá um contexto de sentido à imagem. Mas como qualquer um que se 

defronta com velhas fotografias familiares, a leitura de Marcelo é feita a partir de um lugar de 

reencontro com aquelas instantâneas, que é também o lugar do devir daquilo que foi 

fotografado. Isto porque, independente do fato de que as fotografias possam possuir a 

capacidad exacta de congelar un punto en el tempo (BRODSKY, 2006, p. 25), o tempo faz 

do nosso olhar para elas um olhar em diferido e retrospectivo que contém um saber, um 

conhecimento de um devir que é ignorado por aqueles que observamos. E sob esse olhar em 

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

fotografia de um jovem Marcelo se converte na melhor fotografia que lhe restou de Fernando:  
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Fernando en la pieza: Esta foto de mi hermano es una de las primeras que hice en 

mi vida. Estamos en nuestra habitación compartida. 

Su rostro aparece desdibujado. 

Su movimiento, hoy ya inexistente, lo hace difuso ante la lente. Las fotos de la 

pared, en cambio, soportan mejor la exposición prolongada. Es la mejor foto que 

me queda de él, de cuando vivíamos juntos. 

 

Figura 22. BRODSKY, Marcelo. “Fernando en la pieza”. Fotografia e texto. 1997. (BRODSKY, 2006, p. 78) 

 

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

não estão preparados. Ela também representa o limite que marca um antes e um depois. O que 

atravessa todo o trabalho de Brodsky, e que é mais evidente na série dedicada a Fernando, é 

como, pela sua magnitude, o evento limite da desaparição não somente assombra o “depois” 

do seu acontecimento, mas também o “antes”. Isto se manifesta através das suas fotografias 

familiares pelo surgimento de novas conotações e novos sentidos que são estranhas às 

concepções e usos dados pelo senso comum àquelas fotografias.  
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Os usos familiares da fotografia têm por objetivo registrar os momentos de celebração 

e alegria que sirvam para a construção de uma narrativa histórica, porém ficcional, da família. 

Como comenta Rouillé (2009, p. 186), o álbum de família é o dispositivo ficcional que 

organiza as fotografias como unidades fragmentárias dessa memória lacunar. Este dispositivo 

reúne unicamente bons momentos, excluindo os momentos dolorosos ou de sofrimento que 

também são parte da convivência familiar. Através da série de fotografias de Fernando e sua 

família, o que se exibe no trabalho de Brodsky é a ressignificação da história familiar através 

da ressignificação dessas fotografias também transformadas pela violência da desaparição. 

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

criança ou de um pré-adolescente. O destino de Fernando como vítima dos voos da morte, por 

exemplo, reverbera na fotografia dos três irmãos Brodsky, ainda crianças, passeando de bote 

nas águas do rio que anos mais tarde seria o destino de milhares de argentinos: 

 

 
En primer lugar, Fernando. En equilibrio, al fondo, mi hermana Andrea. Mis viejos 

timonean, sacan fotos y van de pasajeros mientras nosotros remamos. Estamos en el 

Gambado, un fin de semana en el Tigre. Salir en botes juntos era la actividad familiar por 

excelencia. Aunque esas salidas fueron ocasionales, el Río nos quedó adentro. Nos 

acostumbramos a sus aguas oscuras, a no zambullirnos de cabeza porque podía haber un 

tronco flotando bajo el agua.  

 

Figura 23. BRODSKY, Marcelo. “Los tres en el río”. 1997. Fotografia e texto. (BRODSKY, 2006, p. 82) 

 

A menção ao rio – em particular o Río de la Plata – como um lugar familiar, porém 

perigoso, se repete nas duas últimas fotografias da série. Publicadas de forma contígua, 
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embora sem formar um díptico, de um lado uma fotografia antiga do tio de Marcelo e de 

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

outro lado, a dos dois rapazes também posando na coberta de um barco, sobre as águas do Rio 

de la Plata junto a uma placa que adverte: “prohibido permanecer en este lugar”. A história 

familiar atravessada pelas águas, o começo e o final, diz Marcelo:  

 

    
 

El Río de la Plata ha sido el lugar de la llegada y también del final. Por el río llegó mi 

tío Salomón, hermano de mi abuelo, a principios de siglo. Su imagen desafía al futuro, 

su postura lo espera todo. 

Mi hermano y yo viajamos juntos en barco por las aguas marrones. Permanecemos en 

un lugar prohibido. 

 
Figura 24. BRODSKY, Marcelo. [Sem título]. 1997. 2 fotografias e texto. (BRODSKY, 2006, p. 94-95) 

 

Ao trazer conotações vinculadas ao acontecimento e às circunstâncias da desaparição 

do seu irmão por meio daquelas instantâneas, pode parecer que Marcelo Brodsky coloca o 

álbum de família e suas fotografias a serviço de uma prática alegórica que, conforme André 

Rouillé, se consolidou na arte contemporânea: 

Do documento à arte contemporânea, a fotografia oscila, assim, entre o rastro 

da impressão e da alegoria. Passa-se da figura retórica da impressão (isto é, do 

parecido, do mesmo, da repetição mecânica, do unívoco, do verdadeiro) para a 

figura da alegoria que, ao contrário, é duplicidade, ambiguidade, diferença, 

ficção. Da impressão à alegoria, a fotografia, passa da repetição da própria 

coisa para uma outra coisa diferente da coisa. (ROUILLÉ, 2009, p. 383) 

 

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

um sentido manifesto e explícito remete a um sentido latente e figurado. Para Rouillé, a 
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passagem do explícito para o figurado é também a passagem do particular para o universal. O 

autor ainda acrescenta que a produção alegórica não visa a restabelecer um significado 

original perdido ou obscuro (não é uma hermenêutica), mas acrescenta um significado ao 

significado anterior, substituindo-o (ROUILLÉ, 2009, p.383). Na série de Brodsky dedicada a 

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

apresentariam, considerando esta abordagem, como suplemento alegórico: um significado que 

é, ao mesmo tempo, acréscimo e substituição do significado anterior, e que, por este 

movimento, acaba apagado ou disfarçado. 

Procedimentos como a apropriação ou confiscação, a superposição ou justaposição e a 

fragmentação têm servido como métodos para a prática alegórica. Embora estes 

procedimentos já tivessem sido explorados na primeira metade do século XX por artistas 

como Marcel Duchamp, George Grosz e John Heartfield, segundo Rouillé (2009, p. 382), os 

procedimentos alegóricos se consolidaram como um dos princípios estéticos do pós-

modernismo. O fato de que a série de Brodsky esteja composta, quase que inteiramente, por 

fotografias confiscadas do álbum de família, e logo deslocadas e reorganizadas num novo 

contexto, convida a concentrar a análise do trabalho nos termos dos procedimentos alegóricos. 

De fato, na organização em exposições ou em publicações é proposta uma narrativa específica 

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

fotografia e sua descrição participam, como fragmentos, de uma construção que vai além dos 

sentidos manifestos e explícitos contidos nas imagens.  No entanto, é minha opinião que, mais 

do que uma ressignificação produzida por procedimentos alegóricos propostos pelo artista, a 

mobilização de sentidos que giram em torno das fotografias expostas por Brodsky é 

decorrente de outros processos de ressignificação menos controláveis.  

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

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

Fernando aparece em frente a um monumento dedicado a Simón Bolívar, cuja figura 

amanhecera com uma venda nos olhos e com uma bandeira argentina pendurada no pescoço 

do seu cavalo. Do lado, da estátua, no arco que forma parte do monumento, aparecem, 

assinadas por um movimento peronista, as legendas “Poder Joven. Paz es fuerza” e, logo 

abaixo, “Liberación total”. Marcelo Brodsky se pergunta porque Bolivar estaria vendado e 

porque alguém penduraria aquela bandeira do cavalo e logo conclui: la justicia, la espada, la 

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

extraño juego de premoniciones (BRODSKY, 2006, p. 81). 
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Diz Charlotte Cotton (2010 p. 138) sobre o exercício de se voltar retrospectivamente 

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

posteriores como evidências de uma predestinação. No entanto, na série dedicada a Fernando, 

mais do que uma busca, parece ser exibido um achado; algo que, a partir da convivência com 

a desaparição, parece se impor de dentro da fotografia e converter seu sentido em uma outra 

coisa. Como no caso da presença recorrente do rio, ou como nas referencias à militância 

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

premonitório ou de advertência, ou parecem estar afetadas por um sentimento perturbador 

decorrente da persistente lembrança da desaparição de Fernando.  

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

momento e reativá-lo em outros momentos ou contextos. Chamada por esta autora da arte de 

re- e de des-contextualizar, o interessante das fotografias estaria na maneira em que elas 

transcendem seus contextos e nos obrigam a confrontar o que sabemos com o que vemos e o 

que vemos com o que sabemos: 

Las fotografías, que se suponen entidades estables que cumplen con funciones 

testimoniales y evidenciarias, también cambian en la medida que su contexto  

ha cambiado – forman parte del proceso de de- y re-contextualización que 

ellas mismas continuamente impulsan. (TAYLOR, 2009, p 23) 

 

 

O que Marcelo Brodsky expõe é a sua própria confrontação entre o que ele vê e o que 

ele sabe, mas também do que ele lembra e do que ele fantasia. E, neste confronto, as 

fotografias deixam de ser inocentes lembranças visuais de brincadeiras de crianças ou de 

celebrações familiares para se tornarem estranhas anunciações do que estaria por vir. Os 

efeitos da desaparição de Fernando repercutem nessas fotografias familiares que, assim, 

produzem uma nova narrativa da família atravessada pela desaparição de um dos seus 

membros.  

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

uma construção retrospectiva do passado. É uma construção na qual o passado e o presente se 

interferem mutuamente criando ou reforçando um os sentidos do outro.
68

 No exercício de 

memória efetuado por Marcelo na série “Nando, mi hermano”, entremeiam-se o contexto das 

fotografias, o devir da violência e o presente como o momento da memória e da convivência 

com as consequências dessa violência. A superposição de sentidos que se revela nesta série é, 

                                                           
68

 A partir de autores como Elizabeth Jelin (2002) – que atualizaram o pensamento de Maurice Halbwachs para 

analisar a construção de memória em sociedades sobreviventes de situações limite –, entendo o conceito de 

memória como uma construção a partir do presente dos sentidos do passado que, por sua vez, interferem na 

elaboração de sentidos desse presente. 
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entendo eu, menos o resultado de um procedimento alegórico do artista, do que algo que se 

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

caso, de um fenômeno que se revela do confronto retrospectivo de Marcelo com aquelas 

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

des- e de recontextualizar essas fotografias. É nesse confronto que pareceria que a fotografia 

revela um sentido latente que, mais do que alegórico, é da ordem do estranho ou do sinistro. 

Quero dizer com isto que os sentidos premonitórios ou anunciatórios que adquirem as 

fotografias da série sobre Fernando parecem, mais do que alegorias, ter o caráter do que Freud 

(1996) definira como Unheimlich.  

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

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

como um território de certezas e de seguranças) no seu oposto, ou seja, numa inquietante 

estranheza que gera sentimentos amedrontadores de insegurança. Em termos antropológicos, 

Freud se refere à desestabilização das certezas intelectuais de um mundo desencantado 

quando estas são confrontadas com algo da ordem do retorno de antigos receios mágicos. 

Freud cita entre aqueles receios mágicos, desencantados pela racionalidade, a animação do 

inanimado, ou o que ele chama de onipotência de pensamento. O caráter premonitório, que 

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

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

Marcelo exibe essas fotografias já transformadas em outras pela assombração do 

acontecimento limite. Desde já, embora parecesse que o devir estranho ou sinistro se produza 

naquilo que perde sua familiaridade, essa perda e substituição de sentidos é também 

produzida pelo espectador que transfere naquilo algo dos seus temores ou receios recalcados.  

A referência à transformação dessas fotografias em algo inquietante está presente na 

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

dela, Marcelo escreve: lo que más me inquieta en esta imagen es que no sé si el retratado soy 

yo o Fernando (BRODSKY, 2006, p. 83). A dúvida ou a incerteza que se impõe através da 

imagem faz pensar em outras projeções, de um ocupando o lugar do outro. 

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

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

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

visível impor sentidos ao nosso olhar quando no nosso olhar reverbera algo incontornável. No 

livro de Joyce, essa inelutável modalidade do visível se revela à personagem de Stephen 

Dedalus a partir da morte da sua mãe: 
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La “ineluctable modalidad de lo visible” asume entonces para Dedalus la forma de 

una coacción ontológica, medusante, en la que todo lo que hay que ver es mirado por 

la pérdida de su madre, la modalidad insistente y soberana de esa pérdida que Joyce, 

en el recodo de una frase, denomina muy simplemente, “la llaga viva de su corazón”. 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 15)
69

 

 

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

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

HUBERMAN, 2011, p. 16). A superfície familiar do mar, com o qual Dedalus sonha, passa a 

representar o poder inquietante de um fundo de humores e de mortes pressentidas. Mais do 

que uma analogia ou uma metáfora, aquela visão ou sentimento a respeito do mar está 

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

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

Entonces empezamos a comprender que cada cosa por ver, por más quieta, por más 

neutra que sea su apariencia, se vuelve ineluctable cuando la sostiene una pérdida – 

aunque sea por medio de una simple pero apremiante asociación de ideadas o de un 

juego de lenguaje – y, desde allí, nos mira, nos concierne, nos asedia. (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 16) 

 

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

Sigmund Freud nem ao fenômeno do Unheimlich sobre o qual o psicanalista tinha escrito no 

começo do século XX. No entanto, o autor francês sugere que a instância inelutável do visual 

assume esta modalidade como un trabajo del sintoma en el que lo que vemos es sostenido por 

(y remitido a) una obra de perdida. Un trabajo de perdida que alcanza lo visible en general y 

nuestro propio cuerpo vidente en particular (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 17). Assim como 

o Unheimlich descrito por Freud, a inelutável modalidade do visível é um devir que perturba a 

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

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

se nos escapa ineluctablemente: dicho de otra manera, cuando ver es perder (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 17). 

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

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

que faz desta série menos uma produção de caráter alegórico – na qual o artista assumiria um 

lugar de controle, manipulação e transformação de sentidos – do que a exibição desse devir 

inquietante e incontrolável provocado pela desaparição e que se revela nas fotografias. 

Sem dúvida, a confiscação das fotografias de família para serem re-contextualizadas 

no campo da arte, ou no território político, transforma essas fotografias em outras. Mas, como 

parece acontecer no trabalho de Marcelo Brodsky, esta transformação ocorre depois de uma 
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primeira transformação que é consequência da situação limite da desaparição. Em 

“Ausencias”, Gustavo Germano (1964) evidencia essas transformações através da exibição de 

dípticos formados por fotografias íntimas dos desaparecidos e a recriação dessas fotografias 

mais de trinta anos depois da desaparição.  

Como Marcelo Brodsky, Gustavo Germano convive com os vazios abertos pela 

desaparição de um dos seus irmãos. Porém, diferente daquele, Germano não somente dedicou 

seu trabalho a expressar os vazios da desaparição na sua família, mas convidou outras famílias 

a ser parte do projeto. Do mesmo modo, em 2012 realizou este trabalho com familiares de 

desaparecidos da ditadura no Brasil. 

O começo do trabalho de Germano é feito junto com os familiares, revisando álbuns e 

selecionando fotografias. Assim como o faz Marcelo Brodsky na série dedicada a Fernando, 

Germano confisca e desloca instantâneos que retratam momentos de felicidade 

compartilhados com aqueles que foram violentamente ausentados pelo terrorismo de Estado. 

Num segundo momento, os familiares que compartilharam suas fotos com Germano recriam 

aquelas fotografias, retratando-se nos mesmos lugares e assumindo as mesmas posições que 

ocupavam naquelas antigas fotografias. Germano exibe ambas as fotografias em grandes 

dimensões, uma do lado da outra, separadas por um breve espaço. Como num jogo das 

diferenças, o espectador é levado a confrontar ambas as fotografias e a compará-las, 

procurando continuidades e diferenças. Duas são as diferenças que logo se impõem à vista. 

Por um lado, o contraste de dois tipos de fotografias, aderidas formalmente a duas 

temporalidades diferentes: o preto e branco ou as cores desbotadas de uma, e as cores 

saturadas da fotografia digital na outra. Imediatamente, impõe-se a segunda diferença: a 

ausência, na mais nova fotografia, de um dos retratados. A estratégia de Germano permite 

uma evidenciação eloquente e contundente da desaparição. Pela confrontação das duas 

fotografias, o vazio na segunda parece funcionar como um punctum que punge nosso olhar 

para fazer-nos ver essa ausência da desaparição. A justaposição das duas imagens faz do 

vazio dessa ausência uma presença densa e pesada. 

Numa segunda instância, o olhar é convidado a continuar a fazer suas comparações, a 

ver a passagem do tempo nos rostos dos que sobreviveram à desaparição e as possíveis 

transformações nos lugares. Mas também é levado a ver as continuidades materiais que, como 

naquele vaso cerâmico (figura 25), sugerem uma vida cotidiana que continua e que se 

preocupa em cuidar desses lugares e desses objetos. Quanto mais participamos desse “jogo 

das diferenças”, mais evidente se torna a perturbação produzida pela desaparição no entorno 

íntimo dos desaparecidos. 
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Figura 25. GERMANO, Gustavo. [Sem título], da série “Ausencias: detenidos, desaparecidos y asesinados en la 

provincia de Entre Rios 1976-1983”. 2006-2007. Imagem cedida pelo artista. 

 
 

 
Figura 26. GERMANO, Gustavo. [Sem título], da série “Ausencias: detenidos, desaparecidos y asesinados en la 

provincia de Entre Rios 1976-1983”. 2006-2007. Disponível em: <http://ausencias-

gustavogermano.blogspot.com/>. Acesso em: 22 mai. 2010 

 

Assim como acontece em “Nando, mi hermano”, em “Ausencias” as fotografias 

também se apresentam ressignificadas. Mas, no caso do trabalho de Germano, parece haver 

maior incidência – ou maior eloquência – dos procedimentos alegóricos na mobilização de 
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sentidos através da justaposição destas fotografias. Em primeira instância, a justaposição das 

duas fotografias serve para mobilizar um sentido do conjunto; entretanto, em segunda 

instância, acontece a significação – ou ressignificação – recíproca de cada uma das 

fotografias. Em outras palavras, as fotografias que formam os dípticos dão mutuamente 

sentido uma à outra. É assim que a primeira fotografia, prévia à desaparição, dá sentido à 

segunda como uma maneira de apresentar a ausência do desaparecido como uma presença 

latente. Ainda, a segunda fotografia, pela exibição da impossibilidade de repetir a primeira 

foto, sugere a impossibilidade da repetição de momentos familiares também pela convivência 

com o vazio da desaparição. Deste modo, se amplifica o caráter melancólico da primeira 

fotografia como exibição do ser ausente.  

Trabalhos como os de Marcelo Brodsky e de Gustavo Germano não somente 

expressam as perturbações afetivas produzidas pela situação limite da desaparição através da 

fotografia, mas também as perturbações na fotografia de família. Coincidem também estes 

trabalhos em serem da autoria de duas pessoas que, tendo cada um deles um irmão 

desaparecido quando eram muitos jovens, vivenciaram a experiência da desaparição de um ser 

amado de lugares equivalentes. Como já foi dito, para eles, quanto para seus pais, a 

desaparição dos seus irmãos marcou um antes e um depois que também se expressa nos seus 

ensaios. Mas, na metade da década de 1990, surgiu publicamente na Argentina um novo 

coletivo social que teve sua vida definitivamente condicionada pelo terrorismo de Estado: os 

filhos dos desaparecidos. A última parte deste capítulo é dedicada a eles e a elas e à maneira 

em que, através da imagem e da arte, alguns encontraram uma alternativa para reagir, 

expressar ou dar conta da experiência particular e específica de ter um pai desaparecido. 

 

3.4 Los hijos 

 

É importante lembrar que, diferente das ditaduras repressivas latino-americanas de grande 

duração, a última ditadura cívico-militar argentina teve duração de oito anos e que a maior 

parte dos sequestros e desaparições ocorreu na primeira metade desse período. Isto explica, 

em grande parte, a coincidência etária de uma massa de crianças que perderam um ou ambos 

os pais em mãos do terrorismo de Estado. Criadas por só um dos pais ou, como em muitos 

casos, pelos avós, essas crianças foram, por muitos anos, mantidas fora da exposição pública 

que assumiram muitos dos familiares dos desaparecidos.  

Isto foi assim até que, na multitudinária manifestação em memória dos 20 anos do golpe 

de estado 1976, fez sua aparição pública a H.I.J.O.S., organização militante formada pelos 
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filhos, agora adolescentes ou ingressando na vida adulta, dos desaparecidos, assassinados ou 

exilados pela mais terrível ditadura cívico-militar argentina. O surgimento de H.I.J.O.S. 

significou o ingresso, como agentes de sentido, daquela parcela de vítimas que, até então, 

tinha ficado de fora dessa construção. Durante aqueles 20 anos desde o início da ditadura até 

aquele momento, a luta dos familiares tinha feito com que a representação dos desaparecidos 

estivesse atrelada a um vínculo familiar ou afetivo: eram os filhos daquelas mulheres com 

lenços brancos cobrindo suas cabeças, eram irmãos, amigos ou colegas de trabalho ou de 

estudo. Com o surgimento de H.I.J.O.S. a sociedade começara a ser confrontada com um 

novo sentido das vítimas do terrorismo de Estado: o desaparecido como pai. 

Caroline Bauer (2012, p. 87) explica a dimensão específica da desaparição para esta 

geração que, crianças ou adolescentes no momento da desaparição de algum familiar 

próximo, encontrou muitas dificuldades para a resolução de seus traumas e conflitos 

internos. Conforme a psicóloga Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes (apud 

BAUER, 2012, p. 89), a memória dos filhos, então crianças, na época da prisão e/ou 

assassinato dos pais, é atravessada pela impossibilidade da compreensão dos fatos. Ainda, os 

sentimentos de tormento e de atordoamento que sentiram aquelas crianças foram alimentados 

pela própria confusão dos adultos do seu entorno familiar que, angustiados, lutavam contra o 

próprio medo de desmoronar emocionalmente: 

As crianças que presenciaram o desamparo dos seus parentes diante da repressão 

também experimentaram sentimentos de derrota e de se sentirem indefensas. A figura 

adulta mais próxima, geralmente a mãe, não conseguia explicar adequadamente o que 

aconteceu, devido à sua própria insegurança e ao medo de amedrontar ou magoar seus 

filhos, o que gerou explicações confusas e contraditórias para os desaparecimentos, 

aumentando ainda mais a incerteza das crianças. (BAUER, 2012, p. 100) 

 

As famílias que sofreram com a desaparição de um dos seus membros se converteram, 

para as crianças, num espaço em que os laços familiares foram alterados e a possibilidade de 

falar sobre o ocorrido foi fechada em resposta a uma situação que era incerta e prolongada. 

O relato da filha já adulta de um desaparecido revela como, para aqueles que vivenciaram a 

desaparição de um familiar próximo quando eram muito pequenos, os efeitos de confusão e de 

incerteza decantaram numa dimensão plenamente emocional e perpetuada da ausência:  

Puedes entender a todos. Puedes entender la historia, que desapareció gente, lo que a 

tu papá le pasó. Todo claramente. Pero nunca completar la historia. Es más emotivo, 

es muy concreto. Te enterás, pero igual, vos sentís esa ausencia más allá de lo que 

comprendas. Lo sentís. Y estás sintiendo impotencia, siempre. (Pavlovsky apud 

BAUER, 2012, p. 101) 

 

A questão do antes e depois que separa a situação limite da desaparição – algo que se 

expressa de maneira eloquente no trabalho de Gustavo Germano –, tem suas próprias 



 

133 
 

 

conotações no caso daqueles que eram muito pequenos na época da desaparição dos seus pais. 

Nestes casos, pode não haver uma experiência delimitadora de dois momentos (o da presença 

e o da ausência) porque não existe uma memória direta da presença e da convivência com 

seus pais desaparecidos. Em outras palavras, para aqueles filhos muitos pequenos ou ainda 

não nascidos no momento da desaparição de um ou de ambos os pais,
70

 pode não existir uma 

memória do “antes” da desaparição. Sendo assim, esta parcela da geração hijos se viu 

construindo uma identidade familiar através de relatos sobre pais, que pouco ou nada 

conheceram. As fotografias têm ocupado, para esta geração, um lugar equivalente a esses 

relatos. É através desses relatos e essas fotografias que eles tentam, mais do que restituir, 

constituir vínculos nunca acontecidos pela cisão entre os pais e os filhos que produziu a 

violência. Lucila Quieto e Maria Soledad Nívoli – esta última junto com Gustavo D’Assoro – 

são filhas de desaparecidos que têm trazido a tona, através dos seus trabalhos, esta cisão 

geracional produzida pela violência da desaparição.  

Lucila Quieto nasceu em 1977, cinco meses depois do sequestro e desaparição do seu 

pai, Carlos Alberto Quieto. Toda sua vida, então, transcorre sob a sombra de uma ausência 

produzida por um acontecimento que ela não vivenciou. Como tantos outros filhos de 

desaparecidos, Lucila nunca teve a experiência da convivência com seu pai. É isso que faz da 

ausência de Carlos Alberto, como a de tantos outros pais, uma ausência estranha, pois é uma 

ausência que não se sustenta na memória da existência e da presença do que foi ausentado. 

Portanto, o sentimento de falta não consegue ser completamente definido, uma vez que, 

embora se saiba aquilo que está faltando, não se conhece afetivamente a pessoa ausente. 

Diferente dos pais ou dos irmãos dos desaparecidos, os filhos não possuem uma memória 

própria daquela figura desaparecida e, mesmo assim, cresceram e se criaram com a presença 

insistente dessa ausência difícil de definir. Para Lucila, esse desencontro com seu pai e suas 

consequências refletia-se no álbum de fotografias da sua família.  

No álbum de fotografias da família de Lucila, não há (ou pelo menos, não havia) 

nenhuma fotografia de Carlos Alberto com sua filha. Aquele álbum estava dividido por aquele 

antes e depois delimitado pela desaparição. E nesse antes e depois, pai e filha ocupavam 

“capítulos” diferentes. O “capítulo do antes”, com fotografias que exibiam a presença de 

Carlos Alberto, e o “capítulo do depois”, com a presença de Lucila. Acredito que poucos 

vazios possam “mostrar” tanto e tão bem quanto aquele das fotografias que faltam ao álbum 
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 A possibilidade de nascimento após a desaparição de ambos os pais ocorreu no caso de crianças nascidas em 

partos clandestinos nos CCD e que mais tarde eram entregues a instituições tutelares, à familiares ou, nos casos 

mais dramáticos, apropriados por familias de militares sem conchecimento da sua verdadeira identidade. 
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de Lucila e aos álbuns de tantos outros filhos de desaparecidos. São vazios que “mostram” o 

desencontro de pais e filhos; vazios que anunciam a perturbação familiar e vazios que 

(d)enunciam a falta de memórias. É a falta dessa fotografia que levou Lucila a realizar, entre 

1999 e 2011, “Arqueología de la Ausencia”, o ensaio através do qual a artista decidira 

construir a fotografia que falta ao álbum.  

 

 
Figura 27. QUIETO, Lucila. [Sem título], da série "Arqueología de la ausencia". 1999-2001. Fotografia. 

Imagem cedida pela artista. 

 

Para realizar essa fotografia desejada, Lucila converteu em slides fotografias do seu 

pai, as projetou contra uma parede e interveio, com sua própria presença nessa projeção, para, 

finalmente, tomar uma fotografia que, por fim, e pela primeira vez, os mostrasse juntos. Até 

aquela foto, pai e filha tinham pertencido a dimensões diferentes. Lucila disse numa entrevista 

para Ana Longoni (2009) que sua intervenção na projeção da fotografia do seu pai significava 

entrar na imagem, se tornar parte dela. Esse depoimento reforça o caráter de representação 

substitutiva que sugere a maneira em que Lucila confisca e manipula as fotografias do seu pai. 

Isto não significa que elas venham a substituir a Carlos Alberto, mas que acabam sendo o eixo 

de uma prática da imagem através da qual é possível restituir uma socialização entre a filha 

presente e o pai ausente.  
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Após os primeiros resultados do seu trabalho, Lucila decidiu convidar outros filhos de 

desaparecidos para obterem eles também sua fotografia. A artista, que militara em H.I.J.O.S., 

colocou na sede da associação um cartaz com tom publicitário: si querés tener la foto que 

siempre soñaste y nunca pudiste tener, ahora es tu oportunidad, no te la perdas. Llamame! 

(LONGONI, 2009, p. 57). Convidar outros filhos de desaparecidos era fundamental para os 

propósitos de Lucila de transmitir o verdadeiro peso que tinha, no presente, toda uma geração 

desaparecida (LONGONI, 2009, p. 57). Assim, entre 1999 e 2001, Lucila realizou 13 

histórias, compostas de 35 fotografias no total, em que a dimensão da imagem se torna a 

dimensão de um encontro possível entre pais e filhos que nunca ou quase nunca estiveram 

juntos.  

As fotografias de “Arqueología de la ausencia” são variadas e são o resultado do 

diálogo aberto entre Lucila e seus retratados. Como prometido no seu cartaz, Lucila ouvia dos 

seus amigos e companheiros de militância como era a foto que eles queriam ter ao lado dos 

seus pais. Da série se destacam de maneira contundente aquelas fotografias que remetem 

diretamente às fotografias de pais e filhos presentes em qualquer – ou quase qualquer – álbum 

de fotografias de família. Porém, diferente dos momentos familiares celebrados através da 

fotografia, aqui as demonstrações de carinho entre dois corpos é substituída pelo afeto de um 

corpo com uma imagem. A importância da fotografia que Lucila realiza desse momento de 

amor é justamente permitir que duas instâncias (a do corpo e a da imagem) se fundam na 

única dimensão agora possível: a dimensão da imagem. Se, enquanto representação, a imagem 

tem por princípio ser a presença de uma ausência, fundidos na mesma imagem, pais e filhos 

são, nesse universo, uma mesma presença e uma mesma ausência. Ambos estão e não estão.  

No meu entender, este conjunto de construções que parecem simular típicas 

instantâneas familiares é tanto o que possui uma maior potência mobilizadora de sentidos a 

respeito da especificidade da ausência dos desaparecidos para seus filhos, quanto é aquele que 

conjuga uma densidade afetiva, poética e conceitual mais potente. Acredito que a fonte disto 

esteja na evidente “produção” das cenas fotografadas – algo presente em todo o trabalho de 

Lucila, não unicamente em “Arqueología de la ausencia”; isto é algo que pode ser definido 

como uma eloquência do artifício. De fato, longe de qualquer tentativa de ocultar ou de 

disfarçar o processo que possibilita a imagem, Lucila parece literalmente esfregar na cara do 

observador a necessidade do artifício da montagem como única alternativa de integrar pais e 

filhos separados pelo terrorismo de Estado. Como diz Lucila, fundidos na imagem, pais e 

filhos constroem uma terceira temporalidade que não pertence ao tempo passado dos pais nem 

ao tempo presente dos filhos. No entanto, como se fossem peças de diferentes jogos, é esta 
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uma integração forçada; e o esforço de juntar diferentes dimensões (a do corpo e a da 

imagem) e diferentes temporalidades (o passado e o presente) resulta em fricções e 

desencaixes que se manifestam nas perturbações visuais e temporais eloquentes nas imagens 

das fotografias. São essas fricções e desencaixes que Lucila não oculta, mas que, pelo 

contrário, faz questão de que se manifestem. Através desta eloquência, Lucila (d)enuncia a 

necessidade do artifício para dar conta, mesmo que precariamente, de uma necessidade 

material e afetiva.  

 
Figura 28. QUIETO, Lucila. [Sem título], da série "Arqueología de la ausencia". 1999-2001. Fotografia. 

Imagem cedida pela artista 

 

Assim, por exemplo, a diferença de escala entre pais muito maiores que seus filhos 

parece compensar os desajustes de filhos agora tão velhos – ou melhor, tão jovens – quanto 

seus pais. Isto acontece nas fotografias em que os filhos se superpõem às suas próprias 

imagens de quando eram crianças pequenas ou ainda bebês, no colo dos seus pais ou mães 

desaparecidos. Nessa superposição, eles aparecem nas mesmas dimensões do que suas 

imagens, mas da mesma idade daqueles que os seguravam nos seus colos.  

A eloquência do artifício da montagem presente nas fotografias de Lucila faz pensar 

numa atitude sarcástica e até irônica frente aos usos e sentidos comuns da fotografia em geral 

e da fotografia de família em particular. Assim, por exemplo, as fotos de Lucila são 
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provocativas frente ao lugar comum que concebe a fotografia como uma legitimadora da 

lembrança ou evidência de realidade.  

Neste diálogo irônico de Lucila com o estatuto de veracidade que o senso comum 

adjudica à fotografia, a fricção e os desencaixes visuais manifestos em suas fotografias 

sugerem o deslocamento do “isto foi” barthesiano para um “é só isto que pode ser, porque isto 

não foi”. De fato, embora em muitas das fotografias de “Arqueología de la ausencia” os 

filhos exibam expressões de alegria e felicidade, a série perpassa inevitavelmente um 

sentimento de melancolia ligado à tensão entre o desejo pelo que está ausente e o que 

precariamente tenta suprir essa carência. É por isto que, em definitivo, estas fotografias de 

Lucila Quieto servem como enunciações do desejo e das tensões entre o impossível e a sua 

necessidade.  

Como a própria Lucila comenta, muitas pessoas se emocionam profundamente quando 

veem suas fotografias. Embora a artista não goste dessa reação das pessoas frente ao seu 

trabalho,
71

 acredito que “Arqueologia de la ausencia” consiga tocar muitos espectadores 

porque – assim como acontece com os trabalhos de Marcelo Brodsky e Gustavo Germano – o 

faz a partir desse lugar comum que são as fotografias que compõem os álbum de família. 

Afinal de contas, como resumira Rosângela Rennó (apud SCHENKEL, 2012, p. 89), no 

fundo, as fotografias de álbum são mais ou menos iguais às de outros álbuns, pois – conclui a 

artista –, todo o mundo tem mais ou menos a mesma história, a mesma foto. A força 

emocional que o trabalho de Lucila Quieto consegue transmitir para “os de fora”, para aqueles 

que não têm a verdadeira noção do peso e da densidade dos vazios da desaparição, reside, 

acredito eu, nessa referência a esse lugar comum, porém carregado de afetividade, que são as 

fotografias de família.  

Cabe aqui ainda se remeter ao apontado por autores como André Rouillé (2009, p. 

186) e Charlotte Cotton (2010, p. 138) a respeito das fotografias dos álbuns de família. Com 

maior ou menor ênfase, ambos os autores apontam para o caráter ficcional da memória 

familiar tecida através das fotografias que compõem o álbum de família. Este caráter ficcional 

residiria na natureza seletiva da narrativa que compõe o álbum que, conformado unicamente 

de bons momentos, exclui dessa história visual as situações tristes ou conflitantes que também 

são parte das relações humanas. A este respeito, serve o apontado por Natalia Fortuny ao 
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 “Cuando mostré las fotos a veces veía gente llorando, y eso me daba bronca. Sí, es doloroso lo que pasó pero 

hicimos otra cosa con eso. No me gusta que piensen que las hice desde el dolor, sino que sientan el impacto 

que esa imagen pueda tener sobre ellos. Para mí el trabajo fue reparador. Reparó esa obsesión que tuve durante 

años de no tener la foto. Ahora la tengo.” (Quieto apud LONGONI, 2009, p. 61) 
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afirmar que, além de constituir um depósito da identidade de um grupo e da criação de um 

passado comum, as fotografias de família são portadoras de uma concepção social 

normatizada e idealizada da família. Neste sentido, a autora sugere que, localizada no espaço 

da contradição entre o mito da família ideal e a realidade da vida familiar, a instantânea 

familiar acaba mostrando o desejo do que se espera da família, mas também o que ela não é. 

Com os anos, na própria ficção da história familiar, o que resta são as imagens do que 

mereceu ser lembrado e o não fotografado passa a ser material de esquecimento.  

Com base nisto, é possível caracterizar o trabalho de Lucila como uma simulação da 

simulação, ou como uma ficção de uma ficção. Mas também, considerando a afirmação de 

Charlotte Cotton (2010, p. 138) de que através da instantânea familiar se busca a visualização 

– e, acrescento eu, a posterior exibição – dos papeis familiares funcionando saudavelmente, 

estas fotografias de “Arqueología de la ausencia” servem, além de construção ficcional de 

memórias, como a enunciação de uma normalidade familiar nunca acontecida. A crua ironia 

que se apresenta no trabalho de Lucila reside em que, por ser fotografada, essa pantomima da 

normalidade familiar resiste a se tornar material de esquecimento. Em outras palavras, aqui a 

fotografia serve como dispositivo de resistência do não acontecido frente ao esquecimento.  

As interações que Lucila realiza com as fotos do seu pai são variadas e denotam a 

especial conotação que têm as fotografias para os filhos que somente conheceram os seus pais 

através delas. Como nas produções de Germano e de Brodsky, acontece no trabalho de Lucila 

a confiscação das fotografas íntimas. Mas no caso particular de Lucila, esta confiscação é 

seguida de um grau de manipulação, experimentação e transformação que não acontece nas 

séries daqueles outros dois artistas. Lucila espreme as fotografias do seu pai como o faz na 

justaposição do seu rosto com o de Carlos Alberto a partir da ampliação de um documento 

dele (figura 29), ou como nas suas colagens anteriores ou posteriores a “Arqueología de la 

ausencia”.  



 

139 
 

 

 
Figura 29. QUIETO, Lucila. [Sem título], da série "Arqueología de la ausencia". 1999-2001. Fotografia. 

Imagem cedida pela artista. 

 

“Familia Quieto”, realizado entre 2012 e 2013, é o trabalho mais recente de Lucila. 

Ela mesma define o trabalho como colagens realizadas a partir da busca de semelhanças 

físicas e gestuais entre os descendentes da linha familiar atravessada pela tragédia da 

desaparição e o rompimento dos laços familiares (QUIETO, 2013, p. 24). Desta vez, além de 

trazer as fotografias de seu pai em diferentes etapas da sua vida, são incluídas as próprias 

fotografias de Lucila e do seu entorno familiar, incluindo seu filho. Diferente daquilo que ela 

realizou em “Arqueología de la ausencia”, estas colagens não parecem mais querer simular 

cenas que integrem duas instâncias ou dois elementos heterogêneos, mas servir, ao todo, 

como indícios da busca por gestos e fisionomias nas fotografias.  
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Figura 30. QUIETO, Lucila. [Sem título], da série "Familia Quieto". 2012-2013. Colagem. (CENTRO 

CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI, 2013, p. 17) 

 

Nesta outra série há um trabalho que me parece instigante (figura 30). É o próprio 

retrato de Lucila quando criança. Apesar da paisagem de fundo, parece ser um retrato escolar, 

pelo menos isso sugere a gola do avental branco usado pelos alunos de primeiro grau na 

Argentina. Lucila interferiu em sua foto com recortes de outras imagens. Três figurinhas de 

corpo inteiro do seu pai estão em três das esquinas da foto. Uma quarta está colada sobre o 

olho esquerdo da menina, cobrindo parte do seu rosto. O olho livre de Lucila encara à câmera 

e a nós, os observadores. O recorte da imagem de uma borboleta está colado à esquerda, perto 

do canto inferior, cobrindo parcialmente uma das figurinhas do seu pai. No canto superior 

esquerdo, mas saindo em parte da fotografia de Lucila, há um selo postal cuja imagem é o 

mapa da Argentina destacado no continente sul-americano. No selo se consegue ver o rastro 
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de um carimbo, o que sugere a existência de uma correspondência. Que carta teria sido essa? 

De quem para quem teria sido enviada? Está aí o rosto infantil da filha de um desaparecido. A 

criança protegida e, até certo ponto, escondida pelos seus familiares. Há, sim, nesta colagem, 

um forte caráter alegórico que vem a interferir e a orientar o olhar sobre essa criança: o selo 

postal, como referência à Argentina enquanto Nação e Estado, e a interferência, ao redor e 

sobre a criança, da imagem em preto e branco do pai desaparecido, instigam à reflexão sobre 

a infância assombrada pela violência e o terror da desaparição. 

O trabalho que María Soledad Nívoli realizou junto com o fotógrafo Gustavo 

D´Assoro também tem como disparador a ausência de uma foto. Mas, diferente de Lucila, 

mais do que a falta da fotografia junto com seu pai, o que mobilizou María Soledad a realizar 

“Cómo miran tus ojos” era diretamente a falta de uma imagem do seu pai que lhe satisfizesse 

a necessidade de saber algo a respeito dele.  

Igualmente a Lucila Quieto, María Soledad Nívoli (1976) não teve a verdadeira 

oportunidade de conhecer o seu pai. Mario Alberto foi sequestrado e desaparecido aos 29 

anos, em 14 de fevereiro de 1977, quando María Soledad tinha breves quatro meses de vida. 

Por 25 anos, María Soledad acompanhou e participou da busca de sua família por alguma 

resposta sobre o destino de Mario Alberto. Durante esse tempo, somente souberam que ele 

tinha estado no CCD La Perla, na província de Córdoba. Finalmente, em 2002, chegaram as 

respostas. María Soledad conseguira marcar um encontro com quem dizia ter sido a última 

pessoa a ter visto seu pai com vida. Mario Alberto tinha sido “trasladado” (o eufemismo 

utilizado pelos militares para se referir à morte e desaparição do prisioneiro) três dias depois 

da sua detenção: 

Con ese testimonio directo, un pequeño paso del largo proceso de duelo estaba 

realizado. Como contrapeso a los 25 años transcurridos, en los que nuestra familia 

imaginó las más diversas versiones del destino de mi papá allí adentro, resulta que a 

los tres días lo habían matado… aunque extraño, fue un gran alivio. (Cómo…, 2009, 

p. 15) 

 

Aquelas quatro horas de conversa com aquele homem significaram o fim de uma 

busca de 25 anos por respostas, de 25 anos de angústias e de fantasias. Mas essa procura tão 

necessária por uma resposta, por alguma certeza, por outro lado, significou para Maria 

Soledad construir uma figura paterna a partir das perguntas sobre a desaparição e a morte. Isto 

se revelou repentinamente naquele mesmo ano de 2002, respondendo às burocráticas 

perguntas de uma funcionária de uma universidade para oficializar a contratação de Maria 

Soledad como professora de psicologia. Uma pergunta, um silêncio, uma dúvida e uma 

revelação: 
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- ¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu papá? 

- … (parálisis/silencio) 

- ¿Y? 

- Mmm…, no sé…, lo único que recuerdo es que nació en 1948… 

- (Entre sorprendida y enojada) ¡Pero querida! ¡Es más fácil acordarse del día del 

cumpleaños que del año del nacimiento! 

- Es que (sollozos imperdonables en esa oficina de tabiques de cartón) mi papá está 

desaparecido… (Al borde de la desesperación y tartamudeando). Disculpame querida, 

yo no sabía... averiguás la fecha y después me la decís. (CÓMO…, 2009, p. 15) 

 

Maria Soledad conta que saiu dessa entrevista entre confusa e divertida pela ridícula 

situação. Uma pergunta tão comum e banal como aquela sobre uma data de nascimento 

desencadeara uma resposta, como ela mesma diz, desproporcionada. Porém, saber o ano e não 

a data de nascimento do seu pai indicava algo sobre a maneira na qual tinham transcorrido 

aqueles 25 anos atrás de respostas:  

Busqué entender la desaparición de mi papá de muchas maneras. Los libros y las 

personas que lo conocieron cumplieron ampliamente la tarea de contar, pero nunca 

llegaban a decir todo eso que necesitaba sobre la muerte, la tortura, el sufrimiento o la 

pérdida. Muy tarde comprendí que persiguiendo las huellas de su muerte había 

olvidado buscar las de su vida: la cadencia de las palabras, los gestos fugaces, las 

muchas maneras de mirar o de mirarse, las dos o tres formas típicas de reírse o 

suspirar, las manías imperceptibles y cotidianas, la relación muda con las cosas del 

mundo. (María Soledad Nívoli apud, COMO..., 2009) 
72

 

 

Resolvido, pelo menos precariamente, algo do mistério da morte de Mario Alberto, 

Maria Soledad se viu na necessidade de desvendar um novo mistério: saber algo da vida de 

seu pai; reconstruir sua vida. Talvez essa vida estivesse nas fotografias. Assim, quando ela 

conseguiu um projetor, Maria Soledad teve a oportunidade de ver uma série de sessenta slides 

da viagem de final de curso que seu pai tinha feito ao sul da Argentina, em 1965. Aquelas 

fotografias tanto surpreenderam quanto desiludiram a moça que buscava achar algo nelas: das 

sessenta, seu pai somente aparecia em oito, e nessas estava distante, de lado ou perdido no 

meio das árvores. Contudo, essas imagens trouxeram uma descoberta, a de que seu pai era 

fotógrafo aficionado e que aquelas 52 fotografias nas quais ele não aparecia visualmente eram 

fruto de outra presença, a do olhar e da sensibilidade por trás da câmera. 

Como explica Belting (2007, p. 276), mais do que reproduzir o mundo, a câmera 

reproduz o olhar que lançamos a ele. Para o autor alemão, a câmera é o meio de um olhar que 

se fixa na imagem. Assim, diante de uma fotografia, a percepção simbólica em jogo é a de um 

intercâmbio de olhares: recordamos la mirada que a su vez es recordada en una foto. En este 

sentido, la fotografía es un medio entre dos miradas (BELTING, 2007, p. 276). É isso que 

repentinamente viu María Soledad Nívoli naquelas fotografias tiradas por seu pai. Essas 52 

                                                           
72

 Trecho do texto que acompanha a amostra “Cómo miran tus ojos”, publicado no blog criado por María 

Soledad Nívoli dedicado a este trabalho (http://comomirantusojos.blogspot.com) 
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fotografias eram também o rastro da presença do seu pai. Nelas estava registrado não somente 

o que interessava ver ou como isso era visto, mas também o que interessava mostrar e como 

isso era mostrado.  

Essas fotografias e o olhar fixado nelas foram o eixo de “Cómo miran tus ojos”. O 

processo que resultou neste ensaio fotográfico, que María Soledad Nívoli realizou junto com 

o fotógrafo Gustavo D’Assoro, tanto viria a preencher as lacunas sobre a vida do seu pai, 

quanto reestabelecer os vínculos vetados pela violência da desaparição. Entre 2005 e 2007, 

María Soledad e Gustavo visitaram cidades e lugares que tinham sido parte da vida de Mario 

Alberto. Mas o que se destaca do trabalho é que cada um desses lugares foi fotografado 

apropriando-se do olhar presente nas fotografias do pai de María Soledad. 

Talvez a mais bela das séries que conformam “Cómo miran tus ojos” seja aquela que 

inicia com a fotografia de uma diminuta flor solitária enquadrada no centro da imagem (figura 

31). Os tons magenta que tomaram por completo a imagem denotam a longevidade da foto. 

“Flor de San Carlos de Bariloche, en Río Negro” diz a legenda que acompanha a imagem. 

Esta fotografia é seguida de outra que também retrata uma flor solitária. Mas a nitidez e as 

cores vivas da fotografia digital indicam uma temporalidade diferente à da foto inicial da 

série. Como a primeira, esta e as seguintes fotografias também estão acompanhadas por 

legendas. Esta diz “Acceso a Ucacha, donde nació mi papá”. Uma atrás da outra, pequenas 

flores brotam solitárias em solos diferentes e são colhidas pela fotografia: “Costanera de 

Santa Fe, adonde iban a caminar mi papá y mi mamá”; “Parque San Carlos, en Concordia. 

Lugar de paseo de mis viejos y mi hermano”. De repente, outra diminuta flor, perdida no 

meio de um campo verde, assinala a irrupção da violência: “Centro Clandestino de Detención 

y Exterminio „La Perla‟, en Córdoba, donde mi papá fue visto por última vez”. Mas esta 

fotografia, mais do que finalizar a história, marca o limiar que deu início a uma vida familiar e 

íntima sem a presença da figura paterna. Continua então a série com a fotografia de uma 

florzinha vermelha que teima em surgir entre os cerâmicos do pátio familiar: “Casa de mis 

abuelos maternos, donde vivimos com mi mamá y mi hermano desde que volvimos a Santa 

Fe”. Encerra a série uma flor de cinco pétalas: “Cine Madre Cabrini de Rosario. Allí fui por 

primera vez con Manolo, mi compañero”.  
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Figura 31. NÍVOLI, María Soledad; D’ASSORO, Gustavo. D'Assoro. Direita, painel da série "Flor". Esquerda, 

detalhes do painel. 2007. 8 fotografias e texto. Do ensaio “Cómo miran tus ojos”. Disponível em 

<http://comomirantusojos.blogspot.com.br/>. Acesso em nov. 2009. 
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As demais séries de “Como miran tus ojos” continuam este processo de refazer os 

passos de Mario Alberto a partir dos interesses e do olhar materializados nas velhas 

fotografias. Assim, por exemplo, se repete numa das séries a imagem dividida pela diagonal 

que forma um corrimão que surge num primeiro plano; ou as folhagens que interferem, 

também a partir do primeiro plano, nas paisagens de fundo; ruas desertas ou o ângulo formado 

pela sombra dos troncos das árvores no chão. Na repetição do modo de captar o mundo se 

repete a maneira de investigá-lo e de observá-lo. Aqueles motivos, enquadramentos e 

perspectivas que se gravaram naquelas fotografias de 1965 permitiram que, através do ato 

fotográfico, fosse possível o estabelecimento de vínculos nunca acontecidos. A câmera, 

concebida comumente como o artefato de captação do mundo, revela-se no trabalho de María 

Soledad Nívoli e de Gustavo D’Assoro como o artefato de captação do olhar e da 

sensibilidade sobre o mundo e, através da repetição do ato fotográfico, no artefato da 

restituição dos vínculos tão desejados quanto interrompidos.
73

  

Para despedir a un padre sin cuerpo, primero hay que convertirlo en humano y 

después inventar un ritual. Começa assim o vídeo promocional do livro de Sebastian Hacher 

“Cómo enterrar a un padre desaparecido”.
74

 O livro acompanha esse processo iniciado por 

Mariana Corral quando, ao completar 17 anos, sua mãe lhe entregou a carta de “despedida” 

que seu pai Manuel escrevera para ela em 1977, no bar “La Perla” de Buenos Aires. Poucos 

dias depois de escrever essa carta, Manuel foi sequestrado e desaparecido. Mariana tinha dois 

anos de vida.  

Anos mais tarde, Mariana, artista membro do coletivo argentino Grupo de Arte 

Callejero (GAC), decidira converter essa ausência em humano. Para isso, viajou pela 

Argentina, conhecendo pessoas que pudessem lhe contar algo sobre seu pai. Aquele foi um 

verdadeiro processo de descoberta. Descoberta no sentido de se defrontar com algo novo, mas 

também no sentido de retirar as idealizações que recobrem, para os filhos, a figura dos seus 

pais desaparecidos pela ditadura. Graças às entrevistas com essas pessoas, e a outras cartas 

escritas por seu pai, Marina elaborou uma figura paterna desesterotipada e desmitificada. Em 

                                                           
73

 Formada em Psicologia e com pós-graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais, María Soledad 

Nívoli é professora universitária e não expôs nenhum outro trabalho de índole artística além de “Cómo miran 

tus ojos”. Acredito que María Soledad representa um caso exemplar para a consideração da práxis da arte 

como uma prática que ocorre sem se preocupar pela sua inserção ou legitimação por parte de um campo, um 

sistema ou um circuito. Tomo como exemplo o caso de María Soledad para pensar, embora não pretenda 

avançar aqui nesta ideia, na arte além do campo da arte e suas legitimações. 
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 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=3E-kqcrGd8o  
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cartas do seu pai enviadas para uma amiga, ela descobre que seu pai era um chamuyero 
75

 e 

até certo ponto narcisista. A figura heroica do militante que deixou a vida pelos ideais deu 

lugar a um homem com defeitos, um homem “de carne de osso”, um homem humano, enfim, 

um homem para enterrar. Marina escolheu o dia 2 de novembro de 2011 para realizar o 

enterro simbólico do seu pai. Nem a data nem o local foram escolhidos ao azar. Realizado no 

cemitério de Flores, em Buenos Aires, o enterro simbólico de Manuel foi realizado junto com 

centenas de famílias bolivianas que nesse cemitério celebravam seu dia dos mortos. O vídeo 

desse enterro foi exibido junto com outros realizados por outros filhos de desaparecidos num 

espaço reservado por Lucila Quieto na sua exposição “Filiaciones”, deste ano de 2013.  

A equivalência do trabalho de Maria Soledad Nívoli e Gustavo D´Assoro com o 

trabalho realizado por Mariana Corral vai além de serem a síntese ou a conclusão de um 

percurso que visava preencher as lacunas da história dos seus pais. Em certa medida, assim 

como Mariana, María Soledad também consegue esboçar um ser de “carne e osso”. Neste 

caso, é o ato fotográfico que funciona como um elo que permite vincular os corpos através 

dos gestos de olhar e de fotografar. Em outras palavras, María Soledad consegue restituir, 

pelo menos parcial e simbolicamente, um “corpo”. Não um corpo físico, mas o gesto do 

corpo, o gesto do olhar, de se interessar, de gostar de algo, a partir da expressão desses gestos 

e interesses que ficaram impressos nas fotografias. 

Vários outros trabalhos realizados na Argentina que problematizam a convivência com 

os vazios abertos pela desaparição dos seres amados poderiam ser incluídos neste capítulo. 

Também poderiam se incluir os trabalhos realizados por artistas de países como o Chile ou 

Espanha sobre o mesmo tema.
76

 Mas acredito que os trabalhos aqui apresentados servem para 

demonstrar como, através da imagem – em especial através da fotografia –, estes familiares 

encontraram alternativas para instalar uma presença onde a violência pretendeu impor um 

vazio. Estas imagens não são substitutas dos túmulos, menos ainda substitutas de filhos, de 

irmãos ou de pais que continuam ausentes. Mas são, sim, os meios que resistem ao vazio 

através da sua (d)enunciação. Estas produções reinventam os usos e as práticas da imagem 

para dar conta das ausências, para enunciá-las e para denunciá-las. Para mostrar o que foi 

interrompido e interditado.  
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 O adjetivo “chamuyero” é uma gíria argentina que não parece ter tradução direta para o portugues. Ela denota 

um indivíduo que manipula a palavra para seduzir ou convencer. A palavra “chamuyo”, que dá sentido ao 

adjetivo pode ser traduzida como “papo-furado”. Neste sentido, “chamuyero” poderia ter um sentido próximo 

ao do uso coloquial do adjetivo “trovador”, do português informal. 
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 Como podem ser os trabalhos dos artistas chilenos Carlos Altamirano, Alfredo Jaar e Eugenio Dittborn, ou do 

fotojornalista espanhol Gervasio Sánchez. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois da desaparição, restam vazios. Como foi apontado ao longo dos capítulos, 

trata-se de vazios materiais, simbólicos e afetivos. Depois da desaparição, resta o vazio dos 

corpos que não somente são negados materialmente, mas também simbolicamente, como 

revelado no discurso de Jorge Rafael Videla. Depois da desaparição está o vazio do 

testemunho interditado ou do testemunho impossível. Depois da desaparição, resta o vazio 

afetivo. Resta a dúvida e a incógnita. Mas depois da desaparição também resta a vida que 

sobrevive à sua passagem. Sobreviventes dos interiores da desaparição, ou sobreviventes da 

desaparição dos seus seres amados. A vida depois da desaparição é a vida circulando em torno 

desses vazios. Resta aos sobreviventes da desaparição decidir como afrontar e confrontar 

esses vazios. As práticas e os atos da imagem e da arte aos quais recorreram os sobreviventes 

de centros clandestinos de detenção ou familiares de desaparecidos, acredito eu, são as 

manifestações dessa necessidade de reagir e de confrontar a desaparição. Essas práxis da arte 

e da imagem são as contramedidas da vida frente aos vazios da desaparição. 

Isso acontece quando imagem-evidência, imagem-testemunho e vida se entrecruzam 

de maneira dramática na decisão de Victor Basterra de esconder ali, entre los huevos y el culo,  

os negativos com sua própria imagem e a de outros prisioneiros engolidos num dos buracos 

da desaparição. Para Basterra, aqueles negativos deviam sobreviver, mesmo que isso lhe 

custasse a vida. Também se entrecruzam estas questões nos desenhos de Julio López, que 

expressam a necessidade de mostrar, quando contar parece insuficiente. Aliás, a 

impossibilidade do testemunho pela magnitude da experiência, ou simplesmente porque 

daquilo nada parece ter sobrevivido, também encontra na arte uma alternativa para, pelo 

menos, enunciar algo mais. É isso que acontece no trabalho de Paula Luttringer, ou no 

trabalho de Helen Zout.  

Acredito que indagar a respeito das especificidades e da magnitude dos vazios da 

desaparição permite dimensionar o valor das práticas da imagem e da arte que foram 

colocadas a serviço de uma reivindicação de existência e de vida que se contrapunha ao 

projeto desaparecedor. Imagem, arte e vida constituem, talvez, a antítese radical ao projeto de 

ocultação, desaparição e inexistência que ansiavam os desaparecedores. Como contramedidas 

a esses anseios, arte, imagem e vida se encontram e retroalimentam, a meu ver, de maneira 

excepcional. Isso acontece na decisão dos familiares de portar o retrato dos seus seres 

amados, prática da imagem que remete às antigas representações substitutivas que restituem a 

presença dos ausentes no território da comunidade. Acontece também nas produções de 



 

148 
 

 

Marcelo Brodsky e Gustavo Germano, que socializam a dor e a assombração da ausência dos 

desaparecidos. Acontece de maneira notável na decisão de Lucila Quieto de construir uma 

fotografia da fotografia ausente, uma foto dela com seu pai. Ou na maneira em que María 

Soledad Nívoli consegue, com a ajuda de Gustavo D’Assoro, estabelecer um vínculo com seu 

pai desaparecido, através da fotografia enquanto traço do ver e do sentir.  

Depois da desaparição, a prática da arte como prática da imagem surge da necessidade 

de criar uma presença onde restou o vazio. Mas, no que coincidem os trabalhos apresentados 

nesta dissertação, essa presença da imagem e da arte não vem para substituir o que está 

ausente. Nada pode substituir um pai, uma mãe, uma filha, um filho ou um irmão ausente. 

Também nada poderá traduzir e transmitir para “os de fora” a inassimilável violência que 

sofreram aqueles que permaneceram – e em parte continuam permanecendo – no buraco da 

desaparição. O que a práxis da arte aqui representa é o fato de ser uma alternativa de 

(d)enunciar esses vazios e essas ausências. Mais do que “mostrar” a desaparição e suas 

consequências, as ações de Paula Luttringer, Marcelo Brodsky, Lucila Quieto e demais 

criadores de sentidos através da arte e da imagem, apresentam a dimensão da desaparição e 

dos seus vazios. Ao fazer isso, estas ações dão entidade a esses vazios; ao vazio do que está 

interditado como testemunho, ou ao um vazio afetivo. A não-entidade que pretenderam 

construir os desaparecedores parece encontrar a sua contramedida na ação de dar entidade 

própria ao vazio deixado por essa violência. 
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