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RESUMO 
 

AS FORÇAS DA PAISAGEM: FLUIDAS VIAGENS SEM DESTINO 

 

YNAIÊ CINTRA DAWSON 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Viagem, arte, fotografia, paisagem, desterritorialização. 

Esta pesquisa toma como ponto de partida um trabalho artístico de minha autoria composto 

por uma série de fotografias realizadas ao longo de várias viagens, entre origens e destinos 

variados. Estas imagens revelam tão somente 'paisagens intermediárias', espaços vazios aos 

quais corresponde também um tempo muito específico. A partir do conceito de 

'desterritorialização' proposto por Deleuze como uma abertura para o encontro com o outro, o 

novo e o diferente, propomos pensar a viagem como via de acesso ao processo criativo e este, 

por sua vez, como uma viagem imaginária, cujo resultado são as obras de arte. 

 

 

ABSTRACT 

 

THE FORCES OF LANDSCAPE:  

FLUID JOURNEYS WITH NO DESTINATION 

 

YNAIÊ CINTRA DAWSON 

 

KEYWORDS: Journey, art, photography, landscape, deterritorialization. 

The departure point of this research is a series of photographs taken by me while traveling, 

between many different origins and destinations and showing mainly 'intermediate 

landscapes', empty spaces to which correspond a very specific kind of time. Based on the 

concept of 'deterritorialization' as an openess condition to an encounter with the other, the 

new and what is different, we suggest that a physical jorneys can provide acess to the artistic 

process and that the artistic process is in itself an imaginary journey resulting in artistic 

objects. 
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 “Nuvens... São como eu, uma passagem desfeita 

entre o céu e a terra, ao sabor de um impulso invisível, 

trovejando ou não trovejando, alegrando brancas ou 

escurecendo negras, ficções do intervalo e do descaminho, 

longe do ruído da terra e sem ter o silêncio do céu. Nuvens... 

Continuam passando, continuam sempre passando, passarão 

sempre continuando, num enrolamento descontínuo de 

meadas baças, num alongamento difuso de falso céu desfeito.” 

Bernardo Soares, Livro do Desassossego 
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INTRODUÇÃO - O EMBARQUE 

 

 

 “Mas afinal o prazer específico das viagens não consiste em 

poder descer no caminho e parar quando se está cansado, e sim em 

tornar a diferença entre a partida e a chegada não tão insensível, mas tão 

profunda quanto possível, em senti-la na sua totalidade, intacta, tal como 

nos estava no pensamento quando a nossa imaginação nos transportava 

do lugar onde vivíamos até o coração do lugar desejado, num salto que 

não nos parecia tão miraculoso pelo fato de franquear uma distância, 

senão porque unia duas individualidades distintas da terra e nos levava 

de um nome para outro nome; ...”  

Marcel Proust, À sombra das raparigas em flor 

 

 

Quando embarcamos em uma viagem, saímos de nossa casa e colocamo-nos 

em movimento. Encontramo-nos no meio de um caminho e o deslocamento é 

constante, ao longo de um peculiar espaço de transição ao qual corresponde um tempo 

muito próprio. Neste espaço-tempo intervalar circula incessantemente o mesmo 

desejo que impulsionou nossa partida, mantendo-se ele vivo enquanto imaginamos e 

antecipamos o que poderemos encontrar no destino de nossa escolha, onde esperamos 

por sua satisfação. Mas o que interessa, de fato, é apenas a sustentação dessa 

fabulação, que transforma-se e ganha corpo ao longo do percurso trilhado, de maneira 

que a distância que separa "duas individualidades distintas" possa se tornar "tão 

profunda quanto possível", como sugere Proust. 

Embalados pelo ritmo do veículo que nos transporta, temos a sensação de que 

o pensamento flui com outra intensidade, levando-nos por caminhos novos da nossa 

própria mente. Uma espécie de embriaguez toma conta de nossa alma, enviando-nos 

de uma sensação à outra por entre paisagens visuais, auditivas, tácteis e olfativas. É 

como se a paisagem exterior pudesse tocar-nos, penetrar-nos por todos os poros, 

estabelecendo-se assim uma troca de fluxos entre nós e a paisagem atravessada: 

absorvemos as forças que emanam do exterior e, como um espelho, as fazemos 
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refletir em nossos pensamentos, no nosso estado de alma. Esta troca, propiciada pela 

viagem e alimentada por um desejo em suspensão, parece que acontece em nós sem 

que tenhamos muito controle sobre ela, pois que “o espírito é influenciável como o 

vegetal, como a célula, como os elementos químicos, e o meio que o modifica, se aí o 

mergulhamos, vem a ser as circunstâncias, os novos ambientes.” 1  

Mas de onde surge esse impulso de partirmos, essa necessidade de nos 

confrontarmos com outros lugares, misturar-nos a outras paisagens, sentir outros 

cheiros e outros sabores? O que provoca a sensação de inquietação que parece só 

encontrar repouso quando encontramo-nos já em movimento, sem chances de voltar 

atrás, somente com a perspectiva de um novo encontro pela frente? Ainda que cada 

pessoa viva esta necessidade de maneira singular, é certo que somente a partir do 

contato contínuo com aquilo que nos é exterior, alheio e diferente, e do sentido de 

maior ou menor identificação que temos com essa diferença, é que podemos nos 

definir, conhecermo-nos a nós próprios, formar uma identidade.  

Partimos então em busca de nós próprios, para tentarmos entender essa 

identidade em constante processo de transformação; a cada vez que mergulhamos 

num novo ambiente, que propomos deixar nossa casa, nosso território seguro, para 

deixarmo-nos ser invadidos pelas forças de outras paisagens, alguma coisa muda e 

temos necessidade destas mudanças, necessidade de sentir nosso corpo em harmonia 

com o universo à nossa volta. E a viagem surge então com a promessa de saciar nossa 

sede de novos estímulos, de tornar evidente os processos de transformação do nosso 

ser. Foi assim que as viagens tornaram-se tão recorrente em minha vida, uma 

verdadeira necessidade que prolongava-se no gesto de registar em fotografias todas as 

novas experiências que o caminho me proporcionava. 

Até que em um determinado momento constatei que uma significativa maioria 

das fotografias destas viagens era feita em trânsito, ou seja, através da janela do carro, 

do comboio ou do avião, em espaços de passagens entre origens e destinos. Achei no 

mínimo curiosa minha obsessão pelos lugares e paisagens mais banais e foi assim que 

surgiu uma outra necessidade, a de organizar este vasto material e fornecer-lhe ainda 

um corpo para além do visual. A série de fotografias editadas foi intitulada Linhas de 

Passagem e serviu não apenas como ponto de partida mas principalmente como fio 

condutor para toda a pesquisa teórica que se segue. 

                                                
1 Marcel Proust. À sombra das raparigas em flor, p.538 
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As primeiras inspirações vieram da leitura de relatos e experiências de alguns 

inquietos viajantes, principalmente Bruce Chatwin e Raymond Depardon. Mas 

também identificamo-nos com outras formas de viajar, cujos deslocamentos físicos 

são secundários, apesar das viagens serem uma constante, como é o caso de Fernando 

Pessoa e Proust. A partir deste já muito vasto material, tentamos encontrar aquilo que 

na ideia da viagem que lhes era comum, fosse ela real ou imaginária, e verificamos 

que em todos eles a viagem serve como pedra de toque do processo criativo. Partimos 

então em busca de teorias sintonizadas com essa compreensão, o que nos levou a 

certos conceitos propostos por Deleuze, acerca dos quais também nos falam, de 

maneiras diversas, Michel Onfray, Christine Buci-Glucksman e François Cheng.  

Ao longo deste percurso identificamos duas figuras da mobilidade que 

particularmente nos interessaram: o nômada e o flâneur. O primeiro intrigou-nos não 

apenas por sua associação imediata ao movimento, mas por ter se tornado uma figura 

de referência em diversas análises do contexto contemporâneo, dentre as quais 

concentramo-nos na do sociólogo Michel Maffesoli, para entender como este 

nomadismo é encarado hoje em dia. Entretanto foi a figura do nômada, tal como a 

enxergam Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, com a qual nos sentimos 

verdadeiramente identificados e que nos serviu de guia e modelo tanto na edição das 

fotografias de Linhas de passagem, como na produção deste trabalho. Já a figura do 

flâneur, cujo resgate está também em voga, surge por sua inevitável associação e 

confusão com a figura do artista, o que tentamos esclarecer, fundamentando-nos na 

forma que assume o flâneur para Baudelaire, em O pintor da vida moderna, e na 

leitura que dele faz Walter Benjamin ao analisar a modernidade. Outros textos 

pontuais contribuíram ainda enormemente para estabelecer relações, criar elos, pontes 

e afinidades entre os conceitos abordados.  

Optamos por dividir o texto em duas partes. Na primeira parte procuramos 

entender diferentes maneiras de viver o impulso da partida e algumas formas de 

encarar a viagem, que nos pareceram mais relevantes e próximas um modo muito 

específico de viajar, cuja ênfase está nos trajetos percorridos e na sustentação de uma 

fabulação ao longo deles - é a viagem própria do artista, que é verdadeiramente o 

objeto de nossa pesquisa. Introduzimos então as ideias que associam-se, e também as 

que distanciam-se, dessa viagem produtiva que é o processo criativo e terminamos por 

fazer uma breve análise da fotografia, já que a obra que nos impulsionou para esta 

pesquisa é composta por uma série delas. Procuramos identificar a especificidade 
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desta técnica a partir da obra Filosofia da caixa preta2, de Vilém Flusser, que propõe 

um olhar inovador acerca da imagem fotográfica, levando em consideração não 

apenas o resultado final - a imagem - mas todo o processo de sua produção - um 

trajeto. Também sobre a fotografia utilizamos textos fundamentais de Walter 

Benjamin e ainda uma obra de Brassaï, Proust e a fotografia. Apesar da diversidade 

de fontes aproveitadas, vislumbramos algumas ressonâncias, ainda que um tanto 

arriscadas, entre as visões oferecidas por estes autores sobre a arte e certos conceitos 

propostos por Deleuze.   

Finalmente na segunda parte, diante do vasto terreno por nós aberto, voltamos 

às fotografias que compõe a série Linhas de Passagem e, a partir das ideias que 

permearam a produção desta obra, e dos conceitos introduzidos na primeira parte, 

buscamos contextualizá-la em relação às experiências e à produção de outros artistas, 

fotógrafos, poetas e escritores, na tentativa de justificarmos o enquadramento desta 

obra na produção contemporânea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Este título, originalmente utilizado na primeira edição brasileira, com tradução realizada pelo próprio 
autor, que embora sendo Checo viveu muitos anos no Brasil, dominando perfeitamente a língua, foi 
alterado na edição portuguesa, que nos serviu de referência, para Ensaio sobre a fotografia - para uma 
filosofia da técnica. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

A PARTIDA  

 

“A vida é o que fazemos dela. As 

viagens são os viajantes. O que vemos, 

não é o que vemos, senão o que somos.” 

Bernardo Soares, Livro do Desassossego 

 

 

Apesar da dificuldade de pensarmos uma história das viagens (e nem sequer 

nos interessa aqui pensar a viagem em termos históricos), é fato que a mobilidade 

sempre esteve presente na vida dos homens, desde tempos remotos. O nomadismo, 

cujo princípio funda-se nos deslocamentos (em geral sazonais) é provavelmente um 

dos modos de vida mais antigos, praticado até hoje por diversos povos. A raiz da 

palavra nômada3 surge dos vocábulos gregos nomos, ‘pasto’, nomas, ‘perambulação, 

itinerância, errância’ e nemein ‘pôr a pastar’, ‘distribuir’, ‘alocar’, revelando uma 

profunda relação com a terra e a circulação em torno dela. 

Os povos nômadas são em sua grande maioria pastores que movimentam-se 

para garantir sua subsistência, através dos seus rebanhos. Os trajetos por eles 

percorridos são ditados essencialmente por força das circunstâncias (estações do ano, 

estiagens, exaustão da terra ocupada) e tendem a respeitar ciclos rigorosos e a retornar 

às mesmas localidades (embora elas não sejam nunca exatamente as mesmas). O 

desapego e a flexibilidade demonstrada por estes indivíduos tende a despertar grandes 

desconfianças nos habitantes das cidades por onde são obrigados a passar, em geral 

para poderem trocar seus animais por outros bens necessários à sua sobrevivência. 

Essas suspeitas podemos fazer recair no mito bíblico de Abel e Caim, tal como sugere 

Bruce Chatwin em Songlines. Abel, favorito de Deus, era pastor, encontrava-se 

sempre em movimento, e possivelmente representa a caminhada que devemos trilhar 

em direção à salvação; e Caim era agricultor, dependendo portanto de fixar-se em 
                                                

3 Fontes consultadas incluem o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, o dicionário etimológico 
online www.etymonline.com  e o livro Songlines de Bruce Chatwin, p.184. 
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uma terra para poder explorá-la, o que acabou por torná-lo no fundador da primeira 

cidade. Embora a Caim tenha sido prometido o domínio sobre Abel, ele não foi capaz 

de dominar o ciúme que despertava nele a liberdade do irmão, acabando por não ver 

outra solução senão matá-lo. Como penitência Caim foi condenado a fugir para o 

deserto (o lugar antes associado a Abel, próprio da liberdade de movimentação) e por 

ele vaguear, como um vagabundo, até o fim dos seus dias. 

Essa estória, pensada do ponto de vista simbólico, pode explicar a 

desconfiança provocada pela mobilidade, como se se tratasse de uma condenação, 

uma condição de exilado, excluído ou expulso, como verifica-se até hoje, ainda 

intensamente em relação aos judeus ou ciganos, por exemplo. Entretanto Michel 

Maffesoli, em ensaio sobre o fenômeno do nomadismo, nos lembra que a relação 

originária do Judaísmo com o exílio é fundamental para a coesão dessa cultura e, até 

mesmo, para o seu perdurar ao longo dos séculos, através do ensinamento de que "é o 

caminhar que salva e não o enraizamento."4 Assim, a dispersão por terras diversas 

(em uma busca incessante pela Terra Prometida?) garante que a cultura judaica 

subsista independentemente da existência de um Estado que a represente ou mesmo 

dos eventuais extermínios de alguns de seus núcleos ou comunidades. 

Esta ideia da salvação, obtida através de uma experiência transformadora 

vivida ao longo de um percurso, encontra-se também nos fundamentos de outras 

religiões. As anotações de Bruce Chatwin mencionam por exemplo a "Hadj" ou 

"Viagem Sagrada" que representa para o praticante do Islamismo uma forma de 

desapego ao mundo material para poder se perder em Deus e ainda, que até mesmo 

entre os nômadas não deixa de haver um certo sentido espiritual nos seus 

deslocamentos. "A migração da primavera é um ritual. Satisfaz todas as suas 

necessidades espirituais, e os nómadas são manifestamente irreligiosos. A subida das 

montanhas é para eles o caminho da salvação." 5  

No cristianismo temos o exemplo das peregrinações, que apesar de serem hoje 

mais comummente associadas a uma via de exumação dos pecados cometidos ou 

agradecimento por graças obtidas, originalmente remetem a um percurso que deve ser 

trilhado como via de acesso a Deus, ou seja, a viagem faz parte de um processo 

                                                
4 Armand Abécassis apud Michel Maffesoli. Sobre o Nomadismo. p.153 - Abécassis é professor de 
filosofia na Universidade de Bordeaux III e seus escritos buscam uma aproximação entre o judaísmo e o 
cristianismo. 
5 Bruce Chatwin. Anatomia da Errância. p.135 
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simbólico vivido interiormente. E é assim que o enxergam os poetas e autores 

místicos cristãos, como Santo Agostinho, Santa Teresa D´Ávila, ou São João da Cruz, 

que assumem a vivência intensa da errância como um caminho necessário para 

poderem encontrar Deus dentro deles próprios.  

Embora a experiência do viajante solitário configura-se de forma inteiramente 

distinta daquela vivida pelas comunidades nômadas, os aspectos que aqui nos 

interessam ressaltar fazem-se presentes em ambos os casos e podemos identificá-los 

como a importância de um encontro com "o outro" (ainda que este outro seja um 

"outro eu"), ou seja, um desejo de confronto com qualquer coisa que nos seja estranha 

e nova; e, o segundo aspecto, a sensação de inadaptabilidade ou desconforto de onde 

surge a necessidade de se partir em busca de uma espécie de "lugar aceitável" tal 

como propõe Alexandre Laumonier, citado por Raymond Depardon, ao tentar definir 

em que consiste a "errância": "A errância, termo por vezes explícito e vago, é 

genericamente associada ao movimento, e singularmente à caminhada, à ideia de 

desregramento, da perda de si mesmo. Portanto, o problema principal da errância 

não é outro que o de um lugar aceitável." 6 

Já mencionamos que é somente em relação ao outro que conseguimos nos 

definir, dar forma a uma identidade, encontrar este "lugar aceitável" (essencialmente 

interior) em que sentimo-nos de alguma forma em harmonia com o universo à nossa 

volta. O percurso que nos leva por este permanente processo de construção (da 

identidade, de novos caminhos, de novas relações) pode ser entendido como uma 

errância se consideramos que "a liberdade do errante não é a do indivíduo, ecônomo 

de si e ecônomo do mundo, mas exatamente a da pessoa que busca de um modo 

místico "a experiência do ser"."7 Estamos consideremos assim a errância não ligada 

ao que sugere seu sentido etimológico, onde o vagar sem destino está ligado a 

cometer uma falta,8 mas pelo contrário, como uma viagem em direção a nós próprios, 

ainda que isto implique nos perdermos pelo caminho. Se Maffesoli nos fala de uma 

mística envolvida neste processo podemos entendê-la justamente ligada a etimologia 
                                                

6 Alexandre Laumonier apud Raymond Depardon. Errance, p.12 - No original: "L'errance, terme à la 
fois explicite et vague, est d'ordinaire associée au mouvement, et singulièrement à la marche, à l'idée 
d'égarement, à la perte de soi-même. Pourtant, le probléme principal de l'errance n'est rien d'autre que 
celui du lieu acceptable" 
7 Michel Maffesoli. Sobre o Nomadismo, p.69/70 
8 "Errância" deriva do verbo latim errare, e tem sentido de "vagar", "andar sem destino", "desviar", 
"perder-se no caminho", "cometer erro", "enganar-se". Fontes consultadas: Dicionário Houaiss de 
Língua Portuguesa e os dicionários etimológicos online www.etymonline.com e 
http://www.cnrtl.fr/etymologie/erreur (últimas consultas em 11/04/2011)  
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desta palavra, derivada do grego miste9, "aquele que foi iniciado" ou "iniciado nos 

mistérios", remetendo-nos de imediato a um pequeno poema de Rilke: 

 

“Je ne peut penser plus heureux savoir 

que cet unique-ci: 

qu’il faut devenir un initiateur. 

Un qui écrit le premier mot derrière un 

séculaire 

tiret.”10 

 

 E se há uma palavra que poderia figurar a seguir a esse "travessão secular", 

sugerido por Rilke, ela seria "desejo" - o desejo de nos tornarmos "iniciadores", 

desejo que se exerce em nós, fazendo-nos sair dos nossos eixos e levando-nos a esta 

errância que pretendemos demonstrar ser extremamente fecunda e produtiva, pois que 

iniciar, partir, agir e criar são no fundo completamente indissociáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 A mesma raiz mist, do latim mysticus e do grego mústê dá origem também a "mistério", o que não 
deixa de ser muito curioso, em se tratando de um questionamento acerca da existência humana... - 
Fontes consultadas: Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa e dicionário etimológico online 
www.etymonline.com.  

10 Rainer Maria Rilke. Notes sur la mélodie des choses, p.9 - Em se tratando de uma forma poética, 
optamos por manter o original francês uma vez que não encontramos tradução do texto em português, 
que interpretaríamos da seguinte maneira: "Não há saber mais feliz que este: que é preciso tornar-se 
alguém que dá início. Alguém que escreva a primeira palavra a seguir a um secular travessão."  
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HOMO VIATOR 

 

A condição do nômada tem sido atualmente resgatada por diversos autores, em 

campos variados do saber, na tentativa de compreender os processos em curso no 

mundo contemporâneo. Michel Maffesoli analisa o cenário atual, do ponto de vista 

sociológico, propondo que mesmo "contra as evidências da opinião científica, (que) a 

errância e o nomadismo, sob suas diversas modulações, tornam-se um fato cada vez 

mais evidente."11 E a distinção entre as "evidências" de ideias convencionadas e 

aquilo que é "evidente", ou seja, inegável, é aqui determinante. Maffesoli vê os 

nomadismos dos dias de hoje justamente como resposta ao sedentarismo imposto pela 

modernidade através de valores como fixação, dominação e controle, que verificamos 

abundantes na nossa vida quotidiana, rigidamente regulamentada por estruturas de 

poder, desde o Estado até as diversas indústrias que nos impõe uma série de 

comportamentos sociais através de esquemas de propaganda massificados. Ele propõe 

ainda que é o sentido de impermanência de todas as coisas, do próprio ser humano e 

principalmente de seus laços e relações que instiga-nos à "pulsão de errância", 

desencadeada por um desejo qualquer, ainda que inconsciente. 

Embora em sua origem os termos nomadismo e errância não possam ser 

confundidos, estando o primeiro associado a comunidades e a um modo de 

subsistência, e o segundo ligado apenas a um indivíduo, que parte em busca de 

qualquer coisa que lhe escapa, Maffesoli parece os tomar como equivalentes, 

focando-se apenas no que estes termos evocam de um sentido de mobilidade, uma 

mobilidade "feita das migrações diárias: as dos trabalho ou as do consumo. São 

também as migrações sazonais: do turismo e das viagens (...), a mobilidade social ou 

os deslocamentos maciços de populações induzidas pelas disparidades 

econômicas."12 Entretanto, com esta generalização, Maffesoli esquece-se que todos 

estes fenômenos sociais estão mais do que inscritos no projeto sedentário de 

dominação e controle e por mais que sejam vividos como tentativas de escapar a esse 

esquema, eles apenas o evidenciam. 

Tomemos por exemplo o caso do turismo que, por envolver claramente uma 

viagem é aquele que mais se aproxima do nosso objeto de estudo. O turista só parte 

                                                
11 Michel Maffesoli.  Sobre o Nomadismo, p.15 (grifo do autor) 
12 Idem. Ibidem, p. 29 



 10 

em viagem com tudo planejado, metodicamente organizado, calendarizado e já sabe 

mesmo antes de partir tudo aquilo que vai encontrar no destino escolhido. Ele já viu 

fotos de todos os lugares que seu roteiro inclui e mesmo estas e outras escolhas são 

muitas vezes feitas por terceiros, como agências de viagens. Embora ele se mova pela 

curiosidade do encontro com o "outro", ele não sente a necessidade de se integrar 

verdadeiramente nos lugares por onde passa, de se confrontar verdadeiramente com as 

diferenças que encontra pelo caminho. Ele olha, mas não vê; ouve, mas não escuta e 

quando retorna à casa, simplesmente volta ao mesmo ponto de onde partiu - sua rotina 

de trabalho foi apenas temporariamente substituída por uma rotina de lazer, embora 

tão regrada quanto a primeira. 

Susan Sontag, num dos ensaios "Sobre a fotografia", analisa a necessidade do 

turista em tudo fotografar como estratégia de dar forma às suas experiências, o que 

acaba por limitá-las, tornando-as em imagens banais para serem exibidas como 

"provas" da sua vivência. Particularmente nas situações em que o turista não se sente 

suficientemente instrumentalizado para compreender, "Incertos acerca de outras 

respostas, eles tiram uma foto. Isto dá forma à experiência: parar, tirar uma 

fotografia e continuar. (...) Utilizar a câmera acalma a ansiedade que sentem as 

pessoas obcecadas com o trabalho quando não estão trabalhando, mas supostamente 

se divertindo. Eles têm assim alguma coisa para fazer que é uma imitação amigável 

do trabalho: eles podem produzir fotografias."13 

A situação do turista reflete assim uma forma ilusória (ou relativa) de errância. 

Embora exista um desejo (que pode ser inconsciente) de se libertar das amarras 

sedentárias do seu quotidiano, de sair em uma "aventura" e conhecer lugares distantes, 

ele não é capaz de se libertar totalmente, mantendo-se preso às estruturas fixantes que 

lhe vão garantir uma experiência "sob controle", sem correr riscos. Similar é também 

o caso de muitos imigrantes que, embora possam até estarem dispostos a correr certos 

riscos (por vezes colocam até as próprias vidas em perigo para chegar no "outro" 

lugar), acabam por viver no país onde se instalaram exatamente a mesma rotina do 

seu lugar de origem, não aprendem sequer a língua local e partilham suas vidas 

apenas com seus conterrâneos, mantendo os mesmos hábitos alimentares, sociais, 

festivos, etc. 

                                                
13 Susan Sontag. On photography, p.10 - No original: "Unsure of other responses, they take a picture. 
This gives shape to experience: stop, take a photograph, and move on. (...) Using a camera appeases 
the anxiety which the work-driven feel about not working when they are supposed to be having fun. 
They have something to do that is like a friendly imitation of work: they can take pictures." 
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Não podemos negar contudo que os fenômenos sociais mencionados por 

Maffesoli, inclusive o turismo e as migrações, apontam de fato para uma tendência do 

ser humano à mobilidade, que podemos atribuir à condição de homo viator,14 

sugerindo nossa condição de eternos viajantes, pois a vida é em si uma viagem, com 

todas suas provações e privações, e que estamos em permanente movimento, em 

trânsito, em transformação, em devir. Inclusive é o próprio Maffesoli a lembrar que "a 

própria palavra existência (eksistência) evoca o movimento, o corte, a partida, o 

longínquo. Existir é sair de si, é se abrir a um outro, ainda que através de uma 

transgressão."15 Mas uma "transgressão" implica necessariamente a aceitação das 

regras que se está a quebrar, exatamente como acontece nos fenômenos sociais que 

verificamos tratarem-se apenas de uma errância ilusória ou relativa, que implica 

sempre um retorno ao igual - o turista que volta para a mesma rotina regrada, o 

imigrante que vive a mesma vida do seu lugar de origem.  

Ao movimento de sairmos de um determinado "território", por exemplo nossa 

casa, e nos disponibilizarmos para um encontro com forças que nos são estranhas, 

forças do caos, que não estão "organizadas" para serem facilmente assimiladas, como 

no território, Deleuze denomina uma desterritorialização. Ainda que admitamos que o 

turista chegue a se desterritorializar a partir de seu gesto "transgressor" (ilusório), sua 

desterritorialização é apenas relativa justamente pelo seu retorno configurar uma re-

territorialização, um retorno ao mesmo. Mas se retornarmos ao exemplo da errância 

mística, por exemplo em São João da Cruz, temos que o estado de êxtase atingido 

configura uma desterritorialização absoluta pois o efeito deste estado o transforma por 

completo, ou seja, ele "retorna" deste estado necessariamente diferente, ou melhor, ele 

se transforma: 

Coplas feitas sobre um êxtase de elevada contemplação 

 

"Penetrei onde não soube 
e fiquei não o sabendo, 

toda ciência transcendendo. 

 

                                                
14 Do latim viator, viajante, apud Nicolas Bourrioud. Altermodern, p.22 
15 Michel Maffesoli.  Sobre o Nomadismo p.31/32. Neste trecho, uma nota do tradutor Marcos de Castro 
explica a etimologia de "existência" como vindo do verbo "existir", em latim exsistere (ou existere), 
formada pelos vocábulos gregos ex ("que precede de") e sistere ("colocar de pé", evoluindo para o 
sentido de "levantar") e adquirindo portanto o sentido primeiro de "sair de", ampliado para "nascer" e 
finalmente para "ser", como atualmente é utilizado. 
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1 

Não soube então onde entrava; 
porém, quando ali me vi, 
sem saber onde parava, 
grandes coisas entendi; 

não direi o que senti, 
que fiquei não o sabendo, 

toda ciência transcendendo. 
 

2 

De paz e de piedade 
era a ciência perfeita, 
em profunda soledade 
entendida, via recta; 
era coisa tão secreta, 

balbuciei nada dizendo, 
toda ciência transcendendo. 

 
3 

Estava tão embebido, 
tão absorto e alheado 

que ficou o meu sentido 
de todo sentir privado; 

e o espírito dotado 
de um entender não entendendo, 

toda ciência transcendendo. 
 

8 

E se vós quereis ouvir, 
consiste esta suma ciência 

num elevado sentir 
do que é a divina essência; 

obra é da sua clemência 
fazer ficar não entendendo, 

toda ciência transcendendo."16 

 

O que encontramos nesta experiência está longe de configurar uma 

"transgressão", mas está intimamente ligada à ideia de um "sair de si", de "abrir-se a 

um outro", de forma que concordamos neste ponto com Maffesoli, que existir é sair 

de si, é se abrir a um outro. Este movimento de ruptura requer uma disponibilidade 

para se entrar num território desconhecido e isso só acontece por necessidade (não 

houve uma escolha da parte de São João da Cruz, quando ele deu por ele já 

encontrava-se neste "outro" lugar) e, neste sentido, esta necessidade pode ser 

considerada uma "violência" no sentido que a compreende Deleuze: "Nós só 

procuramos a verdade quando estamos determinados a fazê-lo em função de uma 
                                                

16 São João da Cruz. Poesias Completas, p.45-49 
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situação concreta, quando sofremos uma espécie de violência que nos leva a essa 

busca."17 Segundo Deleuze, nós só produzimos pensamento a partir de uma violência, 

de uma necessidade imposta por uma situação que provoca-nos a pensar, e neste 

sentido, a continuidade da existência depende destes gestos de rompimento, de 

partirmos, de produzirmos, o que não é outra coisa senão o próprio processo de devir: 

"Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui 

ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos 

relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo 

que estamos em via de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos. É nesse 

sentido que o devir é o processo do desejo."18 

Desejo de partir é também desejo de ser. Desejamos o outro na medida em que 

desejamos a nós próprios. O desejo não obedece a nenhuma regra ou lei, ele é 

irracional, age sobre nós sem que tenhamos controle sobre ele e é neste sentido que 

podemos o considerar uma "violência" que levará, no caso das viagens, a nos pormos 

em movimento, a partirmos para o encontro como "outro". A partir deste momento 

inicia-se a errância do viajante, mas uma errância positiva e produtiva, implicando a 

disposição do viajante em abrir-se para o mundo na mesma medida que este abre-se 

para si, permitindo assim a verdadeira transformação do ser: "Quando se faz à 

estrada, obedece a uma força que, brotando do seu ventre e dos meandros do seu 

inconsciente, o coloca no caminho, o impulsiona e abre-lhe o mundo como um fruto 

exótico, raro e dispendioso. Desde o primeiro passo, realiza seu destino."19 Para este 

viajante, ter um destino específico ou localizado - uma cidade ou um país - não tem 

nenhuma importância para o seu processo, uma vez que sua viagem acontece 

realmente ao longo do traçar, incessante, contínuo de seu destino, cuja única 

fatalidade está na própria experiência do devir. 

O devir configura-se assim como um constante traçar de novos caminhos e é 

precisamente este aspecto que nos interessa ressaltar no resgate da figura do nômada. 

Ainda que originalmente os nômadas vivam em comunidades e seus deslocamentos 

são frequentemente bastante regulamentados na forma como se processam, o que 

parece os mover verdadeiramente é uma "força que brota de seus ventres"; eles vivem 

                                                
17 Gilles Deleuze. Proust e os signos, p.14 - Abordaremos novamente o tema das "verdades" mais a 
frente no texto. 
18 Gilles Deleuze e Félix Guattari. Mil Platôs, vol.4, Devir-intenso, devir animal, devir-imperceptível, 
p.55 
19 Michel Onfray. Teoria da Viagem, p.16 
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a instabilidade, a mobilidade, a inadaptabilidade e a ruptura em relação aos valores 

sedentários como um verdadeiro modo de vida; são valores que lhes são intrínsecos, 

são indissociáveis da maneira como encaram a existência - é esta força que nos 

interessa aqui, chamemos-lhe então de uma "força nômada". Esta é a força que irá 

determinar de fato os trajetos percorridos, tanto no caso das comunidades nômadas 

como para o viajante aqui em causa. Podemos enxergar essa força somente no que ela 

evoca de um sentido de inadaptabilidade e de uma necessidade de fuga - tal como o 

fez Maffesoli na sua análise sociológica - mas neste caso teremos como consequência 

apenas uma desterritorialização relativa. Mas quando essa força é vivida na sua 

plenitude ela cria as condições para vivermos uma destorritorialização absoluta, 

abrindo espaço para investigarmos outras paragens, explorarmos outros universos, 

para devirmos muitos "outros", exatamente o que faz o artista. 
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FLÂNERIE 

 

Foquemos por ora nesta força nômada apenas no que ela possui de um sentido 

de "inadaptação" e podemos facilmente associá-la à figura do flâneur, cuja fama 

deve-se ao ensaio O pintor da vida moderna, de Baudelaire, que sentia-se, ele próprio, 

um "inadaptado",20 fato observável na forma crítica que assume a sua escrita. É 

Walter Benjamin que nos chama a atenção para tal: "o flâneur é sobretudo alguém 

que não se sente integrado na sua própria sociedade."21 O flâneur (substantivo 

derivado do verbo francês flâner, passear, vaguear, perambular) passa os dias e as 

horas a circular pela cidade de Paris, deambulando despreocupadamente pelas ruas, 

sem um propósito específico, apenas observando e absorvendo o movimento dos 

transeuntes, carros, luzes e ritmos da cidade, em plena transformação com o advento 

dos "modernos" avanços tecnológicos do fim do século XIX. Ele deixa-se perder, 

mistura-se na multidão, no meio do caos, e na sua ânsia por apreender o espírito da 

modernidade a partir da movimentação intensa da cidade, querendo absorver cada 

milímetro do espaço a sua volta, ele acaba por estabelecer suas raízes por toda parte e 

simultaneamente, em parte alguma.  

"Para o flâneur perfeito, para o observador apaixonado, eleger domicílio no 

meio da multidão, no inconstante, no movimento, no fugitivo e no infinito, constitui 

um imenso gozo. Estar fora de casa e, no entanto, sentir-se em todo o lado em casa; 

ver o mundo, estar no centro do mundo, e permanecer escondido do mundo."22 

Apesar da sua tentativa de imersão e dissolução no meio das massas e da 

movimentação urbana intensa, o flâneur destaca-se dela precisamente na medida em 

que tenta passar incógnito por ela. No fundo, toda sua atenção aos detalhes, a cada 

pormenor da vestimenta, gestos e hábitos dos passantes, toda sua disponibilidade para 

os acasos, os encontros imprevistos ou improváveis, todo seu esforço por manter sua 

privacidade e individualidade no meio da multidão não faz dele mais do que um 

reflexo, "um espelho tão imenso quanto esta multidão; (a) um caleidoscópio dotado 

                                                
20  "À sua particular forma de inadaptação convêm mais as designações de rebelde, revoltado, 
provocador, um irredutível aristocrata." Maria Filomena Molder. O químico e o alquimista. Benjamin, 
leitor de Baudelaire, p.139 
21 Walter Benjamin. O flâneur. In: A Modernidade, p.50 
22 Charles Baudelaire. O pintor da vida moderna, p.18 
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de consciência que, em cada um de seus movimentos, representa a vida múltipla e a 

graça móvel de todos os seus elementos."23  

A "fuga" do flâneur para o interior do próprio meio em que se sente um 

estrangeiro, a multidão, como se estivesse em busca de um "lugar aceitável", acaba 

por torná-lo em uma espécie de representação refletora. Essa descrição baudelariana 

do flâneur diz respeito ao pintor referido como o Sr. G.24 , que embora viva 

intensamente a flânerie ao longo do dia, quando este chega ao fim ele senta-se em sua 

mesa de trabalho até ser capaz de encontrar um gesto que abarque toda a intensidade 

da sua vivência, que faça passar toda a força das suas observações, um gesto 

verdadeiramente capaz de "extrair o eterno do transitório"25, como é próprio do 

artista ou mesmo de um certo tipo de viajante, tal como o define Michel Onfray na 

sua Teoria da Viagem: "Disponível, o viajante tocado pela graça coloca o seu corpo 

à disposição do inefável e do indizível que, metamorfoseados em impulsos, em 

emoções, transformam-se de seguida em sentido e acabando em palavras, imagens, 

ícones, desenhos, cores, traços – vestígios que transfiguram a efervescência de uma 

experiência em incandescência expressiva."26   

São precisamente estes "vestígios" que marcam a diferença entre o flâneur e o 

artista. E é neste ponto que o Sr. G. salta para fora da sua condição de flâneur para 

encarnar a condição de criador. O devaneio do flâneur acaba por tornar-se estéril, 

narcísico, fechado sobre si mesmo, pois não consolida-se produtivamente, não chega a 

expressar nada - o flâneur apenas "capta as coisas fugidias, e com isso sonha estar 

próximo do artista."27 como bem observa Benjamin. A condição da  flânerie é 

verdadeiramente propícia para "captar as coisas fugidias", todos estes signos que nos 

rodeiam constantemente, que podem ser "emitidos por pessoas, objectos, matérias e 

materiais" 28 , em suma, tudo aquilo capaz de provocar-nos, reivindicar nossa 

compreensão, nos abalar, nos tirar do eixo.  

                                                
23 Charles Baudelaire. O pintor da vida moderna, p.18 
24 A identidade do Sr. G. é preservada no texto de Baudelaire a pedido do próprio. Mais tarde soube-se 
tratar do gravurista inglês Constantin Guys (1805-1892), contemporâneo de Baudelaire, conhecido pelas 
ilustrações que fazia nos jornais da época, embora sua fama não tenha sobrevivido até aos nossos dias. 
25 Charles Baudelaire. O pintor da vida moderna, p.21 
26 Michel Onfray. Teoria da Viagem. p.66 
27 Walter Benjamin. O flâneur. In: A Modernidade, p.43 
28 Ana Godinho. Estética e Ontologia em Gilles Deleuze, p.30 
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Captar estes signos exige não apenas uma grande disponibilidade, mas 

principalmente muita sensibilidade, afinal "Os signos são forças, não são 

representações. Forças que implicam e envolvem sentidos."29 O flâneur que tão 

avidamente busca nas suas derivas os signos do presente, da modernidade, não peca 

por não captar estes signos, o que aliás é a sua especialidade, mas sim por não chegar 

a transformá-los em uma "incandescência expressiva", marcando assim a distância, 

poderíamos mesmo dizer um abismo, em relação ao trabalho do artista. O seu sonho 

de aproximar-se do artista fica aguardando a realização de uma marca qualquer que 

faça conservar sua experiência, seja através de imagens ou de palavras, em outras 

palavras, fica aguardando uma verdadeira criação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Ana Godinho. Estética e Ontologia em Gilles Deleuze, p.33 
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PRODUÇÃO 

 

Deleuze explica o processo de criação, em Proust e os signos, como a 

revelação de uma "essência". As essências não são outra coisa senão as tais verdades 

que buscamos incessantemente, quotidianamente, para conferir sentido a nossa 

existência. Apesar de estarem profundamente vinculadas às nossas experiências as 

essências não fazem parte de uma realidade exterior. "A essência é a qualidade última 

no âmago do sujeito, mas essa qualidade é mais profunda do que o sujeito. (...) Não é 

o sujeito que explica a essência, é, antes, a essência que se implica, se envolve, se 

enrola no sujeito. Mais ainda: enrolando-se sobre si mesma ela constitui a 

subjetividade. Não são os indivíduos que constituem o mundo, mas os mundos 

envolvidos, as essências, que constituem os indivíduos."30 E para mais, elas "só se 

deixam pensar quando somos coagidos a fazê-lo."31   

Tal como mencionamos anteriormente, Deleuze insiste que é somente quando 

sofrermos uma "violência" que somos impelidos a pensar, a buscar respostas, 

verdades, em suma, essências. A "violência" que noz faz pensar pode expressar-se das 

mais variadas maneiras mas depende da presença de signos. "O que nos força a 

pensar é o signo. O signo é o objeto de um encontro; mas é precisamente a 

contingência do encontro que garante a necessidade daquilo que ele faz pensar. O 

ato de pensar não decorre de uma simples possibilidade natural; é, ao contrário, a 

única criação verdadeira (...) Pensar é sempre interpretar, isto é, explicar, 

desenvolver, decifrar, traduzir um signo."32  

Para melhor compreender que signos são estes recorremos ao exemplo 

oferecido por Deleuze ao identificar na Recherche de Proust quatro círculos de signos, 

que podemos assumir válidos para a vida em geral – os signos mundanos, os signos 

amorosos, os signos sensíveis e os signos da arte – e a cada qual corresponde um 

tempo – o tempo que se perde, o tempo perdido, o redescobrir o tempo perdido e, 

finalmente, o tempo redescoberto. Essa correspondência entre os signos e as “linhas 

de tempos” não impede que haja também cruzamentos, ou seja, um mesmo signo 

pode manifestar-se em mais do que uma destas séries, pois que estão sempre 

                                                
30 Gilles Deleuze. Proust e os signos, p.41 
31 Idem. Ibidem, p.94 
32 Idem. Ibidem, p.91 
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fornecendo novo material para o pensamento, desencadeando novas sensações e 

percepções que devem ser traduzidas em sentido. Em suma, poderíamos generalizar 

dizendo que os signos compreendem tudo aquilo capaz de chamar a atenção do 

narrador (e também a nossa), adquirindo assim especial relevância, desde as 

observações feitas nos salões aristocráticos por ele frequentados (signos mundanos - 

tempo que se perde); os inúmeros desconfortos e alegrias vividos nas relações 

amorosas (signos do amor - tempo perdido); as impressões delicadas associadas à 

memória involuntária (signos sensíveis - redescobrir o tempo perdido) e finalmente a 

experiência proporcionada pelas obras de arte (signos artísticos - tempo redescoberto). 

Embora Deleuze afirme que as três primeiras séries apenas nos colocam no caminho 

de acesso às essências, sendo apenas os signos artísticos verdadeiramente capazes de 

nos revelá-las, o processo de aprendizagem que todos os signos implicam é de suma 

importância, sem eles nunca chegaríamos a aceder às essências, pois mesmo "quando 

pensávamos perder tempo, já fazíamos o aprendizado dos signos. Apercebemo-nos de 

que nossa vida preguiçosa se identificava com nossa obra: ‘toda minha vida... uma 

vocação’."33 

A obra-prima de Proust tece intrínsecas relações entre a arte e a vida, é 

verdadeiramente sobre esta relação que fundamenta-se toda a obra. O narrador busca 

sempre maneiras de analisar as situações vividas quotidianamente confrontando-as 

com as experiências que a pintura, a música e o teatro lhe fornecem. Mas é somente 

nos raros momentos em que uma sensação surge sem que ele estivesse à espera, de 

forma inconsciente, sem esforço da memória voluntária, é que criam-se condições 

para o aparecimento de uma essência. E é justamente esta proposta arriscada, por 

opor-se aos métodos filosóficos clássicos fundamentados na lógica e na razão, que 

Deleuze considera inovadora a obra de Proust, na medida em que a memória 

involuntária, portanto irracional, é tomada como possível via de acesso às essências: é 

somente através do sabor misterioso e inebriante da madeleine, degustada 

distraidamente que, de repente, o narrador é transportado para uma cadeia de 

memórias da sua infância passada em Combray, fornecendo-lhe naquele momento 

uma imagem de Combray que jamais foi vivida em realidade, pois que compreende 

toda uma associação das lembranças que se ligam, se sobrepõem, se interpenetram, 

dando assim forma à Essência de Combray. E se assim começa a grande aventura da 

                                                
33 Gilles Deleuze. Proust e os signos, p.23 - citação de Proust em O tempo redescoberto. 
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Recherche, encontramos no último volume o perfeito desfecho da longa viagem 

travada pelo narrador-herói em uma reflexão que resume todo o seu projeto: 

"Porque as verdades direta e claramente apreendidas pela inteligência no 

mundo da plena luz são de qualquer modo mais superficiais do que as que a vida nos 

comunica à nossa revelia, numa impressão física, já que entrou pelos sentidos, mas 

da qual podemos extrair o espírito. (...) Não procurara as duas pedras do calçamento 

em que tropeçara no pátio, mas o modo fortuito, inevitável, porque surgira a 

sensação, constituía justamente uma prova da verdade do passado que ressuscitava 

das imagens que desencadeava, pois percebemos seu esforço para aflorar à luz, 

sentimos a alegria do real recapturado. (...) Só a impressão, por mofina que lhe 

pareça a matéria e inverosímeis as pegadas, é um critério de verdade e como tal deve 

ser exclusivamente apreendida pelo espírito, sendo, se ele lhe souber extrair a 

verdade, a única apta a conduzi-lo à perfeição e enchê-lo da mais pura alegria."34 

O diferencial do processo da memória involuntária é que nele a inteligência 

vêm sempre depois - primeiro somos afetados por um signo que nos "violenta", que 

"põe a alma em movimento"35, gera uma ressonância entre uma sensação passada e 

outra presente, e esta ressonância, por sua vez, exige a produção de um pensamento 

que irá constituir já uma essência. "As essências são ao mesmo tempo, a coisa a 

traduzir e a própria tradução; o signo e o sentido. Elas se enrolam no signo para nos 

forçar a pensar e se desenrolam no sentido para serem necessariamente pensadas."36 

As essências estão portanto já intrínsecas, enroladas nos signos e é preciso desenrolá-

los, decifrá-los, traduzi-los para que elas se deixem então entrever, se revelem, 

adquiram uma forma, ainda que totalmente imaterial, como a essência de Combray, 

que não se refere nem ao passado nem ao presente, mas não deixa de ser uma 

imagem, uma "Figura". Essa ideia de uma "Figura" encontra-se na analogia proposta 

por John Russell e comentada por Deleuze em Francis Bacon: lógica da sensação, 

entre a pintura de Bacon e a memória involuntária de Proust, na medida em que esta 

última “acoplava duas sensações que existiam no corpo em níveis diferentes e que se 

entrelaçavam como dois lutadores, a sensação presente e a sensação passada, para 

fazer surgir algo irredutível às duas, tanto ao passado como ao presente: a Figura. 

(...) Havia casos em que o acoplamento de sensação, o entrelaçamento das sensações, 

                                                
34 Marcel Proust (O Tempo Redescoberto) apud Gilles Deleuze. Proust e os Signos, p.90-91 
35 Gilles Deleuze. Proust e os signos, p.94 
36 Idem. Ibidem, p.95 
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não dependia da memória: assim é o desejo e ainda mais profundamente, a arte. (...) 

O que contava era a ressonância das duas sensações quando se entrelaçavam uma na 

outra.”37 

A memória involuntária acopla e entrelaça diversas sensações, mas estas 

ressonâncias, reveladoras de certas essências, encontram-se já implicadas, enroladas 

no próprio sujeito que as reivindica por pura necessidade, por sentir-se forçado, 

impelido a encontrar um determinado sentido. E é precisamente nesse ponto, por 

serem os signos mundanos, do amor e os sensíveis sempre vinculados ainda a uma 

subjetividade, que os signos da arte os superam pois "a arte é capaz de acrescentar à 

natureza: ela produz as próprias ressonâncias, porque o estilo faz ressoar dois 

objetos quaisquer e deles extrai uma "imagem preciosa", substituindo as condições 

determinadas de um produto natural inconsciente pelas livres condições de uma 

produção artística."38 É assim que a arte, sob suas diversas expressões, torna-se para 

Proust a única experiência capaz de fornecer as chaves de interpretação da existência, 

ao forçar a produção de um pensamento puro, pois que a "obra de arte não só nasce 

dos signos com os faz nascer"39, "é a obra de arte que produz em si mesma e sobre si 

mesma seus próprios efeitos, e deles se sacia, deles se nutre: ela se alimenta das 

verdades que engendra." 40 Portanto, é essencialmente por ser a arte produtora, que 

ela adquire suma importância. 

Mas como toda esta análise de Deleuze sobre a obra de Proust relaciona-se 

com as viagens aqui em causa? Podemos começar por apontar para os efeitos que as 

viagens produzem sobre nós, proporcionando-nos uma série de encontros e 

desencadeando sensações até então desconhecidas. A viagem configura-se nesse 

sentido, em analogia com o procedimento da memória involuntária, como uma via de 

acesso ao processo criativo, impulsionando a imersão num meio diferente do habitual 

e fornecendo uma multiplicidade de signos novos cuja interpretação poderá dar 

origem a obras de arte, caso o viajante seja capaz de criar as tais marcas ou vestígios 

que o irá distinguir tanto do flâneur como do turista. A viagem é assim 

potencialmente produtora, ela cria condições para acedermos a certas verdades que 

buscamos, tal como busca, ao longo de três mil páginas, o narrador da Recherche. 

                                                
37 Gilles Deleuze. Francis Bacon: lógica da sensação, p.72 
38 Gilles Deleuze. Proust e os signos, p.146  
39 Idem. Ibidem, p.91 
40 Idem. Ibidem, p.145  
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CHOQUES 

 

Atentemos agora para o aspecto da distração implicada no surgimento de uma 

memória involuntária, essa atitude despretensiosa que, segundo Maria Filomena 

Molder fundamentando-se na leitura de Walter Benjamin sobre Baudelaire, marca 

justamente a diferença entre a figura do flâneur e a do próprio poeta, "que se entrega 

totalmente à sua obra."41 Afinal, a observação extremamente atenta praticada pelo 

flâneur não lhe permite distrair-se, não permite a irrupção de seu inconsciente e, por 

isso, não chega a ser suficiente para gerar um "duelo entre a insaciável curiosidade e 

a resistência ao caos do inabsorvível, uma disciplina de abstinência que se traduz 

respectivamente pelo gesto ressuscitador,"42 como é justamente o caso da memória 

involuntária, que faz "ressuscitar" uma imagem do passado, embora já com novos 

contornos. 

Para Benjamim, "As descrições mais significativas da cidade (...) vêm 

daqueles que a atravessaram, por assim dizer, distraídos, mergulhados nos seus 

pensamentos ou preocupações."43 Mas estas descrições só tornam-se possíveis pois 

são produtos da "ausência de resistência ao choque"44, ou seja, produzem-se a partir 

de um encontro inesperado, possivelmente violento (como um encontrão, no meio da 

multidão), que é inteiramente incorporado e traduzido em "sobressalto". "Baudelaire 

fixou esta descoberta numa imagem crua, a do duelo em que o artista, antes de ser 

vencido, dá um grito assustado. Este duelo é o próprio processo de criação. (...) 

Vendo-se assim entregue ao susto, é natural que Baudelaire o provoque também."45 

Baudelaire fala da multidão como se se tratasse de um "imenso reservatório de 

eletricidade"46, e Benjamin observa que este ambiente, em que há uma tensão em 

suspensão, é extremamente propício para a ocorrência dos "choques" ou "duelos" que 

poderão, a qualquer momento, provocar a necessidade de produção de um 

                                                
41 Walter Benjamin. A Modernidade in: A modernidade, p.71 
42 Maria Filomena Molder. O químico e o alquimista. Benjamin, leitor de Baudelaire, p.195  
43 Walter Benjamin. A Modernidade in: A modernidade, p.71 
44 Idem. Ibidem, p.113 
45 Idem. Ibidem, p.113 
46 Charles Baudelaire. O pintor da vida moderna, p.18 
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pensamento, ou seja, impulsionar o processo de criação que, no caso de Baudelaire, 

possivelmente se manifestará em um poema, tal como ocorre em À une passante 47: 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majesteuse, 
Une femme passa, d´une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l´ourlet; 

Agile, noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son oeil, le ciel livide où germe l´ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 

Un éclair... puis la nuit! - Fugitive beauté 
Dont le regard m´a fait soudainement renaître, 
Ne te verrais-je plus que dans l´éternité? 

Ailleurs, bien loin d´ici! trop tard! jamais peut-être! 
Car j´ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j´eusse aimée, ô toi qui le savais! 

 

O fugaz cruzamento de dois olhares nada mais é que um fulminante choque 

capaz de gerar um espaço no qual paira um desejo latente, eternamente prolongando o 

breve instante que poderia ter alterado por completo o curso da vida destas duas 

pessoas. Este instante, tão rápido como o abrir e o fechar dos olhos, imprimiu uma 

imagem ainda hoje viva, expressa pelo poema, como se tivesse sido uma câmera 

fotográfica a capturá-la, entre o abrir e o fechar do obturador. E é precisamente este 

                                                
47 Dada a complexidade de se traduzir poemas, mais uma vez optamos por manter o originar francês e 
transcrevemos abaixo a tradução portuguesa de Maria Gabriela Llansol, em As flores do mal, p.215: 

A uma transeunte 

A rua ensurdecedora em meu redor berrava 
Alta, esguia, de luto carregado, dor majestosa, 
Uma mulher passou, com sua mão faustosa 
Erguendo, baloiçando o ramo e a bainha 

Ágil e nobre, com sua perna de estátua. 
Eu bebia, crispado como extravagante, 
No seu olhar, céu lívido onde nasce o furacão, 
A doçura que fascina e o prazer que mata. 

Um raio... em seguida, a noite! - Beleza fugitiva 
Cujo olhar me fez repentinamente renascer, 
só voltaria a ver-te na eternidade? 

Algures, bem longe daqui! Demasiado tarde! Nunca talvez! 
Eu não sei para onde fugiste, tu não sabes para onde vou, 
Tu que eu teria amado, tu que sabias que sim! 
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instrumento que trona-se um dos maiores provocadores de choques, através de seu 

característico "click" que "aplicava ao instante um choque póstumo."48 

Embora fosse ainda um invento recente na época de Baudelaire, a fotografia 

levantou logo grandes polêmicas e transformou definitivamente a relação que temos 

com a arte. O poeta foi dos primeiros a desconfiar do meio, relegando-o a uma técnica 

de reprodução extremamente limitadora da nossa capacidade imaginativa e 

destruidora da "aura" inerente às obras de arte, tal como analisou posteriormente 

Benjamin.  

"Mas, o que é realmente a aura? Uma estranha trama de espaço e tempo: o 

aparecimento único de algo distante, por muito perto que esteja."49 Benjamin sugere 

assim que o valor da arte está portanto em sua capacidade de elucidar qualquer coisa 

distante, profunda, inacessível, comparável ao fenômeno da memória involuntária, 

que justamente traz à superfície uma imagem que só poderia existir na profundidade 

do sujeito, remetendo-nos para outra sugestão proustiana, na citação inicial, de 

vivermos ao longo de uma viagem a profundidade da distância entre uma partida e 

uma chegada, que podemos estender também para a profundidade da distância entre 

dois seres ou ainda aquela entre um ser e um objeto - é a "profundidade" que conta. 

"A experiência da aura assenta, assim, na transposição de uma forma de reação 

corrente na sociedade humana para a relação do mundo inerte ou da natureza com o 

homem. Aquele que é olhado, ou se julga olhado, levanta os olhos. Ter a experiência 

da aura de um fenômeno significa dotá-lo da capacidade de retribuir o olhar."50  

Seria então por esta capacidade de "retribuir o olhar" que o conceito de aura 

aproxima-se do procedimento da memória involuntária, que justamente encontra uma 

"correspondência" que torna possível o "aparecimento único de algo distante", tal 

como é próprio da aura. Benjamin observa ainda que "O essencialmente distante é o 

inacessível. De facto, a inacessibilidade é uma qualidade fundamental da imagem de 

culto."51 É portanto por ser dotada de uma aura de inacessibilidade e por fazer 

despertar uma percepção singular decorrente da correspondência entre o olhar de 

quem vê e o daquele que é visto, que a arte adquire "valor de culto". E não seria esta 
                                                

48 Walter Benjamin. Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire in: A modernidade, p.127 
49 Walter Benjamin. Pequena história da fotografia in: A modernidade, p.254 - Um trecho praticamente 
idêntico aparece também no texto "A obra de arte na época da sua possibilidade de reprodução 
técnica", no mesmo volume, p.213 
50 Walter Benjamin. Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire in: A modernidade, p.142 
51 Idem. Ibidem, p.143 
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"correspondência" de olhares equivalente à ressonância que Deleuze apontava no 

procedimento da memória involuntária, fazendo surgir uma imagem que revela a 

profundidade da distância entre duas sensações, ou ainda o sentido que "se confunde 

com o "equivalente espiritual" da lembrança ou da impressão, produzida pela 

máquina involuntária de interpretação."52? E se a ressonância é produzida pela 

memória involuntária, ela pode também ser produzida pelo desejo e, ainda mais 

intensamente, pela arte: "É que a arte faz ressoar dois objetos longínquos."53  

Embora o pensamento de Benjamin seja, regra geral, inconciliável ao de 

Deleuze, esta "correspondência" pareceu-me inevitável. E ainda que Deleuze jamais 

admita a ideia de "valor de culto" da arte, a verdade é que a arte permeia toda sua 

obra, a ponto de sua visão, muito própria, da estética se tornar tão indissociável da sua 

proposta ontológica que chega mesmo a confundir-se com ela.54 Não nos interessa 

aqui explorar as diferenças entre os dois autores mas apenas focar-nos nos seus 

olhares acerca da experiência artística que, embora sejam estruturalmente diferentes, 

deixaram entrever uma pequena ressonância. 

Voltemos então à ideia de correspondência de olhares, esse momento singular 

que, tal como ocorreu entre Baudelaire e "une passante" no poema mais acima, não 

requer mais do que o tempo de um instante fugidio para se manifestar, expressando a 

vivência de um "choque", na qual fundamentou-se tanto a arte como a vida de 

Baudelaire, que fez destes intensos estímulos o "modelo de toda experiência vivida e 

no modelo da própria criação poética"55, como observa Tereza Cruz no posfácio de 

O pintor da vida moderna. Mas Benjamin acrescenta que a consciência cada vez mais 

aguda de um olhar ausente, não correspondido, talvez por não sentir-se devidamente 

compreendido, acentuou em Baudelaire o seu sentimento de "inadaptado" e acabou 

por fixar "o preço pelo qual se pode adquirir a sensação da modernidade: a 

destruição da aura na vivência do choque."56 A multidão passa a representar para o  

poeta somente o lugar de dissolução do sujeito - todo traço de individualidade é 

apagado e toda possibilidade do verdadeiro sentir é anulada. 

                                                
52 Gilles Deleuze. Proust e os signos, p.140 
53 Gilles Deleuze. Proust e os signos, p.143 
54 Tal como analisado por Ana Godinho em Linhas de estilo. Estética e ontologia em Gilles Deleuze.  
55 Teresa Cruz. Baudelaire: moderno, pré-moderno, pós-moderno in: O pintor da vida moderna, p.72 
56 Walter Benjamin. Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire in: A modernidade, p.148 
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Essa dissolução da potencialidade do choque em Baudelaire podemos 

considerar análoga à destruição da aura que Benjamin sugere acontecer na experiência 

do "choque" fotográfico. Se a aura é condição sine qua non da arte, é precisamente 

sua ausência que ele lamenta na fotografia. A possibilidade de reprodução ad 

infinitum elimina o caráter único, original, autêntico próprio das obras de arte; quando 

a experiência é reproduzida ela perde sua potência, dissolve-se, anula-se. Entretanto 

Maria Filomena Molder observa que o próprio Benjamin irá conferir à fotografia a 

possibilidade do engendrar de uma nova forma de aura. "Nestes anos, aparece 

vinculado à aura, a aparição do longínquo, o conceito de vestígio, isto é, a aparição 

de uma proximidade, formando uma nova polaridade. "Pelo vestígio apoderamo-nos 

da coisa; na aura, é ela que se torna senhora de nós" (Passagens, [M 16a,4]). Aura é 

a atmosfera segregada pela parte intacta de um ser: por mais próximo que o ser 

esteja de nós, estará sempre longe. Vestígio é a proximidade da coisa longínqua, 

marca que a coisa longínqua deixa, tornando patente a nossa afinidade com ela. Só 

se perseguem vestígios de um ser, se a sua aura for reconhecida e, por conseguinte, 

vestígio e aura são inseparáveis."57 

Embora o exemplo refira-se claramente às fotografias de retratos, onde 

Benjamin mais facilmente parece reconhecer uma "aura", na medida em que ela 

vincula-se a um sentido de "presença" da pessoa fotografada, consideramos que toda 

fotografia é um vestígio - vestígio de um encontro fortuito, produto de um acaso que 

deixa na imagem revelada as marcas de uma experiência vivida.  

É nesse sentido que compreendemos as fotografias de viagens, desde que 

produzidas por um viajante disponível, distraído e com sensibilidade para captar os 

signos (as mesmas condições do êxtase em São João da Cruz: "Estava tão enlevado, / 

Tão absorto e desatento, / Que meu sentido ficou / De todo sentir privado;" - o estado 

de suspensão dos sentidos é o estado de sensibilidade máxima), um viajante em busca 

de traduzir a multiplicidade dos signos absorvidos em novos sentidos; em busca de 

encontrar certas verdades e impregná-las de magia. Busquemos então compreender a 

especificidade desta técnica, uma vez que foi justamente uma série de fotografias que 

deu origem a esta pesquisa. 

 

 

                                                
57 Maria Filomena Molder. O químico e o alquimista. Benjamin, leitor de Baudelaire, p.148-149 
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FOTOGRAFIA 

 

A fotografia é um produto da modernidade e dos avanços tecnológicos a ela 

associados. Ela é, antes de mais, uma técnica e o seu aparecimento suscitou de 

imediato inúmeros questionamentos acerca do seu valor enquanto arte. Já 

mencionamos anteriormente, Baudelaire foi um dos seus primeiros críticos, tal como 

nos mostra Benjamim ao analisar a modernidade sob a ótica do poeta, e essa 

desconfiança deve-se principalmente ao compromisso da fotografia com a 

representação da realidade de uma forma extremamente objetiva e crua, oferecendo 

uma satisfação imediata para o desejo de apreensão da imagem e anulando assim toda 

possibilidade de exercitarmos nossa faculdade da imaginação.58 Nesta perspectiva não 

haveria na imagem fotográfica espaço para o desejo, para a fabulação, engendrado na 

reciprocidade do olhar entre quem olha e aquele que é visto, um olhar que nunca se 

revela na totalidade, mantendo assim toda a expectativa de correspondência que ele 

suscita. "De acordo com este ponto de vista59, um quadro que contemplamos reflete 

algo de que o olhar nunca se poderá saciar. Aquilo que lhe permite realizar o desejo 

susceptível de ser projetado até a sua origem seria então qualquer coisa que alimenta 

incessantemente esse desejo. Torna-se então claro o que separa a fotografia da 

pintura, e a razão pela qual não pode haver um princípio "formal" único que sirva a 

ambas: para o olhar que não se sacia perante um quadro, a fotografia representa 

antes aquilo que a comida é para a fome ou a bebida para a sede."60 

A objetividade da imagem fotográfica chegou mesmo a provocar grandes 

desconfortos, principalmente nos seus primeiros anos de vida, por oferecer uma 

representação tão nítida, tão aproximada da realidade. Mas isto não foi impedimento 

para a sua rápida aceitação pelo grande público, que avidamente consumia a 
                                                

58  Naturalmente a fotografia (e o cinema) opõe-se nesse sentido à pintura e ao desenho: "Na verdade, 
todos os bons e verdadeiros desenhadores desenham segundo a imagem inscrita na sua mente, e não 
segundo a natureza." Baudelaire, O pintor da vida moderna, p.26 E ainda, em oposição à tela do 
cinema, a tela de pintura "convida o espectador à contemplação, diante dela ele pode entregar-se aos 
seus pensamentos"  Walter Benjamin. A obra de arte na época da sua possibilidade de reprodução 
técnica in: A Modernidade, p.236 
59 O ponto de vista refere-se a uma citação de Paul Valéry: "Reconhecemos a obra de arte no facto de 
nenhuma ideia que em nós desperta, nenhum comportamento que nos possa sugerir, a poder esgotar ou 
fechar. Podemos cheirar uma flor agradável ao olfato o tempo que quisermos; não podemos acabar 
com esse perfume que desperta em nós o desejo, e não há lembrança, pensamento ou comportamento 
que anule o seu efeito ou nos liberte do poder que exerce sobre nós. É o mesmo objectivo de quem se 
propõe a realizar uma obra de arte." Apud Walter Benjamin. Sobre alguns motivos na obra de 
Baudelaire in: A modernidade, p.141 
60 Walter Benjamin. Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire in: A modernidade, p.141 
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possibilidade de ser "eternizado", antes um privilégio apenas das classes abastadas, 

como bem previram tanto Benjamin quanto Baudelaire.61 Hoje em dia a fotografia 

tornou-se tão largamente incorporada em quase todos os domínios da nossa vida 

pública e privada que podemos considerar que ela encontra-se já completamente 

banalizada - basta entrarmos em um site de relações sociais para o notar. Mas, no 

fundo, esta técnica é bastante mais complexa e continua a nos surpreender, intrigar, 

confundir e suscitar questionamentos sobre sua natureza, indubitavelmente diferente 

da pintura ou do desenho e ainda em processo de transformação, especialmente com o 

advento de técnicas digitais que dispensam até mesmo o uso das objetivas (lentes) 

para a produzir.  

Mas o nosso interesse aqui não é analisar a recepção das primeiras fotografias, 

nem tampouco como elas vieram a influenciar o universo da arte ou ainda seus 

desenvolvimentos tecnológicos atuais. Cada um destes temas daria origem a todo um 

novo trabalho. Interessa-nos aqui apenas demonstrar que a objetividade destas 

imagens é apenas um aspecto superficial que a caracteriza.  

No ensaio Proust e a fotografia, Brassaï analisa a íntima relação do narrador 

da Recherche com esta técnica de produção de imagens, que embora fosse ainda uma 

novidade na época de Proust, parece ter sido por ele assimilada de maneira bem 

distinta da de Baudelaire. Brassaï observa que diversas passagens do texto são 

associadas à objetividade da fotografia, havendo mesmo metáforas explicitas acerca 

disto: "... em lugar de nossos olhos seja uma objetiva puramente material, uma placa 

fotográfica, que tenha olhado, ..."62 A essa objetividade Brassaï se refere como uma 

"visão não-humana" do narrador, vinculada à memória (voluntária) e à consciência, 

uma "visão virgem, neutra, desinteressada, indiferente."63 Mas parece haver um 

momento em que essa objetividade se transforma, adquire novos contornos:  

"O olhar frio da objetiva dotada de uma precisão científica que suprime todo 

o poder de imaginação e de sentimento da visão humana não pode intervir - como o 

próprio Proust assinala - senão nos raros momentos em que nossos olhos, 

abandonados a si mesmos, reduzidos a seu papel de vigilante dos perigos que nos 

espreitam, operam mecanicamente, segundo as leis ópticas, no estado de vacuidade 

                                                
61 "O analfabeto do futuro será aquele que não sabe ler as fotografias, e não o iletrado." Charles 
Baudelaire apud Walter Benjamin. A pequena história da fotografia in: A modernidade, p.141 
62 Marcel Proust apud Brassaï. Proust e a Fotografia, p.137 
63 Brassaï. Proust e a Fotografia, p.137 
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total de nossa consciência. A visão humana, portanto, somente poderia atingir essa 

objetividade no estado de inconsciência total, quando todo controle, até mesmo dos 

sentidos, foi abolido."64 

A objetividade aqui já não se refere mais à uma "representação" fiel da 

realidade que oferece a fotografia, mas à objetividade de uma verdade encontrada, 

seja através do procedimento da memória involuntária, seja na experiência 

proporcionada pelas obras de arte, a objetividade de uma essência que só se revela "no 

estado de inconsciência total". A fotografia é portanto tida por Proust como uma 

"imagem diferente da que temos o hábito de ver, singular e contudo verdadeira, e 

que, em virtude disso, é para nós duplamente cativante, pois nos surpreende, nos 

arrebata dos nossos hábitos e, simultaneamente, nos faz entrar em nós mesmos ao 

nos recordar uma impressão."65 Ora, se a fotografia é também capaz de surpreender-

nos, arrebatar-nos (espécie de "violência", ruptura) e remeter-nos para este espaço 

interior de onde sacamos imagens renovadas (essências) das nossas impressões, então, 

definitivamente, a podemos considerar uma forma artística. Ela é tão emissora e 

produtora de signos como o são as outras artes, a pintura, a música ou o teatro. 

Brassai chega ainda a comparar todo o processo de "revelação" das memórias 

involuntárias a partir das nossas "impressões", sensações, percepções com o 

procedimento de "revelação" das "impressões" fotográficas: há uma "afinidade 

profunda entre o banho de revelador, que restitui integralmente uma imagem do 

passado, e estes outros "reveladores" que são a madeleine e a xícara de chá, o 

calçamento desigual, o guardanapo engomado,"66 e muitos outros ainda. "Mas como 

as imagens e reminiscências ressuscitadas permanecem frágeis, o grande truque, 

tanto no laboratório fotográfico como no domínio da escrita, é imobilizá-las, 

solidificá-las."67 A fragilidade e fugacidade dos momentos em que ocorrem estas 

"revelações" especiais, faz com que, se não forem transformadas em um vestígio 

qualquer, percam-se para sempre. É assim que a imagem fotográfica adquire um 

caráter muito além do objetivo, tal como os textos literários, fazendo conservar 

                                                
64 Brassaï. Proust e a Fotografia, p.138-139 
65 Marcel Proust apud Brassaï. Proust e a Fotografia, p.49 
66 Brassaï. Proust e a Fotografia, p.153  
67 Idem. Ibidem, p.157 - Por já estarem praticamente obsoletos, convém relembrar que os laboratórios 
fotográficos tradicionais são iluminados por uma luz infra-vermelha durante o processo de impressão de 
um negativo para o papel fotográfico, no qual passa-se o papel por um banho de revelador, tornando 
possível ver a imagem surgir, como por mágica, do papel previamente exposto à luz no ampliador. 
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experiências, que por sua vez continuam a emitir uma multiplicidade de signos a 

serem apreendidos pelo leitor ou observador sensível a eles. 

A ideia de produção e emissão de signos aparece também presente no trabalho 

de Vilém Flusser, filósofo Tcheco radicado por muitos anos no Brasil, que escreveu 

em 1983 um ensaio de grande interesse que busca estabelecer as diferenças entre o 

que ele chama de "imagens tradicionais", caso da pintura e do desenho, e as "imagens 

técnicas", próprias da era pós-industrial, produzidas necessariamente através de 

"aparelhos", como é o caso da fotografia e do cinema. Flusser começa propondo que 

devemos entender as imagens (todas elas, sem distinções) a partir de seu aspecto 

"mágico" na medida em que "substituem eventos por cenas"68, ou seja, traduzem uma 

situação vivida em quatro dimensões para uma superfície plana - a tela na pintura e no 

cinema, o papel no desenho e na fotografia - na qual encontram-se elementos que 

devem ser identificados, interpretados, traduzidos. A interpretação das imagens requer 

um tempo de contemplação ao longo do qual vagueamos pela superfície da imagem e 

tecemos as associações entre os seus diversos elementos. "O tempo que circula e 

estabelece relações significativas é muito específico: tempo de magia. Tempo 

diferente do linear que estabelece relações causais entre eventos. (...) O significado 

das imagens é o contexto mágico das relações reversíveis."69 É então neste tempo 

mágico, como é também o tempo da memória involuntária, um tempo não de 

sucessões, mas sim de simultaneidades, que procuramos estabelecer relações, 

correspondências entre os elementos da imagem e as sensações por eles provocadas 

em nós, na busca de encontrar um significado para esta imagem.  

Segundo Flusser, nós produzimos imagens para dar sentido às nossas 

experiências e, através delas, produzimos novos sentidos - sempre seguindo a 

dinâmica de um tempo circular. Através destas imagens podemos nos orientar, mas 

eis que chega-se a um ponto em que as imagens, cujo "propósito é serem mapas do 

mundo, (mas) passam a ser biombos."70 Ou seja, interpõem-se entre homem e mundo 

de tal forma que "O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, 

passa a viver o mundo em função de imagens. Cessa de decifrar as cenas da imagem 

como significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como um 

                                                
68 Vilém Flusser. Ensaio sobre a fotografia. Para uma filosofia da técnica, p.28 
69 Idem. Ibidem, 28 
70 Idem. Ibidem, p.29 - Voltaremos a falar sobre mapas na segunda parte deste trabalho. 
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conjunto de cenas. Essa inversão da função das imagens é a idolatria." 71 A idolatria 

configura assim uma "magicização" máxima da vida - as imagens tornam-se modelo 

de toda a experiência. É por exemplo o que acontece, em menor grau, no caso do 

turista, como mencionamos anteriormente, que produz suas fotografias de forma 

automatizada, regulamentada, em resposta a situações para as quais não está 

"programado", transformando toda a sua viagem numa sequência de imagens 

perfeitamente organizadas, cronologicamente, que servem apenas para serem exibidas 

como garantias de terem estado em tal e tal lugar, são souvenirs, estão ligadas à 

memória de um passado, ou seja, não se traduzem em novos sentidos, não produzem 

novos signos. 

Flusser segue propondo que, quando a idolatria atinge seu apogeu, por volta 

do segundo milênio a.C., foi necessário inventar a escrita linear para "desmagicizar" 

as imagens, ou seja "A escrita funda-se sobre a nova capacidade de codificar planos  

em retas e abstrair todas as dimensões, com exceção de uma: a da conceptualização, 

(....) Ao inventar a escrita, o homem afastou-se ainda mais do mundo quando, 

efetivamente, pretendia aproximar-se dele. Os textos não significam o mundo 

diretamente, mas através de imagens rasgadas. Os conceitos não significam 

fenómenos, significam ideias. Decifrar textos é descobrir as imagens significadas 

pelos conceitos. A função dos textos é explicar imagens, a dos conceitos é analisar 

cenas."72   

Nesta perspectiva, os textos surgem para mediar a relação do homem com as 

imagens, para explicá-las através de conceitos, mas o que de facto acontece é que os 

textos tornam-se cada vez mais imagéticos, e mais ainda, "podem tapar as imagens 

que pretendem representar algo para o homem. Este passa a ser incapaz de decifrar 

os textos, não conseguindo reconstituir as imagens abstraídas. Passa a viver já não 
                                                

71 Vilém Flusser. Ensaio sobre a fotografia. Para uma filosofia da técnica, p.29 
72 Idem. Ibidem, p.30 - grifo do autor - Vilém Flusser utiliza no seu texto uma linguagem própria da 
semiótica, cujos termos não coincidam exatamente com aqueles até então aplicados por nós (a partir da 
leitura de Deleuze, que desenvolve uma "semiótica" muito particular), embora para nossa análise eles 
possam ser considerados equivalentes: significado-sentido, decifrar-interpretar, conceitos-essências, etc. 
É importante ainda apontar que o entendimento de "conceitos" para Deleuze integra-se no campo da 
filosofia e não da arte, que está aqui em causa: "Pensar, é pensar por conceitos, ou então por funções, 
ou então por sensações (...) A filosofia faz surgir acontecimentos com os seus conceitos, a arte ergue 
monumentos com as sensações, a ciência constrói estados de coisas com as suas funções." Gilles 
Deleuze e Félix Guattari. O que é a filosofia?, p.174-175. Entretanto, optamos por conferir menos 
importância ao sentido estrito destes termos, mantendo-nos ainda assim fiéis à terminologia utilizada 
por cada autor quando a ele nos referimos, pois interessa-nos apenas apontar para uma compreensão 
mais abrangente acerca da arte e da nossa relação com as imagens. Terminologias à parte, acreditamos 
poder haver ressonâncias entre diferentes visões sobre o tema que evocaram para nós, o pensamento dos 
diversos autores mencionados ao longo do trabalho. 
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para se servir dos textos, mas em função destes. Surge a textolatria, tão alucinatória 

quanto a idolatria. (...) Tais textos passam a ser inimagináveis, como é o caso das 

ciências exatas: não pode e não deve ser imaginado. (...) A textolatria assumiu 

proporções críticas no percurso do século passado." E foi assim, com esta "crise dos 

textos", quando eles não mais se referem a imagens, que configurou-se o contexto de 

surgimento das imagens técnicas, cujos primeiros exemplares foram as fotografias, e 

cujo propósito é "re-magicizar" os textos. "As fotografias são imagens de conceitos, 

são conceitos transcodificados em cenas."73 

O grande diferencial das imagens técnicas é elas serem produzidas 

necessariamente através do uso de um aparelho (que é também um produto da 

técnica), conferindo-lhes por isso um estatuto ontológico diferenciado das imagens 

tradicionais: "as imagens tradicionais "imaginam" o mundo; as imagens técnicas 

imaginam textos que concebem imagens que imaginam o mundo."74  A mediação do 

aparelho na produção das fotografias é crucial na teoria de Flusser. A câmera 

fotográfica é um instrumento que, não apenas funciona como extensão do corpo do 

seu operador, como visa também simular o pensamento humano através de um 

programa, ou seja, uma série de "regras" que definem o seu funcionamento. Este 

programa implica todas as imagens que são potencialmente produzidas pelo aparelho, 

dentre as quais "o fotógrafo caça, a fim de descobrir visões até então jamais 

percebidas."75 A função do fotógrafo consiste em ser capaz de descobrir novos pontos 

de vista, novas realidades que já estão inscritas, virtualmente, na câmera.  

Temos assim que a fotografia não representa o mundo, mas serve-se dele para 

produzir imagens de conceitos e a função do fotógrafo é, portanto, a de produzir 

realidades, codificando imagens que existiam "virtualmente" dentro do aparelho em 

superfícies planas. Este procedimento apresenta-se, entretanto, para nós de forma 

extremamente automática; basta apertarmos um botão e temos uma imagem. Mas é 

uma ilusão pensar que a aparente objetividade das fotografias nos permite acesso 

imediato aos seus significados, pois, assim como as imagens tradicionais, elas 

                                                
73 Vilém Flusser. Ensaio sobre a fotografia. Para uma filosofia da técnica, p.52 
74 Idem. Ibidem, p.33 
75 Idem. Ibidem, p.52 
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ocultam símbolos 76  que exigem ser verdadeiramente decifrados, interpretados e 

traduzidos.  

É este processo de descodificação que se torna complicado, pois a produção de 

uma fotografia implica não apenas a codificação operada pelo fotógrafo, mas também 

uma codificação operada pelo aparelho, um aparelho que a maioria de nós desconhece 

como funciona. A câmera fotográfica é apenas uma "caixa preta" que foi programada 

para produzir imagens, mas, "por trás da intenção do aparelho fotográfico, há 

intenções de outros aparelhos. O aparelho fotográfico é produto da indústria 

fotográfica, que é produto do parque industrial, que é produto do aparelho sócio-

económico e assim por diante. Através de toda esta hierarquia de aparelhos, corre 

uma única e gigantesca intenção, que se manifesta no outptut do aparelho 

fotográfico: fazer com que os aparelhos programem a sociedade para um 

comportamento propício ao constante aperfeiçoamento dos aparelhos."77 

Todo este jogo por trás da produção das fotografias revela uma grande 

perversidade, que parece intensificar-se proporcionalmente ao desenvolvimento da 

indústria fotográfica, com cada vez mais imagens sendo cuspidas para fora das 

centenas de milhares de câmeras pelo mundo, de forma cada vez mais automatizada. 

Tornamo-nos cada vez mais meros "funcionários" do programa desta indústria e 

corremos mesmo o risco de chegar ao ponto de não mais sabermos olhar "a não ser 

através do aparelho"78, o que já acontece visivelmente no caso do turista. "Uma 

viagem a Itália, documentada fotograficamente não regista as vivências, os 

conhecimentos, os valores do viajante. Registra os lugares onde o aparelho o seduziu 

para apertar o gatilho. Os álbuns são memórias "privadas" apenas no sentido de 

serem memórias de aparelhos."79 O automatização do gesto de fotografar produz 

imagens sempre iguais, de um mesmo ponto de vista (o mesmo que o turista já 

conhecia antes de viajar), e ao invés de constituírem vestígios, marcas expressivas de 

uma vivência, elas só tem valor rememorativo.80 "Contra esta automação estúpida, 

                                                
76 Mantivemos aqui o termo "símbolo" utilizado por Flusser, embora consideremos que seria mais 
adequado falarmos de "signos", tal como utilizamos nos capítulos anteriores, já que eles não sofreram 
ainda o processo de decifração, de interpretação. 
77 Vilém Flusser. Ensaio sobre a fotografia. Para uma filosofia da técnica, p.62 
78 Idem. Ibidem, p.74 (grifo do autor) 
79 Idem. Ibidem, p.74 
80 Sobre a questão da memória na arte voltaremos a falar no final da segunda parte do trabalho. 
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lutam determinados fotógrafos, ao procurarem inserir intenções humanas no jogo."81 

Estes fotógrafos operam contra o programa do aparelho câmera fotográfica, ainda que 

necessitem deste instrumento, eles buscam se libertar das suas imposições, querem 

atingir o "branqueamento" da caixa preta, estão verdadeiramente empenhados em 

revelar novas realidades.  Acrescentaríamos ainda que eles vivem este desafio como 

uma viagem ao longo da qual vão nos propondo, através das suas imagens, novos 

caminhos a seguir, nunca dantes percorridos.  

A teoria de Flusser procura apontar assim para a importância da 

consciencialização da praxis fotográfica no que concerne encontrarmos lugar para a 

liberdade num "mundo programado por aparelhos. Uma reflexão sobre o significado 

que o homem pode dar à vida, onde tudo é um acaso estúpido, rumo à morte 

absurda."82 Urge assim a necessidade de pensarmos uma filosofia da fotografia que 

poderá ser reveladora desse "caminho da liberdade (...) talvez a única revolução 

ainda possível"83 É justamente por ter que fazer uso de um aparelho (por sua vez 

indissociável de um programa que o regulamenta) que a fotografia mostra-se para 

Flusser como única possibilidade de libertação num mundo completamente 

programado, pois, ainda que de forma oculta, este aparelho permite ao seu usuário-

funcionário, o fotógrafo, superá-lo ao produzir, a partir dele, imagens que não 

estavam no seu programa, imagens que são antes "linhas de fuga", escapam ao 

instituído e são por isso verdadeiras criações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

81 Vilém Flusser. Ensaio sobre a fotografia. Para uma filosofia da técnica, p.90 
82 Idem. Ibidem, p.96 
83 Idem Ibidem, p.96 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

PAISAGEM 

 

"Paisagens tranquilas ou desoladas. 
Paisagens da estrada da vida mais do que da superfície da Terra. 

Paisagens do Tempo que se escoa lentamente, quase imóvel e às 
vezes como que de marcha atrás. 

Paisagens de retalhos, de nervos lacerados, de 'saudades'. 
Paisagens para tapar as feridas, o aço, o estoiro, o mal, a época, 

a corda no pescoço, a mobilização. 
Paisagens para abolir os gritos. 

Paisagens como um lençol puxado até a cabeça." 

Henry Michaux, Antologia 
 

 

A viagem continua e continuamos no meio do caminho, desta vez no meio de 

um caminho sugerido pelas fotografias da série Linhas de passagem, que deu origem 

a esta pesquisa e nos guiará ao longo das próximas páginas, a partir de ideias e 

conceitos que permearam sua produção e sua contextualização em relação ao trabalho 

de outros fotógrafos, poetas, escritores. Comecemos então por olhar para as 

fotografias (ver anexos I a VI). São essencialmente imagens de paisagens de beira de 

estrada, paisagens que tantas vezes já cruzamos pelos nossos caminhos, umas mais 

banais que outras; imagens com as quais nos sentimos familiarizados, ou seja, não 

apresentam de imediato nenhum elemento de estranheza, de ruptura, de violência. São 

simplesmente paisagens, muitas paisagens, diversas, contínuas, extensivas, abertas 

para um sentido de infinitude. São também imagens de exteriores, do mundo "lá fora" 

- do outro lado da janela do veículo que nos transporta ao longo de um caminho - e 

fazem presente a linha do horizonte e as nuvens no céu, sempre dispostas a serem 

partilhadas; as curvas das montanhas ou a linha da estrada desenhando um horizonte 

diferente, tortuoso, orgânico; vastas planícies que revelam esporadicamente pequenas 
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marcas "civilizatórias" - postes, placas, fios elétricos, fábricas, chaminés, muros, 

asfalto.  

São em suma, imagens de passagens e foram todas produzidas em trânsito, em 

um deslocamento físico de um ponto a outro, através de um meio de transporte 

qualquer, onde geralmente somos obrigados a nos manter na cadeira que nos foi 

atribuída, deixando-nos muito pouco espaço para nos mexer, colocando-nos assim em 

um estado de passividade propício ao exercício mental: não nos resta outra 

alternativa, senão voltarmo-nos para dentro de nós próprios. Ainda assim temos 

sempre ao nosso lado uma janela que nos permite estabelecer contato com o exterior, 

revelando estas paisagens, que gradualmente se transformam, adquirindo novas 

formas, cores, luzes, linhas, curvas, retas, encontros, sobreposições, que parecem 

acompanhar em perfeita sintonia o ritmo de nossa atividade interior. Todos os 

elementos que compõe estas paisagens parecem emanar sem cessar forças que vamos 

absorvendo, mesmo que inconscientemente, fazendo-as refletir nos nossos 

pensamentos, em nosso estado de alma, na nossa paisagem interior, como bem definiu 

Fernando Pessoa:  

"Todo o estado de alma é uma paisagem. Isto é, todo o estado de alma é não 

só representável por uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisagem. Há em nós 

um espaço interior onde a matéria da nossa vida física se agita. Assim uma tristeza é 

um lago morto dentro de nós, uma alegria um dia de sol no nosso espírito. (…) Assim, 

tendo nós, ao mesmo tempo, consciência do exterior e do nosso espírito, e sendo o 

nosso espírito uma paisagem, temos ao mesmo tempo consciência de duas paisagens. 

Ora, essas paisagens fundem-se, interpenetram-se" 84 

É precisamente esta fusão de paisagens - a exterior e a interior - que nos 

remete às profundezas do espaço "entre" que atravessamos quando estamos em 

viagem (tal como sugere Proust na citação da primeira página); a invasão de forças 

exteriores provoca uma alteração significativa nas nossas sensações, tornando-nos 

capazes de absorver, distraídos, todas as pequenas e micro-percepções85, levando-nos 

                                                
84 Fernando Pessoa. Fernando Pessoa - Obra Poética, p.31 - Consta em nota de rodapé nessa 
publicação: "apontamento solto de Fernando Pessoa (?); s.d.; não assinado; inédito." 
85 "Essas pequenas percepções são, portanto, de eficácia maior do que se reconhece. Elas constituem 
aquele não sei quê, aqueles gostos, aquelas imagens das qualidades sensíveis, vívidas no seu conjunto, 
mas confusas nas suas partes, aquelas impressões que os corpos ao nosso redor provocam em nós e 
que encerram o infinito, aqueles vínculos que cada ser tem com todo o resto do universo." 
G.W.Leibniz. New Essays on Human Understanding, p.6  - No original: "These tiny perceptions, then, 
are more effective in their results than has been recognized. They constitute that je ne sais quoi [French 
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a olhar para os detalhes que antes poderiam passar despercebidos e despertando 

ramificações até então desconhecidas em nossa linha de pensamento. Remetem-nos a 

um tempo que parece estar fora do tempo, estas percepções flutuantes estabelecem 

toda uma nova série de vínculos entre nós e o mundo à nossa volta, como se não mais 

houvesse um limite para o corpo, e a pele tivesse se tornado uma membrana 

totalmente permeável. 

O trecho acima citado, de Fernando Pessoa, consta como um apontamento 

solto, não datado, não publicado em vida, embora ele esteja em perfeita ressonância 

com a forma como Bernardo Soares, em diversos trechos do Livro do Desassossego, 

relaciona suas emoções e as condições atmosféricas, em um verdadeiro devir-

paisagem, tal como analisado por José Gil: não se trata de utilizar a paisagem como 

metáfora para os estados de alma, mas o que acontece é uma fusão, uma dissolução do 

sujeito na paisagem, um "movimento de expressão do interior em exterior (...) desejo 

de exteriorização absoluta (...) A alma como paisagem, é em primeiro lugar um mapa 

com lugares; é, em seguida, movimento de coisas e acontecimentos. Devir-paisagem 

seria conceder a si próprio o poder de percorrer 'a alma' segundo uma topografia 

precisa - e, para o poeta, criar ou construir sensações agindo sobre a paisagem."86 

São vibrações que emanam os diversos elementos da natureza (e também as 

pessoas ou mesmo os objetos), toda uma multiplicidade de signos, que entram em 

ressonância, culminando no devir-paisagem do poeta: "Cala alto a paisagem do céu. 

(...) só o céu alto é tudo, remoto, abolindo-se, e a emoção que tenho, e que é tantas, 

juntas e confusas, não é mais que o reflexo nulo num lago em mim - lago recluso 

entre rochedos hirtos, calado, olhar de morto, em que a altura se contempla 

esquecida." 87 Bernardo Soares torna-se aqui no próprio lago, o lago está nele e não 

mais lá fora. Neste "desejo de exteriorização absoluta" rompeu-se um território, o 

poeta desteritorializou-se, "saiu de si". 

Todo este movimento de percorrer a paisagem da alma acontece como se 

percorrêssemos um mapa em que a cada ponto correspondesse um signo, a cada signo 

se ligassem sensações e, no encontro destas, surgissem as percepções. Todos estes 

                                                                                                                                       
= ‘I don’t know what’ = something-or-other], those flavors, those images of sensible qualities, vivid in 
the aggregate but confused as to the parts; those impressions that are made on us by the bodies around 
us and that involve the infinite; that connection that each being has with all the rest of the universe."- 
www.earlymoderntexts.com/pdf/leibne1.pdf (última consulta em 17/05/2011) 
86 José Gil. O devir-paisagem de Bernardo Soares in: O espaço interior, p.61 
87 Bernardo Soares. Livro do Desassossego, p.226/227 
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percursos simultâneos e até mesmo "confusos" vão provocando no sujeito a 

necessidade de encontrar um sentido, que vai se revelando através da linguagem, 

culminando na criação: é " a imagem literária que realiza a integração do plano da 

emoção (alma) no plano da percepção (paisagem). (...) No fundo tudo se transforma 

em presença visual e movimento."88 E é precisamente neste sentido que Bernardo 

Soares é um verdadeiro viajante. A viagem para ele acontece sempre em um espaço 

interior, mas é somente a partir de todo um processo, deste percorrer das paisagens, 

que nasce sua obra, que a troca de intensidades entre o poeta e o seu entorno culmina 

em expressões, poemas, fragmentos, textos que nada mais são que intersecções de 

paisagens. O viajante Pessoa-Soares não precisa das deslocações físicas para 

desencadear este processo: 

"Eu parti? Eu não vos juraria que parti. Encontrei-me em outras partes, vi 

outros portos, passei por cidades que não eram aquela, ainda que nem aquela nem 

essas fossem cidades algumas. Jurar-vos que fui eu que parti e não a paisagem, que 

fui eu que visitei outras terras e não elas que me visitaram - não vo-lo posso fazer. Eu 

que, não sabendo o que é a vida, nem sei se sou eu que a vivo se é ela que me vive 

(tenha esse verbo oco "viver" o sentido que quiser ter), decerto não vos irei jurar 

qualquer coisa. 

Viajei. Julgo inútil explicar-vos que não levei nem meses, nem dias, nem outra 

quantidade qualquer de qualquer medida de tempo a viajar. Viajei no tempo, é certo, 

mas não do lado de cá do tempo, onde o contamos por horas, dias e meses; foi do 

outro lado do tempo que eu viajei, onde o tempo não se conta por medida."89 

Neste mesmo tempo em que viaja o poeta, viajamos nós também ao lê-lo - é o 

tal tempo circular, mágico, do qual nos fala Flusser, tempo fora do tempo, tempo da 

contemplação de uma imagem, seja ela evocada pelo texto que nos transporta pela 

"viagem" de Bernardo Soares, ou pela superfície de uma fotografia (ou ainda por uma 

pintura ou um desenho) que nos transporta pela "viagem" do processo que a gerou. A 

viagem implica sempre um trajeto e aqui se trata do trajeto de percorrer a alma, que 

por ser vivido interiormente configura um trajeto imaginário. Em Bernardo Soares, 

ele vai culminar no devir-paisagem do poeta, que se confunde com as terras por ele 

visitadas, sempre na imaginação, já não sabendo sequer se ele é que vive a vida ou se 

é ela que o vive.  
                                                

88 José Gil. O devir-paisagem de Bernardo Soares in: O espaço interior, p.68 
89 Bernardo Soares. Livro do Desassossego, p.480-481 
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O lado imaginário deste trajeto não existe, entretanto, sem que haja um trajeto 

equivalente na realidade - a própria escrita implica um trajeto, no qual a mão desenha 

as palavras que vão se acomodando umas ao lado das outras, formando linhas que vão 

ocupando páginas que vão então requerer um ouro trajeto, o da leitura, para que 

possamos absorver as frases e formar então imagens. A imaginação não é outra coisa 

senão a capacidade de produzirmos e darmos sentido a imagens90 mas é a realidade 

que nos fornece material para acionarmos esta capacidade, ainda que a imaginação 

possa extrapolar os limites do real, como acontece frequentemente nos sonhos. O que 

ocorre na viagem de Pessoa-Soares, tal como em qualquer viagem é, no fundo, uma 

verdadeira fusão entre realidade e imaginação, como bem nos demonstra Deleuze: 

"Uma viagem real não tem por si só a força de se refletir na imaginação; e a viagem 

imaginária não tem por si só a força, como diz Proust, de se verificar no real. É por 

isso que o imaginário e o real devem antes ser como duas partes que se podem 

justapor ou sobrepor de uma mesma trajetória, duas faces que não param de se 

trocar, espelho móvel. (...) Não basta que o objeto real, a paisagem real, evoque 

imagens semelhantes ou próximas; é preciso que liberte a sua própria imagem 

virtual, ao mesmo tempo em que esta, como paisagem imaginária, se introduz no real 

segundo um circuito onde cada um dos dois termos persegue o outro, se troca com o 

outro."91 E segue ainda: "A imagem não é apenas trajeto, mas devir. (...) um devir não 

é imaginário, não mais que uma viagem é real. É o devir que faz do mundo trajeto, ou 

mesmo de uma imobilidade no mesmo lugar uma viagem; e é o trajeto que faz do 

imaginário um devir. Os dois mapas, de trajetos e de afetos, remetem um para o 

outro."92  

Temos assim que o devir não é outra coisa senão um trajeto contínuo que 

vamos percorrendo ao longo da vida e talvez por isso mesmo, se possa falar na nossa 

condição de homo viator; o que implica sermos eternos viajantes cujo único destino 

inevitável é a morte. A vida não existe sem o movimento, já nos ensinam os ciclos, 

fluxos, e ritmos da natureza, e é ao nos movimentarmos por entre "bosques de 

símbolos", e à medida que nos relacionamos com eles, que se passa nossa existência, 

como sinteticamente propõe Baudelaire:  
                                                

90 "Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens." Vilém Flusser. Ensaio sobre a fotografia. 
Para uma filosofia da técnica, p.27 
91 Gilles Deleuze. Crítica e Clínica, p.89 
92 Gilles Deleuze. Crítica e Clínica, p.91 - Os "afetos" (e também os "perceptos") são as sensações (e as 
percepções) já transformadas em qualquer coisa que as ultrapassa, já não se referem a um determinado 
sujeito, mas existem por si próprios. É de afectos e perceptos que se faz a obra de arte. 
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"A Natureza é um templo onde vivos pilares 
Pronunciam por vezes palavras ambíguas; 
O homem passa por ela entre bosques de símbolos 
Que o vão observando em íntimos olhares."93 

Falamos na primeira parte deste trabalho sobre essa correspondência de 

olhares (aliás, o título do poema acima é Correspondências) entre o homem e o 

mundo à sua volta. A intimidade deste olhar talvez resida na tentativa de reduzirmos a 

distância que nos separa daquilo que nos é exterior, tornando-a, por outro lado, 

profunda em nosso interior. E não há nada mais íntimo que a profundidade do ser, 

este reservatório infinito de imagens, onde vamos buscar as verdades que procuramos 

na vida. Mas para chegarmos a estas verdades, há que percorrer um caminho ao longo 

do qual vamos traçando mapas, tal como sugere a citação de Deleuze. 

Os mapas tornam justamente possível nos orientarmos pelo mundo, nos 

orientarmos através do fluxo de sensações a que somos constantemente submetidos, 

nos orientarmos pelo contínuo processo de devir que implica nossa existência. Estes 

mapas estão sempre a se fazer e refazer, seu traçado nunca é definitivo, pelo contrário, 

comporta sempre novos desenhos, novos caminhos. "O mapa é aberto, é conectável 

em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber 

modificações constantemente." 94  Em suma, os mapas são sistemas rizomáticos, 

crescem nas mais variadas direções e sentidos e se constroem na medida mesma em 

que são percorridos.  

Em Songlines, Bruce Chatwin investiga o universo dos Aborígenas 

australianos, para os quais é precisamente ao longo de um percurso que todas as 

coisas são criadas – os ‘ancestrais’, ao deslocarem-se pelo território, deixam o rastro 

de suas pegadas, traçando assim linhas, trajetos que são traduzidos por sua vez em 

narrativas de cantigas cantadas pelas tribos como forma de acederem ao ‘Dreamtime’, 

um tempo originário no qual habitavam os seus ancestrais. As songlines rememoram 

justamente os caminhos nos quais cada montanha, cada fonte de água, cada acidente 

no território ganhou vida a partir da passagem dos ‘ancestrais’, dando origem aos 

mapas - puramente imaginários - a partir dos quais se orientam geograficamente, 

                                                
93 Charles Baudelaire apud Walter Benjamin. Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire in: A 
modernidade, p.134 
94 Gilles Deleuze e Félix Guattari. Introdução: Rizoma in: Mil Platôs, vol.1, p.21 
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assim como os permite identificar os lugares sagrados.95 Chatwin observa ainda como 

o nomadismo próprio dos Aborígenas, cuja existência funda-se na relação que 

estabelecem com o território-linha96 que atravessam incessantemente, está em perfeita 

ressonância com um dos ensinamentos de Gautama Buddha: "Você não pode viajar 

pelo caminho sem antes se tornar o próprio Caminho."97 E cantar os caminhos, entoar 

as songlines, faz parte justamente de um devir-caminho.  

Tanto mapas como caminhos definem-se na medida mesma em que são 

percorridos, ele se fazem, fazendo-se. Se olharmos para a série Linhas de passagem 

encontramos diversos trajetos percorridos, nas mais diversas situações, traduzidos em 

fotografias posteriormente editadas e agrupadas em outros pequenos trajetos, 

formando dípticos, trípticos e polípticos. Estes conjuntos são todos reunidos sob a 

forma de um livro, dando origem assim a mais um trajeto, o da ordenação das 

páginas, propondo uma outra viagem, que por sua vez pode adquirir tantas formas 

quantos leitores houver. Embora as páginas de um livro apresentem-se 

inevitavelmente em uma sequência, aqui elas admitem serem percorridas de infinitas 

maneiras diferentes e o sentido de continuidade entre as imagens é estabelecido ao 

longo da troca entre cada leitor e as paisagens reveladas nas imagens - os elos, pontes, 

ligações  e associações vão assim dando origem a diversos mapas.  

Cada um dos trajetos que a obra invoca - o trajeto percorrido em cada viagem 

(real); o trajeto percorrido ao longo da seleção e edição das imagens; o trajeto das 

fotografias dispostas no livro e o trajeto que cada leitor irá percorrer na sua leitura - 

implica uma nova relação entre uma paisagem interior (seja a minha enquanto artista, 

seja a do leitor/espectador) e as diversas paisagens exteriores, sejam as reais, vistas 

através de uma janela,  sejam as que se apresentam no enquadramento das fotografias: 

"O trajeto confunde-se não só com a subjetividade daqueles que percorrem um meio, 

mas também com a subjetividade do próprio meio na medida em que se reflete 

naqueles que o percorrem. O mapa exprime a identidade do percurso e do 

percorrido. Ele confunde-se com o seu objeto quando o próprio objeto é 

                                                
95 “... in Austrália the loci were not a mental construction, but had existed for ever, as events of the 
Dreamtime.” Bruce Chatwin. Songlines, p.279 
96 "Todas as nossas [dos Aborígenas] palavras para "país", ele disse, são as mesmas que as palavras 
para "linha"". Bruce Chatwin. Songlines, p.56 
97 Gautama Buddha apud Bruce Chatwin. Songlines, p.179 - No original: "You cannot travel the path 
before you have become the Path itself."  
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movimento."98 Cada trajeto contribui para o desenho do mapa, vai acrescentando, 

alterando, transformando o seu traçado, expressando tanto a identidade do sujeito-

viajante como a dos espaços por ele atravessados - sujeito e paisagem fundiram-se já, 

temos um devir-paisagem do sujeito e um devir-humano da paisagem. O mapa é um 

mapa de devires, acaba mesmo por confundir-se com os percursos que o compõe na 

medida em que vai conferindo sentido às experiências, a todas estas movimentações 

em curso, tanto físicas quanto imaginárias. O mapa é o próprio reflexo da viagem e "a 

viagem não faz os lugares se comunicarem nem os reúne, mas só afirma em comum 

sua diferença." 99  

Os mapas, assim como os propõe Deleuze, e como os estamos aqui 

considerando, são acima de tudo mapas de intensidades, e estas, por sua vez, são 

dinâmicas, estão em constante agitação, são as forças absorvidas ou repelidas nesta 

constante troca entre nós e o mundo e que buscamos tornar visíveis nas paisagens da 

série Linhas de passagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Gilles Deleuze. Crítica e Clínica, p.87 
99 Gilles Deleuze. Proust e os signos, p.120 
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OS ESPAÇOS "ENTRE" 

 

Diversos autores apontam para uma diferença crucial na forma de 

compreender a paisagem entre orientais e ocidentais. No Ocidente a invenção da 

paisagem está associada à introdução da técnica da perspectiva na pintura, a partir da 

Renascença, e à ideia do enquadramento de uma cena funcionar como uma janela que 

separa um determinado fragmento do mundo, de forma que: "Toda a natureza (o 

exterior) surge aí numa apresentação que lhe reduz a dimensão àquilo que pode ser 

captado no feixe visual; mas esta redução só ocorre se a totalidade for mantida, a 

unidade constituída – uma unidade mental, ou seja, uma construção." 100  A 

Renascença é uma época fortemente marcada pelo advento de uma racionalidade 

dominante, antropocêntrica e, neste contexto, a própria ideia de 'enquadrar o mundo' 

está em consonância com o fato de que o "pensamento científico e cartesiano 

fragmenta o todo com vista a apreendê-lo, supostamente na totalidade, substituindo-

se assim a verdade divina pela verdade científica."101 A paisagem liga-se portanto a 

um sentido de organização, envolve a composição de um plano, a partir de regras bem 

definidas e, para além de ser uma construção, é vista como espécie de analogon da 

ideia de natureza, contribuindo até mesmo para "nossas aprendizagens das 

proporções do mundo e a dos nossos próprios limites, pequenez e grandeza, a 

inteligência das coisas e dos nossos sentimentos."102 

Etimologicamente "paisagem" deriva do latim pagus, "campo" e, nas línguas 

germânicas, landscape deriva de land que sugere "terra cultivada".103 E não é por 

mera coincidência que surge este vínculo com a terra "trabalhada". Como nos mostra 

Augustin Berque, em El pensamiento paisagero, a partir do crescimento das cidades e 

da instalação de uma elite ociosa, que obriga outros a trabalharem para ela surge a 

oposição entre aqueles que trabalham a terra e aqueles que apenas a contemplam. A 

pintura de paisagem ganha espaço nos palácios aristocráticos como forma nostálgica 

                                                
100 Anne Cauquelin. A invencão da paisagem, p. 64 
101 Ana Francisca Azevedo. A construção da ideia de paisagem: contribuições de um discurso viajante, 
Revista Margens e Confluências, p.11 
102 Anne Cauquelin. A invencão da paisagem, p.22 
103 Fontes consultadas incluem o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, o dicionário etimológico 
online www.etymonline.com  e o artigo A construção da ideia de paisagem: contribuições de um 
discurso viajante, de Ana Francisca Azevedo, Revista Margens e Confluências, p.7 
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de evocar os paraísos perdidos de uma Idade de Ouro, em que homem e natureza 

existiam em perfeita harmonia. Essa relação com os espaços ditos "naturais" dá 

origem a um "pensamento da paisagem", que toma a paisagem enquanto seu objeto, 

ou seja, implica que a natureza ou o natural sejam diferenciados do humano e do 

social para justificar a palavra "natureza". 

Muito diferente é o que Berque chama de um "pensamento paisagístico", 

implicando uma relação muito mais direta com a "natureza" à qual a paisagem se 

refere, não fazendo mais sentido pensar a "invenção" da paisagem, mas sim o seu 

"nascimento", uma vez que a paisagem aqui não é tida como pura construção do olhar 

humano: "A paisagem não está no olhar sobre os objetos, está na realidade das 

coisas, ou seja, na relação que estabelecemos com o espaço a nossa volta."104 Um 

pensamento paisagístico implica necessariamente pensar a presença do homem no 

meio da paisagem, fazendo parte dela. A pintura de paisagem configura-se neste 

contexto como uma verdadeira imersão na natureza, não se trata de uma representação 

mimética, da construção de um enquadramento de um exterior, mas de um verdadeiro 

processo de devir-paisagem, ao longo do qual o pintor dá visibilidade àquilo que antes 

estava invisível, como tão bem explica Cézanne: 

"As grandes paisagens têm, todas elas, um caráter visionário. A visão é o que 

do invisível devém visível... A paisagem é invisível porque quanto mais a 

conquistamos, mais nos perdemos nela. Para chegar à paisagem, temos de sacrificar, 

na medida do possível toda a determinação temporal, espacial, objetiva; mas este 

abandono não atinge apenas o objetivo, afeta-nos a nós próprios na mesma medida. 

Na paisagem deixamos de ser seres históricos, isto é, seres propriamente objetiváveis. 

Não temos memória para a paisagem, tal como não a temos para nós na paisagem. 

Sonhamos em pleno dia e de olhos abertos. Somos roubados ao mundo objetivo mas 

também a nós próprios. É o sentir."105  

É precisamente isso que Cézanne buscava: dar visibilidade a um determinado 

sentir, que parece não o ter nunca deixado em paz, conhecido que ficou pela sua 

obsessão por pintar inúmeras vezes a mesma montanha, Saint Victoire (ver anexos 

VII e VIII), na região da Provença na França. A cada novo ângulo que descobria, 

                                                
104 Augustin Berque. El pensamiento paisagero, p.59 - No original: "El paisaje no está en la mirada 
sobre los objectos, está em la realidad de las cosas, es decir, em la relación que estabelecemos con 
nuestro entorno." 
105 Cézanne apud Erwin Strauss (Du sens des sens) apud Gilles Deleuze e Félix Guattari. O que é a 
filosofia?, p.149  
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mesmo que apenas ligeiramente diferente, qualquer coisa fazia-o novamente se voltar 

para esta montanha e abandonar-se completamente para que as forças desta paisagem 

pudessem impregnar-se na sua tela. São forças que transcendem o mundo objetivo, 

que o transportam para a profundidade de um mundo interior que o faz senti-las, 

captá-las para então as poder expressar, tornando-as visíveis. 

E embora Cézanne seja um exemplo ocidental (e já mencionamos outro, o de 

Fernando Pessoa), esta interpretação da paisagem revela-se mais comummente nas 

culturas orientais, como mostra-nos Augustin Berque, que identifica o nascimento da 

paisagem na China, a partir da obra Introdução à pintura de paisagem (Hua shanshui 

xu), de Zong Bing (375-443 d.C). Logo no princípio deste tratado de Zong Bing 

afirma: "Quanto à paisagem, ainda que tenha substância, ela tende em direção ao 

espírito."106 E é também este aspecto que Christine Buci-Glucksman ressalta tomando 

como referência o caractere chinês que significa paisagem, Shanshui,107 formado a 

partir dos sinogramas shan, "montanha" e shui, "água": "as montanhas, morada dos 

imortais, geralmente perdidos entre as nuvens, e a água, imagem de fluxo e do 

efêmero. Toda paisagem se situa entre o cheio e o vazio, o 'haver' e o 'não mais 

haver', graças a um olho mental e espiritual."108 A paisagem "tende em direção ao 

espírito" pois é a ele que ela nos remete, nos transporta. Este olhar para a paisagem 

não vê somente um exterior, seu alcance vai mais além, supera todas as eventuais 

distâncias entre nós e o mundo e nos faz ver o próprio sentir, como nos demonstra 

Cézanne.  

Um olhar que bem compreendeu também Victor Segalen,109 autor francês que 

se apaixonou pela cultura chinesa ao longo de suas viagens, como revela um pequeno 

trecho em que demonstra uma percepção extremamente fluida sobre aquilo que 

tomamos como símbolos de fixação e enraizamento. As montanhas por ele 

                                                
106 Augustin Berque. El pensamiento paisagero, p.83 - Aqui aparecem as versões da tradução em 
chinês, espanhol e em francês, que por ser a língua em que foi originalmente escrito o texto aqui 
transcrevo: "Quant au paysage, tout en ayant substance, il tend vers l´esprit." 
107 Augustin Berque sugere a grafia ocidental Shanshui, que aparece ligeiramente diferente no texto de 
Christine Buci-Glucksman: Sanshui. 
108 Christine Buci-Glucksman. Traverses et traversées du paysage in: Paysages persistants, Panorama 
4, p.30 - No original: "Sanchui: les montagnes, séjour des immortels, les plus souvent perdues dans les 
nuages, et l´eau, image du flux e de l´éphémere. Tout paysage se situe entre le vide et le plein, le 'il y a' 
et le 'il n'y a pas', grâce à un oeil mental et spirituel." 
109 O poeta e escritor Victor Segalen (1878-1919) era médico naval de profissão mas exerceu também 
atividades de etnógrafo, arqueólogo, explorador, linguista e crítico literário. Sua paixão e identificação 
com a cultura chinesa levou-o diversas vezes para este país onde morou por diversos períodos de sua 
vida. 
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atravessadas são dotadas de um enorme sentido de movimento traçado a partir das 

linhas e contornos de seus picos no céu: "Cerque-me de tua agitação imóvel, ó mar 

solidificado, ó maré sem refluxo, ondas estéreis cujos cumes vão se reunir à cúpula 

da exaltação, abarcando todo meu olhar. E que eu circunde enfim a mim mesmo em 

frases ocultas e em ritmos exatos, Montanha! toda a altura da tua beleza."110 Segalen 

abarca nestas frases todo o sentido da palavra/caractere paisagem, estabelecendo não 

apenas uma verdadeira fusão entre as propriedades da água e da montanha mas 

também a sua própria imersão no movimento e no ritmo desta fusão, de onde surgem 

os seus versos, ou seja, é a partir daquilo que vê, tanto a montanha física, como 

também a "invisibilidade" da sua fluidez, que criaram-se as condições do seu processo 

criativo, culminando na composição destas belas palavras. 

François Cheng, autor de descendência chinesa radicado em França, sente-se 

profundamente identificado com Segalen (talvez motivado pela inversão entre suas 

descendências e as culturas pelas quais se apaixonaram) e dedica-lhe um ensaio onde 

aponta que a diferença entre estes dois universos distintos, Ocidente e Oriente é 

determinante no que diz respeito ao conceito de espaço: "se na China, nós cremos na 

existência de um espaço total e místico (que encarna a relação ternária Céu-Terra-

Homem), no Ocidente, a partir de uma certa época, temos a tendência de confiarmos 

somente em um espaço determinado, domesticado."111 Cheng sugere que o encontro 

com uma cultura tão diferente da sua própria (que não deixa de ser uma "violência" 

ou "ruptura", necessária para a produção de um pensamento), abriu para Segalen não 

apenas uma nova forma de se relacionar com o espaço à sua volta mas, acima de tudo, 

com o próprio conceito de Espaço, este espaço "total e místico", simbólico do 

restabelecimento de uma harmonia entre o homem e o universo, embora este processo 

não implique nenhuma transcendência: "O espaço original concebido como o Grande 

Vazio não é longínquo ou exterior; ele reside (...) no coração mesmo do espaço 

                                                
110 Victor Segalen apud François Cheng. L´un vers l´autre, p.33 - No original: "Encercle-moi de ta 
houle immobile, ô mer figée, ô marée sans reflux, vagues stériles dont les sommets vont rejoindre la 
coupole des nues, où s´englobe tout mon regard. Et que j´encercle enfin moi-même en des phrases 
forcloses et des rythmes exacts, Montagne! tout la hauter de ta beauté." 
111 François Cheng. L´un vers l´autre, p.30 - No original: "tandis qu´en Chine, on croyait à la existence 
d´un espace total e mystique (qu´incarne la relation ternaire Ciel-Terre-Homme), en Occident, à partir 
d´un certaine époque, on a tendence à ne se fier qu´à un espace déterminé, apprivoisé." 
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terrestre, transformando-o em um lugar onde realidade e sonho, mitos e 

acontecimentos interferem."112 

Este espaço "originário", análogo ao que chamamos anteriormente de um 

"lugar aceitável", é precisamente o que buscam restituir os pintores chineses através 

do enquadramento que "visa criar, não um simples quadro de representação, mas um 

lugar mediúnico onde o espaço real encontra o espaço original. É lá que o Tempo e o 

Espaço transcendem-se um ao outro e que o interior e o exterior harmonizam-se em 

um fluxo ativo."113 Em ressonância com a proposta dos pintores chineses, também nós 

buscamos nas imagens de Linhas de passagem convocar o vazio dos espaços, dar 

visibilidade ao vazio de um intervalo, das entrelinhas, da vastidão das planície, e da 

imensidão dos céus. Um vazio que se torna presente em cada imagem, assim como no 

espaço de respiração entre elas. E o agrupamento das fotografias em pequenos 

conjuntos e finalmente a composição destes, formando um novo trajeto sugerido pelo 

livro não busca restituir um todo - como seria próprio da visão ocidental - mas remete 

antes a este Grande Vazio do pensamento oriental. Neste espaço originário os limites 

entre o homem e o mundo são móveis, dissolvem-se, expandem-se - uma 

movimentação precisamente incompatível com a compreensão ocidental da paisagem 

como construção, como um artifício mimético que procura fazer o fragmento valer 

pelo todo como tentativa de tornar a apreensão desta totalidade possível, ou seja, torna 

o espaço claramente limitador, determinado, domesticado.  

Ainda que os espaços evocados nas Linhas de passagem possam parecer, à 

primeira vista, restritos pelo limite do enquadramento sugerido pela borda do papel, 

eis que nossa imaginação encarrega-se de convocar a continuidade de cada imagem, 

tanto espacialmente como temporalmente. Mas nenhuma das imagens vale por si só, 

pois o seu sentido depende não apenas da continuidade de cada fotograma, mas 

essencialmente do encadeamento entre eles. "Em contrapartida ao instante no qual a 

vista foi captada, ela pressupõe um trajeto anterior. Mas a reminiscência de um 

passado imediato é acompanhada pela sugestão de um futuro iminente. (....) Ela 

reenvia à duração de uma progressão, no seio da qual aquele momento da fabricação 

                                                
112 François Cheng. L'un vers l'autre, p.31 - No original: "L'espace originel conçu comme le Grand Vide 
n'est pas lointain ou extérieur; il réside, nous l'avons dit, au cæur même de l'espace terrestre, le 
transformant en um lieu où réalité et rêve, événements et mythes interfèrent." 
113 François Cheng. L’un ves l’autre, p.42 - No original: "Celle-ci vise à créer, non pas un simple cadre 
de représentation, mais un lieu médiumnique où l’espace réel rejoint l’espace originel. C’est là que le 
Temps et l’Espace se transcendent l’un l’autre et que l’interieur et l’extérieur s’accordent en un flux 
vivifiant." 
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da imagem não é senão uma etapa."114 A progressão em Linhas de passagem não 

respeita contudo um tempo linear, cronológico, mas pelo contrário, é formada a partir 

de uma organização rizomática na qual imagens produzidas em tempos e lugares 

completamente distintos combinam-se intuitivamente. 

O próprio viajar através das paisagens implica um tempo de travessia, um 

tempo de passagem, um tempo intervalar, que remete ao tempo de Aion, tal como o 

entende Deleuze: "é o tempo indefinido do acontecimento, a linha flutuante que só 

conhece velocidades e ao mesmo tempo não pára de dividir o que acontece num já-aí 

e num ainda-não-aí, um tarde-demais e um cedo-demais simultâneos, um algo que ao 

mesmo tempo vai se passar e acaba de se passar." 115 É este tempo de uma suspensão, 

que parece suspender também o encadeamento lógico do nosso pensamento (nem que 

seja por um breve instante), abrindo nele novas saídas e nos colocando em contato 

direto com um sentir puro proporcionado pelas pequenas e micro-percepções, que nos 

leva a nos desterritorializar quando estamos em viagem.  

Deste tempo fluido, próprio de um "entre-dois", de uma passagem, nos fala 

também Christine Buci-Glucksman em L´esthétique du temps au Japon. Partindo do 

contexto contemporâneo em geral e da forma como no Japão, mas principalmente em 

Tokyo, tornam-se tão evidentes alguns aspectos da contemporaneidade, como a 

crescente valorização do virtual, levando a uma fragilização das fronteiras entre o real 

e o irreal (os vídeo-games e a internet são dois grandes exemplos de onde se vive 

vidas "paralelas") ou ainda os intensos fluxos urbanos (de pessoas, informações, 

imagens), a autora vai apresentando-nos indícios da identificação da cultura japonesa, 

mesmo a mais tradicional, com os fluxos, o efêmero e a impermanência de todas as 

coisas. Entre estes exemplos, temos a religião predominante, o budismo, orientado 

para o encontro com um vazio; o teatro, que envolve várias formas de 

travestissements, ou seja, ser outros, desdobrar-se numa multiplicidade de alteridades; 

a arquitetura, repleta de estruturas comunicantes, aberturas, elementos de vidro, 

                                                
114 Danièle Méaux. Voyages des photographes, p.63 - No original: "Par rapport à l'instant où la vue a 
été prise, elle présuppose un cheminement antérieur. Mais la rémanence d'un passé immédiat 
s'accompagne de la suggestion d'un avenir imminent. (...) Elle renvoie à la durée d'un progression, au 
sein de laquelle le moment de la fabrication de l'image n'est qu'une étape." 
115 Na continuidade do trecho citado e a contrapor-se ao tempo de Aion, temos o tempo de "Cronos, ao 
contrário, o tempo da medida, que fixa as coisas e as pessoas, desenvolve uma forma e determina um 
sujeito." Gilles Deleuze e Félix Guattari. Devir-intenso, devir animal, devir-imperceptível in: Mil 
Platôs, vol.4, p.42.  
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criando uma complexa relação entre interior e exterior e finalmente a "arte do tempo", 

o cinema, repleto de longos planos fixos e lentos.  

Não nos interessa analisar em particular nenhuma destas manifestações 

artísticas, mas antes apontar para a especial relação que a cultura japonesa tem com o 

conceito de espaço considerado como um intervalo, os espaços vazios de uma 

imagem ou os silêncios na música e na fala, que é expresso pela palavra Ma, que não 

encontramos equivalente em nenhuma língua: "o Ma é por vezes intervalo, vazio e 

espaçamento, 'entre' no sentido forte. Ele separa, religa, e instala uma respiração, 

uma flutuação e uma incompletude (...) Pois o intervalo instaura a cada vez uma 

distância e uma dinâmica, um vazio e uma pluralidade de sentidos. (...) Articulação 

do contínuo e ruptura do fluxo no próprio fluxo, o Ma é a forma mesma do tempo."116 

Este aspecto tão próprio da cultura oriental, que instaura ritmo e movimento no 

espaço, tornando-o absolutamente indissociável do tempo, esta espécie de 

hibridização espaço-temporal é o que Christine Buci-Glucksman verifica tornar-se 

cada vez mais evidente no universo da arte contemporânea em geral, cuja ênfase 

reside no momento presente, nas experiências fugazes, nos objetos efêmeros e em 

tantas outras hibridizações de técnicas e materiais, buscando romper com os limites 

que restringem o campo de ação da fotografia, da pintura, da escultura, do cinema, da 

performance, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 Christine Buci-Glucksman. L'esthétique du temps au Japon, p.36/37 - No original: "le Ma est à la 
fois intervalle, vide et espacement, 'entre' au sens fort. Il sépare, relie, et installe une respiration, une 
fluctuation et une incomplétude (...) Car l'intervalle instaure à la fois une distance et une dynamique, un 
vide et une pluralité de sens. (...) Articulation du continu et rupture du flux dans le flux, le Ma esta la 
forme même du temps." 
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MOVIMENTO 

 

Tomemos então entre mãos algumas obras deste vasto universo da arte 

contemporânea. Comecemos por A line made by walking (ver anexos IX a XII), do 

inglês Richard Long, que consiste em uma única fotografia a preto e branco 

registando uma linha reta, produzida pelo seu caminhar ao longo de um campo 

relvado, em direção à 'lugar nenhum'.117 A razão para esta obra ter se tornado tão 

icônica deve-se ao fato de ser a primeira obra do artista que implicou o seu 

deslocamento físico, quando era ainda um jovem estudante em Londres e a partir 

deste momento praticamente toda a obra de Richard Long revolve em torno de 

caminhadas, consideradas por ele como a própria obra em si, embora haja sempre a 

produção de alguma coisa que sirva como "resultado" destas ações: "Cada 

caminhada, embora não seja definida conceptualmente, realiza uma ideia particular. 

Assim caminhar - como arte - fornece um meio ideal para que eu possa explorar 

relações entre tempo, distância, geografia e medida. Essas caminhadas são 

registadas ou descritas no meu trabalho de três maneiras distintas: em mapas, 

fotografias ou textos, utilizando a forma que for mais apropriada para cada diferente 

ideia. Todas estas formas alimentam a imaginação, elas são destilações da 

experiência."118 

A prática de Long dá prioridade aos processos muito mais do que aos fins, que 

não passam de suportes para a conservação das experiências vividas em movimento - 

fotografias de esculturas que desaparecerão com o tempo; textos que apenas 

fragmentariamente recordam as etapas de um caminho percorrido; linhas traçadas em 

um mapa marcando trajetos percorridos - todas estas formas de apresentação são 

"destilações da experiência", ou seja, expressam no fundo os caminhos de um 

processo de criação, desde a vivência real do artista, por exemplo, o caminhar na 

relva, formando uma linha, até a produção do objeto final apresentado, no caso, uma 

                                                
117  Richard Long. http://www.richardlong.org/ (última consulta em 14/09/10) ou também 
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/richardlong/rooms/room2.shtm (última consulta 16/05/11) 
118  Richard Long. http://www.richardlong.org/ (última consulta em 14/09/10) ou também 
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/richardlong/rooms/room2.shtm (última consulta 16/05/11) - 
No original: "Each walk, though not by definition conceptual, realised a particular idea. Thus walking - 
as art - provided an ideal means for me to explore relationships between time, distance, geography and 
measurement. These walks are recorded or described in my work in three ways: in maps, photographs 
or text works, using whichever form is the most appropriate for each different idea. All these forms feed 
the imagination, they are the distillation of experience." 
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fotografia. "Eu gosto da ideia de fazer alguma coisa a partir do nada."119 Este "nada" 

é o que Cézanne chamou de invisível. A paisagem está sempre lá, mas transformá-la 

em uma pintura ou em uma fotografia, dar a ela visibilidade, é destilar a experiência 

que esta paisagem provoca em nós, transformá-la conferindo-lhe uma nova 

materialidade. E esta destilação é um processo em contínua renovação, pois a pintura 

(no caso de Cézanne) ou a fotografia (no caso de Richard Long e também na série 

Linhas de passagem) deixa sempre espaço para a imaginação de cada um - os 

espectadores - recompor estas experiências, elaborando sua continuidade espacial, 

temporal, textual, numa contínua troca de fluxos entre a interioridade do artista e a 

exterioridade do mundo e entre a interioridade do espectador e a exterioridade das 

imagens e textos. A arte deve deixar sempre espaço para atuar a imaginação, esta é 

sua condição sine qua non. 

A line made by walking não revela mais do que uma linha e uma linha pode vir 

a significar inúmeras coisas. O pequeno espaço que ela ocupa na fotografia abarca 

uma infinidade de possibilidade, tornando a própria linha infinita. Esta linha durou 

provavelmente pouco mais de algumas horas na relva, mas os sentidos que ela 

comporta, apesar de ter sido produzida por uma caminhada despropositada, sem 

destino, sem objetivo, sem uma intenção específica, residem no espaço deixado em 

aberto para que ela se prolongue em inúmeras direções, continuando tanto em 

extensão como em intensidade na imaginação de cada um de nós. O nosso acesso aos 

seus percursos é sempre de alguma forma limitado - em uma caminhada na qual se 

atravessou um país de um lado ao outro, muito se passou para além do que a 

fotografia de um momento escolhido para expressar esta experiência nos revela - e 

cabe a nós estabelecer a continuidade destes trajetos, que se multiplicam em 

proporção aos olhares que neles se depositam. 

A obra de Richard Long evoca e transpira mobilidade, as esculturas 

fotografadas convocam experiências específicas ao longo dos trajetos em que foram 

produzidas; os mapas sugerem trajetos que convocam os acidentes geográficos de 

determinados percursos; e os textos sugerem signos, marcas ou acontecimentos que 

convocam a restituição dos trajetos percorridos. Tudo no seu trabalho aponta para a 

                                                
119  Richard Long. http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/richardlong/rooms/room3.shtm (última 
consulta 16/05/11) - No original: "I like the idea of making something from nothing." 
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efemeridade das relações que estabelecemos com nosso entorno e para a 

transitoriedade do ser. 

E não podemos deixar de sentir uma grande afinidade entre estas premissas e a 

série Linhas de passagem onde a mobilidade é evocada sob diversas formas, sendo a 

mais imediata o movimento incessante e contínuo do veículo que nos transporta não 

nos deixando tempo para elaborar um enquadramento estudado, planejado, 

racionalizado das fotografias, mas pelo contrário, conferindo certa arbitrariedade ao 

gesto de apertar o botão da câmera. Há um acaso implicado neste momento fugaz que 

confere às fotografias um aspecto fluido, que Danièle Meaux sugere estar ligado a 

uma apreensão intuitiva do mundo, como observa em relação às imagens do fotógrafo 

Bernard Plossu, que "escolhe conscientemente traduzir uma percepção flutuante, 

´lateral´, dos lugares que encontra pelo caminho; suas imagens sugerem uma 

apreensão intuitiva do mundo, onde o corpo e a sensibilidade parecem mais 

implicados que o cálculo e o intelecto." 120 Essa apreensão intuitiva do mundo só 

acontece naquele estado de distração do qual falamos na primeira parte e que pode tão 

bem ser proporcionado pelas viagens, quando o pensamento vagueia por entre 

detalhes, nuances, pequenas variações de ritmo na paisagem. A velocidade 

proporcionada pelo veículo que nos transporta não faz mais do que evidenciar a 

natureza efêmera da paisagem - tudo se torna movimento. 

Quando Deleuze analisa a pintura de Francis Bacon e o problema da captura 

de forças que a compõe, refere um outro problema, relativo à decomposição e 

recomposição dos efeitos na pintura, podendo manifestar-se em relação à 

profundidade, como na pintura renascentista, nas cores, como no Impressionismo e 

ainda no movimento, tal como se evidencia no Cubismo, "pois o movimento, por 

exemplo, é um efeito que remete ao mesmo tempo a uma força única que o produz e a 

uma multiplicidade de elementos decomponíveis e recomponíveis sob essa força."121 

O movimento de um veículo em viagem, associado ao acaso da captura das forças da 

paisagem pela câmera fotográfica, evidencia exatamente esta constante decomposição 

e recomposição dos elementos da paisagem. As fotografias produzidas nessas 

circunstâncias, tal como se verifica em diversos momentos ao longo das Linhas de 

                                                
120  Danièle Méaux. Voyages de photographes, p.108 - No original: "Bernard Plossu choisit 
consciemment de traduire la perception flottante, 'latérale' des sites que se trouvent sur son chemin; ses 
images suggèrent une appréhension intuitive du monde, où les corps et la sensibilité semblent plus 
impliqués que le calcul et l'intelect." 
121 Gilles Deleuze. Francis Bacon: Lógica da Sensação, p.63 
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passagem, revelam frequentemente 'irregularidades' - uma linha do horizonte torta, 

um elemento inesperado que surge à frente do campo de visão (um poste, uma placa, 

fios elétricos), imagens desfocadas, borradas, esticadas, claramente afetadas pela 

força do movimento que sofre a paisagem. 

Todos estes efeitos tornam-se assim novos signos e a partir da sua repetição e 

do vazio entre eles formam-se os dípticos, trípticos e polípticos que podem parecer, à 

primeira vista, compostos por vezes por imagens quase idênticas. Entretanto, a 

singularidade de cada imagem é sugerida por um tom mais amarelado ou mais 

esverdeado nas folhas das árvores, por nuvens mais ou menos carregadas, por 

mínimas alterações da cor, da forma e da textura nos elementos que compõem as 

paisagens. Estas diferenças extremamente subtis são essenciais, são elas que nos 

sugerem a passagem do tempo, um trajeto percorrido. "Porque toda passagem é 

fugidia e frágil, e entrar no coração da ocasião como 'encontro' implica atravessar o 

tempo, dar-lhe o seu ritmo, seus picos, suas intensidades e suas intranquilidades."122  

Os "encontros" ou "presentificações" de acasos produzem as fotografias e a 

serialização destas visa justamente criar um ritmo que conduz o processo de 

apreensão das forças da paisagem e das sensações que elas nos evocam até que o 

ritmo, em última análise, torna-se ele próprio uma sensação - já não se trata mais de 

pensarmos a sensação de ritmo, mas o ritmo enquanto sensação - tal como sugere 

Deleuze, em relação à pintura de Bacon: o ritmo é primeiro "vibração" de uma figura 

simples (que equivale a cada fotografia das Linhas de passagem), depois é já liberado 

na "ressonância" do acoplamento de duas figuras123 (os dípticos, trípticos, etc.), mas 

com os trípticos (em Bacon, nas Linhas de passagem com a série completa) "o ritmo 

ganha uma amplitude extraordinária, em um movimento forçado que lhe dá 

autonomia e faz nascer em nós a impressão de Tempo: os limites da sensação são 

                                                
122 Christine Buci-Glucksman. Estétique de l’éphèmere, p.26 - No original: "Car tout passage est fugitif 
et fragile, et rentrer au coeur de l’occasion comme ‘rencontre’ implique de traverser le temps, de lui 
donner son rythme, ses aiguillons, ses intensités e ses intranquillités." 
123 Tendo em mente a relação estabelecida anteriormente entre o "acoplamento de duas figuras" em 
Bacon e o procedimento da memória involuntária em Proust poderíamos sugerir ainda uma outra 
analogia entre o ritmo as séries de signos na Recherche. Os signos mundanos e do amor seriam 
"vibrações" simples, os signos sensíveis que provocam o surgimento da memória involuntária já 
permitem a liberação do ritmo na "ressonância" de sensações e finalmente os signos artísticos fazem do 
próprio ritmo uma sensação, fazem "nascer em nós a impressão de Tempo". 
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transpostos, excedidos em todas as direções; (...) é o próprio ritmo que se torna 

sensação."124  

Antes do ritmo se tornar sensação na obra de Bacon ele próprio foi 

influenciado pela sensação de ritmo que lhe provocou a fotografia, principalmente o 

trabalho de Eadweard Muybridge (ver anexos XIII a XVI), ao qual tem acesso logo 

antes de elaborar os trabalhos de sua primeira exposição individual, em 1949, como 

nos conta Martin Harrison em In Camera: Francis Bacon. Photography, film and the 

practice of painting. Esta obra evidencia a grande a influência que a fotografia teve na 

obra de Bacon, tendo servido de modelo em inúmeras de suas pinturas. Harrison 

sugere que "as fotografias que ele [Bacon] considera apelativas não eram resultado 

de um trabalho cuidadoso consciente, mas aquelas produzidos pelo gesto de apanhar 

a câmera e disparar, imagens intuitivas, instantâneas." 125  Embora isso possa 

contradizer sua apreciação das imagens de Muybridge, que envolveram um trabalho 

minucioso na sua produção, o que interessa nessas imagens é a captura de momentos 

do movimento que o olho humano não é capaz de abarcar, esta instantaneidade que 

liga-se tão fortemente a uma fragmentação da realidade, estes instantes fugidios que 

se tornam a própria imagem de uma impermanência. 

E se a obra de Bacon torna visível esta sensação essencialmente através da 

figura humana e suas distorções; é também a impermanência do ser e de todas as 

coisas que parece se tornar evidente, quando viajamos. O fotógrafo e cineasta 

Raymond Depardon, cuja carreira de fotojornalista já o levou pelo mundo afora 

durante anos, produziu um pequeno livro de fotografias, Errance (ver anexos XVII a 

XX) do qual retiramos um pequeno trecho de Alexandre Laumonier, citado na 

primeira parte, em que a errância é associada a uma busca por um "lugar aceitável". 

Questionando-se sobre os sentidos desta busca, que implica também a aceitação de si 

próprio126, Depardon parte para esta aventura da errância, uma viagem sem destino 

definido, ao longo da qual, muitas outras questões vão surgindo, expressas no texto, 

também de sua autoria, que acompanha as imagens. As fotografias, sempre 

                                                
124 Gilles Deleuze. Francis Bacon: Lógica da Sensação, p.77 
125 Martin Harrisom. In Camera: Francis Bacon. Photography, film and the practice of painting, p.63 
126 "Il y a cette quête du lieu, cette quête du moi acceptable aussi. Il y a une quête de s´accepter." 
Raymond Depardon. Errance, p.42 
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verticais, 127  uma proposital "rebeldia" em relação ao tradicional formato 

paisagem/tela de cinema, revelam uma total ausência da presença humana ou, quando 

esta aparece, é sempre ao fundo, na sombra, de costas, como silhueta, um vestígio 

apenas, marcando uma passagem tão fugidia quanto o são as nossas experiências na 

vida. E no entanto, parece ser possível sentirmos, através destas paisagens 

desabitadas, por vezes no meio de uma vila, por vezes no absoluto vazio das estradas 

percorridas, mais da natureza humana do que nos revelaria o retrato de um rosto. 

Depardon situa a sua errância na fronteira entre a ficção e o documentário, ele 

escolhe não identificar os lugares, mas as imagens não deixam de estar vinculadas ao 

real, de serem documentos da sua passagem por ali, embora também não sejam por 

ele consideradas exatamente como paisagens, mas antes "elas são imagens fixadas de 

um filme imaginário que poderia se fazer."128 Mas neste filme não há intrigas, ele 

implica apenas o total abandono do sujeito no momento presente, um sentimento que 

o remete para seu interior,129 para um estado em que já não se está no controle da 

situação, "um pouco como o discurso amoroso. Não é você que comanda, é o outro. A 

fotografia, é similar, não é você que comanda, mas o outro, é o motivo, é a luz, é o 

momento, é o real que comanda."130 Essa ausência de uma racionalidade, ou de uma 

"razão outra" 131 , vai produzir sobretudo o "elogio do momento que não tem 

importância, que está entre dois. Um momento que não é um momento privilegiado, 

mas acima de tudo um momento ordinário, um tempo falível."132 

As fotografias de Depardon mostram essencialmente zonas intermediárias, 

espaços de passagem, as paisagens do meio do caminho, e são estes aspectos que 

estabelecem um forte sentido de identificação entre elas e as imagens de Linhas de 

passagem. As fotografias são aqui reflexos da impermanência, da transitoriedade e 

                                                
127 "Le cadrage en hauter est plus ingrat, il me fait penser à un couloir, à une porte, avec des nuages, 
des chausées où tout se mélange, les continents, les pays, les régions, les villes, les campagnes." 
Raymond Depardon. Errance, p.12 
128 Raymond Depardon. Errance. p.36 - No original: "Ce sont des images arretées d´un film imaginaire 
qui aurait pu se faire." 
129 "j´étais obligé de me retrouver moi-même." Raymond Depardon. Errance. p.42 
130 Raymond Depardon. Errance. p.90 - No original: "un peu comme le le discours amoureux. Ce n´est 
pas toi qui commandes, c´est l´autre. La photographie, c´est pareil, ce n´est pas toi qui commandes, 
c´est l´autre, c´est le sujet, c´est la lumière, c´est le moment, c´est le réel qui commande." 
131 "Je pense que l´errante voit bien les choses, il n´a pas perdu la raison, il est dans une autre raison." 
Raymond Depardon. Errance. p.66 
132 Raymond Depardon. Errance. p.104 - No original: "l´éloge du moment qui n´a pas d´importance, qui 
est entre deux. Un moment qui n´est pas un moment privilegié, mais bien plutôt un moment ordinaire, 
un temp faible." 
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remetem sempre a uma continuidade, a um prolongamento do movimento da viagem. 

"Em uma viagem, nós evoluímos, mudamos, nos transformamos. E frequentemente, 

retornamos e tudo é anulado pelo regresso. É preciso tentar manter os vestígios."133 

E haverá de ser no intervalo, nos respiros, nos vazios entre as imagens que vamos 

estabelecer as associações, sintetizar as ressonâncias entre sensações e traduzir os 

signos - todos estes vestígios impregnados nas imagens, por sua vez reflexos dos  

signos emanados anteriormente pela paisagem - em um sentido, uma verdade, 

eventualmente o sentido da efemeridade, ou será antes a própria sensação do 

efêmero? Mesmo quando terminamos de folhear as páginas do livro que dão forma a 

um trajeto, podemos sempre continuar seguindo caminhos diversos na nossa 

imaginação. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

133 Raymond Depardon. Errance. p. 40 - No original: "Dans un Voyage, on évolue, on change, on se 
transforme. Et souvent, on rentre et tout est annulé par le retour. Il faut essayer de garder de traces."  
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CONSERVAR 

 

Voltemos momentaneamente para as viagens de Segalen, ao longo das quais 

ele descobre uma infinidade de novos signos e sentidos, fontes inesgotáveis de 

inspiração para seus escritos, que compõem uma espécie de "mitologia geográfica" ou 

"dinamismo universal", nas palavras de Cheng. Cada nova travessia, cada novo 

encontro com uma paisagem sublime ou uma cidade milenar revela uma enorme 

fluidez na relação do espaço interior do poeta com o seu entorno, com todo o exterior, 

não apenas restrito ao espaço da natureza, dos rios, vales e montanhas, mas também 

no que diz respeito à cultura, como revela este trecho acerca da arquitetura chinesa: 

"Aqui o monumento é impermanente e leve. (...) Mas ele invoca uma outra força: o 

Monumento chinês é móvel, e suas hordas de pavilhões, suas cavalariças de 

coberturas robustas, suas estacas, suas chamas, tudo está pronto a partir, sempre, 

tudo é nômada: Entreguemos-lhe então sua saída, sua fuga, seu êxodo e sua 

procissão eterna."134 O monumento que, tal como a montanha, tradicionalmente 

relaciona-se a um enraizamento, à fixação num determinado lugar, adquire aqui 

movimento, convocando uma partida, convidando Segalen a seguir um percurso por 

entre pavilhões e cavalariças e neste trajeto, nesta "viagem", ele é transportado para 

muito além do limite do espaço arquitectónico - o que ocorre é de fato "uma 

passagem do finito ao infinito, mas também do território à desterritorialização."135  

Do encontro físico, real, com o monumento chinês houve uma passagem para 

estas linhas de texto que o expressam. Da troca de olhares entre Segalen e o 

monumento nasceu a arte e com ela o sentido de infinitude que a obra convoca para si, 

fazendo com que as sensações provocadas por esta troca de olhares conservem-se 

nestas linhas que vão se transformando em "linhas de fuga", remetendo sempre ao 

infinito, como propõe Deleuze. "A arte conserva, e é a única coisa do mundo que se 

conserva. (...) ainda que não dure mais do que o seu suporte e os seus materiais (quid 

                                                
134 Victor Segalen. (Lettres de Chine, 108) apud Victor Segalen, Stéles, vol. 2, p. 33. Este volume está 
disponível em versão online em: http://www.steles.org/Volume2.html (última consulta em 13/04/2011) 
- No original: "Ici le monument est indurable et léger. (...) Mais il se réclame d’une autre puissance: le 
Monument chinois est mobile, et ses hordes de pavillons, ses cavaleries de toits fougueux, ses poteaux, 
ses flammes, tout est prêt au départ, toujours, tout est nomade: Rendons-lui donc son en-allée, sa fuite, 
son exode, et sa procession éternelle." 
135 Gilles Deleuze e Félix Guattari. O que é a filosofia?, p.149  
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facti?), pedra, tela, cor química, etc. (...) O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, 

é um bloco de sensações, isto é, um composto de perceptos e de afetos."136  

Em outras palavras, a arte (inclusive a fotografia) conserva uma série de 

sensações e percepções que independem já daquele que a produziu - elas foram já 

transformadas em afetos e perceptos que, por sua vez, existem por si mesmos, 

compondo "blocos de sensações" que se revelam para nós como signos artísticos. Os 

afetos e perceptos são intensidades e nos atravessam da mesma forma que as 

pequenas e micro-percepções, sem que tomemos necessariamente consciência deste 

processo - uma imagem latente na retina, um som do qual só vamos nos lembrar mais 

tarde. E é neste sentido que Deleuze considera a arte como um monumento, "mas o 

monumento não é aqui o que comemora um passado, é um bloco de sensações 

presentes que só devem a si próprias a sua conservação, e dão ao acontecimento o 

composto que o celebra. O ato do monumento não é a memória, mas a fabulação."137 

Para Deleuze a memória intervém muito pouco na arte, pois não se trata nunca 

de fazer conservar um passado, mas pelo contrário, o que ela conserva é sempre da 

ordem do presente. E a fabulação é sempre presente, está sempre a se fazer por 

aqueles que se disponibilizam para serem invadidos pelas forças da arte, pelo desejo 

de ali encontrar um sentido. E assim se passa também com a fotografia: mais do que 

evocar o objeto de um desejo (que estaria necessariamente ligado a uma memória), a 

fotografia faz conservar o próprio desejo que incitou a sua produção, mantendo em 

suspensão o instante preciso entre o abrir e o fechar do obturador da câmera, em que o 

olhar do fotógrafo/artista abriu-se também para o mundo. Ao sugerir uma 

continuidade entre as imagens de um trajeto, como acontece em Linhas de passagem, 

sugerimos também a continuidade de todas as forças do exterior e as sensações a ela 

ligadas, que foram apreendidas em cada fotografia e continuam vibrando, circulando e 

mantendo viva a imagem, muito tempo depois de sua produção/revelação. No gesto 

de captura do real conservam-se os diversos signos apreendidos, os traços, vestígios, 

marcas de um tempo que passou e, entretanto, mantém-se presente nas imagens, 

susceptíveis de serem traduzidos das mais variadas formas. A fotografia é assim ao 

mesmo tempo fragmento e duração.  

As fotografias em Linhas de passagem procuram captar forças específicas e 

singulares das paisagens atravessadas em viagens, definidas pelo fotógrafo Bernard 
                                                

136 Gilles Deleuze e Féliz Gattari. O que é a filosofia?, p.144 
137 Gilles Deleuze e Féliz Gattari. O que é a filosofia?, p.148 
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Plossu como sendo paisagens intermediárias "que nós vemos sem ver, sem as 

enxergar, acreditamos nós, mas que estão lá e se acumulam na memória."138 Estas 

memórias não evocam a lembrança de um acontecimento, não estão associadas nem a 

um lugar nem a um tempo específico, nem tampouco a um sujeito determinado, elas 

são por nós acumuladas sem notarmos, estão ligadas às pequenas percepções - ficam 

armazenadas em nós de forma que as podemos acessar e as fazer re-surgir quando nos 

sentirmos impelidos a encontrar sentido em qualquer coisa, por exemplo, em uma 

obra de arte. Afinal não é só o artista que é produtor. A arte deve funcionar como uma 

espécie de veículo em que somos transportados, enquanto espectadores, para sítios 

novos de nós próprios, através de sensações diversas, que vamos associando com o 

auxílio da memória, fornecendo-nos assim material para que possamos também nós 

produzir novas sensações. A arte envolve sempre uma fabulação - e todo o espaço das 

imagens da série Linhas de passagem, todo o vazio por elas evocado, permanece 

disponível para que cada um possa ali inscrever as suas próprias memórias, juntando, 

conectando e associando os signos presentes em cada imagem de uma maneira 

diferente.  

A produção e a apreciação da arte implicam no fundo uma série de trajetos a 

serem percorridos: o artista capta qualquer coisa do mundo, uma percepção, que antes 

não estava lá, ele desterritorializa-se; com as sensações que absorveu nesse trajeto ele 

produz uma composição, as torna visíveis, dá-lhes uma forma, e assim reterritorializa-

se; as percepções e sensações tornadas já puros afetos e perceptos, passam então a 

existir por si e a abrir a possibilidade para novas desterritorializações. E enquanto este 

ciclo se produzir, enquanto o artista não parar de alimentar suas sensações e 

percepções, uma espiral vai se desenhando, pois que os ciclos nunca levam aos 

mesmos lugares, mas produzem sempre novas obras, novas sensações. Por isso é 

próprio do artista entrar em uma desterritorialização absoluta. Em outras palavras, a 

arte, a "sensação composta, feita de perceptos e de afetos, desterritorializa o sistema 

da opinião que reunia as percepções e afecções dominantes num meio natural, 

histórico e social. Mas a sensação composta reterritorializa-se no plano de 

composição, porque ergue nele as suas casas, apresenta-se aí em enquadramentos 

encaixados ou em planos unidos que cercam as suas componentes, paisagens 

tornadas puros perceptos, personagens tornadas puros afetos. E ao mesmo tempo o 

                                                
138 Bernard Plossu apud Danièle Méaux. Voyages de photographes, p.108 - No original: "que l'on voit 
sans voir, sans les regarder, croit-on, mais qui sont là et s'accumulent dans la mémoire." 
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plano de composição conduz a sensação para uma desterritorialização superior, 

fazendo-a passar por uma espécie de desenquadramento que a abre e a fende para 

um cosmos infinito."139  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
139 Gilles Deleuze e Félix Guattari. O que é a filosofia?, p.173 
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CONCLUSÃO 

 

 

“Só pela arte podemos sair de nós mesmos, saber o que vê 

outrem de seu universo que não é o nosso, cujas paisagens nos seriam 

tão estranhas como as porventura existentes na Lua. Graças à arte, em 

vez de contemplar um só mundo, o nosso, vemo-lo multiplicar-se, e 

dispomos de tantos mundos quantos artistas originais existirem, mais 

diversos entre si do que os que rolam no infinito...” 

Marcel Proust, O Tempo Redescoberto 

 

 

 Embora a viagem da arte continue sempre, ad infinitum, é chegado o 

momento de adicionarmos as últimas marcas a essas páginas e assim 

reterritorializarmo-nos, brevemente, tal como faz a ave migratória e seu instinto de 

voltar ao lar,140 para podermos então partir em uma nova viagem. O percurso 

percorrido ao longo destas páginas foi impulsionado por um enorme sentimento de 

desenraizamento, ou melhor, por sentir que minhas raízes são um pouco rizomáticas, 

vão espalhando-se, enrijecendo um pouco mais aqui, um pouco menos ali e assim 

permitem que eu continue sempre em movimento, sempre em busca de novas saídas, 

novos lugares, novas sensações. Deste sentimento nasceu antes a série de fotografias 

Linhas de passagem, e foram elas que sempre me guiaram, como um fio de Ariadne, 

até ao fim deste labirinto de ideias e caminhos possíveis. 

Partimos, portanto, da viagem, tentamos demonstrar como ela pode adquirir 

inúmeros significados, e acabamos por focalizar naqueles que de fato nos interessam: 

a viagem como um movimento de desterritorialização, na medida em que implica uma 

disponibilidade para o encontro com o outro, para viver situações fora dos nossos 

hábitos e rotinas, proporcionando uma nova visão sobre o mundo; e uma outra 

viagem, também desterritorializadora, mas bastante distinta, nem sequer exigindo um 

real deslocamento físico, a viagem do processo criativo. Entretanto desterritorializar-
                                                

140 "Tenho a compulsão da partida e a compulsão do regresso – o instinto de retorno ao lar da ave 
migratória." Bruce Chatwin. Anatomia da Errância, p.100 
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se apenas não basta e ainda mais, pode ser um perigo - é o caso dos loucos, que 

perdem a capacidade de regressar à razão. A desterritorialização positiva deve ser 

antes de mais, produtiva. E é assim que surge a viagem da arte, através da qual o 

artista e o viajante podem reterritorializar-se, organizando as suas sensações e 

tornando-as visíveis, mas sempre de maneira diferente. E uma vez que as obras de arte 

sustentam-se por si só, então elas são capazes também de transportar-nos para outros 

mundos, como sugere Proust, configurando então outras desterritorializações. Em 

todas estas viagens procuramos apontar para a importância, não tanto dos resultados 

finais obtidos, mas para o trajeto percorrido até chegarmos a eles, seja na viagem da 

errância, no fazer artístico ou ainda no ato contemplativo do espectador. 

É bem possível que tenhamos nos perdido ocasionalmente ao longo deste 

caminhar. Afinal não só os caminhos são infinitos como também os são os atalhos, as 

bifurcações, pontes, túneis e todos os acasos, encontros, cruzamentos e afins. Não é à 

toa que se fala dos perigos da desterritorialização... Cabe mencionar também que o 

meu percurso de formação não vem da filosofia e em territórios ainda tão pouco 

explorados não nos sentimos verdadeiramente em 'casa', de forma que muitos dos 

conceitos, ideias e sentidos buscados são resultados de interpretações essencialmente 

intuitivas, estando sujeitas a terem falhado em termos de uma interpretação 

academicamente mais rigorosa e precisa. Estou consciente também do risco de certas 

associações entre ideias propostas por autores inconciliáveis, como é o caso de Walter 

Benjamin e Gilles Deleuze, mas espero ter sido capaz de isolar as ideias que diziam 

respeito à discussão aqui proposta de uma visão mais abrangente sobre as obras destes 

autores, e relacioná-las então apenas em alguns aspectos muito específicos. 

As escolhas que foram se impondo deixaram inevitavelmente de lado várias 

questões que gostaríamos de ter investigado, principalmente relacionado à análise de 

outros artistas como, por exemplo, o fotógrafo Robert Frank, associado à beat 

generation, autor de um dos mais icônicos livros de fotografia produzido em viagem, 

The Americans, considerando, além disso, o fato de todo seu trabalho revolver em 

torno de viagens interiores. Também gostaria de ter sido capaz de expandir a pesquisa 

para abarcar o cinema e poder então falar de Wim Wenders, um mestre dos road-

movies ou ainda de Werner Herzog um dos mais inquietos realizadores, tendo 

produzido uma variedade de filmes invejável, de documentários a ficções, rodados 

pelo mundo afora, sempre em busca de um sentido para nossa existência. Além destes 
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exemplos, muitas outras referências para a minha própria produção tiveram de ser 

abandonadas. 

Esperamos, entretanto, que as escolhas exploradas tenham servido ao 

propósito de ilustrar diferentes viagens criativas, revelando cada uma um olhar e uma 

maneira de entender o mundo. Apesar de algumas dificuldades enfrentadas ao longo 

desta produção, é com grande prazer que chegamos a seu fim, cientes da 

transformação que ele gerou em nós e dos caminhos que ela ainda poderá nos abrir 

daqui pra frente. E ainda, é certo que o desenvolvimento desta pesquisa continuará a 

ser posto em prática, tendo em vista que as imagens de Linhas de passagem serão 

publicadas em um livro, que por sua vez, irá viajar pelas mãos de inúmeros leitores, 

prolongando os percursos sugeridos por infinitos caminhos. 
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