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Rodrigo Rossoni

Apresentação
Já passava das oito da manhã, quando um grupo
de crianças que brincava no pátio de uma escola na
zona rural do município de Fundão, Espírito Santo,
avistou um carro que se aproximava. A chegada já
era aguardada, e as crianças estavam ansiosas para
dar a notícia. Antes mesmo de o carro parar, amontoaram-se na janela do veículo e entoaram:
– Rodrigo, Rodrigo, Moisés1
fogo!
teor, mas pela dimensão/repercussão que tal ato
tomara. Naquelas alturas, era provável que todos
da comunidade também já soubessem. Diante da
delicada situação, a resposta precisava ser apaziguadora e estratégica. Apaziguadora para ceifar o
desejo de punição que pairava no ar; estratégica,

1

Nome Fictício da criança.
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pois o percurso de construção de sentidos de tal fenômeno dependia da
abordagem e, principalmente, do processo de interação com quem praticara tal ato. Somente Moisés seria capaz de oferecer as bases dessa
construção. Por isso, demorei alguns segundos e soltei:
A resposta pareceu satisfatória, já que, logo depois, começaram
a liberação para a entrega dos materiais, 33 crianças em uma grande
aglomeração. Todas ao mesmo tempo; menos uma: Moisés. Ele não se
aproximou. Continuou distante durante todo o tempo.
Aquele, era o último dia de atividades de um projeto de pesquisa
que investigava os modos de construção de identidade de crianças do
MST,2

3

como norteadora da pesquisa. A ideia foi criar

um campo enunciativo para que as próprias crianças empreendessem
o seu estilo, escolhessem os seus temas, as suas formas visuais, e as
suas linguagens.
Como todos dali, Moisés também recebeu uma câmera equipada
4

2

portanto, para nós, de sentido.

Movimento dos Sem Terra.

fotografassem o seu cotidiano. Durante oito meses, trabalhamos o processo de formação

sistema semiótico não impede de reconhecer, ao mesmo tempo, que esse sistema seja
de nós desconhecido. Se existente, mas desconhecido, tínhamos, assim, um problema de
pesquisa.
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neste artigo, logo, a gênese das nossas problematizações. De imediato,
-nos muito simplista. Nosso objetivo se inscreveu em um recorte mais

ma de investigação: qual a relação de sentido que Moisés estabalece
Para dar conta dessa problemática, recorremos às estratégias teóricas e metodológicas da abordagem sociossemiótica5 que, na atualidade, além e aquém da análise investida nos textos e nos discursos, pretende dar conta de compreender como o sentido emerge também “das
nossas relações vividas com os objetos que nos circundam ou dos quais
fazemos uso, numa palavra, da vida cotidiana nas suas múltiplas dimensões, inclusive a do sensível”. (LANDOWSKI, 2014, p. 10, grifo nosso)
Sob o viés sociossemiótico, a relação de sentido de Moisés como a
essa abordagem, diferentemente da semiótica clássica (greimasiana),
mais presa ao “texto”, no sentido usual da palavra, é essencialmente, o
fato de considerar a interação como o lugar mesmo da aparição do sentido: no nível das práticas e das interações vividas.
A noção de interação é o que lhe serve, hoje, de articulação.
Pensar sociossemioticamente a questão geral do sentido, ou
analisar sociossemioticamente objetos de ordens diversas, é,

5

Sobretudo, inspirados nos estudos da produção do sentido de Eric Landowski
(1992;1995;1997; 2001; 2003; 2014). A sociossemiótica tem suas bases conceiptuais na
Semiótica de Greimas.
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em todos os casos, colocar a noção de interação no coração

Essa noção amplia a área de atuação da sociossemiótica que, seobjetos que ela estuda, nem pode ser considerada uma aplicação da
disciplina em um campo particular. De fato, “seu objeto é o sentido enquanto tal, e o papel que ela assume é construir a teoria geral desse objeto”. (LANDOWSKI, 2014, p. 11, grifo do autor)
Por isso, na abordagem do fazer sociossemiótico, “presença”, “situaPara Landowski (1995, p. 263), o sentido não é uma “coisa” autônoma, já
existente e, por assim dizer, à espera de que passe pela proximidade algum especialista capaz de a “descobrir” tal como é, graças aos poderosos
instrumentos de decifração que ele estaria levando consigo. “Quer na própria atividade discursiva, quer no nível da sua reconstrução metadiscursiva, o sentido também se realiza ‘em ato’”. (LANDOWSKI, 1995, p. 263)
Esta atitude expressa o esforço constante para nunca perder contato com a dimensão vivida das relações e dos processos analisados,
“tal como ela se articula na produção ou pela leitura dos discursos e das
práticas em situação”. (LANDOWSKI, 1997, p. 12, grifo do autor)
cer os elementos essenciais para nossa análise. Tornava-se necessária a interação com Moisés, já que o seu discurso, em situação, poderia
nos fornecer os modos de agenciamentos e as propriedades singulares
porque ele não cumpre somente a função de signo numa perspectiva
comunicacional, mas porque tem, ao mesmo tempo, valor de ato: ato de
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ciação – pelas estratégias empregadas nos discursos de Moisés (que
6

7

veremos a seguir) e pelo próprio
empíricas) e situação (inserção8 no Assentamento do MST – experiências compartilhadas).
Nada do que nos reteve foi dado a priori. Tudo o que fez sentido foi
construído e, por conseguinte, pressupôs um fazer de ordem cognitiva
que procurariam reconhecer nas manifestações de Moisés traços já reaqui foi concebido como resultado de uma construção negociada entre

6

Utilizamos aqui o conceito de enunciação desenvolvido por Landowski (1992, p. 167):
“Enunciação vai além de um ato de produzir um discurso. A enunciação é ‘o ato pelo qual
o sujeito faz o sentido ser’, e que, para isso, produz os enunciados, que são o ‘objeto cujo
sentido faz o sujeito ser’. A partir do momento em que a enunciação é concebida como um
a uma gramática geral do fazer que, entre outras coisas, implica a instalação e a colocação
em movimento de certos dispositivos actanciais”. Se a enunciação é uma instância
pressuposta pelo enunciado, ao realizar-se, ela deixa marcas no discurso e nas ações que
realiza. Nessa produção, a enunciação é pensada para além do verbal. Estão engendrados aí,
uma série de questões que passam também pelo não verbal, ou seja, pelo visual e pelos atos
de linguagem de Moisés em suas acepções mais amplas, como a própria ação intencional de

que permearam a completude da comunicação. Por isso, procuramos captar as interações
efetuadas, com a ajuda do discurso, entre sujeitos individuais ou coletivos que nele se
inscrevem e que, de certo modo, nele se reconhecem. Partimos ainda da concepção que
considera o discurso como um espaço de interação. Isso pode nos proporcionar o meio
de abordar, de um modo que não fosse meramente intuitivo, a análise da construção de
sujeitos, neste caso, Moisés, instaurados nesse discurso.
espaços tempos de sentido como a escola, a igreja, o trabalho, as atividades políticas e
mais nada, uma ação educativa e, ao mesmo tempo, uma estratégia de interação com o
grupo.
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os actantes (Moisés e eu) e como uma totalidade dependente da articulação estrutural imanente ao discurso de Moisés e ao ato de jogar o
Desejando manter um contato direto com o cotidiano, com o social
e com o “vivido” de Moisés, caminhamos para a realização do que Landowski (2001) chama de “uma semiótica da experiência vivida”. Ao tomar
o devir de sentido como objeto de análise buscamos nada mais do que
compreender como este tempo presente que é o nosso vem ou não a
ser experimentado por Moisés, como fazendo sentido para ele, independente de como analisamos de fora.

O percurso de um ato
Naquela manhã, logo depois de ser informado publicamente da destruisabia que eu tinha conhecimento do seu feito. Por isso, ele não se aproximou. Manteve a distância que ele considerou necessária. Enquanto

Moisés. Não podia ser ali, naquele tempo em que ambas as partes estudavam o comportamento um do outro, muito menos com todas as crianças esperando, de mim, uma atitude (punitiva).
mos no assentamento. Moisés preferiu não participar desse momento.
tivas: um revezamento entre futebol, queimada, vôlei ou outras brincadeiras. Naquele dia, a escolha foi jogar futebol no campo, distante aproximadamente 400 metros da escola. Fizemos dois times mistos com as
crianças e as professoras da escola. Mais uma vez, Moisés manteve-se
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assistindo ao jogo.
Cerca de 20 minutos após o início da partida, uma surpresa. Moisés
esboça a sua primeira reação verbal dirigida diretamente a mim:
– Rodrigo, seu ruim de bola, seu “perna-de-pau”! – gritou, à beira do
gramado.
Era o convite que faltava. Simulando um saída para descansar, sento ao seu lado e brinco com o fato de eu ser “perna-de-pau”. Tento motivá-lo a jogar também. Rapidamente, encerro o assunto e volto para o
“perna-de-pau”.
Quando terminou a partida de futebol, ele ainda estava lá, sentado.
Pela segunda vez, sentei ao seu lado e continuamos a conversar amenidades. Todas as crianças foram saindo. Nem se deram conta de que
e dos gols. Moisés já indicava que estava pronto. Senti (sim, é um senti– Moisés, eu já ia me esquecendo... Estou indo embora, já peguei o
De cabeça baixa e batendo, repetidamente, uma pedra no chão, disse-me:
–
– Não entendi – respondi, aparentando surpresa. E continuei:
– Entrou luz na câmera?
– Joguei no fogo! – respondeu, ainda de cabeça baixa.
– Jogou no fogo? E como foi isso? – perguntei.
– Joguei no fogo, ora. Fiz uma fogueira e pronto!
– E o que fotografou?
– Só babaquisses. – disse-me.
– E o que era babaquisse? – perguntei.
– Pasto, boi, cavalo, Scoobydoo, televisão...
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– E não fotografou seus pais?
– Sim.
– E seus pais não são importantes?
– Ah! O que adianta ter meus pais na foto, se não tem as coisas que
mais gosto. Tinha um monte de trem feio na foto. Minha família, tudo trem
feio. Aqui é muito ruim. Só pasto, pasto, boi, vaca. Eu gostaria de fotografar coisas bonitas que tem em Fundão. Carros andando, a praça lá...
Isso, sim, eu acho bonito. Agora, aqui, só pasto, pasto – falou gesticulando muito
– E o que mais gostaria de fotografar? – perguntei. Ele olhou para
mim, foi abaixando os olhos e disse:
– Meu irmão! Tem meu irmão que queria fotografar. Mas ele não tá
aqui.
– E onde ele está?
– Ele foi adotado por uma família de Santa Teresa. – [silêncio] – eu
sinto muito a falta dele.
– Há quanto tempo você não vê ele? – perguntei.
– Desde quando ele foi embora. Tem uns seis anos que meu pai deixou
ele ir. – e continuou, aumentando a tonalidade da voz:
– Mas ele deve estar lá, comendo coisas gostosas, enquanto eu to
muito chocolate.
Depois de alguns segundos, perguntei:
– E os seus amigos, não fotografou?
– Fotografei. Mas ninguém gosta de mim. Eu trago coisas, compro e
dou pra eles, e não tão nem aí pra mim... ainda me chamam de viado...
Neste momento, ele se levantou. Olhou para o céu e lançou, ao longe, a pedra castigada pelas repetidas batidas no chão. Já era hora de
encerrar o diálogo. Levantei-me e saímos caminhando em direção à escola. Nesse percurso, o silêncio imperou.

Rodrigo Rossoni

Construindo sentidos – na interação
Nessa abordagem, devemos recorrer a Landowski (1992) para substituirmos a concepção restritiva do “contexto referencial” pela noção ampliada do “contexto semiótico”, que nos interessa. O contexto semiótico é o
conjunto de traços linguísticos ou não pertinentes para a atribuição de
de Moisés. O “contexto semiótico” seleciona no “real” os elementos signiMoisés, mas também a maneira como ele se inscreve gestualmente no
tempo e no espaço do seu interlocutor (eu), do mesmo modo que todas
as determinações semânticas e sintáxicas que contribuem para forjar a
“imagem” que os parceiros enviam um ao outro no ato da comunicação.
Nem todas essas determinações são legíveis no mesmo nível
de profundidade, nem todas pertencem tampouco à mesma
substância de expressão (o verbal combina-se com o gestual),
mas todas concorrem para produzir um só e único efeito global
de encenação dos actantes do discurso e condicionam, com
isso, o grau de credibilidade dos enunciados intercambiáveis. (LANDOWSKI, 1992, p. 171, grifo nosso)

forjou sua imagem no ato da comunicação. Apesar de eu agir como de
costume, ele não se aproximou. Ficava de longe, apenas direcionando

Na verdade, de que não seria punido. As punições são muito recorrentes
– Ah Moisés, deixa Rodrigo chegar que você vai ver! – diziam algumas
crianças. Isso o assombrava.
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A imagem forjada por mim – “ele sabia que eu sabia, mas por que
não o interrogava?” – com a distância que se manteve, e a certeza da

evidente nas suas determinações corporais e verbais (efeitos globais de
encenação dos actantes do discurso), que ocorreram no campo de futebol.
Ficou sentado à beira do gramado. Não entrou no campo que, naquele momento, era o meu espaço. Mesmo próximo, a linha lateral era
o nosso divisor.
A maneira que buscou para atravessá-la foi se referindo ao jogo,
partir do então, direcionava-se a mim, enunciando o meu nome.
– Rodrigo, seu perna de pau!
Esse era o convite que faltava para conversarmos. Senti que o momento era aquele. Saí do jogo e sentei ao seu lado, mas para estabelecer
para o jogo e, só depois, pude realizar o diálogo anteriormente citado.
O discurso produzido, em interação, complementou a gama de
agenciamentos e de propriedades singulares que faltavam para empreender o processo de construção dos sentidos. Na interação, segundo Landowski (2014), o essencial passa pela dimensão enunciativa, já
que aí se constrói e se transforma o regime de relações entre enunciadores e enunciatários. Todas as manifestações regem o funcionamento
do plano enunciativo.
Neste processo de experiências compartilhadas e de observações
empíricas, Moisés já demarcava o seu posicionamento discursivo desde
atos de linguagem, sejam eles linguísticos ou não. Suas expressões corporais (comunicação sensível), na maioria das vezes, eram a principal
linguagem utilizada. Com um leve sorriso, cerrando os olhos, e a cabeça
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inclinada para a direita, fazendo movimentos circulares, conseguia sensivelmente expressar tal negação, sem mesmo tê-los intencionados.
No início, acreditávamos que a reação negativa era direcionada à
corrência das ações a partir dos seus discursos compreendemos que os
sentidos eram mais complexos e estavam ligados a uma anterioridade:
Moisés foi muito taxativo na caracterização do seu lugar de sentido.
“Aqui é muito ruim, só pasto, boi, televisão”. Nessa escalada de rejeições
não poupou nem os sujeitos que compartilham com ele do seu universo
de sentido, os pais e os amigos: “um monte de trem feio”.
está fora do seu espaço, da sua experiência. Ele se projeta para o outro:
“ele deve estar lá, enquanto eu to aqui”. Surge uma oposição fundamental do “aqui” versus o “lá”. O “aqui” é disfórico, enquanto o “lá” é eufórico. A
negação do “aqui” aparece, sobretudo, em “aqui é muito ruim... só pasto,
...”
para o sujeito da enunciação como cidade, praças, carros, chocolate e
os possíveis elementos que giram em torno da festa de Natal, que são
evidenciados comercialmente pela televisão. No cenário imaginativo de
Moisés, o “lá” se constitui como um mundo ideal, para o qual se projecarros, chocolates, presentes de natal. “Lá” está o seu maior objeto de
valor, o seu irmão, a quem o sentimento da ausência perturba-o cotidianamente: “não vejo ele desde que foi embora [...] sinto muito a falta
dele”. O aqui é disjunção, é tensão, é abismo. O lá é privação.
A dor de Moisés tem um endereçamento: a dura forma com que se
refere aos seus pais, “um monte de trem feio”. Moisés culpa os seus pais
pela adoção do irmão. No enunciado “tem uns seis anos que meu pai deixou ele ir”, está expresso o sujeito que pratica a ação de “deixar ir”: meu
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dos: (1) o de “autorização/permissão”. Foram os pais quem autorizaram
fosse levado, ou seja, um ato (com)sentido; (2) o de “cessar de pertencer”, deixar de estar. Produziu-se, assim, o rompimento afetivo entre os
irmãos, o afastamento, a dor. Moisés nunca mais o viu. Para ele, o irmão
saiu dali (lugar ruim) para outro lugar (bom). Mas, Moisés continuou ali.
Há algo ainda que perturba Moisés. Os pais, além de tê-los separado,
permitiram que Moisés continuasse ali sozinho (lugar ruim).
Na intensa disforia que o lugar de sentido apresenta para ele, eviexclusão que expõe quando diz “não gostam de mim, não estão nem aí
pra mim”, enfatiza uma situação que é instaurada em diversos discursos, principalmente dos meninos, da menção à homossexualidade: “...
ainda me chamam de viado”. É interessante notar que, usando as determinações da análise sintática, o verbo na terceira pessoa do plural
leva a constituição de um sujeito indeterminado “eles”, que representa
um universo social de indicação da quantidade dos que não gostam de
Moisés: “muitos”. Mesmo assim, ele esforça-se para estabelecer seus
laços. Compra coisas, tenta agradar, presenteia. Tenta de alguma forma
ser aceito pelos amigos. Esforço inválido pois esses “muitos” ainda chação? Ser “viado” é estar fora do que se considera referência de compor-

Moisés não estava feliz. A insatisfação com a família, amigos e objetos do seu mundo vivido já tinha uma anterioridade. A atividade com
agravante.
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Não tínhamos noção dessa complexidade vivida por Moisés quando inise restringiu aos conteúdos técnicos e às estratégias didáticas com fo-

da câmera o total protagonismo da ação - de registrar. Aqui começam
os nossos agravantes.
Para o crítico e pesquisador francês André Rouillé (2009), esse moto, um paradigma. De ingênua ela não tem nada. Entender esse conceito
compreendermos:

; e,

automaticamente, 2) o nosso problema de pesquisa: a relação de sentido
.
mico e social da nascente sociedade industrial (século XIX). Foi a sociedade industrial, segundo Rouillé (2009), que assegurou as condições
de seu aparecimento, permitiu seus desdobramentos, modelou-a e se
da sociedade industrial: aquela que a documenta com o máximo de per-

industrial representa sua condição de possibilidade, seu principal objeto e seu paradigma. (ROUILLÉ, 2009, p. 30)
Todos esses aspectos foram o que a projetaram no coração da modernidade, e que lhe valeram “alcançar o papel de documento, isto é, o
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poder de equivaler legitimamente às coisas que ela representava”. (ROU-

cumpre a lógica do “espelho da memória”, uma ideia que se estruturou
com o próprio desenvolvimento do Daguerreótipo no século XIX: graconvicções dessa sociedade, ela adquiriu uma função utilitária e, seu

discursivamente como uma “imagem assimilável a um verdadeiro fenômeno natural”, um decalque, uma marca, um índice.
-documento. A partir dos anos 1980, ela vai se constituir como ontologia
relação de contiguidade física com o referente e a necessária preexistência do objeto, que apenas deixaria impressa o seu rastro, passou a
documental.
E quais as implicações desses fundamentos para o campo fotoBarthes (1984); Krauss (2002); Schaefer (1996), criaram uma verdadeira
vantagem de alimentar um pensamento global, abstrato, essencialista,
relacionando as imagens à existência prévia das coisas, cujas marcas
elas, passivamente, apenas registrariam. A teoria do índice enclausurou
-
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mentar o mundo, de registrar fatos.
raneidade e, ao reduzi-la ao funcionamento elementar do seu disposi-

conjunto de praticas, que são variáveis segundo suas determinações
particularidades, nem em um corpus de obras singulares”. (ROUILLÉ,
“a partir do grau zero, do seu princípio técnico, confundindo-o com um
simples automatismo”. (ROUILLÉ, 2009, p. 18)
seguia, a priori, um ordenamento: obedecer o automatismo da câmera
para a ação de registrar. A sua primeira pergunta - “o que é para fotografar?” - talvez tenha sido a última tentativa/esperança de uma ruptura,
de uma possibilidade de criação, de salvação. A resposta “o que você
quiser”
dava alternativas. Moisés estava impiedosamente fadado a fotografar
os objetos9 do seu mundo vivido, ou seja, a cumprir o determinismo do
“espelho da memória”.
A condição indicial (a necessária preexistência do objeto) foi um golpe
certeiro para Moisés. Produziu-lhe um paradoxo: o que ele deseja, ele não
pode fotografar. Está fora da sua experiência visual, logo, indicial - (irmão,
cidade, carros); Por outro lado, o que ele, tecnicamente, pode fotografar,
ele, determinantemente, rejeita - (pais, amigos, natureza, escola).

9

Quando ouve a resposta, dirige a camera para mim e clica. Seu primeiro fotograma foi
sensibilizado com minha imagem
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sua relação de aderência com o real - é um aparato impotente para o
exercício da sua imaginação de criança (fuga do real) de forjar um outro
mundo, com outras pessoas, outras personagens, outros protagonismos, outros objetos como o chocolate, por exemplo. Enquanto a pintura
estaria aberta ao imaginário, ao divino, ao passado ou ao futuro, a foto-

Não havia fuga, não havia alternativa, não havia brechas. Só lhe restava
o automatismo, a “captura” de um “monte de trem feio”. A sua percepção
Isso parece explicar a sua recusa em participar, desde o início, de
compreendíamos o motivo. O problema nos parecia de âmbito didático e/ou pedagógico. Entretanto, a análise dos seus discursos e de sua
comunicação extralinguística, em interação, apontou-nos para o suro seu algoz.
Quando a prática educativa foi planejada, imaginávamos criar possibilidades de expressão, mecanismos de experimentação, de relações

Moisés merecia mais, e a prática educativa poderia mais se tivesse tensionado essa hegemonia, questionado as práticas de designação e ofe-

çando o modus operandi

-
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são de impressão luminosa, de índice, de mecanismos automatizados
de registro.
Com a câmera na mão, Moisés viveu o impasse que Flusser (1992)
nário do aparelho e submeter-se a suas rotinas ou rebelar-se e defender a sua liberdade”. Moisés fez a sua escolha. Em meio a tantas forças,
tensões e controles, buscou “um pouco de possível para não sufocar”.
(DELEUZE, 1992) Fez a sua escolha por uma terceira via. Subverteu o
processo: substituiu o “ou” pelo “e”: reconheceu-se funcionário do aparelho e rebelou-se para defender a sua liberdade.
Operar o aparelho se fez necessário naquele momento e demarcou
uma ação de sentido: um ato simbólico. Somente depois deste é que

fenômenos: um físico - o processo de formação da imagem, a captura;

interrompeu parte do processo químico, mas não abdicou do fenômeno
físico, ou seja, não abriu mão de operar a câmera. Ora, ele poderia ter
outros momentos, recusar-se a fazer a atividade. Bastava não clicar, ou,

até atingir precisamente a primeira parte do fenômeno químico: a luz
que incidiu na emulsão fotossensível deixou um leve rastro, que é a imagem em potência, ainda invisível ao olho, a chamada imagem latente. “A
imagem latente se assemelha a uma imagem que existe como embrião
ou semente” (FONTCUBERTA, 2012, p. 38). Está ali ávida por ganhar vida.
Essa é a virada de Moisés, a sua subversão. Ele se reconhece funcionário do aparelho, contudo, para um objetivo maior. Vejamos.
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Primeiro ato: Moisés completou o fenômeno físico e, ao fazê-lo, contrariou uma ordem quase natural de que, normalmente, são os momenque nos agrada”, diria Fontcuberta (2010). Ou como reforçaria o psicólogo S. Milagram (apud KOSSOY, 2001, p. 100), “as famílias constroem uma
pseudonarrativa que dá realce a tudo o que foi positivo e agradável na
vida, como uma sistemática supressão do que foi sofrimento”.
Moisés, entretanto, não suprimiu nada do que o faz sofrer. Pelo
contrário, ele reforçou tudo aquilo que não lhe agrada. Como ele mesmo enunciou, registrou objetos que despertam sentimentos de ódio,
“babaquisses, um monte de trem feio”. A escolha desses objetos para o
registro não foi aleatória.
Machado (2015) argumenta que ação de qualquer fotógrafo não é
involuntária. Ao contrário, apontar a câmera é uma operação ideologicamente orientada. Corroborando com este pensamento, Kossoy (2001)
sustenta ainda que o registro visual documenta a própria atitude do fotógrafo, já que este é um sujeito social que vive as expectativas e as angústias do seu tempo presente. O recorte, portanto, é resultado de uma
escolha substancialmente subjetiva.
Quando Moisés decide-se por operar o equipamento, sua ação não
foi inocente. Ele direcionou a câmera, escolheu. Fotografou de forma
sistemática como se construísse um inventário do seu mundo vivido de
sentido. Fotografou a escola, a casa, os pais, os amigos, a natureza ao
seu redor, os objetos da casa e a mim mesmo. Todos nós ali, imagens

mágica. Trata-se do primeiro estágio do contato físico que a realidade
e sua representação estabelecem. Mesmo reconhecendo que nesse estágio não existe representação como tal, concorda com Barthes (1984),
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que ela já “é um resíduo, ou melhor ainda, um contágio de pura emanação do real”.
O impacto direto das emissões luminosas de um objeto em uma superfície fotossensível determina o vínculo sobrenatural entre a realidaca realista: o real parece se transferir e aderir na imagem ou inclusive se
transmutar nela”. (FONTCUBERTA, 2012, p. 39)
Moisés está, agora, no comando. Está com toda a sua realidade
quiser com ela: (1
imagens, ou, (2) livrar-se dela.
Segundo ato: Moisés recorre ao fogo! Somente depois de todo o
processo de captura da sua realidade é que produz uma fogueira no
enunciado, que é passível de ser analisado, já que não é um fato isolado
e descontextualizado, mas compartilhado e vivido em interação com
seu enunciador. Moisés não queria queimar o plástico da bobina, nem
licamente o conjunto de elementos do seu mundo vivido: todas as suas
rejeições, que estavam ali, latentes, como embriões à espera de condições favoráveis que lhes permitissem voltar à vida.
O fogo vai cumprir o seu papel: eliminar todos “esses trem feio” e
transformá-los em cinzas. Dessa forma, elimina quaisquer possibilidades de duplicação da sua realidade. Para Moisés, revelar as imagens é,
ao mesmo tempo, revelar a sua dor. É expor no campo visual tudo aquilo
que já o afeta no mundo visível. Como sustenta Barthes (1984), a fotogracontra tudo e contra todos.
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rente ambos atingidos pela mesma imobilidade amorosa ou
fúnebre, no âmago do mundo em movimento: estão colados
um ao outro, membro por membro, como um condenado
acorrentado a um cadáver, em certos suplícios. (BARTHES,
1984, p. 15)

conjunção com os objetos de valor, ameniza sua dor, jogando no fogo as
Ao contrário de Barthes, que tomado pela dor da morte da mãe, pro-

“mesma”, enquanto objeto concreto, ou seja, evita o documento, que
equivale legitimamente às coisas que representa: a imagem assimilável
ao verdadeiro fenômeno natural. Moisés aborta o nascimento da fotoNada mais resta: apenas cinzas. Moisés defendeu a sua liberdade. A
sua ação de sentido libertou-o dos assombramentos visuais, do “embalMoisés está livre. Livre também está de quem introduziu “a” fotograé, a primeira pessoa para quem apontou a câmera foi para este que vos
escreve.
Mas isso é o que menos interessa. Como ensina Flusser apud Fontcuberta (2010, p.75), “importa mais o gesto beligerante do repúdio, do que
qualquer resultado por mais plasticamente potente que pareça”.
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A construção desse percurso de sentido foi uma das tantas possíveis.
Em grande parte ela foi estruturada com base nos mais de dez meses de
interação com Moisés.
Dessa experiência de sentido, alguns ensinamentos produziram
nos fosse compreendido, Moisés evidenciou na prática o quão complexo
ções que isso pode produzir.

e das imagens latentes potencializaram uma liberdade e/ou fuga desse seu complexo mundo vivido. Um recomeço, a partir dessa sua micro
ação de sentido, e a partir daí, a reinvenção da sua própria existência.
mundos tornou-se ela mesma o grande algoz para Moisés. O ato de jotambém cumpriu um importante papel nesta complexa vida sentida. As
operações de sentido possibilitaram uma intervenção, uma maneira de
atuar pela via do simbólico que talvez nenhuma outra atividade poderia
sionou ao extremo a sua realidade, e foi esse fato que possibilitou a sua
(re)ação.
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