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1. Imagem 
Formular a questão O que é uma imagem? é introduzir uma dúvida ou um problema ontológico para a sua de-

finição e necessariamente admitir as múltiplas significações, ligações e movimentos que estas assumem ao longo 

da sua História.  

Falamos de figuras, estátuas, ilusões ópticas, mapas, diagramas, alucinações, espectáculos, projecções, poemas, padrões, memórias e 

mesmo ideias como imagens. A diversidade desta lista torna impossível qualquer tentativa de conhecimento sistemático e unificado. 

(William T.J. Mitchell) 

É melhor perguntar antes que imagens? Como as podemos percepcionar, usar, relacionar.  

Pensar em imagens é rever uma vasta família que imigrou no tempo e no espaço submetendo-se a profundas mutações no proces-

so.(…) por lugares em que estas se começaram a diferenciar com base em fronteiras entre diferentes discursos institucionais. (Joa-

quim Pinto Vieira) 

A mesma imagem poderá sempre significar uma coisa diferente para diferentes pessoas, mas sobretudo diferen-

tes disciplinas — da história da arte à psicologia, da ciências da comunicação à literatura, das ciências políticas à 

medicina — foram assumindo diferentes discursos e análises para a imagem. 

Porque tanto se fala hoje de imagem e se tenta estudá-la? Esperamos aprender a utilizá-la, a vê-la e a compreendê-la melhor? Per-

cepcionamos a imagem móvel que apanhamos nos videoclips e nos filmes, ou numa sucessão de imagens fixas que todo o tipo de 

milhares de sites temáticos oferecem sempre em renovação ou actualização. A extraordinária experiência diária e permanente que 

usufruímos e partilhamos nas redes sociais, alargará a capacidade de armazenamento de dados e situações imagéticas, nunca antes 

experimentadas pelo ser humano e que o inconsciente irá disponibilizar segundo exigências e conveniências da saúde mental. (Joa-

quim Pinto Vieira) 

Mas será que é relevante abordar a noção de imagem do ponto de vista ontológico, e perceber qual é  sua es-

sência? Se tomarmos como exemplo a pintura de uma maça numa tela? Qual é a essência dessa pintura? 

Se usarmos a palavra maça ou um pictograma o que é que muda na formulação da imagem? 

 

Efectivamente, as imagens não são transcrições ou decalques objectivos da realidade, nem mesmo as imagens 

que assim foram cunhadas pela sua origem técnica, mas são traços, vestígios visíveis do fenómeno da realidade. 

Como é que a imagem restitui ao olhar uma eclosão do visível, ou como a palavra se reconhece e se configura 

como imagem?  É um mecanismo do cérebro que tem que ver com a percepção, ou seja o modo como nos 

organizamos sensações para determinar a forma e existência de um objecto.   

É uma questão perceptiva e espacial, isto é, do modo como a imagem se exterioriza no espaço, neste caso nu-

ma projecção, ao lado da qual se encontra um quadro onde eu posso incluir um nome, que é diferente do espa-

ço de exposição, do museu, da escala de origem, dos outros quadros que com ela se articulam numa determina-

da configuração espacial para a sua visibilidade, que definem uma proxémia ao leitor.  

Outras das questões que se colocam em ambos os textos são a da materialidade e imaterialidade das imagens 

entre imagens físicas e imagens mentais. Joaquim Pinto Vieira tenta explicá-lo da seguinte maneira: 
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“A diferenciação entre image e picture, na língua inglesa, como já vimos, corresponde a uma realidade variada que para mim sem-

pre foi muito evidente. Picture é uma configuração material, um desenho, uma foto, etc. que tem um corpo material plano. Image é 

uma perceção, é aquilo que reconhecemos como uma nuvem ou como mar, por ex. mas que não sabemos bem o que é. Do mesmo 

objeto ou porção da realidade retiramos inúmeras imagens. É, assim, uma imagem que só existe na nossa mente, ou que é imateri-

al. (...)As pitures, isto é, as imagens elaboradas pelo homem podem ser complexas e simples. Um desenho de Steinberg ou uma 

pintura de Magrite ou um desenho de Escher ou uma serigrafia de Warhol são aprendidos num instante e a nossa memória visual 

nos apresenta sem dúvidas. Elas são, acima de tudo, comunicação conceptual e algum gosto estético e têm um código fechado. Nin-

guém sabe quais são as imagens que se formam na mente dos outros quando vemos em conjunto a mesma cena. Mas sabemos que 

aquilo que a mente retém perante uma tão grande quantidade de informação e estímulos é muito diversa. (Joaquim Pinto Vieira) 

Didi-Huberman, usa o termo Visual, para se referir às condições nas quais o espectador se relaciona com uma 

imagem artística. A natureza morta de Cezanne por ex. retém uma experiência visual codificada, a partir da qual  

se podem criar significados e sentidos que a nossa consciência não conhecia e o nosso intelecto não tinha ela-

borado nem tinha experimentado mas que é levado a reconhecer e a afirmar.  

A imagem tem neste caso uma noção mais vasta do que ser visual, pode ser auditiva, tátil, odorífera e saporífera. Mas hoje sabemos 

que a imagem é acima de tudo aquilo que está na mente de cada um e aí agregada a todas as informações dos sentidos, das emoções 

e sentimentos. A Gioconda que é um ícone, isto é, uma pintura que se encontra num museu e da qual se vêm imagens por todo o 

lado, tem um significado particular para uma criança de 10 anos e para cada um de nós nas mais variadas fases da sua vida. Pode 

ser desprezada e pode ser idolatrada. O que se idolatra é a imagem que na nossa mente constrói num quadro cognitivo, sentimental 

e simbólico. (Joaquim Pinto Vieira)  

O que diferencia o ícone do ídolo é a própria postura do espectador entre adoração e veneração, ou seja, uma 

questão de distância e de reconhecimento de distância entre o espectador e o que é representado. O ídolo pro-

cura abolir toda a distância ao divino, dando-lhe uma presença imediata de fácil acesso. Ao contrário, o ícone 

revela essa distância infinita, do que é irrepresentável, separando-se de uma condição humana e material.  

É também por isso que, como refere Mitchell, é um lugar comum da crítica cultural contemporânea que as ima-

gens têm hoje um poder que era inimaginável aos idolatras do passado. (William T.J. Mitchell)  

São claros  os sintomas reveladores da potência das imagens e de uma complexa estratégia de poder e contra-

poder que nelas se revela ao longo dos tempos, e que redunda frequentemente no triunfante debate sobre o seu 

valor de verdade em detrimento de uma reflexão sobre a sua natureza. A querela entre os iconoclastas e os ico-

nófilos, numa longa história de delatores e defensores da imagem, é por isso incomparável ao debate actual 

sobre o estatuto das novas (e velhas) formas de imagem, quer sejam cinematográficas, televisivas, electrónicas 

ou digitais.  

Clock Work Orange.  

Alguns não se cansam de denunciar os perigos que  as imagens incorrem ao pensamento, ou de exaltar as virtu-

des da articulação lógica da escrita que a imagem é incapaz de alcançar ou ainda de fustigar as errâncias da mo-

dernidade que não foi capaz de preservar o valor icónico das antigas formas de imagem. A perda da aura diag-

nosticada por Benjamin e que em nada o preocupava. 

A crítica amplia-se com frequência para as suas qualidades de coisa múltipla, para a sua relativização da realida-

de, como se tudo fossem jogos de reflexos e de difração das aparências, onde é impossível distinguir a imagem 
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da realidade (neste caso dentro da própria imagem). Uma análise que tende a referir-se à diluição da fronteira 

entre o ficcional e o real e a substituir a manifestação de ausência efectiva da coisa pela ilusão de um efeito de 

presença. 

A dama de Xangai  

Efectivamente, As imagens são como um actor num palco da História, uma presença ou uma personagem dotado de um estatuto 

legendário, com uma história que corre em paralelo in participa nas histórias que contamos a nós próprios da nossa evolução de 

criaturas “feitas na imagem” made in the image” de um criador que faz as criaturas e o seu mundo à sua imagem. (William T.J. 

Mitchell) Essa é a grande narrativa que se procura contrariar desde a Modernidade mas que adquire uma outra 

forma de soberania, disciplina e controlo, como analisa Foucault e Deleuze, que é a de uma sociedade que con-

tinua a ser moldada pela sua própria imagem. 

Quando nos concentramos sobre a natureza das imagens, temos que pensar não apenas na sua exteri-

oridade ao espectador, na sua materialidade, e interrogar o papel da imaginação, as analogias, diferenças e liga-

ções que existem entre as imagens mentais, verbais e as imagens que representam o mundo (as pictures).  A 

noção de imagem tem um pressuposto primordial de mimesis, que desde Platão se mistura com a noção de 

falso, entre a aparência e o simulacro, entre as sombras e os reflexos que produzem um efeito de coisa que ilu-

de o espectador e que o separa do mundo das ideias. A condenação das imagens para Platão, a falsidade que ele 

lhes reconhece, refere-se a esta condição de simulacro. No simulacro, a semelhança é absoluta e exclui a possi-

bilidade de dissemelhança com o modelo.  

“uma imagem não pode ser vista sem um truque paradoxal do consciente, a capacidade de ver algo como “estando lá” e “não estan-

do lá” ao mesmo tempo.” (William T.J. Mitchell) 

Segundo Plínio, no século IV a.C., Zeuxis, pintou com tanta perfeição um cacho de uvas que chegou 

mesmo a ludibriar um bando de pássaros, que se lançaram contra a imagem julgando ter diante de si os verda-

deiros frutos. Sabendo disto, Parrásio convidou Zeuxis a ir ao seu atelier, pedindo-lhe para retirar a cortina que 

cobria a sua obra-prima. Ao fazê-lo, Zeuxis percebeu ter caído numa armadilha: a cortina era ela própria uma 

pintura. Nessa história de enganos, diz-se que a vitória coube a Parrásio. Era o Trompe L’oeil perfeito. 

O simulacro é uma espécie de corpúsculo emitido pela coisa, que faz uma ligação de continuidade en-

tre o sujeito e o objecto. Para Platão e alguns dos seus seguidores, o simulacro não é apenas a representação fiel 

da coisa mas tende a substituí-la, usurpar a realidade, criando um duplo e uma cópia sem distinção entre origi-

nal e reprodução. Baudrillard actualizou esta leitura distinguindo três ordens de simulação: contrafacção (for-

mas clássicas de representação desde a invenção da perspectiva até à revolução industrial, que respeita a separa-

ção entre modelo e cópia), produção (produção em série, que se refere à reprodução indefinida das cópias por 

via da técnica) e a simulação (informática, em que a representação da realidade aparece sobre a forma de um 

código numérico que gera simulações autónomas e desconectadas da realidade). 

 

A imaginação não é um efeito criador da matéria das representações. A imaginação dá uma forma particular a 

algo que preexiste à sua actividade. O que define a imagem mental não  é a sua função de equivalência mas a 

maneira como ela manifesta a sua ruptura com a origem da qual ela se liberta. A imagem mental é uma conse-

quência da espontaneidade do indivíduo e indica a possibilidade de este se desfazer da influência da objectivi-
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dade. Um mundo imaginário é precisamente aquele que nos liberta da representação. Como explica Mitchell: as 

imagens mentais não parecem ser estáveis e permanentes como as imagens físicas, e variam de uma pessoa para outra. Por exemplo, 

se se disser “verde”, alguns projectam uma imagem de verde no consciente, outras a palavra, ou nada mesmo. As imagens mentais 

não são exclusivamente visuais: elas envolvem todos os sentidos. (William T.J. Mitchell) 

A faculdade da imaginação não se pode reduzir a uma dimensão cognitiva, mas antes a um ponto de encontro 

entre a faculdade e o desejo de produzir imagens. O imaginário não reproduz mas inventa, segue o dinamismo 

das imagens, redobra o seu movimento e a sua potencia evocativa tal como nos sonhos.   

É por isso possível falar por exemplo de imagens literárias, imagens que não têm que corresponder à realidade, 

podendo abolir, condensar ou inverter o espaço e o tempo. Herberto Helder fala delas como coisas que se tor-

nam físicas e para JPV, a experiência profunda e criteriosa de imagens é provavelmente o que nos restará no 

futuro. As imagens são sempre uma realidade mental que resulta de um processamento de informação feito pelo cérebro a partir de 

dados genéticos e de dados do meio envolvente. A imagem é para mim, como já referi, uma realidade exclusivamente mental. (Joa-

quim Pinto Vieira) 

E finalmente podemos passar para as imagens verbais — das imagens para as palavras e das palavras para as 

imagens, ou seja a tradução do discurso num código visual.  

o que as palavras significam não é mais do que as nossas amigas “imagens mentais” que nos foram impressas pela experiência. 

Nesse sentido temos que pensar numa palavra como uma imagem verbal:  uma palavra é uma imagem de uma ideia, e uma ideia é 

uma imagem de uma coisa, numa cadeia de representação. (William T.J. Mitchell) 

Carta de Charles Eames  

É importante perceber que esta substituição pode decorrer de uma relação verbal-visual de modo que o nome 

da coisa é associado com outra coisa com um nome que soe de modo semelhante. O sentido da figura não se 

declara por referência directa ao objecto representado. Pode ser uma ideia, uma pessoa, uma imagem sonora. 

Para ler tem que se saber falar. É uma imagem falante que está na origem da escrita e da própria pintura.  

The question for us now would seem to be not just, What is an image? but, how do we transform images, and the imagination that 

produces them, into powers worthy of trust and respect? (William T.J. Mitchell) 

 

Ao longo do texto de JPV existe uma questão insistente e que se refere à função do arquivo, nomeadamente do 

arquivo pessoal que se vai constituindo e vivendo connosco e que ele qualifica de intratável: “Eu iniciei um há 40 

anos porque necessitava de imagens, para os trabalhos artísticos e também por curiosidade e prazer na descoberta desses mundos 

gráficos e plásticos da edição impressa.” Na NET qualquer solicitação em qualquer motor de busca fornece inúmeras imagens. 

Mas acontece que fico sempre insatisfeito perante uma requisição. Quererá dizer que a realidade é naturalmente infinita ou que as 

imagens que podemos ter dela também o são. Nunca haverá um arquivo satisfatório. Mas o que nos resta como vida é fazer esco-

lhas, ter uma posição, aproveitar uma possibilidade entre muitíssimas. O nosso arquivo será sempre isso. A alternativa é não ter 

arquivo, não querer saber de nada. Recolher-se. Todos temos um arquivo mental de imagens que nos suporta, orienta e dá sentido 

mais do que as ideias, julgo eu. Ele está sempre disponível quando pensamos num nome e quando sonhamos sem nomear nada. 

Porque é que há certo tipo de imagens que me ocorrem ou se mantêm mais presentes do que outras? Que importância têm nessa 

escolha inconsciente os fatores estético, sentimental, temático, social, erótico, religioso? Que papel têm na minha vida estas imagens 

que fazem parte integrante de mim como todas as imagens que retenho dos meus familiares vivos e mortos, amigos e conhecidos e dos 
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locais onde vivi? Que papel tem na minha vida cognitiva, emocional, judicativa, artística? O meu mundo é também o meu arquivo. 

(Joaquim Pinto Vieira) 

 

2. Arquivo O termo arquivo, que deriva do grego arkheîon, designa o espaço no qual os documentos são guar-

dados e constitui, como indica Jacques Derrida, um desejo de memória confiado a «uma casa, um domicílio, 

uma morada» no qual «os magistrados superiores, aqueles que comandam, têm o poder de o interpretar». 

(Derrida, 2008) A tarefa dos que guardam o arquivo não é, por isso, apenas a de garantir a sua longevidade, mas 

a de fazer sobrelevar a sua visibilidade e impulsionar uma hermenêutica dos objectos nele depositados, criando 

o que Derrida designa por consignação: «Por consignação, não se entende apenas o acto de atribuir um depósito ou de confiar 

uma reserva, um lugar e suporte (…) mas tende a estruturar um corpus único, um sistema sincrónico no qual os elementos articu-

lam a unidade de uma configuração ideal. Num arquivo, não deve existir dissociação absoluta, heterogeneidade ou segredo que 

possa separar, ou compartimentar essa unidade». (Derrida) 

Para Derrida, a questão central do arquivo reside na importância de uma revisão da concepção do aces-

so, apropriação e interpretação da torrente informacional e comunicacional dos documentos nele contidos: 

«Como é que se pode debater uma ‘comunicação dos arquivos’, sem tratar previamente dos arquivos dos ‘meios de comunicação’.» 

(Derrida, 2008: 2) Falar de um arquivo neutro, sem história não faz sentido. Para isso chamamos-lhe morto. 

Um arquivo sem acesso ou um arquivo congelado, sem ser visto ou desligado vale a pena tê-lo. Não será isso 

um backup? As histórias que através dele se compõem, centram-se nos protocolos adoptados na classificação 

dos seus objectos e nas premissas de ligação que entre eles se podem edificar. Para o leitor, na sua tomada de 

posição face ao arquivo, está sempre implícita uma escolha e uma consciência política e crítica, na qual assume 

a forma de um inquiridor activo que procura extrair os objectos da sua ordem programada, para os resgatar de 

uma leitura unilateral e definitiva. Uma tarefa, exigente e difícil, inequivocamente partilhada por aqueles que 

têm a responsabilidade de guardar as imagens e de as abrir à instabilidade das perguntas. Quando o entendi-

mento do arquivo se circunscreve a uma descrição e normalização de características e uma inscrição da imagem 

como mais um documento, perde-se o privilégio da evidência e a sua capacidade de agir sobre a cultura onde se 

insere. Não se trata, como tal, de uma iliteracia verbal que produz o mal do arquivo, mas antes uma iliteracia 

visual, que evita o conhecimento da História e o reconhecimento do amplo território de imagens que a formam, 

evitando a condição meramente arquivista que as organiza.  

Ao extrair uma imagem de um determinado arquivo, torna-se perceptível que a compreensão da sua his-

tória individual depende, não apenas da identificação de uma autoria, de um referente, uma datação ou classifica-

ção técnica, mas igualmente da ligação aos proprietários e lugares que esse arquivo foi ocupando e às decisões de 

conservação que lhe foram aplicadas. A revisão do valor e das políticas subjacentes ao arquivo tornam-se a ques-

tão central de ensaios como The Body and the Archive (1982) ou Reading an archive (1983) de Allan Sekula, 

Photography’s Discursive Spaces (1982) de Rosalind Krauss, ou Archive Style (2007) de Robin Kelsey, nos quais 

se problematiza e actualiza as implicações políticas, económicas e ideológicas das práticas taxionómicas do arqui-

vo de imagens.  

Como refere Sekula, importa reconhecer o controlo e propriedade que sobre ela exercem os arquivos, a 

par das consequentes revisões de sentido que estes amplos territórios de imagens impõem nas relações de equi-
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valência que passam a exercer-se sobre e entre as imagens. Sekula recusa precisamente uma neutralidade do 

arquivo defendendo que este determina lógicas de poder associadas ao modo como colecciona, categoriza e 

organiza — por ordenação taxionómica e/ou cronológica — e que são estas que implicam que as imagens se-

jam simultaneamente atomizadas e uniformizadas. (Sekula, 1983: 446)  

A maior ou menor visibilidade de uma imagem, o seu valor de culto e de uso, como esclarece John Tagg 

em The Burden of Representation (1988), passa a definir-se pelas relações de poder que a investem: A sua História 

não tem unidade. Oscila por um território de espaços institucionais.» (Tagg, 1988: 44) Para a maioria destes 

autores, as ramificações da sua enviesada História fazem-se pelo rastro da sua materialidade, ampliando a fun-

ção política e social da sua circulação e recepção. Como conclui Tagg, «as histórias não são pano de fundo para 

realçar a actuação das imagens, inscrevem-se sim no modo como se abrem e resistem a um reportório de usos.» 

(Tagg, 1988: 45)  

No conto O Aleph (1949) Jorge Luis Borges narra, na primeira pessoa, a história do bibliotecário Carlos 

Argentino Daneri e do exorbitado poema que este realiza desde há largos anos constituído por uma interminável 

extensão de estrofes que ambicionavam descrever o planeta e caligrafar um atlas literário das suas muitas existên-

cias. O alicerce da sua obra, era um aleph um objecto privado que tinha em sua posse e que funcionava como 

um ponto no espaço a partir do qual se podiam ver todos os outros pontos, o único lugar na terra onde todos os 

outros lugares podiam ser vistos. A partir dele podia ver-se e transcrever-se «todos os lugares do mundo, de 

todos os ângulos», numa experiência em abismo que incluía a própria escrita, o narrador e o leitor: «Cada coisa 

(o cristal do espelho, digamos) era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos do universo. 

Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma prateada teia de aranha no centro 

de uma negra pirâmide, vi um quebrado labirinto (era Londres), vi intermináveis olhos próximos perscrutando 

em mim como num espelho, vi todos os espelhos do planeta e nenhum me reflectiu». (Borges, 1998: 646)  

Nesta viagem alucinatória, Borges move o seu olhar de um ponto para outro ponto, desafiando a uni-

dade e a estabilidade das imagens que se sucedem no interior do aleph, numa compulsão para a repetição e 

recombinação, que conflui na inclusão vertiginosa do próprio leitor: «Vi o Aleph, de todos os pontos, vi no 

Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, vi o meu rosto e as minhas vísceras, vi o teu rosto e senti vertigem.» 

(Borges, 1998: 647)Dispositivo ficcional, literário, aleph é uma máquina de imagens que afirma o múltiplo e 

potencia o conhecimento do mundo pela sua imagem, a partir do qual se pode estabelecer uma analogia com a 

técnica moderna e que hoje se experimenta através da sua permanente remediação nas hipermediatecas que 

diariamente se consultam. 

O avolumar do arquivo digital e a saudável circulação de reproduções que nele decorrem, produz, de 

modo crescente, uma nostalgia revisionista, em particular, sobre as qualidades estéticas que emergem da própria 

técnica. Uma nostalgia formal, fascinada novamente pela estética da técnica. Como refere Lev Manovich em 

«The paradoxes of digital photography» (1995), para as imagens técnicas a sua integração em estruturas hiper-

média torna-se uma questão central para repensar a formulação e a reactivação do seu arquivo, numa plena 

coabitação e ligação entre todos os media e em que «as bibliotecas electrónicas (...) e muitas outras tecnologias 

digitais de produção, manipulação e visualização da imagem (...) passam a conferir novas e ainda imperceptíveis 

funções e sentidos.» (Manovich, 1995) A crescente apropriação e reutilização das imagens confronta-se, por um 
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lado, com a transferência do arquivo material analógico para plataformas digitais e, por outro, com a predomi-

nante criação de informação cuja matriz é exclusivamente digital. Nesse sentido, a coexistência entre velhos e 

novos meios conduz, na sua progressiva convergência, a uma absoluta indiferenciação das matrizes numa ope-

ração de transferência em que, todos os meios passam a ser novos meios e, como sintetiza Manovich, mais do 

que a discussão das fronteiras que os distinguem, interessa sobretudo perceber como lidar com «mais media» e 

como promover a sua recombinação e hibridação. 

 

3. Pântano 

— Sofia Borges, The Swamp, Reality as mud as dense air, 2016 

— Evidence, 1977 — Larry Sultan & Mike Mendel 

 

Fig 1. Título: TABLEAU DES NUANCES DE L’IRIS HUMAIN CLASSÉES SUIVANT L’INTENSITÉ DE 

LA PIGMENTATION JAUNE-ORANGE D’APRÈS LA MÉTHODE DE M. ALPHONSE BERTILLON,  

Autor: Services d’identification dirigés par Alphonse Bertillon 

Fig 2. Valise Bertillon, com os instrumentos e utensílios necessários à identificação antropométrica  

Fig 3 – 8 "Every measurement slowly reveals the workings of the criminal. Careful observation and patience 

will reveal the truth." — Alphonse Bertillon, French criminologist 

Fig. 9 Mécanisme de la Physionomie Humaine ou Analyse électro-physiologique de l'expression des passions. 

Duchene de Boulogne, desenvolveu grande parte do seu trabalho com a colaboração de Adrien Tournachon, 

irmão mais novo de Gaspar Nadar, e publicou a sua obra em França, em 1862, sob o título – Mécanisme de la 

Physionomie Humaine ou Analyse électro-physiologique de l'expression des passions.  

Fig. 10 — Pioneiro pela inclusão da electricidade como instrumento de perscrutação fisiológica e terapêutica, 

introduz uma nova ligação com os habituais métodos de investigação científica, quando adiciona a fotografia 

para a captação de imagens do rosto, sobre o efeito de uma electrização pontual e localizada. Este médico inte-

ressou-se por investigar detalhadamente, através da adaptação da electricidade como instrumento terapêutico, o 

modo como se pode aceder e estimular os diferentes músculos faciais e, através do registo fotográfico, fabricar 

um vocabulário de expressões universalmente válido. 

Fig. 11 -13 Para Duchenne de Boulogne, cada modelo era considerado como uma espécie de corpo maquínico 

que podia ser fisicamente activado e regulado.  

Fig. 14 -15  Jean Martin Charcot, aluno de Duchenne de Boulogne, tornou-se director da La Salpêtrière de Pa-

ris em 1862, adoptou parte das experiências fotográficas do seu mestre, desenvolvendo um método que privile-

giava a visibilidade atenta da patologia. Charcot alterou o modo de olhar para a histeria através de uma taxino-

mização de gestos e expressões. Para a sua investigação constrói, entre 1877 e 1890 uma espécie de fábrica de 

imagens  no interior do hospital, equipando-o com os recentes aparatos de registo óptico e laboratorial da épo-

ca e promovendo assim um triplo projecto: científico, terapêutico e pedagógico.  

Ao associar o termo de teatro das paixões à análise fotográfica do ataque histérico, pela excentricidade e exage-

ro nos movimentos, gestos e expressões faciais dos pacientes, que o próprio incitava, Charcot passa a utilizar a 
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fotografia para fragmentar e isolar esses momentos diferenciados a que se acometia o ataque histérico, procu-

rando descodificar visualmente as origens da patologia.  

Fig. 16-17 Imagens fantasmagóricas e reveladoras de algo até então estava escondido do mundo e a desejada 

conquista do invisível. A criação de imagens que atravessam a matéria opaca. Primeiro pelo físico alemão 

Wilhelm Röntgen – anos mais tarde galardoado com um Prémio Nobel.  

Fig. 18. Augusto Bobone. Em 22 de Março de 1896, Bobone obteve no seu estúdio de fotografia a sua primeira 

radiografia, a primeira a ser realizada em Lisboa, apenas três meses depois de Röntgen ter divulgava ao mundo 

a descoberta de uma técnica que conseguia fotografar o interior dos corpos a que deu o nome de Raio X. Mo-

nografia “Raios X. Notas praticas de radiographia sobre as primeiras investigações feitas em Lisboa em 1896,” 

a primeira publicada em Portugal. 

Fig. 19-21 Adolphe Bertsch, Pele de Acarus/ Verbena/ Antenas de insecto 

«Mon intention en me livrant aux études microscopiques a toujours été de publier un Atlas iconographique des deux règnes animal 

et végétal pouvant servir de complément aux principaux ouvrages sur l’histoire naturelle et la physiologie végétale. Mon désir serait 

de donner des moyens rigoureux d’étudier autrement que sur des planches gravées avec plus ou moins de fantaisie les mille détails 

visibles seulement au microscope et qui servent néanmoins à la classification ou à la connaissance des êtres» 

Fig. 22-24. Isaac Roberts (27 January 1829 – 17 July 1904  

Selection of Photographs of Stars, Star-Clusters, and Nebulae, containing a selection of his best prints, and he 

followed it with a second volume in 1899.  

Fig. 25-27. James Nasmyth & James Carpenter, do livro The Moon Considered as a planet, a world and a sa-

tellite, 1874. “To ilustrate the origin of certain mountain ranges by shrinkage of the globe.” James Nasmyth 

engineer: an autobiography, 1883. 

Fig. 28. Os apenides de Arquimedes na Lua, fotografados pela equipa do Apollo 15, com uma Hasselblad EF a 

31 de Julho de 1971 

Fig. 29. The power of Ten, Charles and Ray Eames, IBM.  


