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Resumo 

 

O advento da fotografia proporcionou ao Homem a captação do instante e, 

consequentemente, modificou a relação e o modo de ver e encarar tudo o que o 

rodeia. Ao mesmo tempo, criou a ilusão de que a partir dessa captação do instante é 

possível controlar e congelar o tempo para a eternidade, mas inconscientemente, 

vivemos com o medo constante do esquecimento, do desaparecimento e, 

inevitavelmente, da morte. Para combater isso, criamos mecanismo que preservem ao 

máximo o passado e o presente, e outros que prolonguem o futuro.  

Se por um lado utilizamos a fotografia com o principal objectivo de 

preservação de todas as memórias íntimas e familiares, no nosso dia-a-dia elaboramos 

listas numa perspectiva funcional de lembretes, mas no fundo a ideia de continuidade 

e extensão das listas, afasta-nos da qualidade de finito. Esta noção propaga-se para 

questões tão familiares como o conceito de colecção e, no âmbito da fotografia, está 

presente na necessidade que temos de registar, catalogar e organizar em álbuns todas 

as imagens que representam e formulam a nossa identidade pessoal, familiar e 

colectiva. Este processo ritualista é orientado por modelos e convenções sociais. 

Desta forma, registamos nascimentos, casamentos, momentos de lazer, viagens, 

momentos significativos que através da impressão em papel fotográfico, a que 

podemos recuar relembrando esses momentos sempre que quisermos. 

Fotografamos, coleccionamos e organizamos em álbuns de fotografia as 

imagens que narram e geram memórias. Habitualmente está implícita uma leitura 

horizontal dos álbuns de família, ou seja, há uma forte tendência para organizá-los 

cronologicamente, facilitando à identificação individual e colectiva. A dissertação 

teórico-prática Álbuns e Listas: sobreposição física da memória nas fotografias de 

uma família propõe a desconstrução dessa leitura horizontal, propondo um 

questionamento em profundidade na extensão temporal de uma lista proveniente da 

história em fotografias de uma família. 
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Abstract 

 

The arrival of photography allowed mankind to capture the moment, therefore 

changing the way it sees and relates to everything around it. Simultaneously, it also 

created the illusion that from the capture of that moment it became possible to freeze 

time forever, even though unconsciously, we live with constant fear of oblivion, of 

disappearing and, ultimately, death. To counter this, we created mechanisms that 

conserve the past and the present and some others that extend the future. 

  If we use photography with the main intent of keeping intimate and familiar 

memories, on a day to day basis we also use little reminders as a more practical tool, 

still, the idea of continuity and extension remains to keep us away from the notion of 

an ending. This notion spreads to simple and mundane actions like the concept of 

collecting and, regarding photography, reflects on the need we have to register, 

catalog and organize albums of all the images that represent and build our personal, 

familiar and collective identity. This ritual process is also shaped by social models 

and guidelines. Therefore, we capture births, weddings, leisure activities, trips and 

any moment of significance to which we can return to and reminisce whenever we so 

desire after we trap it in photographic paper. 

We photograph, collect and organize in photo albums the images that narrate 

and build memories. Usually, an horizontal reading of a family albums is implicit, 

meaning, there's a strong tendency to organize them chronologically, making it more 

relational to the individual and the group. The theoretical-practical dissertation 

Álbuns e Listas: sobreposição física da memória nas fotografias de uma família 

means to undo that horizontal reading, by offering a deep questioning of the time 

frame of a list delivered through the story in pictures of one family. 

 

 

Keywords: list, collection, family album, accumulation, memory 
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Introdução 

 

O Álbuns e Listas: sobreposição física da memória nas fotografias de uma 

família é o aprofundar teórico-prático de um projecto feito no segundo ano da 

licenciatura de Arte e Multimédia, para a disciplina de Escrita Criativa. No projecto 

em questão, Álbum de Família (Fig. 01), foi desenvolvido um álbum de fotografias 

de uma filha que via surgir o primeiro caso de Alzheimer na família. A peça era 

composta por um álbum de fotografias e um envelope que continha uma declaração 

médica referente ao estado de saúde do pai da personagem principal. O álbum foi 

montado seguindo a premissa da sua desconstrução, ou seja, ao folhear o álbum o 

espectador tinha, através do tipo de fotografias e sua disposição, a noção do 

desenrolar dos três estágios da doença de Alzheimer. A partir das fotografias da 

minha família, recriei um novo universo familiar para a elaboração do álbum desta 

família ficcionada. Pelo facto de ter vivenciado três casos, muito próximos, de doença 

de Alzheimer, a escolha do tema recaiu fortemente na tentação de conseguir criar um 

mecanismo auxiliar de memória, perceber e desenvolver essa capacidade intrínseca 

da fotografia. 

A humanidade persiste em tentar captar o sentido do incompreensível e do 

infinito. Essa necessidade, explica Umberto Eco em entrevista ao Jornal i, deve-se a 

um limite que todos temos, “(...) um limite muito desanimador e humilhante: a morte. 

Por isso gostamos de tudo o que para nós não tem limites e que, portanto, não tem 

fim. É uma fuga que nos distrai de pensar na morte. Gostamos de listas porque não 

queremos morrer” (Eco, 2009). Poucos de nós têm essa consciência, mas 

praticamente tudo contém uma lista, seja escrita à mão, digital ou até mesmo um 

rabisco nas costas de um envelope ou de um guardanapo. As listas são reconfortantes, 

estabelecem uma ordem, uma agenda. Clarificam e catalogam. As pessoas criam 

listas para impor ordem e reforçar um argumento, expressar uma opinião ou, 

simplesmente, fazer um inventário (Kirwin, 2010: 9). A ideia mais imediata que 

temos de lista recai na sua função de memorando. Há quem adopte o pequeno 

caderno de notas, outros os post-it, um pedaço de papel, há até quem escreva 

directamente na mão dois ou três itens para não se esquecer. A nova era das 

tecnologias proporciona, cada vez mais, mecanismos de auxílio à memória. Temos ao 
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nosso dispor uma série de aplicações desenvolvidas tanto para computadores como 

para os telemóveis que facilitam a criação de listas e lembretes. O antigo cordel no 

dedo, ensinado pelos avós, caiu em desuso.  

Todos criamos listas, desde a mais recorrente lista de compras à lista das 

“Sete Maravilhas do Mundo”. Por isso mesmo, a lista é vista sem grande 

profundidade, é um acto básico, acessível a todos. Foi com alguma dificuldade que 

foi possível tratar e desenvolver este assunto, pois é escassa a documentação, assim 

como teóricos que pensem e escrevam sobre o conceito de listas. Foi recebida, com 

grande entusiasmo, a indicação do livro A Vertigem das Listas de Umberto Eco, 

referência essencial para iniciar e desenvolver a dissertação da obra Álbuns e Listas: 

sobreposição física da memória nas fotografias de uma família. Um dos poucos 

teóricos, se não o único, que pensa as listas e demonstra a qualidade prática, mas 

também o carácter poético das listas. As dificuldades em encontrar bases teóricas 

para sustentar e aprofundar conhecimentos sobre este tema, levaram-me a falar com 

várias pessoas sobre esta mesma dificuldade. Foi-me, então oferecido, com grande 

surpresa, o livro de Liza Kirwin, Lists: To-dos, Illustrated Inventories, Collected 

Thoughts, and Other Artists' Enumerations from the Collections of the Smithsonian’s 

Archives of American Art. O livro que em si é uma lista das listas criadas por várias 

personalidades e artistas, como Man Ray, Vito Acconci, Samuel Beckett, Joan Miro, 

Pablo Picasso, entre muitos outros; um total de cinquenta e nove nomes que de 

alguma maneira se deixaram entregar às especificidades e ao curioso universo das 

listas. Nas mãos de um artista, uma lista pode tornar-se um valioso documento do 

processo artístico ou, em si mesma, uma obra de arte. 

 A fotografia, assim como qualquer género de lista, tem um papel fundamental e 

subentende a construção de memória. A fotografia veio permitir captar o instante, 

iludindo-nos para a possibilidade de controlarmos e congelarmos o tempo para a 

eternidade. Remetendo para a ideia de Eco, exposta no inicio do texto, a fotografia 

pode ser vista também como “(...) uma fuga que nos distrai de pensar na morte” (Eco, 

2009). Os avanços tecnológicos surgem cada vez mais rápidos, hoje em dia temos a 

possibilidade de tirar um sem-número de fotografias, ver no mesmo momento e 

apagar aquelas que não queremos. As fotografias de família são, sem dúvida, uma das 

formas de utilização mais praticadas. É frequente existir em todas as casas uma 

estante ou prateleira reservada aos álbuns de família ou caixas e gavetas repletas de 

imagens soltas. Criamos os nossos próprios álbuns, mas ao longo do tempo vamos 
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adquirindo os álbuns e fotografias soltas dos nossos avós ou tios-avós. Ao 

apropriarmo-nos dessas fotografias aumentamos a nossa própria colecção pessoal e 

familiar. A ligação afectiva e íntima que criamos com estas imagens situa-se ao 

mesmo nível da relação de imediato apego que um coleccionador cria com o objecto 

adquirido, como é possível verificar nas ideias desenvolvidas no subcapítulo 1.2., a 

partir da obra de Jean Baudrillard, O Sistema dos Objectos, e a referência à obra The 

Birthday Ceremony de Sophie Calle. 

 É desenvolvido, a partir de um paralelo com a noção de colecção, o conceito de 

álbum de família, exposto no subcapítulo 1.3., como repositório de afectos, 

intimidades e memórias. Organizados cronologicamente ou seguindo uma montagem 

temática ou, simplesmente, aleatória, os álbuns e as fotografias de família supõem, 

habitualmente, a utilização de códigos visuais estereotipados, ou seja, códigos 

determinantes para o papel social e familiar de um determinado grupo. 

Contrariamente, a prática fotográfica por parte de organismos de serviço público, 

como é dado em exemplo, no desenvolvimento do subcapítulo acima referido, 

começa a ser recorrente no trabalho da polícia francesa no último quartel do século 

XIX. As metodologias criadas por Alphonse Bertillon demonstram novas formas e 

princípios de sistemas de identificação social e, especificamente, criminal. São 

desenvolvidos dois pontos de vista em relação às práticas fotográficas, por um lado, o 

universo das fotografias de família, memórias encenadas que induzem a poses e 

atitudes sociais; por outro, uma prática fotográfica assente em métodos e 

necessidades objectivas, que reproduzissem com clareza e rigor o resultado final. 

 O universo da fotografia vernacular e, por outro lado, da apropriação de 

imagens, dá o mote para o segundo capítulo. Considerando a essência da fotografia 

como sendo o duplo do real, ou seja, a realidade é reproduzida pela capacidade da 

fotografia de fixar e congelar o momento, adquirindo a intemporalidade da acção. A 

standardização da tecnologia, proporcionou a democratização da prática fotográfica. 

A fotografia vernacular, caseira, é a mais praticada. A partir das ideias de Geoffrey 

Barchen, que considera esta prática das mais importantes para o conhecimento e 

entendimento das relações humanas, mostra-se relevante fazer uma ponte para os 

estudos de Pierre Bourdieu sobre o carácter social da fotografia, em especial o estudo 

“O Camponês e a Fotografia”. O estudo aborda o aparecimento da fotografia no seio 

de uma comunidade camponesa. A aceitação e adopção da prática fotográfica cingiu-

se, inicialmente, às cerimónias de casamento, comemorações da vida familiar e 
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colectiva. A fotografia fornece os meios para eternizar e solenizar o momento, assim 

como reafirmar a unidade e imagem do grupo. O conceito de identidade colectiva é 

desenvolvido a partir da referência à exposição Instants Anonymes de 2008, no 

Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (França). O projecto propunha 

a criação de um enorme repositório de fotografias privadas, de amadores ou 

coleccionadores, em suma, a criação de um grande álbum de família, que nos 

encaminhou para a mítica exposição internacional do Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque, intitulada A Família do Homem. 

 Nome incontornável no âmbito da apropriação de imagens, a artista Rosângela 

Rennó abre o primeiro subcapítulo, 2.1., com a obra O Arquivo Universal e Outros 

Arquivos. Um projecto de 1992 que a artista desenvolve até aos dias de hoje, que 

consiste na recolha e apropriação de fotografias perdidas. Esta recolha de imagens já 

proporcionou a concretização de várias obras, sobre variadíssimos temas. Uma das 

obras desenvolvidas a partir de algumas das imagens é Bibliotheca, de 2002. Para 

fechar o capítulo dedicado aos artistas que a nível conceptual circundam todo o 

imaginário de Álbuns e Listas: sobreposição física da memória nas fotografias de 

uma família, convoca-se Christian Boltanski, que trabalha a apropriação e as questões 

da memória num âmbito autobiográfico. O artista pensa a memória como sendo a 

principal forma de dar vida ao passado, desta forma, pondo constantemente em jogo a 

credibilidade do espectador. As questões de verdade e realidade dos factos 

apresentados encontram-se sempre num patamar fortemente ambíguo; Boltanski ilude 

sistematicamente o espectador. 

 A terceira e última parte da dissertação teórico-prática recai na metodologia e 

materialização da obra em si. É feita a descrição técnica e posterior apresentação 

conceptual da ideia desenvolvida, com o exemplo de mais uma referência artística, 

Idris Khan. O percurso artístico de Khan é referência a nível técnico e de concepção 

da parte prática da dissertação. Assim como para Álbuns e Listas: sobreposição física 

da memória nas fotografias de uma família, o artista britânico recorre a inúmeras 

camadas de imagens sobrepondo-as por forma a comprimir o tempo. A apropriação 

de imagens e fotografias permite, não definir o trabalho como fotografia, mas utilizar 

esse mesmo meio para criar algo que existe de facto na superfície do papel, mas que 

não pode ser transportado para o momento retratado e isolado no tempo. 

 Os critérios metodológicos utilizados na elaboração da dissertação teórico-

prática foram: as citações presentes no corpo do trabalho strictu sensu são 
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apresentadas entre aspas, optando-se pela utilização da versão original; citações de 

maior dimensão são apresentadas afastadas do texto, novamente na versão original. 

Os títulos de obras e exposições são apresentados em itálico; determinadas palavras 

mantêm-se na língua materna, como é exemplo post-it ou layer; algumas expressões 

de cariz não literal são também apresentadas em itálico; quando se cita ou são 

referenciadas outras obras, são identificadas apenas através de três elementos: apelido 

do autor, ano de edição da obra e página(s). As referências bibliográficas electrónicas 

são identificadas por autor e ano ou em nota de rodapé. As notas de rodapé incluem 

também informações e explicações adicionais ao texto. 

 

 

 1. Listas 

 

 Quem nunca fez uma lista de supermercado? Vivemos na era da informação 

rápida e acessível, o tempo é fugaz e as nossas necessidades de organização 

aumentam. Deixámos de lado o cordel preso ao dedo como forma de lembrete, mas 

desde o pequeno post-it, agendas, ao alarme do telemóvel e aos blocos de notas 

deixados no desktop do computador, não conseguimos deixar de listar tudo o que 

precisamos de fazer. Para ajudar a manter o ritmo e a criar objectivos, enumeramos 

tudo quanto possível, acreditando assim que vamos conseguir cumprir todos esses 

objectivos, ou pelo menos temos essa responsabilidade. É a nossa memória externa. 

 Uma das mais antigas e famosas listas que conhecemos corresponde aos Dez 

Mandamentos. Uma lista de leis que segundo a Bíblia, terá sido originalmente escrita 

por Deus em tábuas de pedra e entregue ao profeta Moisés. Umberto Eco aponta as 

listas como elementos chave na origem da cultura, uma vez que fazem para da 

história da arte e da literatura. Para Eco, o objectivo da cultura é tornar o infinito 

compreensível. Para criar ordem e captar o sentido do incompreensível, recorremos a 

listas e catálogos, utilizamos dicionários e enciclopédias; num sentido mais prático, 

como as listas de compras, telefónicas ou ementas, ou num sentido mais subjectivo, 

como os museus e colecçõs (Eco; 2009). Dando como exemplo as obras apontadas 

por Eco, encontramos na história da literatura uma série de autores nos quais a 

utilização da lista é evidente: Homero, James Joyce e Thomas Mann. Na Ilíada, 

Homero utiliza comparações para dar a noção do tamanho do exército grego: “Tal 

como um grande incêndio de floresta, rugindo no topo de uma montanha, se avista ao 
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longe, assim também, ao marcharem, o brilho das armaduras iluminava o 

firmamento” (Eco, 2009). Insatisfeito com o resultado, enumera muitos dos nomes 

dos generais e dos seus navios. Mas, mesmo assim, esta enumeração sugere uma 

materialidade aparente do infinito, ou seja, aparentemente, a lista é finita. Não é 

possível dizer com certeza, o número de homens por comandante, pois a partir de 

algo imensamente grande e desconhecido, a solução passa por elaborar um elenco 

como exemplo ou alusão, deixando o leitor imaginar todo o conjunto. Eco considera 

que poderíamos, à primeira vista, ter a forma como característica das culturas 

modernas, que conhecem o mundo que as rodeia e do qual definiram a ordem; por 

outro lado, a lista será típica das culturas primitivas, que ainda têm uma imagem 

imprecisa do universo e, assim, limitam-se a alinhar as muitas propriedades que 

sabem nomear sem tentarem instaurar uma relação hierárquica (Eco, 2009: 17). 

 

 

1.1. Lista Prática vs. Lista Poética 

 

 É importante fazer referência à distinção feita por Umberto Eco entre lista 

prática e lista poética. Como exemplo de lista prática temos uma lista de compras, de 

tarefas ou de datas de aniversário, uma lista dos sítios a visitar numa cidade, uma 

ementa de um restaurante, um inventário dos objectos e dados de um arquivo ou 

museu, ou o dicionário que compila todas as palavras e termos de uma determinada 

língua. Eco atribui três características às listas práticas: são puramente referenciais, 

ou seja, remetem para objectos reais, e têm o objectivo puramente prático de os 

nomear e catalogar; como explica no capítulo, "Há Listas e Lista": se estes objectos 

não existissem, a respectiva lista não faria sentido. Uma vez que dizem respeito a 

objectos existentes do mundo exterior e, por isso, conhecidos, estas listas são finitas. 

Se os objectos e elementos estão fisicamente presentes num determinado lugar, têm 

um número definido. Por último, são listas inalteráveis: por exemplo, não seria 

correcto acrescentar a um catálogo de um museu uma obra que não fizesse parte do 

seu acervo. Em resumo, uma lista prática representa, a seu modo, uma forma; atribui 

unidade a um conjunto de elementos, mesmo que díspares, pois são ontologicamente 

aparentados ou são-no por deles se esperar que estejam no mesmo lugar ou ainda por 

constituírem o objectivo de um dado projecto (Eco, 2009: 116). E, por isso, todas as 

coisas que precisamos do supermercado, todas as tarefas daquele dia, todos os 
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convidados para a festa, entre outros, compõem um conjunto aceitável. Desde que 

determinado o critério para a elaboração da lista, nenhuma lista prática é 

incongruente e, apesar de finita, é extensível, como é exemplo a lista telefónica. Esta 

noção de limite de uma lista, pode ser vista não como o infinito de uma lista, mas 

como a criação de novas listas. Assim, ao acrescentar elementos à lista de 

supermercado, consideramos ainda a primeira lista como finita e temos, sim, duas 

listas para nos guiarmos. O acréscimo de novos dados faz surgir novas listas, por isso, 

todos os anos temos listas telefónicas actualizadas, nunca recebemos apenas os novos 

contactos desse ano. 

 São evidentes as razões que nos levam a fazer listas práticas, mas qual a 

motivação que nos leva a fazer listas poéticas? Eco considera que essa motivação está 

assente num limite muito desanimador e humilhante, ao qual não temos como dar a 

volta: a morte. Por este motivo, tentamos agarrar-nos a tudo o que não tem limites, ou 

seja, não tem fim. Como afirma Eco, é uma fuga que nos distrai de pensar na morte 

(Eco, 2009). É o caso da incapacidade de enumerarmos algo que não conseguimos 

controlar e denominar; por exemplo o catálogo dos navios de Homero. Em parte, toda 

a obra de Homero trata do inalcançável e do inexprimível. Desde sempre tivemos um 

fascínio pelo infinito e pelo inalcançável; quando estamos perante algo que nos 

deslumbra, pensamos que não existem palavras que possam descrever esse 

sentimento ou sensação. Apesar disso, não deixamos de descrever o momento, 

recorrendo assim à enumeração do que vemos. Umberto Eco dá o exemplo dos 

amantes: temos uma grande dificuldade, um défice de linguagem, em exprimir os 

nossos sentimentos, mas não é por isso que deixamos de dizer. Fazemos listas: os 

teus olhos são tão belos, a tua boca também, e os teus cabelos; adoro os teus ombros, 

e por aí adiante, um rol de características infindáveis. 

 Sem nos darmos conta, somos criados no contexto de uma lista. Uma lista com 

passado, presente e futuro: a família. Somos sempre mais um termo da lista. A 

representação mais imediata destas listas, está nos inúmeros álbuns de família onde 

compilamos todas as fotografias que ao longo das décadas vão sendo a memória e 

narração de uma dada lista. Avós, pais, filhos e primos, festas, convívios, os animais 

de estimação, fazem todos parte das memórias, histórias e fragmentos de um álbum 

de família. Somos todos fragmentos de uma lista que não tem fim. É esta noção de 

lista e fragmento que vou explorar ao longo do texto. 
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 1.2. Da Lista à Colecção 

 

 Desde sempre tivemos a necessidade de guardar objectos de forma a preservá- 

los. A ideia de colecção pode ser vista apenas como uma forma de entretenimento, 

um hobby ou, por outro lado, de uma forma mais complexa, como uma ciência que 

desenvolve a aprendizagem e o conhecimento. A colecção enquanto categoria de 

conhecimento, teve um papel essencial na qualificação do processo de apropriação de 

objectos e elementos de culturas e sociedades primitivas. Os grandes acervos, quer 

particulares, quer de museus e arquivos, começaram como pequenas colecções 

privadas. 

 Aquando das descobertas por parte dos europeus dos povos e civilizações 

primitivas, os primeiros objectos descobertos e trazidos para solo europeu, vieram 

como representantes de fragmentos de uma realidade desconhecida e estranha. Com a 

chegada destes objectos era possível dar a conhecer parte dessa realidade. Pela sua 

estranheza, estes objectos foram vistos como curiosidades, objectos raros, 

extraordinários e exóticos, expostos nos tão famosos gabinetes de curiosidades que se 

multiplicaram desde o século XVI ao século XVIII (Fig. 02). O historiador e filósofo 

polaco Krzysztof Pomian, descreve estes gabinetes como espaços de coisas raras, 

excepcionais, misturadas com todo o tipo de artefactos, e fragmentos de outros, como 

elementos naturais, plantas, animais e minerais, sem existir qualquer distinção entre 

eles, 

  
... des tableaux; des sculptures; des divinités, oracles et idoles des Anciens; des habits de 
diverses nations; des instruments anciens de sacrifice des urnes des lampes; des médailles des 
anciens omains et des énitiens illustres; des anneaux et des sceaux des Égptiens ornés de 
scara ées d em l mes et d autres signes taillés dans des gemmes et des pierres; des choses 
naturelles pures, mixtes et composites; des buccins, des coquilles et des conques de diverses 
parties du monde; des minéraux; des choses curieuses venues des Indes et d autres régions du 
monde tant orientales qu occidentales; des livres illustrés de chronologie, des estampes, des 
animaux, des poissons et des oiseaux, des plantes et des fleurs (Pomian, 1987: 86). 

 

Subjacente à apropriação de todos estes objectos e à sua classificação como 

“curiosidades” está a questão das listas. Foi também no século XVI que surgiu, pela 

primeira vez, a noção de herbário, como colecção de plantas secas e cosidas em 

papel. Estas colecções pretendem determinar uma ordem dos exemplares de plantas 
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colhidas, para conservação, assim como torná-las objectos de pesquisa e estudo. É 

curioso fazer uma breve pesquisa no Herbário do Departamento de Botânica da 

Universidade de Coimbra1; após uma breve descrição, temos uma lista do acervo do 

Herbário COI:  

 
1. A maior colecção em Portugal de plantas do mundo; 2. plantas Africanas (ex-colónias e 
outros países), colecção especialmente valiosa; 3. de longe a maior colecção de material de 
herbário de Portugal Continental; 4. Herbário histórico de Moritz Willkomm (1821-1895), 
professor em Praga, co-autor da primeira Flora da Península Ibérica, só agora actualizada com a 
publicação da obra Flora ibérica editada em Espanha. Esta colecção, conservada numa sala 
separada, é particularmente valiosa pelo número de exemplares tipo que possui; 5. colecção de 
Crytogamia especialmente valiosa pelos seus Fungos e Líquenes pois possuímos um número 
apreciável de exemplares tipo; 6. colecção valiosa de duplicados para troca de material com as 
melhores instituições estrangeiras da especialidade; 7. herbários históricos sob a forma 
encadernada; 8. colecção única e histórica de Rubus do especialista Henri Sudre (1862-1918) 
no qual baseou a sua obra Rubi europae (1908-1913); 9. um Seminário (colecção botânica de 
sementes) de 3072 espécies, todas identificadas; 10. uma colecção carpológica (de frutos) 
complementar a muitos exemplares de herbário. 

 

Os herbários pressupõem, assim, uma catalogação, que parte da enumeração ou 

listagem dos vários elementos naturais para a colecção do conjunto, sendo a sua 

definição uma lista de itens e características.  

 Jean Baudrillard, no seu livro O Sistema dos Objectos, considera que os nossos 

objectos do quotidiano são com efeito os objectos de uma paixão, a da propriedade 

privada (Baudrillard, 2006: 93). A relação afectiva que criamos com estes objectos é 

próxima da que estabelecemos nas relações e paixões humanas; “paixão temperada, 

difusa, reguladora, cuja importância no equilíbrio vital do individuo e do grupo, na 

própria decisão de viver pouco conhecemos” (Baudrillard, 2006: 93). Anteriormente, 

ficou definido, segundo Eco, a distinção entre lista prática e lista poética; Jean 

Baudrillard distingue num mesmo objecto duas percepções: uma mediação prática do 

objecto e o objecto abstraído da sua função; ou seja, todo o objecto tem duas funções: 

a de ser utilizado e a de ser possuído. Baudrillard explica, “a primeira depende do 

campo de totalização prática do mundo pelo indivíduo, a outra um empreendimento 

de totalização abstracta realizada pelo indivíduo sem a participação do mundo” 

(Baudrillard, 2006: 94). A restrição prática do objecto, a noção objectiva de máquina, 

confere-lhe um estatuto social. Por oposição, o objecto quando abstraído da sua 

funcionalidade, passa a ter um cariz subjectivo, tornando-se um objecto de colecção. 

A posse do objecto nunca está num plano singular, ou seja, não se consegue manter a 

��������������������������������������������������������
1 sigla internacional: COI 
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unidade por muito tempo, existe a necessidade de fazer suceder uma nova paixão. A 

procura de novos objectos que se relacionem uns com os outros, leva-nos a uma 

necessidade intrínseca, a de organizar. A organização origina a colecção.  

 Para Baudrillard, “não se coleccionam quadros de mestres como se 

coleccionam anéis de charuto” (Baudrillard, 2006: 111); existe uma grande diferença 

entre o conceito de colecção e o de acumulação. Baudrillard considera como estado 

inferior o da acumulação. A colecção, essa, emerge da cultura: visa objectos 

diferenciados que têm frequentemente valor de troca, que são “objectos” de 

conservação, de comércio, de ritual social, de exibição. Estes objectos são 

acompanhados de projectos. Sem cessar de remeterem uns para os outros, incluem 

neste jogo uma exterioridade social de relações humanas. (...) Tanto quanto pela sua 

complexidade cultural, é pela falta, pelo inacabado que a colecção se separa da pura 

acumulação (Baudrillard, 2006: 111-112). A relação do coleccionador com o objecto 

adquirido é uma relação íntima e de imediato apego, uma tentativa remota de ligação 

ao passado e detenção de poder, pela apropriação de algo sem valor, transformando-o 

num objecto valioso de uma determinada colecção. Toda a colecção é uma lista de 

elementos ou objectos que apesar do tipo de organização a que foram sujeitos, 

habitualmente por via cronológica, transportam uma data e um lugar.  

 Nos anos 90 a artista francesa Sophie Calle apresenta a peça intitulada The 

Birthday Ceremony. No livro Double Game, a artista apresenta a peça, 
 

On my birthday I always worry that people will forget me. In 1980, to relieve myself of this 
anxiety, I decided that every year, if possible on October 9, I would invite to dinner the exact 
number of people corresponding to my age, including a stranger chosen by one of my guests. I 
did not use the presents received on these occasions. I kept them as tokens of affections. In 
1993, at the age of forty, I put an end to this ritual. (Calle, 1998: 196) 

 

 Durante treze anos Calle reuniu, em cada jantar do seu aniversário, todas as 

ofertas que recebeu. Depois de abertas, as ofertas eram guardadas numa cabina de 

vidro. Desde livros, cartas, garrafas de vinho, objectos roubados em restaurantes, 

trabalhos artísticos, chocolates, entre outros. Todos os presentes foram descritos 

numa lista escrita no vidro de cada cabina. Fechados, mas vistos através de um vidro, 

estes objectos tornaram-se objectos de desejo e frustração para os espectadores: não 

podem tocar, saborear, retirar da cabina. Cada cabina representa uma colecção 

correspondente às ofertas recebidas em cada aniversário (Fig. 03). 

 Como Sophie Calle, construímos, ao longo dos anos, os nossos pequenos 
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repositórios afectivos. Um dos exemplos imediatos é a relação que criámos com a 

imagem fotográfica. A fotografia permitiu fixar vários momentos da vida íntima e 

social de várias gerações, que durante décadas guardavam essas imagens em livros de 

folhas grossas de cartolina, protegidas com folhas de papel de seda ou vegetal com 

relevos e texturas, e encadernações de capa rígida verde, azul, branca com 

ornamentos dourados. Livros grandes, médios e pequenos, denominados álbuns. A 

noção de álbum está, portanto, intimamente, ligada à ideia de colecção. Por sua vez, a 

colecção remete para a reunião de objectos da mesma natureza, compilação, 

agrupamento. A ideia de álbum de família tão pouco se relaciona com acumulação, 

requerendo uma organização cronológica ou por acontecimentos. Ambas as formas, 

cronológica ou por acontecimento, são, indirectamente, listas de um álbum; seja o 

caso de uma organização cronológica onde temos a história e memórias de uma 

família narrada por datas, ou o caso de acontecimentos: os aniversários, os natais, as 

férias. Este ponto será desenvolvido no subcapítulo seguinte.  

 

 

 1.3. Da Colecção ao Álbum 

 

 Até ao século XIX, apenas uma minoria de pessoas possuía uma imagem ou 

representação de si mesma, por via da pintura de retrato individual ou de grupo. É 

questionável a fidelidade dessas representações, uma vez que pelo acto pictórico 

todos os defeitos ou características podem ser retocados; o surgimento da fotografia e 

da cultura do retrato fotográfico, veio permitir um automatismo na captação da 

realidade. E por isso, a fotografia ganhou cada vez mais terreno no seio da burguesia 

do século XIX, fazendo surgir um crescente aparecimento dos estúdios fotográficos. 

Os fotógrafos recorrem a vários elementos para encenar e retocar todo um cenário 

social e, muitas vezes, familiar. Recorrem a acessórios artísticos, como peças de 

mobiliário, colunas, tapetes e cortinados, plantas e peças de arte, assim como têm 

atenção à pose, postura e vestuário. 

 O álbum de fotografias constituir-se-á no contador destas representações e 

memórias ficcionais. As páginas de um álbum contam comemorações e episódios da 

vida íntima e privada da burguesia: casamentos, nascimentos, aniversários, 

baptismos; férias no campo e na praia, almoços e festas privadas, o carro novo, o 

passeio no jardim. São páginas de folhas amareladas que guardam pedaços de 
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imagens, fotografias de vários tamanhos, mas também recortes de jornais e revistas, 

bilhetes, cartas, telegramas e postais. “As imagens do passado, postas em ordem 

cronológica – a ordem lógica da memória social –, evocam e comunicam memórias 

de eventos que devem ser preservados porque o grupo os vê como um facto de 

unificação” (Melendi, 2003: 28). Os álbuns são repositórios de memórias e indícios 

que caracterizam a história de uma família; organizados cronologicamente, supõem 

uma narrativa que raramente o é, ou seja, sempre que são abertos e revistos, a procura 

é sempre feita a partir de uma fotografia específica – o décimo aniversário, o jantar de 

natal de um determinado ano, o casamento –, ou adoptamos folhear os álbuns 

aleatoriamente, consoante as memórias e recordações que nos ocorrem; voltamos 

páginas atrás, deixamos passar outras à frente. 

 Com o passar de gerações, os álbuns de fotografia ou álbuns de família, 

adquirem, inevitavelmente, um estatuto de objectos afectivos e desejados. As 

fotografias adquirem o valor de relíquia e de objectos-fetiche, assim como certos 

objectos, tais como os brinquedos de infância, a primeira roupinha ou até os 

primeiros dentes de leite guardados religiosamente pelos nossos pais e, 

posteriormente, por nós. Estas fotografias adquirem a capacidade de testemunhar os 

momentos mais importantes e significativos da história da nossa vida e em manter 

presente a lembrança de todos aqueles com quem criámos laços de afecto ou fizeram 

parte desta história. Mesmo com o avanço do tempo, não podemos negar que se 

mantém um processo ritualista, orientado por modelos e convenções sociais que 

determinam o comportamento de cada um, ou seja, as fotografias de família supõem, 

na maior parte das vezes a utilização de códigos visuais estereotipados que 

determinam o papel social e familiar. Desta forma, é compreensível e aceitável que 

toda a memória proveniente das imagens de família seja uma memória encenada e 

mitificada em momentos datados e que foram construídos e determinados pelas 

convenções que induzem a poses e atitudes sociais. 

 Em oposição a esta realidade encenada surge, paralelamente, pela primeira vez, 

por parte de um organismo de serviço público, o interesse pela fotografia. A polícia 

francesa foi a primeira instituição a tirar partido da fotografia como registo 

documental, útil e preciso para o controle do crescente ritmo da vida urbana, 

principalmente na identificação judiciária. Alphonse Bertillon, um funcionário da 

polícia parisiense, no último quartel do século XIX, é o responsável pelo primeiro 

sistema de organização e catalogação dos dados de identificação e investigação 
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policial. Uma das questões principais centrava-se na postura do sujeito fotografado, 

Bertillon procurava clareza e objectividade na imagem. Assim, o autor considera que 

na fotografia judicial para se obter um resultado claro e preciso é necessário pôr de 

parte todas as preocupações estéticas, e centrar a atenção unicamente num ponto de 

vista científico e, sobretudo, policial. Para isso, estabeleceu restrições que limitam o 

processo fotográfico: distância focal normalizada, iluminação plana e uniforme e 

distâncias fixas entre a máquina fotográfica e o modelo (Fig. 04). A fotografia de 

perfil permitiria a verificação da contingência da expressão. Não havendo lugar para 

o circunstancial e para o idiossincrático, o fotógrafo é um mero operador, um 

trabalhador sem espaço para poder criar e cuja única preocupação era a concretização 

de uma “imagem justa” (Mah, 2003: 43). 

 O crescente interesse e desenvolvimento das ciências para melhor conhecer e 

compreender o Homem, reforçou e alimentou as ideias de Bertillon. Fascinado pelo 

estudo antropológico, estabeleceu novos sistemas de identificação que viriam a 

estabelecer estereótipos criminais e sociais. Um dos primeiros critérios desenvolvidos 

por Bertillon foi considerar que era possível identificar todas as pessoas pela orelha 

direita, elaborando, assim, um “boletim sinalético” com todos os tipos de orelha e a 

respectiva classificação. Recorrendo à fotografia do perfil da cabeça obtinha a 

configuração das orelhas, tornando este processo um dos mais praticados pela polícia 

e, posteriormente, adoptado pelos serviços de emigração (Fig. 05). Após este registo 

fotográfico classificado, Bertillon elabora uma listagem de medidas do corpo – altura, 

comprimento do pé, do braço e dos dedos –, cor dos olhos, do cabelo e da pele. Estas 

medidas de um determinado indivíduo eram partilhados telegraficamente para vários 

pontos do país, criando uma rede de informação única e de referência. Mais tarde, 

Bertillon procura, a partir das medidas antropométricas já definidas, criar uma 

combinação de medidas que permita determinar uma chave única para a identificação 

dos indivíduos, ou seja, Bertillon sustenta a ideia de que as diferentes medidas se 

correlacionam (Madureira, 2003: 292). 

 Todas estas preocupações supõem uma finalidade que o próprio Bertillon define 

como “(…) producir la imagen que sea más fácil de reconocer, la que resulte más 

fácil de identificar en relación con el original” (Naranjo, 2006: 105) A metodologia 

para identificar um indivíduo não podia ser feita tendo em conta um curto prazo, era 

necessário ter em consideração a necessidade de reconhecer esse mesmo indivíduo 

muitos anos depois. Daí a importância de estabelecer regras para que os registos 
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fotográficos cumpram o seu papel decisivo na identificação presente, passada e 

futura. A utilização da fotografia de perfil traz menos desvantagens no 

reconhecimento do sujeito que as fotografias frontais e de três quartos. Uma vez 

colocado o sujeito exactamente de lado, reduz-se a imagem à mínima expressão; com 

o indivíduo de frente ou a três quartos dificilmente se consegue obter a mesma 

orientação do rosto ao repetir-se o processo. Em contrapartida, o reconhecimento por 

parte de pessoas próximas – familiares e amigos – é mais fácil a partir de uma 

fotografia com o rosto de frente, que uma imagem de perfil. Bertillon explica que, se 

por um lado, as poses de perfil são preferíveis para uma identificação linear, a 

experiência demonstra que os retratos frontais se reconhecem melhor, tanto pelo 

próprio sujeito2 como pelo público.3 Tendo em conta um largo distanciamento 

temporal, a fotografia de perfil tem uma melhor resposta na identificação, pois trata-

se de um corte anatómico que mostra várias particularidades e pormenores que nos 

distinguem uns dos outros (Fig. 06). 

 Bertillon preocupou-se também com a particularização e análise isolada dos 

referentes, ou seja, com a fragmentação dos elementos que compõem a identificação 

– orelhas, olhos, boca, nariz. Fez uma série de fotografias de pormenores que sugere 

como protótipo para estereotipar um dado criminoso, ou seja, a partir da comparação 

de uma série de orelhas ou de bocas, identifica uma forma anatómica matriz que, 

segundo ele, caracteriza um tipo de criminoso. Na identificação seguinte, se um 

sujeito apresenta uma orelha ou boca com as mesmas características da imagem 

matriz, anteriormente estipulada, então é decerto um criminoso (Fig. 07). Para 

sustentar estas ideias, Bertillon recorreu à sobreposição de imagens – sobrepôs várias 

fotografias de orelhas, por exemplo – para obter a sua matriz, tendo também sempre 

em consideração a importância da iluminação para cada fotografia. Para retratos 

frontais, Bertillon colocava a iluminação sobre o sujeito vinda, principalmente, do 

lado esquerdo e ligeiramente de frente. Para os retratos de perfil, jogava com duas 

opções: uma iluminação totalmente frontal ou uma iluminação na parte de trás. 

(Naranjo, 2006: 110) 

 Com efeito, a metodologia e processo de identificação criada por Bertillon, 

��������������������������������������������������������
2 O conhecimento que temos da nossa fisionomia, em grande parte, deve-se à imagem que vemos num espelho. O nosso rosto 
habitualmente vemos de frente,  e raramente de três quartos. 
3 “(…) si las poses de perfil son preferibles para la identificación lineal, la experiencia nos demuestra que los retratos de cara se 
reconocen mejor, tanto por el proprio sujeto como por el público.” in Alphonse Bertillon, La Fotografía Judicial, 1890 (Naranjo, 
2006: 108) 
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abriu caminho à criação do primeiro sistema rigoroso de catalogação arquivística 

(Fig. 08). Por oposição ao romântico processo do álbum de família, adoptado pela 

burguesia, os organismos institucionais procuravam uma objectividade e clareza dos 

dados obtidos pela fotografia, assim como uma maior facilidade e transparência no 

processo de procura e organização desses mesmos dados. Apesar disso, em ambos, 

está muito presente a ideia do inacabado, ou seja, na elaboração de um álbum, como 

no arquivamento definido por Bertillon, o sujeito é sempre mais um termo da lista. 

Esta noção está também bastante presente no conceito de colecção onde há uma 

obsessão e ansiedade crescentes pelo último termo, que no caso do álbum de família, 

corresponde ao último nascimento. A partir dele desenrolam-se, novamente, os 

mesmos acontecimentos; na evolução da família está a continuidade da lista.  

 

 

2. Fotografia Vernacular 

 

Porquê coleccionar fotografias anónimas? A apropriação de imagens esteve 

sempre, de alguma maneira, ligada à criação e produção artística. O termo pertence à 

contemporaneidade, apesar de, em vários momentos na História da Arte ter sido um 

processo frequente, praticado por artistas tão diversos como Picasso, Georges Braque, 

Duchamp, Andy Warhol ou Robert Rauschenberg. 

 Recorrendo às ideias desenvolvidas no primeiro capítulo, poderíamos escrever 

a lista dos nomes relacionados com apropriação de imagens, como filtro para este 

capítulo. São de facto inúmeros os nomes, mas é de salientar as ideias apresentadas 

pelo australiano Geoffrey Batchen. Numa entrevista
4
, Batchen defende que a História 

da Fotografia não devia ser só dos grandes mestres, devendo, contemplar também a 

fotografia vernacular: as fotografias caseiras e familiares, uma vez que essas imagens, 

"condensam alguns dos nossos valores mais preciosos: as nossas noções de 

identidade e de relação com os outros" (Gomes, 2008). Apesar de em grande parte ser 

vista apenas como entretenimento, a fotografia vernacular é a mais praticada; a 

família é um dos principais motivos ou temáticas, por nós fotografado. Um dos 

estudos mais importantes e pertinentes que inserem a fotografia nas ciências sociais 

pertence a Pierre Bourdieu, sociólogo, antropólogo e filósofo francês, que em 

��������������������������������������������������������
4 Entrevista à revista P2, Público de Junho de 2008. 
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parceria com a historiadora de arte e sua mulher Marie-Claire Bourdieu, publicou o 

artigo “O Camponês e a Fotografia”. Bourdieu fez o trabalho de campo na tradicional 

aldeia de Lesquire, no Béarn (França), onde passou a sua infância. Este local, como 

ele próprio explica “(...) propiciava uma autêntica situação experimental, permitindo 

tanto estudar a difusão de uma tecnologia moderna num meio social camponês, como 

analisar as prováveis relações entre “citadinização [citadinization], a indução de 

hábitos urbanos, e o aparecimento e aumento da prática fotográfica” (Bourdieu, 2006; 

32). O autor começa por explicar a oposição entre vila ou bourg, com 264 habitantes 

em 1954 e os hameaux que ele define como “agrupamentos dispersos de quintas com 

um total de 1090 de habitantes, a nível de ecologia e morfologia, ou seja, a dimensão 

das famílias nas pequenas aldeias é muito superior, dominado todos os aspectos da 

vida local” (Bourdieu, 1965: 32). O aparecimento da fotografia no seio da população 

camponesa surgiu muito antes da prática fotográfica em si; os habitantes da vila 

encarregaram-se de ser o elo de ligação entre os camponeses da aldeia e a cidade. A 

utilização da fotografia foi massivamente explorada e obrigatória nas grandes 

cerimónias familiares, especialmente nos casamentos, uma vez que, afirma Bourdieu 

“(...) provê os meios para eternizar e solenizar estes momentos intensos da vida 

social, onde o grupo reafirma a sua unidade” (Bourdieu, 1965: 32) O aparecimento 

das fotografias de casamento, foi desde logo bem aceite e adoptada por toda a 

comunidade camponesa, contrariamente à noção da prática fotográfica que era 

associada à vida urbana. Na comunidade passou a ser frequente haver um homem, 

habitualmente jovem e solteiro, que fotografava, mas na vila existia mais do que um 

fotógrafo amador que fotografava com maior regularidade. Considerada pelos 

camponeses fútil, a prática fotográfica era vista como um capricho das pessoas que 

viviam na cidade; no entanto os camponeses toleravam mais aqueles que eram da 

cidade por tirarem fotografias do que os seus conterrâneos e nativos da aldeia que 

regressavam da cidade. Aceitavam e compreendiam o comportamento inovador e 

arrojado dos habitantes da cidade, mas era impensável e recusavam este 

comportamento por parte dos habitantes da vila que queriam apenas um 

reconhecimento próximo do dos citadinos. 

 A recusa na prática não afastou de todo a utilização da fotografia na vida desta 

província. Como foi mencionado anteriormente as fotografias de casamento foram 

aceites e adoptadas rapidamente. As fotografias de casamento representam um 

momento obrigatório de um ritual social. Bourdieu constatou que na maioria das 
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casas camponesas, grande parte das fotografias são guardadas em caixas e gavetas, 

excepto as fotografias de casamento e alguns retratos. A solenidade e intimidade 

subjacentes a estas imagens requerem um lugar da mesma categoria, um 

compartimento nobre para serem vistas apenas por aqueles que consideram mais 

próximos da família, como a sala de estar ou “(...) para as mais íntimas, como as 

fotografias  de parentes falecidos, o quarto, junto às imagens religiosas, como o 

crucifixo e o ramo benzido (Bourdieu, 1965: 35)”. É impensável para um camponês 

expor imagens tão solenes e que retratam membros da família a qualquer pessoa que 

os visita. Contrariamente, a pequena burguesia da aldeia confere às fotografias um 

valor afectivo e decorativo, ou seja, amplia e emoldura dando destaque a estas 

imagens que decoram as paredes da sala de estar juntamente com as recordações de 

viagens, por exemplo. Os espaços reservados a objectos que homenageavam ou 

glorificavam um dos membros da família, como medalhas ou prémios e diplomas 

escolares, passam a estar preenchidos por fotografias.  

 Um último ponto relevante e ao mesmo tempo curioso assenta na questão da 

pose adoptada por estes camponeses e a relação que estabelecem com a imagem 

fotográfica ou a imagem de si próprios. É curioso fazer um paralelo com o que expus 

anteriormente no caso de Bertillon: a importância dada à postura no acto fotográfico, 

na procura de clareza e objectividade para a interpretação do sujeito retratado. Neste 

caso, o camponês apresenta-se geralmente de frente, no centro da fotografia, de pé e 

em corpo inteiro, o que torna implícita uma distância respeitável. Bourdieu adianta 

ainda que esta “postura em frente à máquina fotográfica parece expressar os valores 

camponeses e, mais precisamente, o sistema de modelos que orienta as relações com 

os outros na sociedade camponesa” (Bourdieu, 1965: 37). O autor dá outros dois 

exemplos relativos a posturas tomadas para a fotografia, como é o caso de uma 

fotografia de casal, onde ambos se seguram pela cintura retratando uma pose 

nitidamente convencional, ou o caso das fotografias de grupo, onde se apresentam 

juntos uns dos outros, muitas vezes abraçados e “(...) os olhares convergem para a 

lente de modo que toda a imagem indique o seu centro ausente” (Bourdieu, 1965: 37). 

Tal como no processo estabelecido por Bertillon, aqui a postura é um ponto 

fundamental e importantíssimo para a definição de uma identidade colectiva. Pelas 

palavras de Bourdieu “dar uma imagem controlada de si é uma forma de impor regras 

à própria percepção de si” (Bourdieu, 1965: 38). As fotografias de família não 

cumprem um propósito ou preocupação estética, mas a criação de uma rede de 
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relações sociais, e por isso mesmo, são imagens captadas tanto com câmaras 

profissionais, mas mais frequentemente, e existem em maior número, por câmaras 

descartáveis ou de baixo/médio preço. É a utilização acessível e standard da 

fotografia que proporcionou esta prática social. Como explica Bourdieu, 

 
(...) les occasions de photographier, comme les objets, les lieux et les personnages 
photographiés ou la composition même des images, tout semble obéir à des canons implicites 
qui s’imposent très généralement et que les amateurs avertis ou les esthètes aperçoivent comme 
tels, mais seulement pour les dénoncer comme manquement au bon goût ou maladresses 
techniques. Si, dans ces photographies figées, guindées, apprêtées, selon les règles d’une 
étiquette sociale, que produisent les photographes des fêtes de famille et des « souvenirs » de 
vacances, on n’a pas su reconnaître ce corps de règles implicites ou explicites qui définissent les 
esthétiques, c’est sans doute faute d’avoir mis en suspens une définition beaucoup trop 
restreinte (et socialement conditionné) de la légitimité culturelle. Les tâches les plus banales 
font toujours leur part à des actions qui ne doivent rien à la recherche pure et simple de 
l’efficacité et les actions les plus directement orientées vers des fins pratiques peuvent donner 
lieu à des jugements esthétiques, dans la mesure où la manière  d’atteindre les fins poursuivies 
peut toujours faire l’objet d’une saisie spécifique : il y a de belles façons de labourer ou de 
tailler une haie, comme il y a de belles solutions mathématiques ou de belles percées au rugby. 
Ainsi, la plus grande partie de la société peut être bannie de l’univers de la culture légitime sans 
être bannie de l’univers de l’esthétique (Bourdieu, 1965: 25-26). 

 

Em 2008 esteve patente no Musée d'Art Moderne et Contemporain de 

Strasbourg (França), a exposição Instants Anonymes, comissariada por Sylvain 

Morand.5 Tratava-se de um repositório de cerca de oitocentas fotografias privadas, de 

amadores ou coleccionadores que retratavam e representavam as mais simples ou 

complexas experiências e vivências de anónimos e gente comum. Fotografias que se 

mantinham em velhos álbuns e caixas de lata ou que se encontravam em feiras e 

mercados de antiguidades e velharias.  

 A exposição Instants Anonymes propunha desvendar o universo privado, tão 

comum a todos (Fig. 09). Depois de expostas, as imagens deixam de pertencer apenas 

a essa esfera e passam a fazer para da nossa história, cruzando-se com as nossas 

próprias memórias da vida privada. Nenhuma das fotografias expostas estava 

identificada com data, local ou autor, os espectadores tinham, assim, livre-arbítrio 

para criar as relações e os contextos, atraindo a sua própria memória privada e a sua 

noção de identidade e de relação com os outros ou de contexto familiar para aquelas 

imagens. O conjunto convocava a ideia de um grande álbum de família e pretendia 

que o observador fizesse um investimento sentimental no momento em que estivesse 

a “folhear” aquelas páginas de “ícones domésticos” (Gomes, 2008). 

��������������������������������������������������������
5 http://www.musees-strasbourg.org/sites_expos/INSTANTS_ANONYMES/INSTANTS_INFO.HTML, acedido em  31 de 
Outubro de 2010 
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 É curioso pegar nesta noção de “grande álbum de família” e fazer uma ponte 

para o projecto realizado no final dos anos cinquenta por Edward Steichen no Museu 

de Arte Moderna de Nova Iorque. O fotógrafo americano e Director da secção de 

fotografia do Museu, organizou para a comemoração do 25º aniversário do museu, 

uma exposição internacional de fotografia sob o tema A Família do Homem (The 

Family of Man). A exposição abriu portas em Janeiro de 1955 e propunha ser a mais 

completa e original revisão da prática fotográfica na participação das relações 

humanas. Steichen explicava no comunicado-convite publicado no número 2 da 

revista Fotografia, os objectivos6 da exposição (Fig. 10): 

 
A Família do Homem, é considerada como uma exposição de fotografia exprimindo os 
elementos e emoções universais, bem como a unidade do comportamento humano através do 
mundo. É provavelmente o propósito mais importante que a fotografia jamais encarou e um 
projecto para o qual, creio, a arte fotográfica se qualifica de forma única. (Steichen, 1954: 30) 

 

Era pedido a todos os fotógrafos de todo o mundo que enviassem fotografias de todos 

os lugares e de todos os aspectos da vida: do nascimento à morte imagens que 

retratassem as relações quotidianas famílias, na comunidade, assuntos ligados a todos 

os aspectos da vida (Fig. 11). No comunicado era explícito também o tipo de imagens 

que não se inseriam no contexto e propósito do projecto: imagens de propaganda pró 

ou contra ideologias políticas. A exposição tinha apenas como questão central “(...) 

acompanhar a unidade que diz respeito à família ou a individual a começar desde as 

reacções do nascimento até à morte e à cova” (Steichen, 1954: 30). No livro História 

da Imagem Fotográfica em Portugal Portugal – 1839-1997, António Sena dá conta 

da não passagem por Portugal da exposição, mas o filme-documentário foi divulgado 

pela embaixada americana. Em contrapartida, o livro/catálogo teve alguma projecção. 

O Boletim do Grupo Camara dizia que se abordava o valor humano, em prejuízo do 

artístico (Sena, 1998)  

 

 

 

 

 
��������������������������������������������������������
6 Focados no Homem e em tudo o que diz respeito às relações  que estabelece com tudo o que o rodeia, Steichen estabeleceu 
uma data limite para a recepção destas fotografias no Museu de Arte Moderna: até ao dia 30 de Abril de 1954. Todas as imagens 
eram posteriormente analisadas, por forma a confirmar se se revelavam aptas a expressar e servir o intuito deste grande algum de 
fotografias. 
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2.1 Rosângela Rennó, a fotógrafa que não fotografa 

 

Coleccionadora compulsiva, a artista brasileira Rosângela Rennó assume o 

seu gosto pela fisicalidade e materialidade das coisas, dando como exemplo as 

fotografias dentro dos álbuns, os diapositivos ou os envelopes antigos para guardar 

negativos (Rennó, 2003: 7). Considera-se uma fotógrafa que não fotografa, uma vez 

que vivemos num mundo repleto de imagens, Rennó apropria-se de fotografias 

abandonadas em arquivos públicos e privados. Revela, desta forma, o seu gosto pelo 

arquivo, pelo acto de encontrar, recuperar e dar novos sentidos às fotografias 

abandonadas. Desde 1992, o projecto, O Arquivo Universal e Outros Arquivos 

desenvolve, até aos dias de hoje, uma recolha e organização de inúmeras fotografias 

perdidas, de que Rosângela Rennó se apropriou, assim como de textos de jornais e 

revistas que deram origem, até à presente data, a dezoito obras onde a artista aborda 

temas como a violência e a vaidade, o amor e o casamento, a imigração, o sistema 

prisional no Brasil e o poder. Um dos métodos criativos que caracterizam a artista é a 

constante subversão dos temas que trabalha; exemplo disso é a obra Cerimónia do 

Adeus, de 1994 (Fig. 12), uma série de quarenta fotografias de casamento, realizadas 

a partir de negativos fotográficos, adquiridos num estúdio de fotografia em Havana 

(Cuba). Cada uma destas imagens representa o momento particular da despedida dos 

noivos dentro do carro, convergindo o conjunto para um auto-retrato colectivo do 

ritual. Tendo em atenção este exemplo, a despedida dos noivos é mais um termo da 

lista de um álbum de família. Considerando a premissa “lista de todos os casamentos 

de família” podemos alinhar uma série de itens que compõem esta lista: “Em Casa da 

Noiva” “Entrada na Igreja” “O Casamento” “Saída da Igreja” “Fotografia na 

Escadaria da Igreja” “Despedida dos Noivos”. Concluímos que se dividirmos as 

fotografias de casamento dos nossos álbuns de família, facilmente conseguimos 

organizá-las em categorias como as referidas anteriormente. Estas quarentas 

fotografias de Cerimónia do Adeus deixaram de fazer parte de álbuns de família; 

Rennó apropriou-se de fotografias de pessoas anónimas para nos confrontar com 

situações que nos remetem para memórias afectivas e colectivas. Para a artista, o acto 

de ver está suficientemente condicionado na contemporaneidade. Ver não é um acto 

neutro, está condicionado a um comportamento cultural repleto de significados. Desta 
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forma, Rosângela Rennó, adopta a prática da apropriação e recorre a metodologias 

simples para criar universos comuns e complexos. 

Outro exemplo marcante da obra de Rennó é a obra Bibliotheca (Fig. 13). A 

partir da recolha e apropriação, iniciada em 1992, de álbuns de família, caixas de 

diapositivos e negativos de fotografias, a artista inicia, em 2002, uma organização de 

parte desse material para criar uma das suas obras mais ambiciosas. A Bibliotheca de 

Rosângela Rennó propõe ser um repositório das fotografias perdidas para sempre. A 

partir desta obra é possível ter uma noção da quantidade de fotografias vernaculares 

que são produzidas, arquivadas e descartadas continuamente (Melendi, 2003: 23). A 

complexa obra é composta por uma instalação de trinta e sete vitrinas que contêm 

cem álbuns de família, viagens e colecções de diapositivos; um mapa-mundi, um 

arquivo e uma foto completam a instalação. Como na obra Cerimónia do Adeus, 

Rennó reconfigura fotografias e álbuns perdidos, apropriando-se das memórias de 

outros, confrontando-nos com as nossas próprias memórias privadas. Maria Angélica 

Melendi, descreve no livro Rosângela Rennó - O Arquivo Universal e Outros 

Arquivos:  

 
As vitrinas são diferentes das que costumamos encontrar nos museus: o que se vê na parte 
superior das mesas é apenas uma reprodução fiel, em escala 1:1, do conteúdo do pequeno 
móvel envidraçado. Os álbuns e as caixas de diapositivos são apenas entrevistos através das 
laterais de vidro. 
A artista criou um código de cores para o fundo e a estrutura das mesas, em função da origem 
das imagens e do lugar de aquisição do objecto. Assim, as vitrinas estão agrupadas, com os seus 
álbuns e as suas estruturas coloridas, criando uma nova cartografia, o mapa de um mundo 
nómada, atravessado por navegações e regressos. (Melendi, 2003: 25) 
 
 

É possível descodificar cada vitrina com o auxílio do planisfério que mostra o código 

de cores: à Europa corresponde a cor vermelha, à Oceânia o verde, à Ásia o castanho, 

para a África a cor-de-laranja, à América do Norte e Central, o azul escuro e à 

América do Sul corresponde o azul claro. Cem alfinetes com  a cor correspondente ao 

continente de origem do álbum, e numerados, foram colocados nas cidades 

correspondentes à aquisição de cada álbum. No arquivo de aço com duas gavetas, que 

também se encontra na instalação, estão as fichas com os registos e informações sobre 

o conteúdo de cada álbum. 

Em Bibliotheca, a artista revela, de forma intensa, a sua paixão como 

colecionadora. Os objectos dispostos nas trinta e sete vitrinas são impossíveis de 

alcançar. Sob o vidro de cada uma das vitrinas está uma fotografia em tamanho real 
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do seu conteúdo. Os velhos álbuns de couro e de veludo, bem como as caixas repletas 

de diapositivos e maços de fotografias, apenas podem ser vistos pelas faces laterais 

envidraçadas das vitrinas. Rennó procura com este afastamento e impossibilidade de 

questionar o papel dos museus na cultura de massas, tentando dar ao espectador a 

possibilidade de experienciar cada vitrina de forma neutra, afastando qualquer tipo do 

sentimentalismo excessivo que desenvolvemos com objectos relacionados com o 

nosso passado recente. A aproximação e a relação que conseguimos ter com os álbuns 

e fotografias contidas nas vitrinas, requer um esforço da nossa parte para 

conseguirmos ver através, ou seja, imagem e referente coexistem, paralelos e 

próximos, no mesmo espaço sem nunca se encontrarem, sem nunca poderem ser 

contemplados simultaneamente. (Melendi, 2003: 29) O conjunto das trinta e sete 

estruturas envidraçadas está disposto e agrupado em três ou quatro ilhas, providas de 

um carácter ambíguo entre o desconhecido e o familiar, representam possíveis mapas 

da nossa época. Estão ali condensadas e conservadas centenas de histórias individuais: 

histórias de nascimentos e mortes, namoros e casamentos, festas e comemorações, 

viagens e convívios. Rostos desconhecidos, lugares que nunca fomos, casas e espaços 

que não reconhecemos, mas há um sentimento comum e uma memória privada que se 

cruza e sobrepõe a todas essas experiências. 

 Bibliotheca não se perfila na lógica de um museu ou até mesmo, como o 

nome indica, numa biblioteca, encontra-se sim, no limbo; construída a partir do que 

resta de arquivos privados e íntimos, pretende alcançar a ideia de um novo arquivo de 

todos aqueles objectos. Ao mesmo tempo, um arquivo íntimo e público, que 

transforma memórias fotográficas de pessoas comuns, mas desconhecidas, em 

memórias comuns a todos. 

 

 

2.2. Christian Boltanski e a criação do passado 

 

De origem grega, o termo biblioteca, representa o local onde estão guardados 

todos os livros, assim como as colecções de livros. Desde a Antiguidade, como mais 

tarde, na Idade Média e Moderna, o conceito de repositório de saber e cultura foi 

bastante importante, uma vez que grande parte dos conhecimentos acumulados pela 

humanidade teriam-se perdido ou extinto. A biblioteca é assim um acervo de 
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memória e identidade, um suporte da cultura e de um grupo social, factores 

determinantes no processo sociocultural (Brettas, 2010: 109). 

Na obra do artista francês Christian Boltanski, o livro distingue-se com grande 

importância. Até à data o artista já publicou mais de oitenta livros. Como afirma Guy 

Schaenen, comissário da exposição Christian Boltanski: A Memória do Esquecimento 

(2006), que esteve patente na Fundação de Serralves,  

 
“(...) o livro na nossa cultura é lei, é o próprio símbolo do saber e do poder, de transmissão da 
memória individual e colectiva. (...) O livro é múltiplo e acessível. É memória enquanto 
‘registo’, na maioria dos casos anónima” (Schaenen, 2006). 
 

Em Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance 1944-1950 

(1969), Boltanski constatou que todo o seu percurso e obras se encontravam já neste 

primeiro livro. Nesta obra, o artista procura reconstituir a sua infância, resgatar e 

recuperar todos os momentos da sua vida, todos os objectos que o cercaram, tudo o 

que disse e o que lhe foi dito e escrito. Reconhece que o projecto não é fácil e requer 

muito empenho e determinação. A tarefa exige tempo para procurar, estudar e 

classificar cuidadosamente o que restou do seu passado. Sobrepondo-se a todas estas 

intenções está a ficção e a constante encenação dos factos. Boltanski escapa 

constantemente à realidade e cria, inevitavelmente, um passado. 

Ostensivamente autobiográfico, o livro de nove páginas é composto por 

fotografias instantâneas que retratam momentos e passeios em família, uma fotografia 

de turma de Boltanski em 1951, fotografias da cama onde dormia em criança e de 

uma blusa que lhe foi oferecida, assim como do excerto de uma composição que fez 

na escola, entre outras peças. Como ele descreve, “é uma pesquisa de uma parte de 

mim que se tinha extinguido lentamente, uma interrogação arqueológica nos alcances 

mais profundos da minha memória” (Gumpert, 1994: 23). Mas parte deste material 

não pertence a Christian Boltanski, são fotografias que pertencem ao seu sobrinho, 

como explica Lynn Gumpert, no livro Christian Boltanski/Lynn Gumpert. Esta é a 

primeira obra a marcar uma característica importantíssima no percurso artístico de 

Boltanski: a apropriação de imagens e objectos que criam um limbo entre os 

conceitos de falso e verdadeiro. A criação de uma verdade, de uma história de vida, 

que nos é apresentada pelo artista, mas que vive desta crença por parte do espectador, 

que não questiona esta ilusão da realidade. Boltanski pretende apenas preservar a sua 

infância (Bertola, 2011). 
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Numa entrevista com Chiara Bertola, Boltanski explica que apenas podemos 

falar daquilo que conhecemos, ou seja, ao dizer “tenho uma dor de cabeça”, os outros 

percebem o que estamos a dizer, mesmo que a dor de cabeça do outro não seja igual à 

nossa, mas existe algo de comum que reconhecemos. Caso se diga “estou doente do 

pâncreas”, espera-se que o outro não entenda, não podemos transmitir ao outro algo 

que ele não conhece. Como artista, Boltanski, considera que deve trabalhar num 

espaço comum e que pertença a todos, mas com algumas diferenças, criando assim 

diferentes leituras para cada espectador. Explica ainda que um dos aspectos 

importantes da arte é a capacidade de falar sobre nós e por nós, criando ao mesmo 

tempo, a capacidade e reconhecimento no espectador para pensar e afirmar “Sou eu, é 

a minha história” (Bertola, 2011). O espectador é uma peça fundamental na arte, é o 

elemento final que completa a obra de arte. Exemplo disso é a obra L’Album de la 

Famille D., 1939-1964, de 1971 (Fig. 14). Família D., de Durant, um dos apelidos 

mais populares em France, sendo o apelido de um dos amigos de Boltanski, Michel 

Durant. O álbum retrata uma família comum, da classe média; é um repertório social 

no qual as mesmas imagens, representando momentos especiais, como a construção 

de uma casa, a festa de Natal ou um recém-nascido, são repetidas várias vezes. 

Boltanski levou emprestada uma série de caixas com fotografias de família de Michel 

D., e após ter cento e cinquenta dessas imagens fotografadas por um fotógrafo 

comercial, fez o esforço de organizá-las cronologicamente, reconstituindo a história 

da família. Começou por atribuir identidade a cada uma das diferentes pessoas 

fotografadas. Por exemplo, descreveu um senhor que aparecia apenas em ocasiões 

festivas, como um tio que não vivia próximo da família. (Gumpert, 1994: 33) 

Aquando da Documenta 5, em 1972, o artista escreveu acerca da obra: “I wanted – I, 

who knew nothing at all about these people – to try and reconstruct their life on the 

basis of these pictures which, having been taken at all the importante moments, 

would remian after their death as the evidence of their existence” (Gumpert, 1994: 

31). Em L’Album de la Famille D., ou em qualquer outro álbum de família, 

reconhecemo-nos e cruzamos as nossas próprias memórias íntimas com as 

apresentadas em todas as páginas que folheamos. Contrariamente ao que se poderia 

pensar, esta obra não pretende dar somente a conhecer e aprender algo sobre a família 

D., estas imagens são meros testemunhos de um ritual colectivo que nos remete para 

o nosso próprio passado. 
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 O percurso artístico de Boltanski é fortemente marcado pela apropriação de 

imagens fotográficas e objectos, tanto a nível privado, como é exemplo a obra que 

referimos, como de arquivos públicos. Intrinsecamente ligado aos acontecimentos 

que marcaram a história da humanidade na primeira metade do século XX, Boltanski 

centraliza o seu percurso artístico na temática do Holocausto, desenvolvendo, 

principalmente nas décadas de 80 e 90, do século XX, uma série de projectos 

baseados na identidade, morte, memória e esquecimento. Boltanski explica: “Je 

m'intéresse à ce que j'ai appelé La petite mémoire, une mémoire affective, un savoir 

quotidien, le contraire de la grande mémoire préservée dans les livres"7. 

Considerando a memória como a principal forma de dar vida ao passado, Boltanski 

coloca constantemente em causa a verdade e a realidade dos factos que nos são 

apresentados por meio – cronológico – da história, de meros relatos ou lembranças. O 

artista, indirectamente, reforça a ambiguidade existente entre o documento, seja ele 

fotográfico, um objecto ou as grandes enciclopédias e livros que relatam a história do 

Homem, com a ficção que podemos criar e fazer crer ao outro. Habitualmente, 

associamos a documento a ideia de prova e testemunho, dando por certa a sua 

veracidade; a fotografia, inevitavelmente, foi associada a esta categoria, tornando-se 

o meio mais rápido e acessível de detenção de verdade. Consequentemente, o 

conceito de arquivo rege-se como o repositório de toda a verdade. Boltanski 

aproveita-se desta fragilidade na crença do espectador para desmontar e desmascarar 

uma realidade colectiva e uma memória cultural. Desta forma, o artista recorre, 

maioritariamente, à sua vida pessoal e às suas memórias intimas, verdadeiras ou 

ficcionadas para trazer à tona questões de lembrança/esquecimento, 

presença/ausência, perda ou morte, apropriando-se tanto da fotografia como de 

elementos e objectos para compor uma instalação. Para Boltanski, contrariamente ao 

que sempre se supôs, desde o seu aparecimento, a imagem fotográfica não revela 

nada objectivamente, podendo ter várias leituras. 

O uso da fotografia é um dos principais elementos no percurso de Christian 

Boltanski, mas a utilização e apropriação de objectos que traduzam todos este 

universo que circunda o artista é fortemente marcado em algumas das suas 

instalações. Exemplo disso é a obra Reserve: Canada (Fig. 15). Numa parede 

encontram-se penduradas inúmeras peças de a roupa, amontoadas, que remetem para 

��������������������������������������������������������
7 in http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-boltanski/ENS-boltanski.htm, acedido em Janeiro de 2011 
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os cadáveres esquecidos nos campos de concentração. Uma imagem ímpar da 

ausência dos corpos, mas que joga com o paralelo verdadeiro/falso, uma 

característica marcante em Boltanski. O artista ilude o espectador, fazendo crer que 

todas aquelas roupas são de um sujeito, ou seja, das vítimas dos campos de 

concentração, mas deixando pistas para um presente – algumas peças de roupa 

mantêm a etiqueta – que sugere que a verdade do passado é enfim irreconhecível 

(Causey, 1998: 225). 

Para Boltanski é difícil separar a verdade do que é falso. Grande parte das 

suas fotografias foram manipuladas a nível de qualidade, reduzindo a nitidez e 

aumentado o contraste, provocando assim uma impossibilidade de reconhecimento 

directo dos rostos retratados. A qualidade de evidência que atribuímos à fotografia é 

subvertida; Boltanski pretende questionar a veracidade de cada imagem, mostrando 

que a fotografia mente e pertence, não a uma realidade, mas a um jogo de códigos 

culturais. Images modèles, de 1975, é a obra mais explícita de não-realidade da 

fotografia. O artista tinha consciência de que na fotografia, em particular na 

fotografia amadora, o fotógrafo já não tentava captar a realidade, mas sim, reproduzir 

uma pré-existência e imagem culturalmente impostas. Os fotógrafos amadores 

produziam apenas imagens de pura felicidade como, por exemplo, crianças a sorrir e 

a brincar num jardim agradável, ou seja, eles reconstruíam imagens com as quais já 

estavam familiarizados. Images modeles é composto por fotografias de temas 

diversos que retratam, por exemplo, bouquets de flores, crianças. No projecto, 

Boltanski introduziu o “gosto médio”, caracterizado pela encenação do banal, uma 

hipertrofia da vida diária.  

O percurso de Boltanski passa pela sua própria história e pelas suas próprias 

memórias, abrindo sempre caminhos para o espectador as conhecer, mas ao mesmo 

tempo trazer ao de cima as suas próprias memórias privadas. Entre a auto-biografia e 

a apropriação de elementos e objectos que remetem para universos comuns, como foi 

dito anteriormente, da memória, do esquecimento, da morte ou da pertença, Boltanski 

assume a ficcionalidade das suas obras, mas o espectador reconhece a sua entrega 

ingénua e crença imediata sempre que é confrontado com uma obra do artista francês. 

A apropriação e utilização de fotografias é de facto o mote principal de todo o seu 

trabalho mas a procura e questionamento da fisicalidade dos objectos é fascinante. O 

vínculo, sempre assumido, ao Holocausto e à brutalidade nos campos de 

concentração, é representado e relembrado com forte impacto sobre todos nós, 
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através de um único elemento, seja o caso dos amontoados de roupa, das séries de 

retratos ou das caixas de arquivo. Boltanski recorre a um objecto – a peça de roupa, o 

retrato, a caixa – e de forma repetida cria uma monumentalidade, física e conceptual, 

que assombra o espectador. Entrevistado por Delphine Renard, o artista afirma: For 

me, a work is in part created by the people who look at it, who "read" it with the aid 

of their own experiences. (...) it permits each spectator to feel something different. in 

more general terms, i would say that in life we always try to match what we see with 

what we know (Gumpert, 1994). 

 

 

3. Álbuns e Listas 

3.1 Descrição do projecto 

 

A obra Álbuns e Listas: sobreposição física da memória nas fotografias de 

uma família é composta por dez imagens em grande formato, projectadas num 

mesmo plano em loop. Resultam da sobreposição de todas as páginas de um 

determinado álbum pertencente a um membro da minha família. O jogo de 

opacidades e o ajuste entre espaços vazios e preenchidos, pretende consolidar várias 

imagens diferentes entre si, num mesmo suporte. A partir da recolha dos álbuns de 

fotografias dos meus familiares elaborei uma lista. Ao folhear todos os álbuns 

apercebi-me da constante repetição nos assuntos retratados e organizei uma lista 

segundo essas temáticas: “todos os casamentos”, “todos os aniversários”, “o primeiro 

banho do bebe”, “as bicicletas”, entre outros. Retirei de cada álbum as fotografias e 

em pequenos montes organizei todos os itens dessa lista. A lista inicialmente 

contemplava dez categorias, mas à medida que retirava as fotografias e colocava no 

monte correspondente, apercebi-me que com as imagens que se mantinham nos 

álbuns era possível agrupá-las e acrescentar novas categorias à lista. Categoria sob 

categoria acabei com uma listagem de vinte de três itens. 

Os álbuns de família induzem a construção de memórias. Definimos e 

seleccionamos os acontecimentos que queremos conservar nas imagens fotográficas. 

Habitualmente essa selecção recai nas boas lembranças, tentamos constantemente 

suprimir o que foi menos bom. Funcionando como objecto de memória, a fotografia 

permite-nos conhecer, compreender e recuperar o passado através de recordações 

pessoais e colectivas, sendo o álbum a colecção da nossa história familiar. Todas as 
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imagens que recolhi dos álbuns da minha família são testemunhos da minha história, 

não ponho em causa a veracidade dos factos ali representados, mas a tomada de 

consciência de que os álbuns de família vivem dessa essência ficcional para uma 

identidade social e cultural, surgiu a partir da elaboração da lista que criei 

inicialmente. De facto, os álbuns contam uma determinada história através da 

montagem feita, mas essa história é contada por todos nós. Se conseguisse reunir dois 

ou três álbuns de família de diferentes pessoas no mundo inteiro, a probabilidade de 

conseguir criar uma única lista que reunisse todas as imagens de todos esses álbuns 

era muito grande. O álbum é um elemento social e cultural muito evidente na nossa 

vida, a necessidade de retratar determinados momentos demonstra o quão próximos 

estamos uns dos outros, contribui, assim, para a construção de um imaginário 

colectivo. Ao folhear o álbum específico de um bebé ou de um acontecimento como 

um casamento, deparamo-nos sempre com as mesmas imagens, rapidamente criamos 

uma lista dos momentos que tanto queremos recordar, exemplo disso, foi 

demonstrado na obra mencionada no capítulo anterior, Cerimónia do Adeus, da artista 

brasileira Rosângela Rennó. Uma das imagens míticas e que faz parte da lista de 

fotografias a tirar num casamento, é o momento em que os noivos se despedem 

dentro do carro, ao qual se poderiam juntar a fotografia da entrada da noiva na igreja, 

a fotografia na escadaria da igreja, os noivos a partir o bolo, entre outras. Os álbuns 

constroem-se sob listas e acabam por desenvolver uma série de novas listas. 

A inventariação de todas as imagens da minha família deu origem então a 

uma série de fotografias empilhadas sobre a mesa que representavam a minha história 

familiar e as minhas memórias privadas. De imediato surgiu uma questão. Seria 

possível, através de uma única imagem, congelar a linha temporal que sustenta a 

história e raízes de uma família, conservando todas as memórias e flashbacks 

provenientes da confrontação com essa mesma imagem? Acabei por voltar a colocar 

todas as fotografias empilhadas no seu respectivo álbum e orientei a minha procura, 

não no âmbito de uma lista em extensão, mas numa lista em profundidade. Digitalizei 

todas as páginas dos álbuns que me haviam sido cedidos e sobrepus todas as páginas 

de cada álbum. A sobreposição leva-me à compactação do tempo e de um tempo. A 

linha longitudinal que está associada ao percurso cronológico num álbum, é agora 

subvertida: a extensão temporal da lista produz a espessura da imagem. A imagem 

difusa e fantasmagórica que resulta encontra-se num limbo entre o irreconhecível e o 

familiar. A estranheza familiar é provocada pela incapacidade de reconhecimento 
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imediato da imagem ou do que compõe a imagem, com um reconhecimento por 

associação e memória que tenho das fotografias da minha família. Eu sei que está ali 

a minha família, mas não consigo fazer ligações directas de quem e a quem pertence 

cada mancha.  

O universo do álbum fotográfico depreende, como foi visto no subcapítulo 

1.3., livros de várias dimensões, encadernações minuciosas ou minimalistas de capas 

rígidas ou forradas, contendo no seu interior montagens cronológicas ou aleatórias de 

fotografias da vida íntima de alguém. Um universo mais orgânico, próximo e algo 

poético, se compararmos com o abstracto recurso às novas tecnologias, de que nos 

dias de hoje é-nos tão difícil prescindir computadores, scanners, softwares de edição 

de imagem, indo até à nova geração de molduras digitais. A fotografia actualizou 

meios e técnicas, é impensável para o utilizador comum adquirir uma máquina 

analógica, revelar rolos e, posteriormente, colar cada fotografia nas várias páginas de 

um álbum. Cada vez mais, procuramos num click uma opção, um único movimento 

que reduza e compile o nosso tempo e espaço a um instante ou a uma só coisa. Álbuns 

e Listas: sobreposição física da memória nas fotografias de uma família resume o 

todo da representação fotográfica que existe da minha família. Cada álbum trata um 

tempo específico, cronologicamente delineado ou pequenos períodos temporais 

apresentados aleatoriamente, mas todos falam de nós, da nossa identidade individual 

e familiar. Representados por uma única imagem, resultante da acumulação de todas 

as páginas de fotografias, Álbuns e Listas: sobreposição física da memória nas 

fotografias de uma família tem como meio a fotografia para criar novas imagens que, 

contrariamente à essência das fotografias, impossibilitam o transporte objectivo para 

esses momentos. O acumular de todos os tempos e a sobreposição de toda a narrativa 

familiar cria uma imagem fantasmagórica sem possibilidade de reconhecimento 

dessas memórias e tempos. 

 

 

3.2. Análise do projecto 

 

Referência exímia no decorrer do meu processo artístico, Idris Khan, revelou-

se muito importante para consolidar conceitos e necessidades práticas. Khan nasceu 

em Birmingham em 1978, hoje vive e trabalha em Londres. É mais um dos exemplos 

fascinantes de apropriação de imagens, os seus trabalhos são constantes jogos 
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enigmáticos de apropriação e recriação. Recorre tanto à fotografia analógica como à 

digital para criar composições bidimensionais a partir da acumulação de uma série de 

imagens. Num processo técnico idêntico ao utilizado na concretização da peça Álbuns 

e Listas: sobreposição física da memória nas fotografias de uma família, Khan tem 

como base de trabalho a fotografia, mas é das obras e imagens de outros artistas que 

depende a sua produção artística. Exemplo disso é a apropriação de obras de artistas 

como Caravaggio, Bach, Freud, Bernd e Hilla Becher ou Turner. Da pintura à música, 

passando pela escrita e, até pela própria fotografia, Khan, assim como Rosângela 

Rennó pode ser considerado como um fotógrafo que não fotografa, recorrendo à 

apropriação para conseguir a sua matéria-prima para depois re-fotografar ou 

digitalizar. O seu trabalho desafia as nossas crenças e suposições nos vários media, na 

forma como os recebemos e assimilamos. É interessante pensar nas obras de Khan 

tendo em atenção a dimensão de profundidade assumida em todas as peças. O artista 

recorre à música e à escrita, por exemplo, através de partituras ou livros para 

desenvolver uma leitura em profundidade de elementos que são assimilados a partir 

de uma leitura em sequência, uma leitura horizontal (Fig. 16). A repetição e 

acumulação de cada uma das partes dessas obras produz uma única e espessa 

imagem, tornando-se quase uma imagem sólida. Khan, entrevistado por Magnus 

Andersen explicava: 

 
(...) It is very important to me to collect my material through existing objects in the world. So 
most of the work is produced by photographing or scanning from books that are accessible to 
everyone… .i.e books that anyone can buy. I always wanted to be a painter: I can’t paint. I’ve 
always wanted to be a musician: I was too lazy to learn to read notes and always wanted to play 
music by ear. I‘ve always liked the idea of becoming a writer: but I can hardly write and 
reading frustrates me, because I find my mind wonders with images too much. The words 
always seem to move in front of my eyes and jump off the page instead of dwelling on my 
thoughts. Like many, I have to repeat a page again and again and I like this process. With each 
media, there is the different act of looking that you have to adopt to with each one. The one to 
one aspect of reading a book is an intimate experience, viewing art in a museum is usually a 
shared experience with you and the space that it is positioned in, listening to music can be both 
intimate and shared. A book is taken out of its usual intimate experience and becomes a large 
piece of art that can penetrate and pulsate in front of your eyes. The Music pieces envelop in 
front of the viewer and have the power of art instead of sound (Andersen, 2009). 

 

Uma das obras mais marcantes do artista é a série Bernd and Hilla Becher, imagens 

de 208cm x 160cm, resultantes da sobreposição das famosas fotografias de cariz 

industrial e arquitectónico do casal Becher (Fig. 17). A obra em questão deste casal 

de artistas alemães consiste na inventariação – através da fotografia – de edifícios 

muitas vezes abandonados da arquitectura industrial. As fotografias destes edifícios 
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são muitas vezes expostas individualmente, mas geralmente são apresentadas em 

conjuntos que os artistas organizam especificamente. A organização de milhares de 

imagens de tipologias requer uma maior atenção para se conseguir a subtileza e 

variações das estruturas. Cada fotografia apresenta sempre a mesma estrutura 

compósita, assim como todas têm as mesmas dimensões e são emolduradas de forma 

semelhante (Fig. 18). Uma vez sobrepostas por Khan, a rigidez formalista destas 

estruturas dissipou-se, e deu lugar a uma forma fantasmagórica, criando uma 

maleabilidade poética que nos aproxima do sublime8. A partir da repetição da 

imagem, o artista comprimiu a linha temporal no instante fotográfico. Erradamente, 

podemos pensar que a origem de uma única imagem congela o momento, mas Khan 

pretende precisamente o oposto, descongelar esse instante através da sua acumulação 

e repetição, permitindo a apreensão simultânea de momentos distintos numa espécie 

de visão total. O artista admite gostar de pensar que quando o espectador vê as suas 

imagens, não pensa em ver o que é que está fotografado, como por exemplo uma 

partitura de música, olhando para a superfície da imagem sem procurar o sentido real 

de profundidade, mas projectando tudo para a superfície do papel. Quando o público 

se deixa realmente envolver numa obra de Khan, raramente aborda a peça como uma 

fotografia, reparando mais nas imagens como uma série de marcas ou traços sobre 

uma superfície fotográfica. 

Khan procura constantemente entender a arte sem limites ou restrições, “o que 

é” ou “o que não é” uma pintura ou uma fotografia, e por isso, um dos seus objectivos 

recai no contínuo desafio em não definir o seu trabalho como fotografia, mas 

utilizando-a como meio para criar algo que existe na superfície do papel, mas que não 

pode ser transportado de volta para aquele momento isolado no tempo. Deste modo, 

uma camada ou layer – cada imagem – é um efeito que precisa de ser criado. Depois 

de digitalizadas todas as imagens, o artista inicia o processo criativo: um jogo de 

opacidades entre todas as layers. Khan afirma, “(...) cada layer é uma decisão humana 

falível”9 Quando sobreposta cada digitalização, há uma decisão que foi tomada em 

��������������������������������������������������������
8 “(...) O belo da natureza concerne à forma do objecto, que consiste na limitação; o sublime, contrariamente, pode também ser 
encontrado num objecto sem forma, na medida em que seja representada nele uma ilimitação ou por ocasião desta e pensada 
além disso na sua totalidade. [...] Denominamos sublime o que é absolutamente grande. [...] O último é o que é grande acima de 
toda a comparação. [...] Trata-se de uma grandeza que é igual simplesmente a si mesma. Daí se segue que o sublime não deve 
ser procurado nas coisas da natureza, mas unicamente nas nossas ideias; [...]. A natureza é portanto sublime naquele entre os 
seus fenómenos cuja intuição comporta a ideia da sua infinitude. Isto não pode ocorrer senão pela própria inadequação do 
máximo esforço da nossa faculdade de imaginação na avaliação da grandeza de um objecto. [...] A verdadeira e invariável 
medida fundamental da natureza é o todo absoluto da mesma [...].” (Kant, 1990: 137-150) 
9 Conferência The Elaine Terner Cooper Education Fund: Conversations with Contemporary Artists in 
http://www.youtube.com/watch?v=suvGTEwEdZ4. Acedido em Outubro de 2011 
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relação àquilo que o artista quer deixar visível e o que é para eliminar. Este processo 

anula por completo a função da câmara fotográfica, pois as decisões que são feitas 

tornam-se intrínsecas ao trabalho – como fica o resultado final, qual o alinhamento e 

enquadramento a dar ou qual a ênfase que determinada marca ou elemento deve ter. 

Khan manipula a composição de cada imagem, influenciando o resultado final a 

partir da sobreposição de todas essas imagens. Após o jogo de opacidades, utiliza a 

ferramenta do pincel – paint tool – para escurecer, aclarar ou até mesmo remover 

certas áreas e marcas da imagem. Esta metodologia permite ter uma maior liberdade e 

autonomia na criação, isto porque, a partir da apropriação das obras de outros artistas, 

Khan com uma simples câmara fotográfica digital fotografa as páginas de um livro, 

ou digitaliza cada página. Ao contrário da rigidez formal de um negativo de um rolo 

fotográfico, Khan consegue, assim também, uma reprodução mais gestual, próxima 

da pintura e do desenho quando sobrepostas e editadas. O artista admite a possível 

acusação de reduzir a criação de uma imagem à reprodução e digitalização de 

imagens prévia, mas é neste sentido que acha interessante explorar o facto de uma 

imagem não ter uma existência material e poder ser manipulada até à exaustão da 

imagem e, finalmente, impressa. 

Desde a década de 70 do século XX a ideia de sobreposição ou compressão do 

espaço e do tempo numa única imagem tem-se vindo a desenvolver e a interessar 

vários artistas. Obras como a que mencionei anteriormente, bem como outro exemplo 

marcante de Khan, Every... Nicholas Nixo’s Brown Sisters10, de 2004, revelam um 

traço próprio e alusivo ao processo da memória (Fig. 19). As imagens produzidas por 

Khan têm a particularidade de poderem ser vistas pelo olho humano sem recurso ao 

auxílio da tecnologia. Paul Wombell, no artigo Compression, para a revista Exit 

defende esta valência como sendo a ligação aos primeiros projectos de artistas que 

trabalharam no domínio da fotomontagem. O autor explica que no início do século 

XX na Alemanha e na União Soviética, a fotomontagem desenvolveu-se com base no 

conceito de que o estúdio era uma linha de montagem. Os artistas utilizavam meios e 

componentes visuais já existentes, como jornais e revistas, sendo o artista 

considerado como um engenheiro que fazia mover a máquina da arte, assim como um 

engenheiro da mente. Hoje em dia, o artista recorre à tecnologia e aos novos media 
��������������������������������������������������������
10 Nicholas Nixo’s Brown Sisters, resulta da sobreposição e jogo de opacidade, preenchimentos e vazios, da série de fotografias 
do artista Nicholas Nixon. in http://www.fraenkelgallery.com/#at=1&mi=222&pt=1&pi=10000&s=0&p=0&a=15. 
Desde 1975 Nixon retratou a sua mulher e as três irmãs, uma vez por ano. O resultado foi uma série de trinta e uma fotografias, 
todas com a mesma estrutura compósita: Heather, Mimi, Bebe, and Laurie. 
in http://www.zabriskiegallery.com/Nixon/TBS/nixonimages.htm 
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como forma de expressão artística. Faz das tecnologias da informação a sua matéria-

prima. Idris Khan assume o seu fascínio aquando o aparecimento do software Adobe 

Photoshop11 e, a sua total entrega total, assumindo o programa como ferramenta 

primordial no seu desenvolvimento artístico. Assim como Khan, cruzei a matéria-

prima – fotografias, pedaços de papel guardados em velhos álbuns de família; um 

material palpável e próximo do orgânico – com a metodologia abstracta, digital – 

computadores, scanners, programas de edição de imagem. Iniciei este percurso com a 

procura dos velhos álbuns de fotografias de vários membros da minha família; à 

medida que cada álbum me chegava às mãos podia tocar, folhear, sentir o cheiro das 

páginas habitualmente fechadas. Um processo de memórias, nostálgico e poético que 

remetia para um universo romântico, todos os assuntos e temas definidos para esta 

dissertação. Acabei por criar uma experiência afastada de toda esta poética, um 

processo calculado e assente numa metodologia própria: digitalização de cada álbum 

na íntegra, sobreposição de cada uma das imagens de um respectivo álbum e 

manipulação e edição dessas imagens na procura de uma única fotografia em 

profundidade. 

 

 

Conclusão 

 

Álbuns e Listas: sobreposição física da memória nas fotografias de uma 

família resulta da pesquisa e constante questionamento sobre o tempo e a memória. 

Assente na noção de lista, surge da acumulação do tempo e de um tempo; da 

acumulação de memórias materializadas nos pedaços de papel fotográfico e nos 

álbuns de família. São representações de identidade pessoal e familiar de um grupo 

que subsiste do último termo da enorme lista que é a família, ou seja, do último 

nascimento. A profundidade em cada imagem surge da sobreposição de cada uma das 

páginas do respectivo álbum de fotografias; espaços carregados de histórias e locais, 

memórias e tempo, que pretendem alcançar a necessidade de infinito, tão própria do 

Homem. Com o passar dos anos torna-se mais evidente a tentativa de escapar o mais 

possível da ideia da morte, referenciada no primeiro capítulo por Eco. Ao contrário 

��������������������������������������������������������
11 Adobe Photoshop é um software de edição de imagem e fotografia. Desenvolvido pelos irmãos Thomas e John Koll que 
apresentaram a ideia ao director de artes da Adobe, Russell Brown. Em 1990 foi lançada a primeira versão, exclusivamente para 
a Macintosh. 
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da noção que se tem das listas, a fotografia é assumida por todos como um dos fortes 

motores de construção de memória. Aliar à fotografia o conceito de lista e pensar a 

lista para além da comum função de auxiliar a ida ao supermercado, foi o ponto mais 

interessante deste percurso. Sou adepta dos post-it e habitual criadora de listas, 

conhecer e compreender a importância e o impacto que têm no decorrer da História, 

tornou este conceito muito mais aliciante e apaixonante que a mera função prática de 

lembrete.  

Criar a linha de estrutura de pensamento para a dissertação não foi um 

processo fácil, mas após identificação e definição de conceitos, tornou-se clara a 

necessidade de definir e correlacionar, no primeiro capítulo, o conceito de listas, 

colecção e álbum e abordar ideias e conceitos que se pensam ser do senso comum, 

porque todos já criamos uma lista de convidados ou de contactos; todos já tivemos 

uma colecção, seja uma mera colecção de autocolantes ou uma elaborada colecção de 

selos ou moedas; hoje em dia as fotografias ficam por pastas nos computadores ou 

nas modernas molduras digitais, mas nas estantes ou gavetas, pelo menos um álbum 

de fotografias permanece guardado. Aprofundar estes conceitos enriqueceu, em 

muito, as bases e conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura. A dissertação 

teórico-prática Álbuns e listas: sobreposição física da memória nas fotografias de 

uma família veio proporcionar o desenvolvimento de novos conceitos e uma nova 

leitura ao projecto do segundo ano de licenciatura Álbum de Família. Tratando-se, 

anteriormente, de uma narrativa totalmente ficcionada, para Álbuns e Listas: 

sobreposição física da memória nas fotografias de uma família surgiu a necessidade 

de torna-la mais próxima e pessoal.  

Umberto Eco é, até ao momento, o grande mentor do universo das listas; Jean 

Baudrillard desenvolve e teoriza sobre a relação do Homem com os objectos e a 

origem da colecção e Alphonse Bertillon, na criação de um sistema e metodologia 

para organização, arquivo e identificação social e criminal. Ao longo do 

desenvolvimento de todos os textos, muitos nomes ficaram de parte, e por isso, fica a 

sugestão de leitura para aprofundar os conceitos de Fotografia, tempo e álbum de 

família com Walter Benjamin, Francis Galton, Susan Sontag, Boris Kossoy, Roland 

Barthes ou Annette Kuhn. 

A História da Arte conta com bastantes exemplos de artistas que recorreram à 

apropriação de imagens e objectos como expressão artística. A opção dos dois nomes 

de referência para apresentar no segundo capítulo foi, praticamente, imediata. As 
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obras de Rosângela Rennó ajudam no entendimento e importância das listas, 

cruzando-as com a fotografia vernacular. Cerimónia do Adeus e Bibliotheca tratam a 

questão da apropriação de fotografias e memórias privadas para a construção de uma 

memória e identidade colectiva. Cerimónia do Adeus produz uma lista de quarenta 

fotografias de casamento que retratam o momento particular da despedida dos noivos 

dentro do carro, um momento singular que converge para um auto-retrato colectivo. 

A descoberta tardia da obra Bibliotheca deixou para trás um conceito muito 

interessante e curioso de contextualização de listas; o conceito em si de biblioteca, 

uma vez que as primeiras bibliotecas eram compostas por listas.  

Christian Boltanski traz a perspectiva da apropriação de imagens 

correlacionada com os conceitos de autobiografia e acumulação. Não aborda 

directamente a ideia de lista, mas grande parte dos seus projectos são baseados em 

questões que Eco dá como justificação para a criação de lista: identidade, memória, 

esquecimento e morte. Estas duas abordagens e referências conceptuais – Rennó e 

Boltanski – muito importantes para consolidar a ideia de Álbuns e Listas, apesar de 

terem ficado usentes nomes, como Daniel Blaufuks, Hiroshi Sugimoto, Nancy 

Burson, entre outros. 

O artista britânico Idris Khan foi uma das primeiras referências escolhidas. Ao 

contrário de Rosângela Rennó e Christian Boltanski, Khan remete para a 

consolidação técnica e prática da dissertação. A utilização dos meios digitais como 

ferramenta e, até mesmo, como matéria-prima e expressão artística democratizou-se. 

Os avanços tecnológicos da fotografia assim o comprovam. É possível trabalhar a 

fotografia sem fotografar, Álbuns e Listas: sobreposição física da memória nas 

fotografias de uma família foi projectado como tal e os exemplos dos artistas e das 

suas obras acima mencionados são o reflexo disso mesmo.  
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Fig. 01

Álbum de Família, pp. 02 e pp. 09
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Álbum de Família, pp. 22 e pp. 27
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Fig. 03

Sophie Calle
The Birthday Ceremony 1998
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Fig. 04

Alphonse Bertillon, metodologia
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Fig. 05

b) Alphonse Bertillon, pormenores

a) Alphonse Bertillon, 
pormenore orelhas
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Fig. 06

b) Alphonse Bertillon,
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Fig. 07
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Fig. 08

Fig. 09

Alphonse Bertillon, catalogação e arquivo

Exposição Instants Anonymes,  Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, França, 2008
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Pormenor exposição Instants Anonymes, 2008

Pormenor exposição Instants Anonymes, 2008
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Pormenor exposição Instants Anonymes, 2008

Pormenor exposição Instants Anonymes, 2008
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Fig. 10

Comunicado-convite, publicado no número 2 da revista )RWRJUD¿D
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Comunicado-convite, publicado no número 2 da revista )RWRJUD¿D
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Fig. 11

a) Pormenores da exposição Family of Man
MoMA, Nova Iorque,  1955
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b) Exposição The Family of Man,  The Museum of Modern Art, Government Pavilion, Johannesburg 
África do Sul, 1958

Fig. 12

Rosângela Rennó
Cerimónia do Adeus

1994
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Fig. 13

Rosângela Rennó. Exposição Bibliotheca, 2002 58



Rosângela Rennó. Exposição Bibliotheca, 2002 59



Rosângela Rennó. Exposição Bibliotheca, 2002
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Fig. 14

Christian Boltanski. L’Album de la Famille D., 1939-1964, 1971
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Christian Boltanski. L’Album de la Famille D., 1939-1964, 1971

Christian Boltanski. Reserve: Canada, 1988

Fig. 15
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Idris Khan. Sigmund Freud’s ‘The Uncanny’, 2006
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Idris Khan. Every... William Turner postcard from Tate Britain 2004

Fig. 16



Idris Khan
Caravaggio... The Final Years, 2006

Idris Khan
Bach... Six Suites for the Solo Cello, 2006
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Idris Khan. Every...Bernd And Hilla Becher Gable Sided Houses, 2004
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Fig. 17



Idris Khan. Every...Bernd And Hilla Becher Prison Type Gasholders, 2004
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Idris Khan. Every...Bernd And Hilla Becher Spherical Type Gasholders, 2004
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Bernd And Hilla Becher. Série Typologies image VII: Gas Tanks, 2009

Bernd And Hilla Becher
Spherical Gas Tanks, 1998

Fig. 18
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Bernd And Hilla Becher. Photographs from the 1960s and 70s, Zwirner and Wirth 2001
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Idris Khan. Every... Nicholas Nixo’s Brown Sisters, 2004

Fig. 19

68


	Resumo
	Palavras-chave:
	Abstract
	Keywords:
	Agradecimentos
	Índice
	Introdução
	1. Listas
	1.1. Lista Prática vs. Lista Poética
	1.2. Da Lista à Colecção
	1.3. Da Colecção ao Álbum

	2. Fotografia Vernacular
	2.1 Rosângela Rennó, a fotógrafa que não fotografa
	2.2. Christian Boltanski e a criação do passado

	3. Álbuns e Listas
	3.1 Descrição do projecto
	3.2. Análise do projecto

	Conclusão
	Bibliografia
	Referências Bibliográficas Electrónicas
	Referências Bibliográficas Anexo
	Anexos

