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Resumo  
Objetivamos, neste texto, apresentar uma experiência fotográfica em torno da ideia de duração, objetivada por 
meio de enquadramentos fotográficas que embaralharam o tempo do obturador da máquina fotográfica, 
transformando um dado espaço percorrido em grafias de luzes e sombras. A problemática a ser confrontada aqui 
diz respeito a um jeito de fotografar que transformou as estradas e suas linhas retas em uma mistura de espaços e 
tempos, materializados numa experiência estética-política, que clama por uma legibilidade menos afeita a 
representar algo ou alguma coisa, e mais disposta a camerar um tempo-espaço dançarino. Nossa hipótese de 
trabalho aqui é que ao nos dispormos a fotografar e a ler o que fotografamos, deslocando a alteridade para fora de 
uma subjetividade individualizada, tomamos o próprio deslocamento geográfico como o outro dessa experiência. 
Dentre as conclusões do texto, destaca-se o efeito das espacialidades nos corpos e vice-versa, não no sentido de 
um determinismo geográfico, mas de agenciamentos entre um e outro.    
Palavras Chave: Alteridade. Fotografia. Deslocamento. Educação. 
 
Introdução 

Mas o instante-já é um pirilampo que acende e apaga, acende e apaga. O presente é o 
instante em que a roda do automóvel em alta velocidade toca minimamente no chão. 
E a parte da roda que ainda não tocou, tocará num imediato que absorve o instante 
presente e torna-o passado. Eu, viva e tremeluzente como os instantes, acendo-me e 
me apago, acendo e apago, acendo e apago. Só que aquilo que capto em mim tem, 
quando está sendo agora transposto em escrita, o desespero das palavras ocuparem 
mais instantes que um relance de olhar. Mais que um instante, quero o seu fluxo. 
(LISPECTOR, 2015, p. 15, itálico nosso).  
 

O que pode acontecer ao esticarmos um “instante-já”? E se, de algum modo, grafarmos 
as intensidades luminosas desses pirilampos espaço-temporais, que acendem e apagam, 
acendem e apagam? E se acoplarmos nossos corpos humanos a corpos não humanos para “foto-
grafar” esses fluxos? Nessa epígrafe, a escritora Clarice Lispector descreve seu desespero ao 
acoplar-se com seus materiais a fim de grafar linhas escritas, para que alguns desses 
“pirilampos” pudessem ocupar “mais instantes que um relance de olhar”. No ensaio fotográfico 
simbiOlhO;(se..) foram grafadas linhas de instantes vividos em uma estrada noturna brasileira, 
no situada no estado do Piauí. Abordamos uma experiência de acoplamento do corpo da 
fotógrafa a outros “corpos” não orgânicos e propomos chamar de foto-grafias, o resultado 
imagético do que se passou naquele trajeto.  

No mês de novembro de 2011, uma das autoras desse texto, Ingrid Rodrigues Gonçalves, 
participou do 6º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, na cidade de Floriano (PI), 
como representante do documentário “Cinema de Guerrilha” (2010), dirigido pelo cineasta 
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brasileiro Evaldo Mocarzel. A viagem de São Paulo a Floriano foi feita por um itinerário aéreo 
seguido de outro terrestre. As imagens dessa série fotográfica foram captadas na estrada, no 
período noturno, no percurso entre Floriano e Teresina, em ocasião do retorno à cidade de São 
Paulo. Dessa experiência, algumas indagações persistem: seria possível pensar o movimento 
desse experimento imagético como um modo de dançar, no qual o corpo da fotógrafa, a câmera, 
o carro e a estrada acoplaram-se? Ademais, como podemos interrogar “o que se passou” 
(BORGES, 2011, p. 157), tendo em vista a tentativa da fotógrafa de imiscuir espaço, tempo 
percorrido e uma busca por imagens não representativas? 

 

 
Imagem 1. Montagem nossa com imagens do ensaio fotográfico simbiOlhO;(se..) 

 

 
Imagem 2. Montagem nossa com imagens do ensaio fotográfico simbiOlhO;(se..) 

 

 
Imagem 3. Montagem nossa com imagens do ensaio fotográfico simbiOlhO;(se..) 
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Para pensar tais questões, apresentaremos o percurso da viagem ao Piauí por meio de 

algumas das imagens realizadas. A seguir, visando indagar como ocorreu o processo de feitura 
dessas foto-grafias, trataremos de alguns estudos do movimento, como a cronofotografia de 
Etienne-Jules Marey, o fotodinamismo dos irmãos Bragaglia, além de alguns breves exemplos 
do futurismo italiano e outros trabalhos importantes para pensar a produção dessas fotografias 
como uma experiência de composição e fabulação com as luzes daquela estrada noturna. 
 
Desenvolvimento 

Para capturar uma imagem fixa na qual as pessoas posam diante do olhar da/o 
fotógrafa/o, utiliza-se uma câmera parada e apontada para o motivo. Assim, sua luz, contendo 
a síntese de um movimento suspenso, é grafada: “inclusão, imobilidade e pausa – tudo deve 
estar dentro do quadro, à disposição da câmera” (BORGES, 2011, p. 158). Já a captação 
imagética de simbiOlhO;(se...), poderia ser pensada como uma inversão do gesto de capturar 
uma imagem fixa posada, pois ao invés da câmera estar afixada, a mesma estava em movimento, 
em relação à estrada. No entanto, se tomarmos a câmera como ponto de referência, nos ocorre 
que os motivos capturados na estrada se moviam. Apesar da velocidade daquela rodovia, 
durante a captação de cada imagem qualquer oscilação mínima com o obturador aberto seria 
inscrita no suporte. Assim, por diversos instantes a fotógrafa relata ter desconfiado do 
movimento que empreendia. Trazemos essa suspeição à baila, pois tal descrença lançou-a a 
estranhas imobilidades, ao ponto de questionar se seria o conjunto formado por seu corpo, o 
carro e a câmera ou as paisagens captadas que estariam em movimento. 

Essa maneira de produzir grafias, as quais vindicam “por mais espaço, por mais tempo 
para se distender” (BORGES,  2011, p. 35), delineia suas linhas conforme a conjugação 
efetivada entre o que se pretende com a técnica, e, as condições de captação. Noutros termos, 
tais riscas podem ser produzidas no gesto que concerta pensamento, espaço, tempo e dispositivo 
“foto-gráfico”. E, tal problema, trata-se há tempos de um grande desafio para a fotografia. 
Vejamos algumas discussões concernentes a tal problemática. 

No final do século XIX, as pesquisas de análise do movimento do fisiólogo francês 
Étienne-Jules Marey influenciaram diversos pesquisadores e artistas. Diferente das séries 
fotográficas divisoras do movimento de seu contemporâneo Eadweard Muybridge, as quais 
produziam uma certa ilusão cinemática, os experimentos cronofotográficos de Marey, 
atentavam aos deslocamentos das linhas e volumes realizados frente a um dispositivo 
fotográfico, o qual captava várias imagens por segundo e grafava sua fusão num mesmo suporte 
(FABRIS, 2004).  

Ao distender temporalmente no mesmo suporte as locomoções estudadas, a 
cronofotografia dava a ver encadeamentos sequenciais, dispondo-se a facear o imprevisível por 
meio das linhas fugidias que grafava, as quais situavam-se “entre a ciência e a arte [...] imagens 
que não copiavam a realidade, mas que a transpunham em curvas, ritmos e vibrações” 
(FABRIS, 2004, p. 56). 

A despeito de seus diferentes modos de trabalhar, Marey e Muybridge influenciaram 
fortemente o pensamento da época. Nas artes plásticas, por exemplo, o historiador da arte Aaron 
Scharf propõe duas tendências nos modos de fazer e pensar os traços como efeitos do contato 



VI Colóquio Internacional 
“A educação pelas imagens e suas geografias” 
 
Campinas, 08 a 10 de novembro de 2021. 

 

4 

dos artistas com suas pesquisas: os de tendência naturalista e que buscavam traços claros 
preferiam Muybridge; já aqueles que buscavam a vibração, os ritmos e a abstração, optavam 
por Marey (FABRIS, 2004).  

Esse modo de pensar cronotópico, alarga as possibilidades de grafia dos movimentos. 
Assim, a cinematografia não seria, portanto, o único modo de verificarmos dilatações e 
sequências temporais como efeitos do encadeamento imagético ao tempo. As experiências de 
Marey são um vivo exemplo disso, pois esgarçam o conceito de instante. A fotografia é 
geralmente encarada como uma suspensão do tempo, porém, esse tempo condensado pode ter 
intervalos ainda menores, multiplicando-se em possibilidades “crono-fotográficas”. Assim, o 
manejar do obturador, na contramão de um registro realista e documental, possibilita a grafia 
de linhas do “deslocamento dos corpos no espaço-tempo” (MACHADO,  1997, p. 62). 

A grafia das trajetórias também foi uma preocupação para o fotodinamismo dos irmãos 
Arturo e Anton Bragaglia. Este último, chega inclusive a negar outras maneiras de capturar 
motilidades, alegando que seriam incapazes de captar os percursos e as sensações dos 
deslocamentos (FABRIS, 2004). 

A cineasta estadunidense Marie Menken, no curta-metragem Go! Go! Go! (GO, 1964), 
também grafou esticamentos do tempo imageticamente, ao acelerar imagens de uma Nova York 
já apressada, compondo com fluxos de pessoas e meios de transporte, de um lado a outro. No 
início do curta, um trecho semelhou o modo como capturamos nossas “foto-grafias”, pois nota-
se que a artista capturou as imagens desde um veículo em movimento.  

No curta de Menken, vemos linhas e rastros velozes. Nas imagens captadas no sertão 
brasileiro também, mas, neste último caso, vemos feixes esgarçados, multiplicados e grafados 
num único quadro, de modo que percebemos interconexões quando as linhas retomam 
ciclicamente seus “inícios”. 

Como sugerem Cazetta e Preve (2016), tratou-se de um caminhar intensivo. Um modo 
de caminhar pela estrada que se deixou atravessar por elementos, ritmos e desvios, trafegando 
por e com gestos inventivos, a compor com as possibilidades viajoras, incomensuráveis de 
antemão. 

 
Desacostumar o silêncio dos papéis ou das plataformas virtuais, suportes dos 
mapas/imagens e textos, por meio da força de quem caminha pela estrada – para 
alguns craquelada, para outros somente uma linha reta, para outrem intensiva. Uma 
estrada intensiva, cujo caminhar solicita a invenção de outro jeito de estar nela, passar, 
pisar, ser atravessado por ela. Ora passos mais dilatados no tempo; ora passos 
apressados; ora passos ritmados de quem aprendeu que a dança pode compor, auxiliar 
a construir itinerários outros, provocando desvios para encontros com corpos e signos 
outros, e com a ausência daquilo que nada comunica e apenas nos informa. O gesto. 
Um gesto. Gestos (CAZETTA; PREVE, 2016, p. 860). 

 
Considerações finais 

Ao captar as imagens do experimento fotográfico simbiOlhO;(se...), se porventura a 
fotógrafa empunhasse uma câmera de vídeo como Marie Menken no trecho inicial de Go! Go! 
Go! (1964), provavelmente os cálculos de seus esforços corporais se dariam de modo 
semelhante, embora não iguais aos da cineasta.  
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Além disso, todos esses entrelaçamentos foram fusionados ad vivum, isto é, no momento 
mesmo de cada “foto-grafia”, numa única “placa” fotográfica do suporte digital, tendo em vista 
que o “dispositivo simbiótico” habitado pela fotógrafa ao buscar “esticar” aqueles “instantes-
já”, “alongava” seu olhar, tensionava seus músculos, e, navegava ao mínimo toque das rodas 
automotivas naquela estrada noturna.  

Ademais, sobre a sensação de desconfiança da fotógrafa sobre estar ou não em 
movimento naqueles instantes em que imiscuía seu corpo às vibrações do veículo e da estrada, 
tratou-se de um modo ímpar e dilatado de experimentar o espaço, o qual buscou transpor na 
série de “foto-grafias” e também nas linhas deste texto. Uma experiência intensiva que “a 
pegou”, desacostumou seu olhar passageiro e lançou-a num modo de viver uma estrada 
completamente diferente de qualquer outra experiência viajora que já tivera. “Experimentar o 
espaço a partir de uma relação corpórea requer intensidade, requer um olhar dilatado no tempo 
e no espaço, requer deixar “ser pego” [...] como se experimentar tivesse a ver com um balão 
no tempo, uma parada para então demorar-se nos percursos” (CAZETTA, 2013, p. 21, itálico 
nosso).  

Experimentando a estrada piauiense entremeada à invenção de um jeito outro de estar 
nela, a fotógrafa supôs que aquelas paisagens dançavam diante de si, quiçá bailando, enredando-
a numa dança muito mais ampla do que seu corpo-simbiótico-olho-câmera-carro, poderia ali 
cartografar.  
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