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RESUMO 

 

BRAGA, Ive. 2017. Miroslav Tichý - um lírico no auge da regressão dos sentidos: um 

estudo sobre o drama do indivíduo moderno. Tese (Doutorado em Educação). São 

Paulo – PUCSP: Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, 

Política, Sociedade.  

 

Esta pesquisa toma a arte como fonte empírica para analisar a experiência do 

indivíduo na modernidade. A sedimentação do conteúdo histórico e social objetivado 

na forma dos objetos artísticos é, portanto, o material adotado para explorar 

filosoficamente os espectros da percepção do indivíduo, que se manifestam na 

razão, emoção, sentidos, memória e consciência. A fim de examinar essas 

proposições, analisou-se a perspectiva apresentada na obra de Miroslav Tichý. 

Miroslav Tichý (1926 – 2011) foi artista plástico e fotógrafo oriundo da República 

Tcheca. Miroslav Tichý vagava pelas ruas da pequena cidade onde morava, 

recolhendo alguns objetos descartados para fabricar artesanalmente máquinas 

fotográficas rudimentares que lhe permitiram captar sob uma ótica peculiar uma 

faceta da modernidade. Os elementos que compõem o conjunto da pesquisa foram 

apresentados em quatro dimensões: material, imaterial, estética e dramática. Esta 

organização formal, que contempla os conceitos teóricos tratados, o método e a 

análise do objeto de estudo, teve como objetivo reproduzir a lógica das esferas 

antagônicas da sociedade, que interagem ao mesmo tempo que se chocam. O 

referencial teórico adotado é a Teoria crítica da sociedade, utilizando-se, 

principalmente, os conceitos de experiência e seu empobrecimento, indivíduo e 

pseudoindividuação, desenvolvidos por Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Max 

Horkheimer e Herbert Marcuse. As informações extraídas das fotografias de Miroslav 

Tichý foram dispostas em quatro categorias de análise confeccionadas à posteriori: 

cidade, pessoas, corpos e objetos. Em articulação com a perspectiva teórica, os 

dados obtidos permitiram explorar a experiência do indivíduo no meio urbano, o 

enaltecimento e depreciação da mulher, a decrepitude da matéria corpórea e as 

novas e mais eficazes formas de repressão, elementos indicativos do caráter 

obnubilado do indivíduo na modernidade. Os temas desenvolvidos focalizaram o 

movimento de forças sociais antagônicas que, ao mesmo tempo que promovem a 

arte com vistas à emancipação, reforçam os prismas ideológicos da dominação 

próprias ao capitalismo no processo de transformação da cultura em mercadoria. As 

reflexões suscitadas permitiram tecer a crítica ao modo como a estrutura social se 

expressa nos objetos da cultura e determina a relação entre sujeito e objeto. 

 

Palavras-chave: Miroslav Tichý; arte; regressão dos sentidos; estética; teoria crítica. 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

BRAGA, Ive. 2017. Miroslav Tichý - un lyrique à la hauteur de la régression des 

sens: une étude sur le drame de l'individu moderne. Thèse (Doctorat en Éducation). 

São Paulo - PUCSP: Programme d'Études Supérieures en Éducation: Histoire, 

Politique, Société. 

 

Cette recherche prend l'art comme source empirique pour analyser l'expérience de 

l'individu dans la modernité. La sédimentation du contenu historique et social 

objectivé sous la forme d'objets artistiques est donc le matériau retenu pour explorer 

philosophiquement les spectres de perception de l'individu, qui se manifestent dans 

la raison, l’émotion, les sens, la mémoire et dans la conscience. Afin d'examiner ces 

propositions, ce travail analyse la perspective présente dans le travail de l'artiste 

tchèque Miroslav Tichý (1926-2011). Le photographe Miroslav Tichý flânait dans les 

rues de la petite ville où il vivait à la recherche d’objets mis au rebut, afin de fabriquer 

lui-même des appareils photographiques rudimentaires, ce qui lui a permis de 

capturer la modernité sous une optique particulière. Les éléments de cette recherche 

sont présentés selon quatre dimensions : matérielle, immatérielle, esthétique et 

dramatique. Cette organisation formelle, basée sur des concepts théoriques, sur la 

méthode et l'analyse de l'objet d'étude, reproduit la logique des sphères antagonistes 

de la société, entrant en interaction et collision. Le cadre théorique adopté est la 

Théorie critique de la société, en utilisant principalement les concepts de l'expérience 

et de paupérisation, d’individuation et de pseudo-individuation, développés par 

Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer et Herbert Marcuse. Les 

informations extraites des photos de Miroslav Tichý sont organisées en quatre 

catégories d'analyse a posteriori : la ville, les personnes, les corps et les objets. En 

lien avec la perspective théorique, les données obtenues ont permis d'explorer 

l'expérience de l'individu dans les zones urbaines, l'appréciation et la dépréciation de 

la femme, la décrépitude de la matière corporelle et des formes de répression 

nouvelles et plus efficaces, éléments indicatifs du caractère obnubilé de l'individu 

moderne. Les thèmes développés analysent le mouvement de forces sociales 

antagonistes, qui, tout en faisant la promotion de l'art comme émancipation, 

renforcent les prismes idéologiques de la domination propre au capitalisme dans le 

processus de transformation de la culture en marchandise. Ces réflexions permettent 

de critiquer la manière dont la structure sociale s’exprime dans les objets culturels et 

détermine la relation entre sujet et objet. 

 

Mots-clés: Miroslav Tichý; art; régression des sens; esthétique; théorie critique. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BRAGA, Ive. 2017. Miroslav Tichý - a lyric at the height of senses regression: a study 

about the drama of the modern individual. Thesis (Doctorate in Education). São 

Paulo - PUCSP: Program of Post-Graduate Studies in Education: History, Politics, 

Society. 

This research takes art as an empirical source to analyze the individual's experience 

in modernity. The sedimentation of historical and social content objectified in the form 

of artistic objects is, therefore, the material adopted to explore philosophically the 

specters of the individual's perception, which manifest themselves in reason, 

emotion, senses, memory and consciousness. In order to examine these 

propositions, this research focuses on the prospect of Miroslav Tichý (1926 - 2011), 

plastic artist and photographer from the Czech Republic. Miroslav Tichý wandered 

around the streets of the small town where he lived, collecting some discarded 

objects to manufacture his rudimentary cameras that allowed him to capture a 

peculiar perspective of a modernity facet. The research elements were presented in 

four dimensions: material, immaterial, aesthetic and dramatic. This formal 

organization, which contemplates the theoretical concepts, the method and the 

analysis of the object of study, had the objective of reproducing the logic of the 

antagonistic spheres of society, which interact at the same time as they collide. The 

theoretical reference adopted for this study is the Critical theory of society, 

considering mainly the concepts of experience and its impoverishment, the individual 

and pseudo-individuation, developed by Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Max 

Horkheimer and Herbert Marcuse. The information extracted from the photographs of 

Miroslav Tichý were organized in four categories of analysis: city, people, bodies and 

objects. In association with the theoretical perspective presented, the data obtained 

allowed to explore the experience of the individual in the urban environment, the 

exaltation and depreciation of the woman, the decrepitude of corporeal matter and 

the new and more effective forms of repression, indicative elements of the hazy 

character of the individual in modernity. The themes developed focused on the 

movement of antagonistic social forces that, while promoting art for emancipation, 

reinforce the ideological prisms of domination proper of capitalism in the process of 

transforming culture into merchandise. The reflections raised allowed to criticize the 

way the social structure expresses itself in the objects of culture and determines the 

relationship between subject and object. 

Keywords: Miroslav Tichý; art; senses regression; aesthetics; critical theory. 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

  

PREMISSAS.........................................................................................................01 

1. Apresentação: a tese, suas partes, seu conjunto............................................01  

2. Introdução .......................................................................................................02 

3. Sobre Miroslav Tichý.......................................................................................06 

4. Revisão bibliográfica........................................................................................10 

 

AS QUATRO DIMENSÕES..................................................................................20 

 

A DIMENSÃO MATERIAL....................................................................................22 

5. Forma e conteúdo............................................................................................23 

6. A obra de arte como fonte...............................................................................34 

7. A insolência do disforme..................................................................................37 

8. A estética como práxis político-transformadora...............................................40 

 

A DIMENSÃO IMATERIAL...................................................................................44 

9. A controversa fuga para a interioridade...........................................................45  

10. A farsa do cultivo do espírito...........................................................................51 

11. Felicidade, uma promessa tratante.................................................................53 

12. As afinidades “eletivas” ...................................................................................54 

 

A DIMENSÃO ESTÉTICA....................................................................................58 

13. Problema.........................................................................................................62 

14. Objetivo............................................................................................................62 

15. Método.............................................................................................................62 

15.1  Fontes da pesquisa...............................................................................63 

15.2 O processo de categorização do material selecionado .......................64 

15.3 Composição das categorias e subcategorias de análise......................65 

15.4 Critérios para elaboração das categorias de análise............................67 

 

16. Descrição das categorias e subcategorias de análise.....................................68 

 

16.1 Categoria 1 – CIDADE..........................................................................68 

Tabela 1. Fotografias reunidas na Categoria 1- Cidade.......................69 

Subcategoria 1a. paisagens e ambientes externos..............................70 

Subcategoria 1b. piscinas públicas.......................................................71 

Subcategoria 1c. parques e práticas esportivas ao ar livre..................72 

Subcategoria 1d. espaços internos, comércios e amb. de trabalho.....73 

Subcategoria 1e. transportes................................................................74 

 

 

 

 



16.2 Categoria 2 – PESSOAS......................................................................76 

Tabela 2. Fotografias reunidas na Categoria 2- Pessoas.....................76 

Subcategoria 2a. homens.....................................................................77 

Subcategoria 2b. mulheres...................................................................77 

Subcategoria 2c crianças......................................................................79 

Subcategoria 2d. casais e grupos.........................................................80 

Subcategoria 2e. silhuetas, distorções e obliterações da fig humana..81 

 

16.3 Categoria 3 – CORPOS.....................................................................83 

Tabela 3: Fotografias reunidas na Categoria 3 – Corpos.....................84 

Subcategoria 3a. posições e movimentos corporais.............................84 

Subcategoria 3b. partes, fragmentações..............................................86 

Subcategoria 3c. corpos e mídia...........................................................87 

 

16.4 Categoria 4 – OBJETOS....................................................................87 

Tabela 4: Fotografias reunidas na Categoria 4 – Objetos....................88 

Subcategoria 4a. cigarros, sorvetes, pirulitos.......................................89 

Subcategoria 4b. bicicletas...................................................................90 

Subcategoria 4c. vassouras, lenhas e bastões.....................................91 

Subcategoria 4d. carrinhos de bebê.....................................................92 

Subcategoria 4e. objetos íntimos..........................................................92 

Subcategoria 4f. flores..........................................................................93 

Subcategoria 4g. esculturas e instrumentos musicais..........................94 

 

Tabela 5: Distribuição das fotos, por categorias e subcategorias.........94 

A DIMENSÃO DRAMÁTICA................................................................................96 

 

17.  Miroslav Tichý, a cidade e a experiência na modernidade.............................99 

17.1  A modernidade e a percepção na modernidade...................................104 

17.2  A experiência e a transmissão, a vivência e o isolamento....................106 

17.3  A comunicação e a informação.............................................................108 

17.4  O coice..................................................................................................111 

 

18.  Miroslav Tichý, as pessoas e a obnubilação do indivíduo............................115  

18.1  A história do indivíduo...........................................................................121 

18.2  O caráter dual da sexualidade..............................................................124 

18.3  A crise da cultura e o declínio do indivíduo...........................................125 

18.4  A regressão dos sentidos e a gênese do indivíduo disforme................128 

18.5  A aparição do homem obnubilado.........................................................132 

 

 

 

 



19.  Miroslav Tichý, o corpo e a decrepitude da matéria.....................................136 

19.1  O amor-ódio pelo corpo.........................................................................139 

19.2  Padronização e endurecimento.............................................................141 

19.3  A separação dos corpos e a enunciação do indivíduo..........................142 

19.4  A incompletude do indivíduo, o outro e a regressão psíquica...............144 

19.5  O flagelo do corpo e a mutilação...........................................................145 

 

20.  Miroslav Tichý, os objetos e a sexualidade..................................................148 

20.1  As três fases do desenvolvimento sexual.............................................151 

20.2  A fixação................................................................................................154 

20.3  O pré-prazer..........................................................................................155 

20.4  As implicações filosóficas e sociológicas da teoria freudiana...............156 

20.5  As novas e mais eficazes formas de repressão....................................158 

 

CONSIDERAÇÕES..................................................................................................160 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................176 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ESPECÍFICAS DE MIROSLAV TICHÝ.........181 

 

FILMOGRAFIA.........................................................................................................182 

 

ANEXO 1..................................................................................................................183 

 

ANEXO 2..................................................................................................................184 

 

ANEXO 3..................................................................................................................185 



1 
 

PREMISSAS 

 

1. Apresentação: a tese, suas partes, seu conjunto 

 

Os elementos desta pesquisa estão organizados da seguinte forma: As 

premissas correspondem às notas introdutórias importantes para situar os 

propósitos do estudo e especificar as informações preliminares, que são 

subdividas e numeradas de um a quatro: 1. Apresentação: a tese, suas partes, 

seu conjunto; 2. Introdução, 3. Sobre Miroslav Tichý, 4. Revisão bibliográfica. 

Após a exposição das premissas é apresentada a parte principal da 

pesquisa, intitulada As quatro dimensões, que contém o embasamento teórico, 

o procedimento e os dados da investigação. O conteúdo apresentado nesta 

parte principal da pesquisa é subdividido em quatro tópicos relacionados entre 

si: a dimensão material, a dimensão imaterial, a dimensão estética e a 

dimensão dramática. Por sua vez, cada dimensão foi subdividida em quatro 

itens que tratam do conteúdo pertinente a cada uma delas. Esses itens são 

enumerados de modo contínuo, a partir do numeral cinco, dando sequência 

aos quatro itens iniciais das premissas, sem interrupção em cada dimensão. 

Este procedimento justifica-se porque entende-se que o conjunto das quatro 

dimensões compõem o todo da pesquisa, de modo que pareceu coerente dar 

sequência à enumeração iniciadas nas premissas sem interrupção na 

passagem de cada tópico.   

Assim, a dimensão material contempla os itens: 5. Forma e conteúdo; 6. A 

obra de arte como fonte; 7. A insolência do disforme; 8. A estética como práxis 

político-transformadora. 

 Por sua vez, a dimensão imaterial contém os itens: 9. A controversa fuga 

para a interioridade; 10. A farsa do cultivo do espírito; 11. Felicidade, uma 

promessa tratante; 12. As afinidades “eletivas”.  

A terceira dimensão, a dimensão estética organiza os dados da pesquisa 

nos itens: 13. Problema; 14. Objetivo; 15. Método; 16. Descrição das categorias 

e subcategorias de análise. 

Por último, a interpretativa dimensão dramática contempla os tópicos: 17. 

Miroslav Tichý, a cidade e a experiência na modernidade; 18. Miroslav Tichý, 
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as pessoas e a obnubilação do indivíduo; 19. Miroslav Tichý, o corpo e a 

decrepitude da matéria; 20. Miroslav Tichý, os objetos e a sexualidade. 

Os subitens que compõem cada tema são apresentados ao início de cada 

tópico.  Apresentado o conjunto estrutural da pesquisa, segue-se a introdução. 

 

2. Introdução 

 

Esta pesquisa toma a arte como fonte empírica para explorar a experiência 

do indivíduo na modernidade. A sedimentação do conteúdo histórico e social 

objetivado na forma dos objetos artísticos é, portanto, o material adotado para 

explorar filosoficamente os espectros da percepção do indivíduo, que se 

manifestam na razão, emoção, sentidos, memória e consciência.  

A fim de explorar essas proposições, analisa-se a perspectiva apresentada 

na obra de Miroslav Tichý. Miroslav Tichý (1926 – 2011) foi artista plástico e 

fotógrafo oriundo da República Tcheca. Mirek, como era conhecido, chegou a 

estudar na Escola de Belas Artes de Praga mas não chegou a concluir seus 

estudos porque seus temas de interesse artístico lhe causaram complicações 

políticas e sociais. Marginalizado da sociedade, Tichý sobrevivia 

financeiramente de um auxílio por invalidez e recebia ajuda de alguns poucos 

conhecidos do bairro em que habitava uma moradia precária. Perambulando 

pelas ruas da pequena cidade de Kyjov, Miroslav recolhia alguns objetos 

descartados como latas, caixas, vidros, lentes de óculos, películas, cadarços 

de sapato e com eles fabricava artesanalmente máquinas fotográficas 

rudimentares que lhe permitiram captar sob uma óptica peculiar facetas da 

modernidade1.  

Considerando que a óptica do artista impressa na forma e no conteúdo de 

suas fotos permite caracterizar a sociedade, expõe-se o seguinte problema de 

pesquisa: Quais as principais características objetivadas na obra de Miroslav 

Tichý que indicam aspectos determinantes da experiência do indivíduo na 

modernidade? A fim de investigar o problema proposto pretende-se adotar as 

                                                           
1 As informações expressas neste item são notas introdutórias. Informações 
detalhadas sobre a vida e a obra de Miroslav Tichý são apresentadas no terceiro item 
desta pesquisa. 
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fotografias produzidas por Miroslav Tichý como fonte para responder à 

pergunta. 

Como o objetivo desta pesquisa circunscreve uma reflexão potencialmente 

estética, convém citar um excerto de Herbert Marcuse para iniciar a discussão: 

“o esforço filosófico de mediação, na dimensão estética, entre sensualidade e 

razão manifesta-se, pois, como uma tentativa para reconciliar as duas esferas 

da existência humana que foram separadas à força e despedaçadas por um 

princípio de realidade repressivo”. (MARCUSE, 1955/19752, p. 161). O princípio 

de realidade repressivo imposto pela sociedade atual separou à força as 

esferas de existência humana que deveriam ser complementares. Se a 

dimensão estética é entendida como um ponto de intersecção no qual as 

esferas cindidas da existência humana parecem, ainda, coabitar, pretende-se 

investigar o potencial reconciliador da dimensão estética. 

 De modo geral, este esforço reflexivo tem como objetivo tecer a crítica à 

repressão, manifestada socialmente por meio da supremacia da razão sobre a 

sensibilidade, que cinde as atividades humanas em dois tipos: superiores e 

inferiores. Por isso, investigar os motivos que tendem a subordinar o espírito à 

razão totalitária é o primeiro caminho a ser traçado. Para tanto, é preciso lançar 

luz à forma de organização do sistema de trabalho social, que 

progressivamente persiste condicionando a humanidade a horas exaustivas de 

trabalho para que seja possível garantir a sobrevivência. A esse propósito, 

prossegue Herbert Marcuse: “racionalmente, o sistema de trabalho social seria 

organizado, pelo contrário, tendo em vista a economia de tempo e espaço para 

o desenvolvimento do indivíduo fora do mundo de trabalho inevitavelmente 

repressivo”. (MARCUSE, 1975, p. 172). Como o homem é forçado a servir ao 

trabalho e não ao contrário, a organização racional do sistema de trabalho 

converteu-se em irracional. 

O contraste entre a existência ideal e a realidade objetiva revela que o 

dispêndio de energia que poderia ser empenhado para o desenvolvimento do 

indivíduo é progressivamente destinado ao cumprimento de jornadas de 

                                                           
2 As datas das citações correspondem à data da primeira publicação do texto original 
acompanhada da data da edição utilizada para citação. A data da primeira publicação 
será apresentada apenas na primeira citação. As demais seguem acompanhadas 
apenas pela data da edição. O mesmo recurso se aplica às demais citações presentes 
nesta pesquisa. 
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trabalho e, como no decurso da história o trabalho humano converteu-se em 

trabalho alienado, o desenvolvimento das potencialidades integrais da pessoa 

humana passaram a ser ora nostalgia de uma felicidade perdida, ora delírio de 

poetas românticos.  

Imaginar que seria possível reconciliar esta cisão histórica mediante a 

elaboração de uma tese doutoral seria no mínimo ingênuo. De mesmo modo, 

quando a ciência ignora que a cisão histórica entre as faculdades inferiores e 

superiores do homem - sensualidade e intelecto, prazer e razão - tem causado 

danos insuperáveis para constituição do indivíduo, as forma dogmáticas do 

exercício do saber tendem a produzir ideologia, não esclarecimento.  

De fato “a arte não pode mudar o mundo, mas pode contribuir para 

mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres, que poderiam 

mudar o mundo”. (MARCUSE, 1977, p. 43). Considerando este dilema e 

levando em conta que não existem soluções simples capazes de equacionar 

contradições complexas, julga-se pertinente explorar a dimensão estética como 

lugar possível das expressão autônoma; espaço existente apenas em posição 

à objetividade repressiva da sociedade administrada baseada no princípio de 

desempenho. 

O referencial teórico utilizado para desenvolver o tema proposto é a teoria 

crítica da sociedade, com destaque para os autores da primeira geração da 

Escola de Frankfurt, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Max 

Horkheimer. Os principais conceitos explorados são as noções de forma e 

conteúdo, experiência e seu empobrecimento, indivíduo e pseudoindividuação. 

Dos conceitos apresentados explora-se as possibilidades e limites do potencial 

político e formativo da arte, a experiência e seu empobrecimento, a regressão 

dos sentidos e a ascensão e o declínio do indivíduo moderno. 

O interesse pelo tema foi impulsionado pela curiosidade em investigar 

porque razão assuntos relacionados à arte são preocupações constantes para 

a primeira geração de autores da Escola de Frankfurt que, em diversos 

estudos, tomam a arte como fonte a fim de analisar nuanças do indivíduo 

estabelecido como categoria moderna. A dedicação especial dos autores ante 

ao modo como a dinâmica, as ideologias e as contradições sociais aparecem 

cristalizadas na estrutura das obras de arte chama atenção para a 

possibilidade de investigação do potencial político e transformador da arte. O 



5 
 

que transparece na objetividade das obras e seu potencial para emancipação 

é, portanto, o foco deste estudo3.  

Como a forma dos objetos artísticos não é acidental, foi preciso também 

explorar substancialmente a sedimentação histórica e social do conteúdo em 

forma, uma vez que a estrutura social tende a condicionar os objetos da cultura 

a aparecerem de uma determinada forma. 

Então, a fim de integrar os elementos componentes desta pesquisa em uma 

lógica coerente, o material apresentado foi organizado em quatro dimensões:  a 

dimensão material, a dimensão imaterial, a dimensão estética e a dimensão 

dramática. 

Grosso modo, se a dimensão estética tem como objetivo analisar a 

objetivação da sociedade nos objetos da cultura, por sua vez, a dimensão 

material ocupou-se de explorar os modos como a relação entre forma e 

conteúdo determina os objetos da cultura. Como não poderia ser diferente, a 

dimensão imaterial explorou as possibilidades e limites daquilo que escapa às 

determinações materiais da sociedade. Uma vez que a dimensão estética 

localiza-se na intersecção entre forças sociais antagônicas resultantes da 

relação entre status quo versus porvir, à dimensão dramática foi destinada a 

tarefa de interpretar o produto deste impasse. Desse modo, embora a 

dimensão estética seja o arcabouço constitutivo desta pesquisa, os pontos 

altos das discussões residem nas contradições que aproximam e separam o 

conjunto das dimensões. 

No início de cada tópico da pesquisa a dimensão em pauta é devidamente 

detalhada.  

A princípio, o interesse em investigar a formação do indivíduo adotando a 

obra de arte como fonte para pesquisa empírica surgiu da identificação com a 

história de Antoine Doinel, personagem autobiográfico do diretor de cinema 

                                                           
3 Como exemplos de estudo dos autores da escola de Frankfurt vale citar o ensaio de 
Horkheimer e Adorno sobre a Dialética do esclarecimento, no qual as reflexões foram 
elaboradas com base nos textos de Homero e Marquês de Sade. No caso da 
dramaturgia, é possível citar a análise dos textos de Samuel Beckett.  Ainda, vê-se em 
Adorno uma série de trabalhos sobre: estética, literatura, jazz estadunidense, coluna 
de astrologia do Los Angeles Times, além de textos sobre músicos como Mahler, 
Schomberg, Stravinsky. Em Benjamin, encontram-se textos sobre o surrealismo, a 
fotografia, o cinema e diversos estudos sobre a literatura, dentre eles os textos sobre 
Baudelaire, Proust, Goethe. De modo a compor a análise proposta por esta pesquisa, 
apresenta-se adiante como os autores procederam com a análise dessas obras. 
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francês François Truffaut, que resultou na dissertação de mestrado na qual foi 

analisada a trajetória formativa de Antoine Doinel em diferentes instituições tais 

como a família, a escola, o reformatório e demais dispositivos fornecidos pelo 

Estado que têm, como fim último, a normatização da conduta. (BRAGA, 2012). 

Esse estudo deu conta dos objetivos propostos para ocasião – analisar o que 

Antoine fixou em sua formação no contato com diferentes instituições e seus 

agentes  – mas gerou uma série de inquietações que proporcionaram a 

ampliação do tema estudado. Uma vez que dificilmente o assunto de uma 

pesquisa se esgota em si mesmo, é natural que um tema rico e abrangente 

suscite novas análises e promovam novas investigações sobre o mesmo objeto 

ou ilumine outros tantos.  

De modo a tomar a arte como objeto de estudo empírico, “o próximo 

passo foi eliminar a distorção da atitude estética na atmosfera irreal do museu 

ou da boemia”. (MARCUSE,1975, p.159). Adotando as palavras de Herbert 

Marcuse, considera-se importante salientar que esta investigação não tem 

como propósito realizar uma biografia do estilo de vida e das obras do artista 

Miroslav Tichý, tampouco avaliar sua inserção no mundo das artes ou o valor 

comercial de sua produção. Trata-se, antes, de explorar as fotografias de 

Miroslav Tichý como expressão objetiva da dimensão estética, como síntese da 

relação social entre forma e conteúdo. O esforço reflexivo de análise empírica 

da cisão histórica das potencialidades humanas por meio desta fonte incide, 

sobretudo, na concepção estética como práxis político-transformadora, como 

crítica às relações estabelecidas entre os homens na sociedade administrada. 

 

3. Sobre Miroslav Tichý 

 

Este item tem como objetivo apresentar Miroslav Tichý, o autor das 

fotografias analisadas4. Como delimitado na introdução deste estudo, o objeto 

desta pesquisa limita-se a analisar as fotografias de Miroslav Tichý, 

                                                           
4 As informações aqui apresentadas foram extraídas de duas fontes distintas: 
BUXBAUM e VANČÁT (2006, p.14) e BUXBAUM (2004). A primeira referência trata-se 
de um texto replicado nos livros de arte sobre o fotógrafo utilizados na bibliografia 
desta pesquisa. A segunda referência citada trata-se de um documentário em curta 
metragem sobre vida e obra do fotógrafo. Roman Buxbaum amigo/vizinho/produtor de 
Miroslav Tichý é autor do texto e do filme, ambos intitulados Tarzan Retired.  
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desobrigando-se a pormenorizar a biografia do fotógrafo, circulação ou valor 

comercial de suas obras. De modo a justificar esta delimitação, vale atentar 

para este trecho de Herbert Marcuse (1975): “A investigação das raízes 

eróticas da arte desempenha um importante papel na psicanálise; contudo, 

essas raízes estão mais na obra e função da arte do que no artista”. (p.165). 

Por esta razão esta pesquisa destaca prioritariamente os elementos que 

transparecem nas obras de arte, secundarizando aspectos da vida particular do 

artista. Tornar secundário os aspectos da vida particular do artista não significa 

ignorá-lo por completo. Considera-se que tratar unicamente as imagens e 

ignorar Miroslav Tichý, todavia, seria tratar as imagens de modo 

fantasmagórico, posto que os elementos que as propugnam não são facilmente 

descartáveis. Estas complexas cadeias da dualidade – que jamais poderiam 

ser higienicamente cindidas ou esgotadas num estudo tão breve – apontam à 

necessidade de considerar também o universo de Miroslav Tichý, mesmo que a 

ênfase do estudo seja dedicada à análise das fotografias. Desta resolução, 

julga se por bem tecer uma breve biografia do artista.  

Miroslav Tichý nasceu em 20 de novembro de 1926, em Netcice, pequeno 

vilarejo da cidade de Kyjov, atual Morávia do Sul, na atual República Tcheca. 

Era uma criança introvertida, despertava especial interesse pelo conhecimento 

de diferentes idiomas e no quesito escolar, era um exímio aluno. Quando 

jovem, estudou na Academia de Belas Artes de Praga com renomados mestres 

desenvolvendo pinturas em estilo modernista. Em 1948, durante o regime 

comunista na antiga Tchecoslováquia, os professores e alunos da Academia de 

Belas Artes foram obrigados a adotar a temática socialista em suas obras, 

devendo retratar o cotidiano de operários em fábricas e motivos afins. Ao 

recusar-se a adotar esse tema em sua arte, Tichý foi obrigado a deixar a 

Academia e então foi recrutado para prestar o serviço militar obrigatório, em 

Praga. 

A coincidente crise política do país somado à crise interna do artista 

acarretada pela ruptura forçada de seus ideais e carreira desencadeou grande 

descontentamento no artista, que passou a evitar seus amigos e passear pelas 

praças da cidade solitariamente. O comportamento divergente de Tichý se 

tornou um incômodo para a política de padronização da Praga da década de 

1950; de 1957 a 1959 Tichý foi obrigado a frequentar uma clínica psiquiátrica. 
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Retorna de Praga à Kijov classificado como inválido e passa a viver de uma 

pequena pensão por invalidez. Porém, mesmo diante de condições adversas, 

Tichý não abandona a pintura e passa a esboçar desenhos em estilo autoral 

para sua satisfação pessoal.  

Nos idos de 1960, Miroslav Tichý para de se preocupar com sua aparência 

pessoal, deixa a barba e cabelos crescerem desordenadamente e passa a usar 

sempre o mesmo terno em farrapos. Esta imagem dissonante da figura de 

Tichý bem como sua certa autonomia continuou a incomodar o regime de 

opressão, que intensifica a vigilância sobre o artista. Naquela mesma década, 

Tichý foi encaminhado à prisão sendo condenado a cumprir pena de doze 

meses por motivos turvos, pouco explicados. Por fim, a pena de doze meses foi 

estendida a oito anos. Mesmo após ser libertado da prisão a perseguição a 

Tichý não cessou. Durante os feriados Tichý era encaminhado para asilos e 

centros psiquiátricos oferecidos pelo Estado para mantê-lo distante da vista dos 

moradores da cidade de Kyjov. 

Em 1968 ocorre o início da ocupação soviética na Tchecoslováquia e em 

1972 Tichý é despejado de sua casa / estúdio e tem todo seu trabalho 

descartado na rua. Despojado de parte de si mesmo, Miroslav Tichý interrompe 

o desenho e a pintura. Porém, como o espírito do artista jamais deixou-se 

abater, Tichý aproveitou as condições adversas em seu favor fazendo dos 

ambientes externos seu próprio estúdio. Perambulando pelas ruas da pequena 

cidade onde morava, passou então a recolher objetos descartados como tubos 

e caixas de papelão, cadarço de sapatos, vidros e lentes de óculos para 

fabricar manualmente pequenas câmeras fotográficas artesanais feitas à mão5. 

Embora tenha continuado a produzir alguns esboços de desenhos à mão, Tichý 

começa a dedicar-se prioritariamente à fotografia, muitas das quais adorna 

manualmente ressaltando alguns traços do motivo fotografado e compondo 

molduras para as fotos que tirava de forma espontânea.  

Durante os anos que vagou pelas ruas da pequena vila de Netcice, Tichý – 

apesar de ser visto como louco – não apresentava ameaça a ninguém, e, 

talvez, por isso era tolerado pelas pessoas da cidade e passava os dias a sacar 

                                                           
5 Alguns exemplos das câmeras fotográficas artesanais e películas de Miroslav Tichý 
podem ser encontradas no Anexo 1. 
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fotos de motivos diversos que chamavam sua atenção com predominância de 

cenas de temáticas em torno da presença feminina.  

Miroslav Tichý fabricava sob medida todo o equipamento do qual 

necessitava, desde as câmeras para sacar as fotografias até os ampliadores 

para revelar as imagens de forma artesanal e caseira. Suas lentes eram 

obtidas de vidros encontrados que recebiam polimento com uma mistura feita 

de pasta de dentes e cinzas de cigarro. Após captar as imagens, Tichý voltava 

para a habitação precária onde morava e trabalhava a composição química 

necessária para poder executar o processo de revelação das fotos tomadas. A 

peculiar maneira artesanal que Miroslav Tichý atribuía à tomada e à pós 

produção de suas imagens lhes conferia uma aparência única: imperfeições, 

desfoques, borrões, sub ou superexposições repletas de sujeiras da câmera ou 

do processo de revelação: "Um erro. Isso é o que faz a poesia”, explica Tichý, 

conforme Buxbaum (2004). Como o equipamento fotográfico com que captava 

as imagens era fabricado por ele mesmo, Mirek também construía lentes 

objetivas de grande alcance para poder manter-se distante das cenas 

cobiçadas, assim, o fotógrafo invisível podia frequentar lugares públicos como 

ruas, praças, estações de ônibus e até mesmo piscinas públicas sem ter a 

presença notada. Além disso, muitas pessoas achavam que seus 

equipamentos feitos de forma tosca não eram funcionais. Sem contar com a 

astúcia do artista, as pessoas poderiam pensar: - olha lá o fotógrafo maluco 

com suas câmeras de caixa de sapato! E era assim, no desdém, que muitas 

vezes até em pose, o alvo do fotógrafo era capturado. Então, na zombaria da 

viagem do louco6 residia o momento decisivo7 no qual Mirek, como um voyeur 

do acaso, pôde captar numa perspectiva única cenas fabulosas.  

Após o processo de revelação de cada imagem, Tichý recortava com uma 

tesoura as partes indesejadas para tornar a composição do motivo a seu gosto. 

As fotos que ele mais gostava recebiam um suporte de papelão como moldura 

                                                           
6 As peripécias de Deus Pan, o fauno flautista, também conhecida como a Viagem do 
Louco pela mitologia grega serve aqui de metáfora associada à trajetória de vida de 
Miroslav Tichý. (SHARMAN-BURKE e GREENE, 2006).  

7 Alusão à Henri Cartier-Bresson. Descrito pelo fotógrafo, o momento decisivo trata-se 
do instante fundamental, certeiro e ideal para que uma fotografia seja tomada. 
(BRESSON, 2004 a). 
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e tinham alguns contornos corporais destacados por traços sobrepostos feitos 

a lápis ou caneta esferográfica comum. Se, do ponto de vista técnico, Miroslav 

Tichý era um ótimo artesão, do ponto de vista tecnológico, agia como um 

ilusionista.  

Todas as suas obras foram confeccionadas de forma desordenada, sem 

numeração, título ou data. Aproximadamente, estima-se que as fotografias 

foram produzidas entre os anos de 1970 e 1990. Após reveladas, as fotos 

ficavam espalhadas pela casa, jogadas no chão e muitas vezes expostas à 

sujeira e danos causados por insetos e ratos. Em 1981, o trabalho fotográfico 

de Miroslav Tichý - até então perdido, deteriorado e desvalorizado pelo próprio 

artista e pelas condições de vida que ele levava - é descoberto por Roman 

Buxbaum. Roman Buxbaum, quando criança, morava com a família na casa 

vizinha à casa da família de Tichý, mas, posteriormente perderam o contato por 

alguns anos devido ao exílio da família de Buxbaum, na Suíça. Quando Roman 

então adulto regressa do exílio na Suíça, reconhece Miroslav Tichý, se 

interessa pelo valor de seu trabalho e retoma o contato com o artista. Desde 

então, inicia um esforço para coletar, preservar e documentar as fotografias de 

Tichý, muitas já em estado de deterioração. 

As fotografias permaneceram praticamente desconhecidas até 2004, ano 

em que Roman Buxbaum organiza uma exposição baseada em sua coletânea 

de trabalhos recolhidos de Miroslav Tichý. Tais trabalhos foram expostos na 

Bienal de Arte Contemporânea de Sevilha, organizada pelo famoso curador 

Harald Szeemann. Tichý não compareceu à exposição. Também em 2004, 

Roman Buxbaum elabora o citado curta-metragem sobre o artista, chamado 

Tarzan Retired e dá início à Fundation Tichý Ócean, na Suíça. Em decorrência 

desses eventos, a obra do artista passa a receber prêmios de 

descoberta/revelação e passa a ser exposta em diversas partes do mundo. 

Em 12 de abril de 2011, Miroslav Tichý falece em Kyjov. 

 

4. Revisão bibliográfica 

 

A fim de obter o maior número de informações sobre a produção de 

trabalhos acerca de Miroslav Tichý foram realizadas buscas em distintos 

bancos de dados em diferentes etapas do desenvolvimento desta pesquisa. A 
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última delas ocorreu em janeiro de 2017. O principal interesse desta busca foi 

encontrar trabalhos acadêmicos sobre o fotógrafo, pesquisas, artigos ou 

ensaios para fim de enriquecimento desta análise.  

No concernente aos bancos de dissertações e teses disponíveis, 

descreve-se as informações constantes em quatro diferentes bancos de dados: 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), banco de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), o Google Acadêmico e a Agence Bibliographique de 

l’Enseignement Supérieur8 (ABES).  

Com o objetivo de levantar os trabalhos produzidos sobre o fotógrafo 

foram utilizados os seguintes descritores: Miroslav Tichý fotografia, Miroslav 

Tichý teoria crítica da sociedade, Miroslav Tichý teoria social, e por fim, o 

descritor mais genérico, apenas com o nome Miroslav Tichý.  

Dos quatro bancos de dados descritos acima nenhum deles indica a 

conclusão de teses ou dissertações sobre o fotógrafo, tampouco trabalhos 

sobre Miroslav Tichý com o referencial da teoria crítica da sociedade.  

A plataforma da CAPES forneceu cinquenta e sete resultados para o 

descritor Miroslav Tichý, porém tratam-se de homônimos, nenhuma das 

pesquisas é sobre o fotógrafo Miroslav Tichý. 

Embora também não tenha fornecido informações sobre dissertações e 

teses concluídas, o Google Acadêmico foi o único banco de dados que 

forneceu informações pertinentes a partir dos descritores pesquisados. A busca 

com o descritor Miroslav Tichý em todos os idiomas disponíveis no site aponta 

251 resultados genéricos, sendo apenas três deles relativos especificamente 

ao fotógrafo. Destes três resultados vê-se: um artigo de Julia Kappes, um artigo 

de Andrew Philip Hobden, e um artigo de Marc Lenot, comentados a seguir. 

Ainda no Google Acadêmico, adicionando o filtro para que a busca 

selecionasse apenas resultados em língua portuguesa foram encontrados dois 

resultados: um artigo de Stéfanie da Cunha Rocha e o outro de Louis Emil 

Theodor Wentz Neto.  

                                                           
8 Trata-se de um site internacional que concentra a produção acadêmica da França, 
Espanha e Reino Unido. Disponível em: http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites. 
Acesso: 31 de janeiro de 2017. 
 

http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites
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O artigo sobre a dissertação ainda não concluída “Proposições 

fotográficas na escola: olhares com/sobre a fotografia”, de autoria de Stéfanie 

da Cunha Rocha, atualmente sendo desenvolvida no programa de Mestrado 

Profissional em Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, desde 

2016, apresenta como proposta a realização de uma série de oficinas 

escolares para promover o exercício de criação e reflexão acerca da teoria e 

prática da fotografia. Por conter este objetivo, refere-se ao nome de Miroslav 

Tichý como exemplo de fotógrafo contemporâneo mas não discorre acerca do 

fotógrafo, sua vida ou sua produção.  

A dissertação intitulada “Transformai as velhas formas do viver: sobre as 

potências da fotografia junto as paisagens urbanas, de Louis Emil Theodor 

Wentz Neto (2014), desenvolvida na Universidade Federal do Espírito Santo, 

no Programa de Pós Graduação em Psicologia Institucional, embora tenha sido 

selecionada pelo Google Acadêmico, não permite acesso ao texto integral ou 

resumo da pesquisa por intermédio do link sugerido. Em segunda busca, no 

site do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) foi 

encontrado um artigo com mesmo título da dissertação. Por intermédio deste 

artigo foi possível acessar os objetivos da pesquisa: refletir sobre as 

possibilidades de construção de um dispositivo de interferência urbana por 

meio da fotografia. Neste estudo também não foram encontradas informações 

significativas sobre Miroslav Tichý. 

Conforme mencionado acima, além das referências em língua 

portuguesa foram realizadas buscas em outros idiomas na plataforma do 

Google Acadêmico.  

Em inglês encontram-se o artigo de Andrew Philip Hobden, intitulado 

“Uma aproximação dos materiais de Miroslav Tichý: possíveis usos para um 

casaco”9. Como é possível notar desde o título, não foram encontrados pontos 

de interesse que possibilitem a aproximação entre os interesses comuns das 

pesquisas. 

Julia Kappes (2009), da École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille, 

apresenta na revista GRIN o texto escrito em francês intitulado “Miroslav 

                                                           
9 Neste tópico de revisão bibliográfica os títulos dos trabalhos em idioma estrangeiro 
são citado mediante tradução livre para o idioma português. Para conferir os títulos em 
idioma original consultar Referências bibliográficas ao final da pesquisa. 
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Tichý”. Nele, conjuntamente com um apanhado de imagens expostas na 

exposição do Centre Pompidou, em 2008, a autora apresenta a vida e obra do 

fotógrafo, descrevendo seu interesse particular pela composição das imagens e 

aparelhos fotográficos desenvolvidos de forma artesanal. 

O artigo de Marc Lenot (2010) intitulado “Construção e recusa de valor: o 

exemplo do fotógrafo tcheco Miroslav Tichý” publicado na revista Marges, além 

de abordar aspectos da vida e da obra do fotógrafo, descreve seis elementos 

fundamentais para a elaboração de parâmetros que permitem classificar as 

fotografias em distintas abordagens artísticas. São eles: o personagem 

Miroslav Tichý, seu estudo e sua aprendizagem técnica, a situação social na 

qual foram desenvolvidas as obras, seu aparato fotográfico, seu interesse por 

determinados motivos e, por fim, o processo pré e pós produção das imagens. 

De acordo com o Marc Lenot, a composição coerente destes parâmetros é um 

trabalho de extrema importância porque define a elaboração do esquema de 

apresentação e circulação das obras do artista, fato que resultará no alcance 

de divulgação das obras e consequente atribuição de valor à produção.  

Os artigos desenvolvidos por Marc Lenot são resultado de sua 

dissertação de mestrado sobre Miroslav Tichý, que não foi acusada no site da 

ABES porque este banco de dados concentra a produção de teses apenas. 

Como a referida pesquisa será apresentada em detalhes adiante, suspende-se 

temporariamente esse assunto de modo a evitar a duplicidade de informações.  

 É importante salientar que, como as informações sobre Miroslav Tichý 

são insuficientes no meio acadêmico, foi fator de fundamental importância 

neste levantamento bibliográfico a oportunidade de contatar Marc Lenot10, que 

gentilmente cedeu diversas fontes que permitiram engrandecer a coleta de 

informações e imagens sobre o fotógrafo tcheco. Marc Lenot é autor de 

diversos textos presentes nos livros e catálogos de exposições de fotografia de 

                                                           
10 Marc Lenot é engenheiro de formação, pesquisador acadêmico, crítico de arte e 
fundador do blog Lunettes Rouges, disponível em: 
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/. Sob orientação de André Gunthert, Marc Lenot 
concluiu sua dissertação de mestrado sobre Miroslav Tichý em Théorie et pratique du 
langage et des arts na L’école des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, em 
2009. Em 2014 recebeu o Prêmio AICA de Crítica de Arte e em 2016, Lenot concluiu 
sua tese doutoral sobre fotografia experimental contemporânea. 
 

http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/
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Miroslav Tichý11, os quais em grande parte compõem a amostra desta 

pesquisa.  

Ao longo de suas pesquisas sobre arte contemporânea, Marc Lenot 

encontrou duas pesquisas acadêmicas concluídas sobre Miroslav Tichý, 

porém, ambas redigidas em idioma tcheco12, o que dificultou o acesso às 

informações nelas contidas. Além destes estudos, Marc forneceu outros artigos 

publicados de sua autoria que não estão disponíveis nos bancos acadêmicos 

de levantamentos de dados.  

 O primeiro deles, intitulado “A invenção de Miroslav Tichý”, também 

presente no livro de Walter Konig (2008) e publicado na Revista Études 

Photographiques (2009), analisa o fenômeno de invenção do fotógrafo, sua 

descoberta, a composição de seu esquema de apresentação, a classificação 

no universo d’art brut e posterior ascensão à artista contemporâneo.  Como 

este artigo também é resultado da dissertação de Marc Lenot ele é 

apresentado a seguir e as informações são detalhadas mais adiante. 

 O próximo texto concedido, por Lenot, é um artigo escrito com a 

colaboração de quatro autores, traduzido livremente do francês, sob título “Para 

uma definição da fotografia experimental. Jogar contra os dispositivos”. Este 

artigo, datado de 2014, presente na revista de publicação da Sorbonne 

chamada L’expérience Photographique, explora as nuances do conceito de 

fotografia experimental contemporânea. Analisa, portanto, os caracteres 

definidores da fotografia como tal, reflexionando acerca de fatores relacionados 

                                                           
11 Contribuição de Marc Lenot nos livros de Tichý: 

 Une journée dans la vie de Miroslav Tichý, photographe atomiste, Miroslav 
Tichý, Editions du Centre Pompidou, Paris, 2008, p.148-156. 

 The Wanderer, Tichý, Walther König, Cologne, 2008, p.183-195. 

 Tichý le flâneur, Miroslav Tichý, L’homme à la mauvaise caméra, Editions 
Artvox / Janninck, Bruxelles / Paris, 2012, p.9-17. 

 Die kritische Rezeption Miroslav Tichýs – Vom Scheitern eines Mythos, Die 
Stadt der Frauen. Miroslav Tichy, Kehrer, Heidelberg, 2013, p.209-217. 

 
12 RUSŇÁKOVÁ, Kateřina. 2007. MIROSLAV TICHÝ, malíř a fotograf. Masarykova 
Univerzita, Filozofická Fakulta, Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia. 
Orientação: PhDr. Aleš Filip. 
CHYTILOVÁ, Barbora. 2010. Miroslav Tichý: pokus o rekonstrukci autorského typu. 
Masarykova Univerzita, Filozofická Fakulta, Magisterská diplomová práce, Orientação: 
PhDr. Lubomír Spurný. 
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à técnica, a aura e a espontaneidade, promovendo assim um diálogo entre 

pensadores e outros artistas contemporâneos além do fotógrafo tcheco. 

Apresentadas as informações obtidas nos artigos e revistas, vale agora 

destacar a dissertação de mestrado de Marc Lenot: A pesquisa desenvolvida 

por Marc Lenot em 2009 intitulada “Invenção e retrato do artista: o exemplo do 

fotógrafo tcheco Miroslav Tichý” teve como objetivo formular um esquema 

analítico dos mecanismos utilizados para compor a invenção de um artista. 

Este processo consiste em analisar discursos e práticas envolvidas para 

classificar artistas e suas produções no panorama de escolas, vanguardas, ou 

estilos que definem o artista e propagam a divulgação de suas obras. 

A pesquisa de Marc Lenot é organizada em três partes. As duas primeiras 

correspondem à introdução cronológica do fotógrafo no panorama artístico em 

dois contrastantes esquemas de legitimação. A terceira configura uma 

abordagem pessoal do autor da dissertação acerca da figura do fotógrafo. 

A primeira parte da pesquisa analisa, portanto, o aparecimento do primeiro 

esquema de apresentação do artista e seu enquadramento no universo da art 

brut. A classificação de Miroslav Tichý neste universo artístico é decorrente da 

primeira divulgação de seu trabalho, que ocorreu em 198913.  Esta primeira 

mostra é fruto da coletânea de trabalhos de arte terapia produzidos por internos 

da clínica psiquiátrica ao longo dos períodos de internação de Tichý. A primeira 

classificação de Tichý no panorama da art brut, portanto, focaliza 

principalmente a singularidade do autor das fotografias, seu universo particular 

como sujeito outsider e seu aparato fotográfico artesanal.  

Este enquadramento no universo da art brut se estende no período de 1989 

a 2004. Posteriormente, esta classificação foi substituída por outra, explorada 

na segunda parte da pesquisa de Marc Lenot. (2009, p.08). 

A complexidade da obra do artista foi o indício mais significativo para que a 

classificação de sua obra como art brut fosse pouco a pouco recusada, 

cedendo lugar a novas formas de enquadramento do trabalho de Miroslav 

Tichý nas vanguardas artísticas. Diferentemente da classificação anterior, a 

ênfase atribuída à singularidade e ao aparato do fotógrafo assume segundo 

                                                           
13 O catálogo da primeira exposição de Tichý encontra-se no Anexo 2. 
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plano, e o enfoque principal passa a ser então o sujeito criativo e seu processo 

de produção de imagens.  

A segunda parte da pesquisa trata, então, do período que se estendeu de 

2004 até o ano da morte de Miroslav Tichý, em 2011. Conforme afirma Lenot 

(2009, p. 121), estes últimos anos da carreira do artista introduzem Miroslav 

Tichý no panorama de artista contemporâneo e, consequentemente, 

circunscrevem seu nome na história da arte.  

Em resumo, Marc Lenot (2009) destaca que o trabalho de invenção do 

artista, ou seja, a descoberta do artista, a construção de sua história e de um 

discurso coerente acerca de suas obras bem como a introdução justificada em 

uma ou outra vanguarda artística é resultado de um amplo esquema de 

apresentação e legitimação resultante do trabalho realizado por um comissário 

ou curador de arte.  Este esquema de apresentação e legitimação é definidor 

do que é ou não é arte, de quem é ou não é artista. Assim sendo, o trabalho 

dos comissários tem como fim último atestar a inclusão das obras de arte e do 

artista no meio de apreciação museológica bem como no mercado de 

circulação e venda das obras.  

Como muitos outros artistas, acrescenta Lenot (2009, p. 8), Miroslav Tichý 

teve seu valor artístico reconhecido tardiamente, somente em 2004, com 

setenta e oito anos de idade. Tal reconhecimento ocorreu por conta da 

elaboração de um forte esquema de construção da imagem do artista e da 

forma de organização, apresentação e recepção de suas obras. No caso do 

fotógrafo, este trabalho foi estruturado pelo comissário Harald Szeemann, 

famoso descobridor de artistas e responsável pela inserção das imagens de 

Miroslav Tichý na Bienal de Sevilha em 2004, ano em que a circulação de suas 

imagens ganharam enorme proporção. 

A criação ou descoberta de novos talentos é um fato muito desejado pelos 

artistas e comumente provoca satisfação, visto que, somente dessa maneira 

poderão ter seu trabalho reconhecido e algum retorno financeiro advindo de 

sua produção. Uma vez reconhecidos ou inventados, raros são os artistas que 

se recusam a participar dos rituais e mecanismos de promoção do sistema 

artístico. Mas, em face da construção do discurso a seu respeito e do 

reconhecimento de suas fotografias, Miroslav Tichý - de modo extremamente 

consciente - colocou-se permanentemente em posição de recusa:  
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Tichý recusou qualquer forma de valorização financeira de seu trabalho. 
Algumas tiragens foram doadas espontaneamente a seus vizinhos e, 
sobretudo, após o ano 2000, depois da criação da Fundation Tichý 
Ócean, em 2004, Roman Buxbaum passa a deter a posse de uma parte 
muito importante das obras de Tichý. Buxbaum afirma que tais 
fotografias foram doadas por Tichý, em contrapartida, Tichý afirma hoje 
que elas foram levadas contra sua vontade, aproveitando-se de sua 
debilidade. (LENOT, 2009, p. 38-39)14.  

 

Tichý jamais compareceu a qualquer exposição de suas obras, negava-se a 

falar sobre seu trabalho, recusou terminantemente que suas obras fossem 

expostas ou vendidas além de dispensar premiações notáveis:  

 

[...] Tichý ganhou o prêmio de Descoberta e revelação da fotografia de 
Arles em 2005; este prêmio, com a gratificação de dez mil euros para 
um fotógrafo (ou artista se utilizando da linguagem fotográfica) com o 
trabalho recentemente descoberto, ou por mérito. [...] Informado sobre 
seu prêmio, Tichý o recusou por intermédio de sua vizinha Jana 
Hebnarová, dizendo que ele não estava interessado por essas honras. 
(LENOT, 2009, p. 50)15. 

 

Esta recusa de participar dos círculos de promoção e das instituições 

artísticas nada mais é do que mais um reflexo das características de 

distanciamento que Tichý manifestava contra diversas formas de 

enquadramentos sociais. O desentendimento com Romam Buxbaum é um fator 

polêmico e ambivalente. Embora seja possível que as obras de Miroslav Tichý 

tenham sido divulgadas e comercializadas sem a autorização do fotógrafo, 

certamente jamais teriam sido levadas a conhecimento público se não fosse de 

modo controverso. 

                                                           
14 As traduções livres dos trechos originais em francês encontram-se na sequência: 
Tichý refuse toute valorisation financière de son travail. Il donne certains tirages à ses 
voisins et surtout, vers 2000, Buxbaum (puis la Fondation Tichý Oceán qu’il va créer 
en 2004) se trouve en possession d’une partie très importante de son corpus 
photographique. Buxbaum affirme que Tichý lui a donné ses photographies, Tichý 
affirme aujourd’hui qu’elles lui ont été prises contre son gré, en profitant de sa 
faiblesse. (LENOT, 2009, p. 38-39). 
 
15 [...] Tichý a obtenu le Prix Découverte aux Rencontres de la Photographie à Arles en 
2005; ce prix, doté de dix mille euros, récompense un photographe (ou un artiste 
utilisant la photographie) dont le travail a été récemment découvert, ou mérite de l’être. 
[...]. Tichý était évidemment, et de loin, le candidat le plus âgé pour ce prix, ses 
concurrents étant nés entre 1957 et 1972.71 Informé de son prix, Tichý le refuse par 
l’intermédiaire de sa voisine Jana Hebnarová, disant qu’il n’est pas intéressé par ces 
honneurs. (LENOT, 2009, p.50). 
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Conclusivamente, o levantamento das informações acerca de Miroslav 

Tichý permitem tecer algumas considerações conclusivas. Conforme apontado 

nas linhas iniciais deste item, mesmo que o objetivo deste estudo seja 

dedicado à análise das fotografias, não é possível ignorar a vida e a inserção 

das obras de Miroslav Tichý. Por esta razão, optou-se por apresentar fatos 

relevantes sobre o fotógrafo bem como o conjunto de informações produzidas a 

seu respeito, mesmo que a ênfase da pesquisa resida prioritariamente sobre a 

análise de suas imagens. 

Esta recolha de informações acerca de Miroslav Tichý efetuada nos sites 

nacionais e internacionais que concentram os trabalhos acadêmicos do Brasil e 

parte da Europa permite apontar, mediante as os trabalhos encontrados, que 

as informações sobre o fotógrafo Miroslav Tichý são escassas. Em resumo, os 

dados obtidos na revisão bibliográfica destas bases de dados apontam que não 

foram encontradas dissertações ou teses concluídas sobre Miroslav Tichý. A 

maior parte das informações sobre o fotógrafo aparecem em forma de artigo, 

constando prioritariamente em meios não acadêmicos, como por exemplo 

revistas sobre arte contemporânea, sites, blogs e afins. Este dado aponta a 

importância da busca de informações em distintos meios de comunicação, não 

apenas em bancos de dados acadêmicos. 

Conforme evidenciado, os principais dados a respeito da vida e obra do 

fotógrafo são resultado do trabalho de Roman Buxbaum, tanto em se tratando 

dos textos publicados nos livros sobre o fotógrafo quanto em relação à posse 

das imagens. 

Nos bancos de dados acadêmicos foram encontradas apenas duas 

produções nacionais que citam o nome de Miroslav Tichý mas não apresentam 

conteúdo aprofundado sobre ele. No panorama internacional, encontram-se 

três referências nos bancos de dados acadêmicos, sendo que a maior parte 

das informações é redirecionada para veículos de informações dissociados da 

academia, como por exemplo revistas de arte. 

Quanto à dissertação de Marc Lenot, foi significativo encontrar um trabalho 

acadêmico sobre o fotógrafo mesmo que os objetivos do estudo sejam 

distintos. Tal pesquisa permitiu compreender a classificação de Miroslav Tichý 

no panorama artístico e o valor da composição de seu esquema de 

apresentação como fator fundamental para divulgação de sua obra.  
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Entende-se, outrossim, que o material produzido até o presente momento 

parece ser mais relevante para pesquisas que se dediquem a estudar a 

recepção das obras de arte, a configuração de artista como mito e a 

importância do alcance possibilitado pelo trabalho de curadoria. 

Com as premissas apresentadas, pode-se passar para o item a seguir, no 

qual trata-se dos conceitos teóricos fundamentais que compõe esta análise 

para, posteriormente, analisar as imagens de Miroslav Tichý.   
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AS QUATRO DIMENSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada coração é uma célula revolucionária. 
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Conforme apontado nas linhas iniciais do texto, a parte principal deste 

estudo é composta por quatro dimensões. Esta organização formal do 

conteúdo da pesquisa tem como objetivo reproduzir a lógica das esferas 

antagônicas da sociedade, que interagem ao mesmo tempo que se chocam.  

A maneira como a estrutura social se objetiva nos objetos da cultura não 

é acidental. O funcionamento interseccionado e antagônico das esferas sociais 

condiciona os objetos da cultura a também aparecem de forma antitética: como 

reprodução e negação da objetividade. Os objetos artísticos carregam em sua 

forma estética tanto o reflexo da sociedade como a possibilidade de existir de 

modo não condicionado. Nessa medida, as pesquisas que se dedicam a adotar 

a arte como objeto de estudo devem considerar as dinâmicas sociais que 

condicionam os objetos da cultura a serem o que são ou a não serem o que 

não podem ser.  

O trato empírico dirigido aos materiais artísticos não deve começar 

tampouco encerrar-se em si mesmo. É preciso examinar as condicionantes 

sociais da arte, pois, analisar a arte não é analisar só a arte, analisar os 

materiais artísticos não é outra coisa senão analisar a própria sociedade.  

Considerando esta dinâmica e observando as constelações do amplo 

universo da arte, esta pesquisa foi idealizada em quatro dimensões. Se na 

dimensão material analisa-se prioritariamente as condições objetivas da 

sociedade, na dimensão imaterial a atenção é dirigida aos caracteres da 

interioridade individual, suas possibilidades e limites. Intermediando a tensão 

entre a dimensão material e a dimensão imaterial insurge a dimensão estética. 

Nela, observa-se especificamente os materiais artísticos das fotografias de 

Miroslav Tichý como expressão das forças sociais antagônicas, que 

manifestam tanto os prismas da dominação da cultura em sua forma industrial 

quanto a promessa de liberdade. Como produto dessas contradições sociais 

resulta a dimensão dramática, com o propósito de investigar a condição do 

indivíduo moderno na sociedade administrada. Esta dimensão conjura os 

dados obtidos nas fotografias de Tichý interpretando-os com base no 

referencial teórico adotado organizando as informações obtidas em quatro 

temas: a experiência na modernidade, o indivíduo, o corpo e a sexualidade. Em 

conjunto as quatro dimensões contemplam os conceitos teóricos, o método e a 

análise do objeto desta pesquisa.  
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A DIMENSÃO MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A existência humana neste mundo é mero recheio, matéria, material,  
substância, que não possui em si mesma o princípio de seu movimento. 
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A proposta da dimensão material é fornecer subsídios que favoreçam a 

análise da relação entre forma e conteúdo no processo de produção material e 

implicações que dele decorrem. A tríade conceitual de Hegel – Marx – Escola 

de Frankfurt é, portanto, adotada como perspectiva teórica e crítica para 

reflexionar sobre o modo como a estrutura social se expressa nos objetos da 

cultura e caracteriza a relação entre sujeito e objeto. Os temas desenvolvidos 

nesta primeira parte da análise têm como objetivo cotejar os autores citados 

focalizando o movimento de forças sociais antagônicas que, ao mesmo tempo 

que enaltecem a arte com vistas à emancipação, reforçam os prismas 

ideológicos da dominação próprias ao capitalismo. A título de recapitulação, a 

dimensão apresentada discute quatro subtemas: 5. Forma e conteúdo (5.1 A 

apropriação da teoria do valor de Karl Marx pela Escola de Frankfurt, 5.2 A 

expressão da abstração como forma, 5.3 Quiproquó: a troca de equivalentes, 

5.4 A relação indissociável, 5.5 A dimensão material e a dimensão estética, 5.6 

A objetivação da sociedade nos objetos da cultura); 6. A obra de arte como 

fonte; 7. A insolência do disforme, 8. A estética como práxis político-

transformadora. 

 

5. Forma e conteúdo  

 

5.1 A apropriação da teoria do valor de Karl Marx pela Escola de Frankfurt 

 

O processo histórico dialético do esclarecimento reserva uma serie de 

contradições que merecem ser examinadas com afinco. O desencantamento 

do mundo por meio da ciência concomitante à crescente mistificação da ciência 

configura a trajetória do progresso em forma elíptica, progredindo da mesma 

maneira que regride. Como resultante de forças sociais antagônicas, esse 

redemoinho sistêmico não poderia ocorrer sem atritos. Nessa medida, 

investigar as determinações da cultura sobre o esclarecimento e vice-versa 

desconsiderando as imposições do modo de produção material sobre a 

sociedade seria iniciar esta reflexão partindo de um equívoco intransponível. A 

fim de evitar este equívoco, adota-se a perspectiva materialista histórica 

dialética para analisar a relação entre forma e conteúdo no processo de 

produção material e reverberações que dele decorrem. O cotejo dos autores 
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citados tem a finalidade de explorar o modo como os prismas da dominação 

próprias ao capitalismo se cristalizam na cultura como forma de mercadoria e 

sua consequente apropriação subjetiva por parte do indivíduo moderno.   

Adentrar esta discussão implica em considerar, de início, a teoria do 

valor de Karl Marx. Este feito certamente não pode ser analisado em tão pouco 

tempo, mas, por entender-se que não seria possível tratar o objeto deste 

estudo sem considerar a teoria de Marx, empenha-se então alguns parágrafos 

para explorar o assunto de modo a orientar esta reflexão.  

Em sua crítica da economia política, Karl Marx inicia O capital com a 

elaboração do assumidamente mais complexo capítulo da obra intitulado A 

Mercadoria. Justifica-se: "A riqueza das sociedades onde reina o modo de 

produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias, e a 

mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, 

por isso, com a análise da mercadoria". (Marx, 1867 / 2013, p.113). Por meio 

de suas propriedades materiais, a mercadoria serve para satisfazer as 

necessidades humanas, sejam elas produtos do estômago ou da fantasia: na 

propriedade material da mercadoria está contida sua utilidade, ou, seu valor de 

uso. O valor da mercadoria se manifesta de forma social à medida que aponta 

sua possibilidade de ser trocada no mercado, assim, o valor de uso constitui o 

suporte material da troca. Para que a troca seja possível, é preciso haver uma 

relação de equivalentes. A lógica de troca de equivalentes só pode ser 

efetivada à medida que as mercadorias expressem igual valor. Mas qual o 

sentido da troca de uma mercadoria qualquer por outra idêntica? Nenhum. A 

troca de equivalentes só faz sentido mediante a troca por uma mercadoria 

distinta dela mesma ou mercadorias de valores de uso distintos, resultantes de 

trabalhos concretos. Uma vez que só faz sentido trocar uma mercadoria por 

outra diferente, constitui-se então a troca de equivalentes. Tais equivalentes 

são calculados mediante o tempo de trabalho necessário para a produção de 

determinada mercadoria. “O corpo de mercadoria que serve de equivalente 

vale sempre como incorporação do trabalho humano abstrato e é sempre o 

produto de um determinado trabalho útil, concreto. Esse trabalho concreto se 

torna, assim, expressão do trabalho humano abstrato”. (MARX, 2013, p.134). 

Para Marx, a grandeza de valor correspondente ao tempo necessário para a 

produção de mercadorias, só pode ser calculado mediante sua relação social, 
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ou seja, o valor é definido mediante o tempo socialmente necessário para a 

produção de mercadorias. “De onde surge, portanto, o caráter enigmático do 

produto do trabalho, assim que ele assume a forma-mercadoria? 

Evidentemente ele surge dessa própria forma”. (MARX, 2013, p.147). A 

mercadoria possui duplo caráter: manifesta-se em sua forma material como 

algo útil e socialmente como valor de troca, medido pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário para sua produção.  

Para fim de entendimento da importância e a magnitude da origem do 

valor é preciso considerar que o caráter enigmático, ou o trabalho humano 

abstrato, se materializa na própria forma da mercadoria. “Exatamente ao 

contrário da objetividade sensível e crua dos corpos das mercadorias, na 

objetividade de seu valor não está contida um único átomo de matéria natural”. 

(MARX, 2013, p. 125). Ao contrario daquilo que se expressa como corpo 

material palpável, o que se expressa como valor não constitui matéria. Assim, 

as mercadorias afirmam seu valor social à medida que são expressão da 

relação social de mercadorias como resultante do trabalho humano abstrato. 

SASS, (2007, p.6) afirma: “[...] a lógica da identidade, para se fazer valer, exige 

a não diferenciação do particular, que, por sua vez, é passível de ser obtida 

pela equivalência lógico-matemática, desde que cada objeto particular seja 

despojado de suas propriedades materiais”. A lógica matemática possibilita 

equiparar os objetos desde que estes se destituam de seu corpo material. 

Então, da forma de valor simples, a mercadoria assume a forma de valor 

relativo para ser trocada como forma de equivalente. Isto significa dizer que o 

despojar das propriedades materiais da mercadoria corresponde ao princípio 

de abstração da forma concreta em forma abstrata.  

Em linhas gerais, a primeira consideração preliminar que interessa 

registrar é: o que se depreende do aspecto formal do corpo da mercadoria é 

depositado em forma abstrata. Essa forma abstrata corresponde ao valor de 

uma mercadoria, quer dizer, o valor é uma abstração.  

 
5.2 A expressão da abstração como forma 

 
Do entendimento de que o valor é uma abstração, analisa-se no que isso 

implica: como abstração, o valor, por sua vez, precisa de uma base material na 

qual deve depositar seu valor. Nessa medida, a produção material é projetada 
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num valor universal: o dinheiro.  A forma de valor, cuja figura acabada é a 

forma-dinheiro, é muito simples e desprovida de conteúdo.  

 
Não obstante, o espírito humano tem procurado elucidá-la em vão há 
mais de dois mil anos, ao mesmo tempo que obteve êxito, ainda que 
aproximado, na análise de formas muito mais complexas e plenas de 
conteúdo. Por quê? Porque é mais fácil estudar o corpo desenvolvido 
do que a célula que a compõe. (MARX, 2013, p.77, 78). 

 
Por ser simples e desprovida de conteúdo, há mais de dois mil anos a 

humanidade tem despendido seus esforços a fim de elucidar o mistério da 

forma desenvolvida dinheiro como forma acabada ao invés de dedicar seus 

esforços para investigar as razões que levaram a humanidade a criar o dinheiro 

e suas complicações. Se a forma acabada do dinheiro é uma abstração, como 

abstração, o dinheiro expressa, ao mesmo tempo, todo valor e valor material 

algum. Então, como forma concreta, palpável, dinheiro não representa nada. 

Do que vem sendo discutido, é possível depreender uma segunda 

consideração preliminar que é importante para o momento: por ser o dinheiro 

uma forma vazia, o valor, portanto, se objetiva pelo significado que deposita. 

 
5.3 Quiproquó: a troca de equivalentes 

 

Como o dinheiro é forma abstrata, vazia e, portanto, precisa de uma 

base concreta, material, para que seja possível depositar-se como forma, o 

dinheiro, em si, não é o problema. Tampouco a solução.  

Assim, de acordo com o materialismo histórico dialético, as bases 

materiais que deram origem e que fornecem os fundamentos para a 

manutenção do capitalismo baseiam-se no processo de troca; seja da relação 

entre mercadorias ou da relação entre valor concreto e abstrato. Mas o 

problema do capital não reside apenas no processo de troca. O problema do 

capital consiste na forma que o valor assume na base do processo de troca. A 

questão crucial reside, então, na troca de equivalentes. “Porém, é justamente 

essa forma acabada – a forma-dinheiro – do mundo das mercadorias que vela 

materialmente em vez de revelar, o caráter social dos trabalhos privados e, 

com isso, as relações sociais entre os trabalhadores privados”. (MARX, 2013, 

p.150). A forma acabada do mundo das mercadorias oculta o caráter social das 

relações de produção. A produção de mercadorias aliena o trabalho humano 
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envolvido no aparato. Na venda de trabalho humano, o homem é expropriado 

de sua força de trabalho, torna o aparato autônomo e assim converte-se em 

apêndice da máquina.  

A venda do trabalho humano concreto e abstrato alimenta a forma de 

desenvolvimento e ascensão do capitalismo que ocorre via abstração: o 

trabalho humano e a força de trabalho são vendidos e transformados em valor.  

Consequentemente, os homens são divididos em duas categorias: os 

proprietários e os não proprietários dos meios de produção. Eis que se revela a 

maneira como o entrelaçamento infra/superestrutura atinge o sujeito: não é o 

mercado que determina a mercadoria, é a produção de mercadoria que 

determina o mercado e a comercialização de todos aqueles que vivem sob a 

égide do capitalismo. Por esta razão, á válido atentar a esse ponto: “É duvidoso 

que algum dia a máquina tenha libertado o homem do trabalho. Embora 

saibamos de seu potencial de libertação, ela o aprisiona cada vez mais”. 

(MARX, 2013, nota de rodapé, p. 445). Historicamente, é questionável que 

algum dia a máquina, ou, a tecnologia, alguma vez tenha sido colocada à 

serviço dos miseráveis, pois, uma vez que alguém explora, outrem é explorado.  

 

A figura do processo social de vida, isto é, do processo material de 
produção, só se livra de seu místico véu de névoa quando, como 
produto de homens livremente socializados, encontra-se sob seu 
controle consciente e planejado. Para isso, requer-se uma base material 
da sociedade ou uma série de condições materiais de existência que, 
por sua vez, são elas próprias o produto natural-espontâneo de uma 
longa e excruciante história de desenvolvimento. (MARX, 2013, p. 216). 

 

O processo material de produção instaura um mística social, o véu 

tecnológico obscurece a relação entre os homens adiando a promessa de 

liberdade. A socialização livre depende das condições materiais de existência. 

Esta afirmação indica uma terceira ponderação significativa que merece ser 

enfatizada porque retoma a questão mencionada nas linhas iniciais deste texto: 

o complexo e paradoxal processo de esclarecimento é determinado pelas 

bases materiais da sociedade. Desse modo, a importância de se discutir as 

bases materiais do capitalismo reside no fato de que, qualquer organismo que 

se origina e se desenvolve sob a égide do capitalismo, carrega consigo as 

marcas da dominação. 
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5.4 A relação indissociável 

 

A fim de explorar com mais detalhes as afirmações expostas tomando 

por base a relação entre forma e conteúdo, julga-se fundamental apresentar 

autores que, antes de Marx, desenvolveram reflexões na mesma direção: 

 
Uma vez que foi enunciada a igualdade da forma com a essência, por 
isso mesmo é um engano acreditar que o conhecimento pode se 
contentar com o Em-si ou a essência, e dispensar a forma - como se o 
princípio absoluto da intuição absoluta pudesse tomar supérfluos a 
atualização progressiva da essência e o desenvolvimento da forma. 
Justamente por ser a forma tão essencial à essência quanto esta é 
essencial a si mesma, não se pode apreender e exprimir a essência 
como essência apenas, isto é, como substância imediata ou pura auto-
intuição do divino. Deve exprimir-se igualmente como forma e em toda a 
riqueza da forma desenvolvida, pois só assim a essência é captada e 
expressa como algo efetivo. (HEGEL, 1807/1992, p.30). 

 
O conhecimento como essência abstrata abdica de seu sentido caso não 

assuma determinada forma. Essência expressa como essência mesma é forma 

vazia. A apreensão da essência se efetiva apenas quando esta se expressa e 

se materializa como forma, o que significa afirmar que, como materialização da 

essência, o pensamento reflete as objetivações da sociedade. Complementa 

Marx: 

Trata-se de formas de pensamento socialmente válidas e, portanto, 
dotadas de objetividade para as relações de produção desse modo 
social de produção historicamente determinado, a produção de 
mercadorias. Por isso, todo o misticismo do mundo das mercadorias, 
toda a mágica e a assombração que anuviam os produtos do trabalho 
na base da produção de mercadorias desaparecem imediatamente, tão 
logo nos refugiemos em outras formas de produção. (MARX, 2013, 
p.151).  

 

Como o pensamento reflete as objetivações da sociedade, de igual 

maneira, a objetividade mantém a reprodução do pensamento socialmente 

aceito. Este fenômeno determina mutuamente a relação abstrata e concreta, 

conteúdo e forma, pensamento e objetividade. Então, se bem entendido, Marx 

aponta aqui o que poderia ser uma solução para a superação do capitalismo, 

uma vez que alterando-se a forma das relações de produção, altera-se o 

conteúdo da sociedade16.  

                                                           
16 Não tão simples quanto parece, contrariamente ao pensamento de Marx, Sigmund 
Freud (1996) afirma que as mudanças na estrutura econômica não são capazes de 
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Esta afirmação demarca um ponto alto acerca do que se discorreu até o 

presente momento: a forma de produção material determina o conteúdo da 

sociedade. Se na forma está contida a essência da produção, por sua vez a 

essência se expressa como forma. Em outras palavras, do ponto de vista do 

materialismo histórico dialético, forma e conteúdo são indissociáveis. O 

apontamento de que a forma é conteúdo sedimentado histórica e socialmente é 

uma conclusão parcial importante para o desenvolvimento das demais 

reflexões desta argumentação.  

A origem e trajetória de desenvolvimento dos conceitos permite 

identificar a configuração histórica do conhecimento, posto que uma teoria 

pode embasar o surgimento de outras tantas. Como identificado, portanto, em 

Hegel estava contido o germe da noção de forma e conteúdo desenvolvida 

posteriormente por Marx no materialismo histórico dialético que, por sua vez 

orientou grande parte dos estudos desenvolvidos sobre cultura pelos autores 

da teoria social, em especial, sobre a estética, temas discutidos com maiores 

detalhes adiante. 

 
5.5 A dimensão material e a dimensão estética 

 

Esclarecidas as razões que justificam a adoção do materialismo histórico 

dialético como ponto de referência para nortear esta reflexão, bem como a 

importância da constatação de Marx de que, do ponto de vista do processo de 

produção material, forma é conteúdo, passa-se agora a avaliar, mediante o 

apontamento dessa conclusão parcial, os pontos convergentes e divergentes 

da leitura crítica acerca deste tema. Para tanto, alguns questionamentos 

importantes devem ser destacados: por onde percorre o interesse dos autores 

da Escola de Frankfurt no quesito forma e conteúdo? De que maneira o modo 

de produção material da sociedade se expressa na cultura? Onde se localiza o 

elo entre a produção material e os objetos da cultura? Por que razão os autores 

                                                                                                                                                                          
alterar a estrutura psíquica dos sujeitos. Marx, por sua vez, responderia que a 
consciência de classe é determinada pela posição que o sujeito ocupa na divisão 
social do trabalho, uma vez que não se pode definir a consciência mediante as 
intenções do sujeito. Compreendendo o que o diálogo entre Marx e Freud implicaria na 
análise de contradições intermináveis e que isso acarretaria em desviar o foco da 
análise, opta-se por continuar com Marx. 
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da Escola de Frankfurt dedicaram grande parte de sua carreira ao estudo de 

obras de arte? Sim, estas perguntas sugerem um grande número de respostas 

possíveis, porém, para não correr o risco de perder o foco, atem-se à apenas 

um dentre tantos caminhos pertinentes. 

No decurso de uma vasta carreira de produção intelectual, são inúmeros 

os trabalhos dos autores da primeira geração da escola de Frankfurt que se 

dedicaram ao estudo da estética e da sociologia da arte que retomam a noção 

marxista de forma e conteúdo. De acordo com Adorno (1996, p.79): 

 
Se a mercadoria se compõe sempre do valor de troca e do valor de uso, 
o mero valor de uso – aparência ilusória, que os bens da cultura devem 
conservar, na sociedade capitalista – é substituído pelo mero valor de 
troca, o qual, precisamente enquanto valor de troca, assume 
ficticiamente a função de valor de uso. E neste quiproquó que consiste o 
específico caráter fetichista da música: os efeitos que se dirigem para o 
valor de troca criam a aparência do imediato, e a falta de relação com o 
objeto ao mesmo tempo desmente tal aparência. Esta carência de 
relação baseia-se no caráter abstrato do valor de troca. 

 
O excerto acima torna evidente a aproximação conceitual entre Marx e 

Adorno. No capitalismo, a mercadoria como resultante da relação entre valor 

de troca e valor de uso tem o seu valor de uso substituído pelo valor de troca, 

que por sua vez, assume a forma de valor de uso. Esse quiproquó, ou seja, a 

troca ou a substituição fictícia de uma coisa por outra constitui o que Marx 

denominou como fetiche. O fetichismo corresponde a relação social entre 

produtos de trabalhos concretos, expressos pelos valores que lhe são 

atribuídos. Esse processo, que se origina na base da relação capitalista de 

troca, se estende desde a mercadoria socialmente necessária para a garantia 

das necessidades humanas até os objetos mais supérfluos da cultura que, por 

sua vez, na sociedade capitalista assumem também a forma de mercadoria.  

O fetichismo ocorre porque o valor como forma abstrata desprendido da 

relação com o próprio objeto de valor de uso permite que lhe seja atribuído 

qualquer valor. De mesmo modo, todo objeto produzido socialmente pode 

receber sua atribuição de valor sem que esta valoração – porque abstrata em 

sua natureza – necessite estabelecer relação com o objeto de valor em 

questão. 

Complementa Adorno: “o fato de que ‘valores’ sejam consumidos e 

atraiam os afetos sobre si, sem que suas qualidades específicas sejam sequer 
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compreendidas ou apreendidas pelo consumidor, constitui uma evidência da 

sua característica de mercadoria”. (ADORNO, 1996, p. 77). Como é notável, o 

conceito de Marx sobre o caráter fetichista de mercadoria, encontra-se 

posteriormente de modo semelhante em Adorno denominado como caráter 

fetichista dos objetos da cultura, ou seja, uma vez que qualquer objeto possa 

atrair os afetos sobre si, qualquer objeto pode ser consumido como mercadoria.  

O autor acrescenta: “as obras que sucumbem ao fetichismo e se 

transformaram em bens de cultura sofrem, mediante este processo, alterações 

constitutivas”. (ADORNO, 1996, p. 81). As obras de arte que cedem ao apelo 

de venda inevitavelmente sofrem alterações constitutivas, deformações, que se 

cristalizam em sua estrutura. É precisamente desta maneira que os indícios do 

processo de mercantilização da arte modificam a forma e o conteúdo das 

obras. Isto ocorre porque: “o processo de coisificação atinge sua própria 

estrutura interna”. (ADORNO, 1996, p. 81). O processo de transformação da 

cultura em mercadoria deforma os objetos da cultura. Quando os objetos da 

cultura sucumbem às leis do mercado, passam a subordinar sua constituição 

interna às normas de rentabilidade, deformando-se.  

 

5.6 A objetivação da sociedade nos objetos da cultura 

 

Como descrito, é ao modificar a forma e conteúdo dos objetos da cultura 

em função das leis do mercado que o processo de coisificação da sociedade 

atinge a cultura. De modo a dar continuidade à argumentação, vale citar mais 

duas ponderações de Adorno:  

 
[...] refiro-me a questão muito específica, dirigida aos produtos do 
espírito, relativa ao modo como o momento da estrutura social, 
posições, ideologias e seja lá o que for conseguem se impor nas 
próprias obras de arte. A extraordinária dificuldade do problema foi 
sublinhada sem subterfúgios por mim e, com isso, também a dificuldade 
de uma sociologia da música que não se satisfaça com rótulos externos; 
algo que não se limite a perguntar como a arte se situa na sociedade, 
como nela atua, mas que queira reconhecer como a sociedade se 
objetiva nas obras de arte. (ADORNO, 1986, p. 114). 

 
Embora Theodor Adorno tenha se dedicado ao exame de diferentes 

linguagens artísticas, o autor detinha maior interesse em temas relacionados à 

música. De maneira geral, definida por Adorno como um produto do espírito, a 
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arte é impregnada pela sociedade independentemente do gênero artístico 

focalizado. A relação entre arte e sociedade se objetiva na estrutura dos 

objetos da cultura. Por isso, podem representar tanto a beleza quanto o caos.  

Se a sociedade se objetiva na estrutura das obras de arte, é interessante 

refletir, inversamente, sobre este processo: o que a arte é capaz de desvendar 

sobre a sociedade, a cultura, o indivíduo? Considerar a relevância destes 

questionamentos implica em admitir que a sociologia da arte precisa 

descortinar uma série de elementos que transcendem a relação imediata entre 

arte e sociedade. Por isso a análise dos objetos da cultura não deve restringir-

se apenas em identificar o que a arte revela sobre a sociedade e vice versa, 

mas, sobretudo, analisar criticamente porque ambas são como são ou não são 

como poderiam ser.  

 

A dificuldade em isolar a forma é condicionada pelo entrelaçamento de 
toda a forma estética com o conteúdo; deve ser concebida não só 
contra ele, mas através dele, para não ter de ser vítima daquela 
abstração pela qual a estética da arte reacionária costuma aliar-se. 
(ADORNO,1970, p.162). 

 

Não se trata de dizer que a arte espelha a sociedade e/ou o contrário. 

Para além daquilo que a sociedade é, há também aquilo que ela é impedida de 

ser. De igual maneira, para além daquilo que a arte expressa, há também 

aquilo que ela é impedida de expressar. O trato com os objetos da cultura 

deve, portanto, investigar em quais termos a arte obedece, reproduz, escapa 

ou transcende à sociedade. É nessa relação que estão contidos os enigmas do 

conflito entre arte e sociedade: “a constelação do ente e do não-ente é a figura 

utópica da arte”. (ADORNO, 1970, p. 262). Quando os materiais artísticos 

cristalizam em sua forma o ente e o não-ente, a obra de arte remete à 

reprodução da sociedade ao mesmo tempo que aponta para sua superação, 

para o porvir. O que aparece de forma não imediata na estrutura das obras de 

arte é sua dimensão utópica, seu potencial transformador.  

 De modo distinto, Herbert Marcuse apresenta um elemento importante à 

análise dos objetos da cultura que convém acrescentar. Ao dedicar-se à 

literatura, Herbert Marcuse relata: “não me sinto habilitado para falar da música 

e das artes visuais, embora esteja convicto de que o que se aplica à literatura, 
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também se pode aplicar a estas artes”. (MARCUSE, 1977, p.12). A ponderação 

de Marcuse demonstra que independentemente da linguagem artística, os 

objetos da cultura servem como fonte precisa para a análise crítica da 

sociedade. 

Marcuse aprimora a discussão: “certamente, as estruturas econômicas 

firmam-se a si próprias. Determinam o valor de uso (e, com ele, o valor de 

troca) das obras, mas não o que elas são e o que dizem”. (MARCUSE, 1977, 

p.41). Marcuse considera a influência determinante que as estruturas 

econômicas exercem sobre o processo de produção e circulação das obras de 

arte, porém, afirma que a relação entre as estruturas sociais não é capaz de 

determinar integralmente o conteúdo e a forma das obras, processo que o 

autor denominou de distanciamento intransigente: “a arte tem sua própria 

linguagem e ilumina a realidade através desta outra linguagem. Além disso, a 

arte tem sua própria dimensão de afirmação e negação, uma dimensão que 

não se pode coordenar com o processo social de produção”. (MARCUSE, 

1977, p.33). Dentre as ínfimas coisas que se pode citar – para não dizer a 

única – a forma artística pode apresentar potencial de emancipação frente aos 

processos de produção material: 

 
Forma estética, autonomia e verdade encontram-se interligadas. 
Constituem fenômenos sócio-históricos, transcendendo cada uma a 
arena sócio-histórica. Embora esta última limite a autonomia da arte, fá-
lo sem invalidar as verdades trans-históricas expressas na obra. A 
verdade da obra reside no seu poder de cindir o monopólio da realidade 
estabelecida para definir o que é real. Nesta ruptura, que é a realização 
da forma estética, o mundo fictício da arte aparece como a verdadeira 
realidade. (MARCUSE, 1977, p. 22). 

 
Como apontado, os fenômenos sócio-históricos certamente limitam a 

autonomia da arte. Porém, o potencial de verdade da obra de arte está 

impresso em sua forma estética. Por isso é importante é investigar em que 

circunstâncias a arte é capaz de cindir o monopólio da realidade objetiva; 

observando de que maneira a estética carrega o potencial de verdade, 

transcendente. “A arte é uma forma produtiva qualitativamente diferente do 

trabalho; as suas qualidades essencialmente subjetivas afirmam-se contra a 

dura objetividade da luta de classes”. (MARCUSE, 1977, p.46). Por estar, de 

certa maneira, alheia ao processo de produção material, a arte indica um 
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caminho que contradiz as determinações objetivas baseadas no princípio de 

desempenho. A arte autônoma é revolucionária em virtude de sua dimensão 

estética. O potencial libertador das obras está impresso na forma estética em si 

e não na adulteração da forma como instrumento nem para o apelo de venda, 

tampouco para a revolução. A única finalidade da arte é ela não ter finalidade 

alguma, é ter fim em si mesma.  

 

6. A obra de arte como fonte   

 

Uma vez esclarecido o interesse acerca da relação entre forma e conteúdo 

bem como suas possibilidades e limites, esse tópico tem como objetivo analisar 

a maneira como artistas e autores da teoria crítica da sociedade estruturaram 

estudos que exploram a arte, a literatura, a música e os meios de comunicação 

de massa. Esse procedimento tem como objetivo observar trajetórias 

semelhantes para favorecer a análise das fotografias de Miroslav Tichý. Para 

tanto, explora-se quatro obras. São elas: 1) Sobre a modernidade, de Charles 

Baudelaire; 2) Sobre alguns temas em Baudelaire, de Walter Benjamin; 3) 

Sobre a música popular de Theodor. W. Adorno e George Simpson e 4) As 

estrelas descem à Terra, de Theodor Adorno.  

Como mencionado, esta pesquisa pretende tratar informações extraídas de 

obras de arte e, como não existem receitas eficazes para se fazer isso, tomou-

se por base o percurso traçado pelos textos mencionados para orientar a 

composição do método que melhor se aplica ao abjeto estudado. Dos textos 

citados acima, foram destacadas algumas características semelhantes quanto 

à forma de organização estrutural dos estudos. É importante ressaltar que não 

se trata de tentar reduzir as quatro análises à apenas uma, ao contrário, trata-

se de atentar para os métodos utilizados por Charles Baudelaire, Walter 

Benjamin, Theodor Adorno e George Simpson a fim de investigar a cultura e a 

modernidade, adotando o conteúdo social objetivado nas obras de arte como 

fonte de informação estética e empírica.  

O exame desses textos que tratam de pintura, literatura, música e meios de 

comunicação de massa permitiu perceber que eles assumiram uma forma 

semelhante ao elencar algum temas ou categorias para proceder com a análise 

do material focalizado. Esta espécie de categorização das informações permitiu 
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visualizar a divisão e ordenação dos temas a serem tratados: o advento da 

modernidade; como os artistas da época captaram estas transformações de 

tempo e espaço e de que modo estas transformações modificaram a forma de 

produção, reprodução e recepção dos objetos da cultura e dos meios de 

comunicação de massa.  

 Antes de citar as obras mencionadas, é importante frisar que, tal elas, o 

método desta pesquisa baseia-se na interpretação dos estímulos e não na 

recepção dos objetos da cultura. 

Charles Baudelaire (1996), interpreta a obra do pintor francês Constantin 

Guys e, analisando o conteúdo das pinturas, consegue descrever importantes 

facetas do tempo histórico no qual foram criadas.  Temas como o belo, a moda, 

a maquiagem, os costumes, a arte, as multidões, a guerra, os veículos, as 

cortesãs, o dandy, a mulher e as crianças circunscrevem a atmosfera geral da 

emergência de um tempo: a modernidade. 

De modo semelhante, por sua vez, Walter Benjamin (1989) analisa a 

maneira como o espaço da cidade, a modernidade, a boemia, o jogo, a 

prostituição ensejam o hábito da flânerie. A lírica de Charles Baudelaire é o fio 

condutor da crítica de Walter Benjamin à uma época na qual também o lirismo 

sofre a ameaça do capital. 

Adorno e Simpson (1986) em Sobre a música popular realizaram uma 

pesquisa de estímulo adotando como fonte o jazz estadunidense divulgado 

pelo rádio e identificaram que a estrutura deste estilo musical apresenta um 

padrão sonoro estandartizado que obsta a capacidade sensível ao negligenciar 

- pelo estímulo - a capacidade sensorial auditiva do ouvinte. As características 

da música padronizada que contém uma estrutura musical de refrão repetitivo, 

desfiguram a capacidade sensível do ouvinte porque reduzem a gama de 

percepção sensível natural à audição humana à um padrão sem variações. 

Este achatamento gradual dos sentidos causado pela interação cotidiana com 

estímulos pobres ocasiona, em última análise, o achatamento da percepção 

humana em relação ao mundo ao redor, fato que, consequentemente reduz 

gradativamente as capacidades humanas que poderiam garantir a reflexão e a 

individuação.  

Em outra pesquisa, As estrelas descem à Terra, Adorno (2008) analisa a 

superstição tomando como fonte a coluna de astrologia do jornal Los Angeles 
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Times, da década de 1950, e mediante a análise de conteúdo identifica como a 

ideologia do capitalismo tardio e a indústria de comunicação de massa são 

capazes de proporcionar o ajustamento ao proporcionar a superstição e a 

manipulação do indivíduo obediente à configuração dos astros. Como 

exemplos de identificação da manifestação da ideologia e da dominação 

objetivas, tais pesquisas serviram como base para estruturar a pesquisa que 

aqui se apresenta porque tornaram evidente a relação entre forma e conteúdo.  

Guardadas as respectivas diferenças de cada texto, é possível afirmar 

que as quatro obras descritas apresentam, desde o sumário das mesmas, 

características semelhantes: a) se propõem a examinar os estímulos e não a 

recepção, b) analisam os objetos da cultura como fonte de informação para 

criticar a sociedade, c) categorizam os dados para compor a análise. 

Os procedimentos artísticos e técnicos utilizados pelos autores citados para 

investigar o conteúdo social dos objetos da cultura permitiu identificar atributos 

técnicos adotados para organizar, separar, combinar e agrupar o material 

focalizado, fato que auxiliou grandiosamente a composição das categorias de 

análise que estruturam o método desta pesquisa.  

A observação da estrutura de tais estudos auxiliou a configuração dos 

procedimentos técnicos que permitiram analisar o tempo, o artista, as obras, os 

estímulos e as conjecturas possíveis a partir do estímulo focalizado. Esta 

preocupação a respeito da estrutura da pesquisa, o trato das informações e a 

correlação pertinente entre o construto objeto – método – teoria são de extrema 

importância porque fornecem recursos que permitem identificar, por intermédio 

das fontes de informação, a ideologia e a dominação objetivas – etapa 

importante para – elaborações que pretendem tecer a crítica ao organismo 

social e tornar menos turva a relação entre pesquisa científica e política. Em 

última análise, a argumentação apresentada neste item teve o objetivo de 

explorar como os autores da teoria social procederam tecnicamente em relação 

ao método adotado para tratar as informações extraídas de obras de arte para 

adotar um procedimento semelhante na análise das obras do fotógrafo Miroslav 

Tichý. Tal procedimento será descrito em detalhes adiante, na composição do 

método desta pesquisa. 
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Com o intuito de dar continuidade ao tema, no item a seguir é apresentado 

com base em Theodor Adorno (2003 a), de que maneira a forma e conteúdo se 

impõem reciprocamente. 

 

7. A insolência do disforme  

 

A elaboração a seguir corresponde ao último item da dimensão material. A 

título de recapitulação, até o presente momento tratou-se da forma como o mito 

se desencanta em conhecimento e se reencanta à forma mítica; analisou-se 

brevemente o percurso histórico do conhecimento tomando como fio condutor 

as diferentes leituras que os autores citados atribuíram aos conceitos de forma 

e conteúdo, mencionou-se algumas obras no intuito de entender e 

operacionalizar tecnicamente os fenômenos suscitados pelas obras de arte. 

Por fim, antes de a primeira dimensão que compõe a presente análise chegar 

ao fim, cabe agora explorar com base em Theodor Adorno (2003 a) como a 

forma se impõe ao conteúdo mútua e objetivamente mediante a crítica do autor 

acerca de dois distintos gêneros literários: o ensaio e os textos científicos. 

 De início, é conveniente situar a crítica que Adorno tece à fragmentação 

do conhecimento: “com a objetivação do mundo, resultado da progressiva 

desmitologização, a ciência e a arte se separaram; é impossível se 

restabelecer com um golpe de mágica uma consciência para qual intuição e 

conceito, imagem e signo, constituam uma unidade”. (ADORNO, 2003 a, p.20). 

Ao longo da história, o mito de outrora fora convertido em esclarecimento e 

este, por sua vez, se converteu em mito. A separação entre arte e ciência 

indica a cisão do conhecimento em áreas distintas. A reunificação das ciências 

parcelares tenta, muitas vezes em vão, restabelecer o conhecimento outrora 

cindido a fim de dar conta da compreensão dos objetos. Em virtude da 

manutenção de formas estabelecidas - como se estas fossem capazes de 

interpretar com maior precisão os fenômenos da natureza - o proceder 

científico assume formas dogmáticas que prejudicam o exercício do verdadeiro 

espírito científico investigativo: “na alergia contra as formas, consideradas 

como atributos meramente acidentais o espírito científico acadêmico aproxima-

se do obtuso espírito dogmático”. (ADORNO, 2003 a, p. 19).  
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Em defesa do livre exercício do pensamento, favorecido ou dificultado 

pela forma daquilo que se escreve, Adorno tece uma crítica à ciência à medida 

que defende a forma despadronizada, enaltecendo o estilo ensaístico. Quanto 

à experiência proporcionada pela forma de exposição do ensaio o autor aponta: 

 

O pensador, na verdade, nem sequer pensa, mas sim faz de si mesmo 
o palco da experiência intelectual, sem desemaranhá-la. Embora o 
pensamento tradicional também se alimente dos impulsos dessa 
experiência, ele acaba eliminado, em virtude de sua forma, a memória 
desse processo. O ensaio, contudo, elege esta experiência como 
modelo, sem entretanto, como forma refletida, simplesmente imitá-la; 
ele à submete à mediação através de sua própria organização 
conceitual; o ensaio procede, por assim dizer, metodicamente sem 
método. (ADORNO, 2003a, p. 30). 

 

Em contraposição ao modelo científico, que primeiro apresenta os 

conceitos e depois apresenta o objeto sem muitas vezes conseguir aproximá-

los, a experiência proporcionada pela liberdade formal do modelo ensaístico 

recruta a natureza do pensamento que se materializa no texto como forma. A 

estética do ensaio, portanto, reflete a natureza do pensamento; que se 

manifesta de forma não linear. A esse respeito, conclui-se que: 

 

O ensaio coordena os elementos, em vez de subordiná-los; e só a 
quintessência de seu teor, não o seu modo de exposição, é 
comensurável por critérios lógicos. Em comparação com as formas que 
o conteúdo já pronto é comunicado de modo indiferente, o ensaio é 
mais dinâmico do que o pensamento tradicional, por causa da tensão 
entre a exposição e o exposto. (ADORNO, 2003 a, p.43 – 44). 

 
  

Essa regência dos elementos que compõem o texto, embora dê a 

impressão de certa desordem, exige do ensaio um dinamismo do pensamento 

que outras formas estabelecidas de escrita nem sequer tangenciam. Ao 

contrário do que se pensa, o modo expositivo do ensaio é bastante complexo, 

pois, a coordenação de seus elementos constituintes, a quintessência de seu 

teor – ou seu conteúdo - torna-se compreensível à medida que o escrevente 

domine de antemão os conceitos dos quais trata. Comparativamente ao abuso 

de citações utilizadas como argumento de autoridade, a forma aparentemente 

desorientada do ensaio solicita o domínio do conteúdo por parte de quem o 

escreve. Assim, no que tange à escrita, o que pode parecer mais fácil, em 
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verdade exige pleno domínio do conteúdo sob o qual o escritor se arrisca. Sua 

rebeldia estética tece a crítica à pretensa noção de completude imposta pela 

ciência via formas dogmáticas do saber. “É por isso que a lei formal mais 

profunda do ensaio é a heresia. Apenas a infração à ortodoxia do pensamento 

torna visível, na coisa, aquilo que a finalidade objetiva da ortodoxia procurava, 

secretamente, manter invisível”. (ADORNO, 2003 a, p 45).  A lei formal mais 

profunda do ensaio é não haver leis que limitem pela padronização as nuances 

da expressão.  

Ao longo da história a ortodoxia da forma revela forte tendência ao 

enrijecimento do pensamento, compelido por formas estabelecidas de 

produção do conhecimento que ostentam a iluminação do objeto investigado 

pela forma; como se o enquadramento formal fosse suficiente para dar 

contorno a um conteúdo insuficiente. Em contrapartida, a liberdade formal do 

ensaio permite o livre exercício do pensamento. Nesses termos, talvez, o 

distanciamento intransigente, a infração às normas estabelecidas do 

pensamento e o desafio da forma soem como uma alternativa a fim de obter 

atividades que propiciem - a partir de sua forma - a experiência formativa. “(...) 

o preço de sua afinidade com a experiência intelectual mais aberta é aquela 

falta de segurança que a norma do pensamento estabelecido teme como a 

própria morte”. (ADORNO, 2003 a, p.30). Uma vez que a forma do pensamento 

reflete as objetivações da sociedade, a heresia da forma desafia o pensamento 

estabelecido e projeta, pela liberdade, a possibilidade de proporcionar a 

experiência formativa ofuscada pelo pensamento estabelecido.  

Cabe, portanto, refletir acerca das armadilhas que a ciência prega a si 

mesma à medida que se deixa levar pela aparente facilidade de estudar o 

corpo desenvolvido ao invés de analisar a célula que o compõe: todo objeto de 

pesquisa é socialmente tornado o que é. Abandonar a análise da base material 

constituinte para discutir as funções do indivíduo na sociedade perdendo de 

vista a dialética envolvida neste processo é mais uma forma científica de 

reforçar a ideologia social. 

Adorno (1970) acrescenta outro elemento para enfatizar esta reflexão: 
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Os estratos fundamentais da experiência, que motivam a arte, 
aparentam-se com o mundo objetivo, perante o qual retrocedem. Os 
antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras de arte 
como os problemas imanentes da sua forma. É isto, e não a trama dos 
momentos objetivos, que definem a relação da arte à sociedade. As 
relações de tensão nas obras de arte cristalizam-se unicamente nestas 
e através da sua emancipação a respeito da fachada fática do exterior 
atingem a essência real. (p.16). 

 
Os estratos fundamentais da experiência motivam a arte verdadeira, fato 

que explica a razão do interesse dos autores da teoria crítica da sociedade 

pelos produtos do espírito, pelas as obras de arte. A dimensão estética fornece 

corpo material à lógica interna da obra de arte. A arte verdadeira não é aquela 

que representa o mundo objetivo tal como ele é, mas, sim, aquela que expõe, 

em sua forma, os antagonismos e o caos social. As relações de tensão 

expressas na forma estética da obra de arte são cristalizações das 

contradições presentes na sociedade: somente são capazes de atingir a 

essência do real à medida que negam a realidade. Por esta razão a arte séria é 

positiva e negativa. Consegue se emancipar da administração objetiva no 

instante em que, como negação, a denuncia. 

 

8. A estética como práxis político-transformadora 

 

Como observado, a necessidade de buscar alternativas para superação 

de uma situação social degradante remonta a um tema constante na obra dos 

autores da teoria social: a luta pela autonomia. Essa temática, a busca pela a 

autonomia como valor fundamental da humanidade, foi tema recorrente no 

pensamento de Adorno até o fim de sua vida.  

Em sua última obra, publicada um ano após seu falecimento, a complexa 

e inacabada Teoria estética (ADORNO, 1970), concentra temas fundantes que 

perpassam diversas fases de sua produção. Chama atenção, em especial, o 

destaque do autor destinado à estética como práxis política que, para além de 

esmiuçar a relação estre forma e conteúdo, estende o debate filosófico sobre 

estética ao âmbito das relações estabelecidas entre os homens.  
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A arte nega as determinações categorialmente impressas na empiria e, 
no entanto, encerra na sua própria substância um ente empírico. 
Embora se oponha à empiria através do momento da forma - e a 
mediação da forma e do conteúdo não deve conceber-se sem a sua 
distinção - importa, porém, em certa medida e geralmente, buscar a 
mediação no facto de a forma estética ser conteúdo sedimentado. 
(ADORNO, 1970, p. 15). 

 

Tomando por base o que foi exposto acerca dos fragmentos de Hegel e 

Marx e associando-os às ideias de Adorno é possível considerar que o 

conteúdo espiritual abstrato (reflexões, sentimentos, ideias) se expressam 

como forma (cristalização material) nos objetos artísticos. A materialidade da 

arte expressa, portanto, um movimento em duas direções:  a expressão do 

ente empírico como sua própria substância material e aquilo que aparece como 

negação da empiria por sua diferença em relação à realidade. Assim, os 

materiais cristalizados nas obras de arte não são apenas imitação da natureza, 

nem expressão do caráter aparente da realidade, tampouco expressão pura da 

essência ou do caráter aparente do espírito.  

Ser conteúdo sedimentado implica em ter um duplo caráter, uma 

natureza desdobrada, que carrega consigo aquilo que é juntamente com aquilo 

que não pode ser. Esta tensão configura o teor de verdade de uma obra de 

arte, que, por não ser imediato, aparece como enigma, a ser desvendado.  

Por esta razão, a possibilidade de existência ou não da arte relaciona-se 

intrinsecamente às relações de produção da sociedade, que, no sistema 

político e econômico baseado no valor de troca de equivalentes massifica as 

relações de produção e obsta o espaço necessário para a manifestação 

artística. Como o estado natural da sociedade tende a obscurecer os canais da 

autonomia pelos quais a expressão autônoma poderia existir, pelo simples 

fatos de existir, a arte é, antes de tudo, negação. Negação porque insiste em 

existir numa sociedade que a todo momento tenta aniquilar a possibilidade de 

sua existência. A arte é negativa porque existe, e por existir, expressa-se como 

antítese da sociedade.  

Mas, por outro lado, esse existir contém características antagônicas. As 

influências de um sistema social totalitário condiciona os objetos da cultura a 

aparecerem de uma determinada forma, como aparência da realidade.  De fato, 

a todo momento os objetos da cultura surgem, existem, nas suas mais variadas 
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formas. Mas, para poder existir de modo autônomo, sem que sua existência 

seja mera reprodução, a arte necessita ser antítese social, o que faz com que a 

ideia de autonomia carregue consigo sua própria contradição: a ânsia de 

querer ser autonomamente algo que é heterodeterminado.  

Nesse jogo de forças antagônicas, para além daquilo que aparece na 

estrutura dos objetos da cultura, há também aquilo que não aparece. Aquilo 

que não aparece, ou seja, aquilo que se desprende da heterodeterminação 

social também se materializa como forma estética, e somente deste modo, 

pode atestar a existência emancipada de uma obra. Essa possibilidade de 

existir simultaneamente como negação e aparência constitui o caráter 

enigmático das obras. O caráter enigmático das obras de arte são enigmáticos 

justamente porque atestam a possibilidade de autonomia num sistema não 

livre.  O enigma, portanto, é aquilo que escapa, aquilo que pode emancipar-se 

para além daquilo que tende a ser tornado somente e reprodutivamente apenas 

aquilo que já é. Por isso os caracteres de autonomia de uma obra de arte estão 

no não imediato, naquilo que não está pronto, naquilo que é preciso investigar, 

vasculhar em uma obra17. 

Em tese, enquanto conteúdo e forma determinarem-se mutuamente, a 

busca pela Beleza como valor fundamental da humanidade em um sistema 

econômico que desfigura a relação sujeito-objeto terá sempre um caráter 

                                                           
17 Tomando a arte como referência pede-se licença para citar um exemplar escrito por 
Thomas Mann e filmado por Lucchino Visconti. Trata-se do livro / filme “Morte em 
Veneza”; no qual o protagonista Gustav Von Aschenbah representado como escritor 
no livro e como músico no filme, desenvolve admiração obsessiva pela forma. A busca 
desenfreada pela perfeição coloca o artista a beira de um colapso: no hotel Des Bans, 
no Lido, região de abrigo temporário do protagonista, Gustav persegue a perfeição nos 
corredores por onde passa, à espreita escondido nos saguões, à espia 
disfarçadamente por trás da folha do jornal que finge ler, à aguarda ansiosamente nas 
salas de chá e chega a beirar a um enfarte quando quase chega à tocá-la no espaço 
restrito do elevador do hotel. O lineamento que atribui forma corpórea à essência da 
perfeição estética por quem Aschenbah se apaixona recebe o nome de Tadzio. À 
primeira impressão, o artista protagonista parece nutrir uma paixão estarrecedora pelo 
jovem, porém, seria simples demais imaginar que tamanha admiração capaz de 
conduzi-lo a uma busca obsessiva pela essência estaria resoluta no simples proceder 
de uma experiência homossexual concreta. Mais impactante que a dissolução do 
sonho em realidade, a angústia do artista decorre do fato de ele apaixonar-se pela 
beleza. Para mais acesso ver: MANN, Thomas. 1912. Morte em Veneza. Primeira 
publicação em romance, Alemanha. Ver também: VISCONTI, Luchino. 1971, 
montagem cinematográfica, Itália. 

 
 



43 
 

irreconciliável. Ao mesmo tempo, aquilo que escapa disto terá sempre um 

caráter fantasmagórico.  

As reflexões apresentadas nesse item permitem perceber que a 

dimensão material contempla, simultaneamente, elementos que também 

remetem à dimensão estética, que será tratada em minúcias posteriormente. 

Este apontamento é indicativo da complementação entre as dimensões. 

Considerando que as informações expressas neste tópico fornecem um 

construto suficiente de ideias, passa-se adiante, à segunda dimensão que 

compõe esta pesquisa.  
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A DIMENSÃO IMATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O corpo é paralisado pelo ferimento físico, o espírito pelo medo.  
Na origem, as duas coisas são inseparáveis. 
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A composição do pensamento dialético aqui exercitado impõe que a mesma 

atenção destinada à exploração da dimensão material seja empenhada na 

análise de seu contraste: a dimensão imaterial. Considerando que sujeito e 

objeto não são absolutamente subjetivos ou objetivos, na dimensão imaterial é 

analisada, prioritariamente, a esperança lançada às instâncias internas do 

indivíduo. 

Uma vez que as intempéries da objetividade tendem a resultar em uma 

situação social que parece não apresentar perspectivas de mudanças 

benéficas, os planos subjetivo e metafísico parecem ser as únicas alternativas 

passíveis de investimento, que, no diálogo com as condições objetivas, podem 

lançar luz ao laborioso processo de transformação. Desse modo, entende-se a 

dimensão imaterial como espaço de manifestação de instâncias ainda 

parcialmente resguardadas da heterodeterminação social. Embora a dimensão 

imaterial possa representar também a fuga de uma massacrante realidade, ela 

também remete à emergência do espírito, da fantasia, da esperança, do sonho, 

da utopia. Nessa medida, considerando as potencialidades e limites da 

interioridade individual, focaliza-se as investidas transcendentais, capazes de 

possibilitar a materialização enigmática do espírito. 

Seguindo a ordenação dos elementos desta pesquisa, as digressões 

correspondentes à dimensão imaterial são: 9. A controversa fuga para a 

interioridade; 10. A farsa do cultivo do espírito; 11. Felicidade, uma promessa 

tratante; 12. As afinidades “eletivas”. 

 

9. A controversa fuga para a interioridade  

 

“A beleza da cultura é sobretudo uma beleza interior e pode alcançar o 

exterior apenas partindo do interior. Seu reino é essencialmente um reino da 

alma”. (MARCUSE, 1997, p. 103). Se para Marcuse a beleza interior pode 

alcançar a beleza exterior, de modo inverso, a alma também pode ser 

objetivada. Do mesmo modo que o sujeito se apropria da cultura, o sujeito se 

objetiva na cultura. Avaliando dessa maneira, é possível pensar em uma 

transformação a partir da esfera subjetiva, sendo este, o primeiro passo para 

potencializar mudanças sociais. Para adentrar a discussão da segunda 

dimensão desta pesquisa, primeiro é fundamental apontar que a arte não é 
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propriamente nobre nem tampouco enobrece pelo simples fato de existir. Seria 

ingênuo afirmar que a arte tem o poder instantâneo de libertar o indivíduo de 

sua subordinação efetiva. O sofrimento existe. É latente nesta sociedade e 

lembrado diuturnamente. Porém, como aponta Marcuse, o reino da alma talvez 

seja a única esfera resguardada capaz de gerar a transformação partindo do 

interior. Assim, por intermédio do recrutamento da sensibilidade, a arte pode 

atirar o sujeito em direção a si mesmo, para o profundo estágio de 

contemplação. O momento contemplativo é decisivo, tocante, transformador: 

 

Isso implica o fato de que da mesma forma que o artista mergulha em 
sua individualidade e se abandona à obra atingindo o universal, o 
receptor, ao se relacionar com a obra, é conduzido – em sua 
contemplação particular do universal outrora captado pela 
individualidade do artista – ao que há de mais profundo em si mesmo: à 
interiorização do universal em sua individualidade. A obra de arte é 
capaz de abarcar o todo social também em sua contradição, e assim, 
remeter o receptor à sua constituição íntima, que é, desde a origem, 
social.  (BRAGA, 2012, p. 16-17). 

 

A abertura para o mundo sensível proporcionado pela obra de arte 

recruta instancias que permitem a interação entre sujeito e objeto. É nesse 

instante que se estabelece o elo entre universal e particular, no qual se 

apreende a existência tocante de uma obra. Nesse choque, o potencial político 

da obra de arte é colocado em questão: se a obra de arte é capaz de mobilizar 

instâncias senso-perceptivas anestesiadas do indivíduo, não seria ela uma boa 

aliada no combate à frieza generalizada que parece acometer a modernidade? 

Em linhas gerais, a hipótese aqui sustentada remete à possibilidade de a arte 

autônoma ser capaz de recrutar a reflexão, a sensibilidade, a interação entre 

sujeito e objeto e, portanto, potencializar o carente processo de individuação. 

Essa insinuação alude ao potencial político e transformador da obra de arte 

como negação do real, movimento que pode garantir a experiência, mesmo 

diante das condições objetivas que a dificultam. 

Além da argumentação precedente, é válido adicionar o seguinte 

elemento à discussão: 

A cultura superior ainda existe. É mais acessível do que nunca. É lida, 
vista e ouvida por mais pessoas do que jamais o fora; porém, a 
sociedade bloqueou há muito tempo os domínios espirituais dentro dos 
quais essa cultura poderia ser entendida em seu conteúdo cognitivo e 
em sua verdade determinada. (MARCUSE, 1998, p.159-160). 
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O excerto citado indica a importância de sublinhar que o simples acesso 

à cultura não garante que os objetos da cultura sejam capazes de conduzir o 

indivíduo à experiência, à reflexão, a questionar ou resistir às mazelas sociais. 

A facilitação do acesso aos produtos culturais possibilitado pela indústria 

cultural (HORKHEIMER e ADORNO, 1985) é positivo e negativo: possibilitou à 

massa o acesso antes restrito a uma pequena parcela da população ao mesmo 

tempo que o seu fácil acesso por si só não é capaz de recrutar as esferas 

sensíveis e cognitivas que poderiam caracterizam a experiência. A indústria 

cultural, que se apropria, reproduz e deforma a cultura em produtos e 

mercadorias liquidou a existência única e transformadora das obras de arte. 

Como é possível perceber, a solução não é tão simples quanto parece. Herbert 

Marcuse (1977, p. 48) acrescenta:  

 

A fuga para interioridade e a insistência numa esfera privada podem 
bem servir como um baluarte contra uma sociedade que administra 
todas as dimensões da existência humana. A interioridade e a 
subjetividade talvez venham a tornar-se o espaço interior e exterior da 
subversão da experiência, da emergência de outro universo.  

 

Na sociedade administrada o espaço reservado para a realização do 

indivíduo passa a ser sua dimensão interna, nesses termos, a subjetividade 

soa como reduto que resguarda a possibilidade de experiências formativas. 

Internamente, o indivíduo é capaz de criar um mundo fictício no qual se realiza. 

Referindo-se a Shakespeare, Marcuse (1997, p.102-103) conclui: 

 

O verso torna possível o que já se tornou impossível na prosa da 
realidade. Em versos as pessoas falam das primeiras e derradeiras 
coisas, ultrapassando todos os isolamentos e distanciamentos sociais. 
Elas suplantam a solidão de fato na chama das grandes e belas 
palavras, ou fazem a própria solidão aparecer em beleza metafísica. 
Criminoso e santo, príncipe e serviçal, sábio e tolo, rico e pobre se 
reúnem numa discussão de cujo livre transcorrer deve surgir a verdade. 
A unidade apresentada pela arte, o puro caráter humano de suas 
pessoas é irreal; constitui o oposto do que ocorre na realidade social 
efetiva. A força crítico-revolucionária do ideal, que justamente em sua 
irrealidade conserva vivos os melhores anseios dos homens em meio a 
uma má realidade, readquire nitidez naquelas épocas em que a traição 
dos setores saturados em relação a seus próprios ideais se realiza 
expressamente. 
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Na arte é possível viver o que não é possível na realidade efetiva. Se as 

condições objetivas da sociedade preconizam a não realização do homem, que 

ao menos a essência seja resguardada. Os anseios de uma vida ideal 

transparecem na arte como forma de negação de uma massacrante realidade. 

A insistência na esfera interior e privada do indivíduo reflete o sofrimento 

objetivo e justifica a fuga para a interioridade. Mas, o cultivo das instâncias 

internas individuais reserva também seu lado obscuro. A fuga para a 

interioridade não necessariamente representa o encontro de um lugar 

confortável.  

O caráter crítico revolucionário do ideal, que transparece nos versos de 

Shakespeare e conserva, pelas vias da irrealidade, os anseios dos homens, é 

apenas um dos aspectos da experiência artística que se configura na dimensão 

estética da obra de arte. Decerto a fantasia leva a idealizar o sonho de um 

mundo mais belo, mas, a interioridade como lugar possível da expressão, pode 

não representar apenas o Bom, o Belo e o Verdadeiro. As instancias internas 

individuais expressam também a angústia, o mal-estar, o sofrimento. Na 

sequência cita-se alguns exemplos de obras para exemplificar esta 

ponderação. 

Ao tardar no envio das cartas endereçadas ao amigo Guilherme18, o 

romântico jovem Werther justifica:  

 

“Por que não te escrevo?”, pergunta-me, logo tu que és tão sábio? 
Deverias adivinhar que me sinto bem, e até que... Curto e grosso, 
conheci alguém que me tocou o coração bem de perto. É... Não sei se... 
Contar-te, respeitando a ordem dos acontecimentos, como cheguei a 
conhecer uma das criaturas mais adoráveis desse mundo, seria muito 
difícil. Estou feliz e satisfeito, logo, incapaz de ser um bom historiador. 
(GOETHE, 2010, p. 32). 

 

Ao apaixonar-se por Carlota, Werther passa a corresponder-se com o 

amigo de forma desleixada, justificando que a lassidão de seus escritos é 

decorrente de seu estado de felicidade. Em síntese, por entender que a arte 

insurge com mais força dos estados de angústia, a sôfrega correspondência do 

jovem só fazia sentido à medida que a prosa podia expressar seu desengano 

burgo-desesperado. Assim, quanto mais Werther supunha-se próximo à 

                                                           
18 Carta escrita por Werther no dia 16 de junho. (GOETHE, 2010). 
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Carlota, tanto menos investia em seus escritos e, como esse movimento é 

também inversamente proporcional, o desabafo que dá origem ao livro é a 

prova do desalento do rapaz. 

  Além da literatura, é possível notar em outras linguagens artísticas 

expressões do desconforto existencial, como no caso da fotografia 

contemporânea. Neste quesito é notável o trabalho executado pela fotógrafa 

Diane Arbus, que nasceu em Nova York em 1923. Diane teve uma infância 

financeiramente bem estruturada. Seu primeiro contato com a fotografia 

aconteceu por conta do trabalho de seu pai, comerciante de peles de animais 

que contratou um fotógrafo profissional para fotografar as vestimentas para 

ensaios de importantes revistas de moda. Diane auxiliava as sessões de 

fotografia realizadas em estúdio, mas, seu interesse pela fotografia ultrapassou 

os limites do estúdio e do tema em questão.  

De acordo com a autora da biografia de Diane Arbus, Patricia 

Bosworth19, o tema de predileção da fotógrafa - retratar aberrações e figuras 

excêntricas – “já se anunciava no mundo da arte antes mesmo de a fotógrafa 

cometer suicídio em 1971”. (BOSWORTH, 1984, p. 07). 

A trágica história da Diane Arbus recebeu uma adaptação para o cinema 

lançada em 2006 nos Estados Unidos e em 2007 no Brasil20. O filme retrata a 

descoberta do interesse pela fotografia por Diane e, principalmente, a 

descoberta do tema que lhe instigava. No filme, a curiosidade por figuras 

exóticas é personificado na obsessão que Diane desenvolve por um de seus 

vizinhos; um portador de uma rara doença de pele que inspira o seu fazer 

artístico. 

Em reportagem da revista Carta Capital, publicada em 23 de novembro 

de 2011, o jornalista correspondente de Nova York, Francisco Quinteiro Pires, 

publica: “Quando se matou em 26 de julho de 1971, a fotógrafa Diane Arbus 

interrompeu, aos 48 anos, uma atividade de que chamava de pecado privado”. 

(PIRES, 2011, p.76). 

                                                           
19 Tradução livre do texto original em inglês: “Diane Arbus UNSETTLING 
PHOTOGRAPHS of freaks and eccentrics were already being heralded in the art word 
before she killed herself in 1971”. (BOSWORTH, 1984, p.07). 

20 Título original do filme: Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006). Título 
nacional: A pele (2007).  

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patricia+Bosworth%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patricia+Bosworth%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 A curiosidade peculiar de Diane Arbus por fotografar figuras excêntricas 

configurou um corpus de trabalho bastante significativo trazendo luz a figuras 

socialmente marginalizadas: transexuais, homossexuais, doentes com 

deformidade física, internos de hospitais psiquiátricos e outros personagens 

norte-americanos. A atração da fotógrafa pelo submundo que a sociedade faz 

questão de esconder trouxe à tona um belíssimo trabalho fotográfico que 

revela, mutuamente, uma atmosfera de angústia para frente para trás da 

câmera fotográfica.  

 Infelizmente a trajetória prematura de Diane Arbus não é a única da 

fotografia contemporânea. Francesca Woodman é mais um exemplo de que a 

busca da expressão autônoma nas esferas da interioridade pode resultar em 

um belíssimo trabalho artístico, mas, não necessariamente caracteriza uma 

atividade reconfortante:  

Os fatos constitutivos da vida de Francesca Woodman são agora 
bastante conhecidos. Nós sabemos que ela nasceu em 1958, que ela 
começou a fotografar seriamente aos treze ou quatorze anos de idade e 
manteve seu envolvimento com a fotografia até seu vigésimo segundo 
aniversário, construindo, neste curto espaço de tempo, um notável e 
coerente volume de trabalho. Sabemos também que em 19 de janeiro 
de 1981, dois meses e meio antes de completar seu vigésimo terceiro 
aniversário, ela tirou sua própria vida, atirando-se da janela do Lower 
East Side em Manhattan21. (LEVI-STRAUSS, apud RANKIN, 1998, 
p16). 

O trabalho de Francesca Woodman é marcado por séries incisivas de 

auto- retratos nos quais o próprio corpo da fotógrafa constituía-se a temática 

principal. A brevidade da vida da fotógrafa não impediu que sua linguagem 

fotográfica demarcasse características autorais em sua expressão, fazendo 

com que suas fotos exprimam seu modo particular de ver o mundo. Embora a 

qualidade de seu trabalho seja inquestionável, não é possível deixar de 

especular a respeito do modo como a mídia se apropriou de sua tragédia 

pessoal como recurso de difusão. O nome Francesca Woodman está 

                                                           
21 Tradução livre do original em inglês: "The constitutive facts of Francesca 
Woodman's life are by now well known. We know that she was born in 1958, that she 
began taking photographs seriously at age thirteen or fourteen and continued this 
involvement into her twenty-second year, building up, in this brief time, a remarkably 
coherent and affecting body of work. And we know that on January 19, 1981, just two 
and a half months before her twenty-third birthday, she took her own life, leaping from 
a window on the Lower East Side in Manhattan to her death". (LEVI-STRAUSS apud 
RANKIN,1998, p16). 
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fortemente associado ao suicídio, todavia, se suas fotografias não fossem 

significativas, ele seria a suicida fotógrafa, não a fotógrafa suicida. Enfim, 

embora as técnicas da propaganda se deleitem com a desgraça alheia, ainda 

assim a arte sempre consegue falar por si só. E terá sempre mais a dizer. 

Estabelecendo uma analogia em relação ao autorretrato, é importante notar 

como a ação de fotografar-se a si mesmo tornou-se um hábito contemporâneo 

cada vez mais corriqueiro na sociedade atual, cada vez mais praticado e com 

mais recursos tecnológicos para tal. A ultrapassada geração selfie cedeu lugar 

à geração pau de selfie e assim a tecnologia segue atendendo às demandas 

cada vez mais aguçadas do isolamento social. Se antes a fotografia era 

também um recurso para registrar bons momentos compartilhados em grupo 

ou em família, hoje em dia a tecnologia desenvolve instrumentos que permitem 

até mesmo substituir a presença dos membros do grupo. Aos assíduos das 

redes sociais restou apenas um coleguinha: Narciso.  

Em suma, a citação de obras e artistas de distintos períodos da história da 

arte revela facetas controversas da evasão para a interioridade. O investimento 

pessoal em busca da expressão autônoma contra as condições objetivas que a 

impedem deve levar em conta o seguinte princípio: não há garantias se a fuga 

para o castelo da interioridade reserva o encontro da bela ou da fera. O único 

palpite que compensa o risco da afirmação é que, as muralhas do castelo da 

interioridade seguem ruindo, por isso não se deve esquecer que aquilo que 

parece ser próprio é, antes de tudo e a cada vez mais, também tornado o que 

é.   

10. A farsa do cultivo do espírito 

 

Em continuidade ao que foi evidenciado anteriormente, considerando que 

os sujeitos são determinados pelo modo de produção material da sociedade, o 

tópico presente visa explorar a relação entre a forma de organização política e 

econômica do capitalismo tardio em conflito com a dificuldade de realização no 

plano espiritual: 

Efetivamente, o mundo do verdadeiro, bom e belo é um mundo “ideal”’, 
na medida em que situa além das condições de vida vigentes, além de 
uma forma da existência em que a maioria dos homens trabalha e 
passa a vida no comércio de mercadorias e onde só uma pequena 
camada tem a possibilidade de se ocupar daquilo que vai além da 
conquista e da garantia das necessidades. (MARCUSE, 1997, p.91). 
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Ao mesmo tempo que o capital abriu caminho para o desenvolvimento 

de uma sociedade de abundância, impôs uma cisão entre a vida objetiva e a 

felicidade idealizada. Este deslocamento dos valores espirituais para um plano 

apartado da cultura diferencia os indivíduos e os condiciona à cortante 

distinção de classe: voltado à manutenção das necessidades de subsistência, 

não resta oportunidade, tempo ou disposição para as classes subordinadas 

usufruírem de valores espirituais. O cultivo do espírito é, portanto, um privilégio, 

restrito apenas a uma pequena parcela da população.  O autor acrescenta: 

 

Conforme sua essência, a verdade de um juízo filosófico, a bondade de 
uma ação moral, a beleza de uma obra de arte, devem afetar a todos, 
se referir a todos, comprometer a todos. Independente do sexo e 
origem, sem referência a sua posição no processo produtivo, esses 
indivíduos precisam se subordinar aos valores culturais. Precisam 
assumí-los em sua vida, facultando-lhes permear e transfigurar sua 
existência. A “cultura” fornece alma à civilização. (MARCUSE, 1997, p. 
95). 

 

 O caráter progressista da cultura burguesa revela uma contradição: ele 

enfatiza que a felicidade está ao alcance de todos dependendo agora do 

esforço e do mérito individual. Porém, em uma sociedade baseada em bens de 

produção material, o Bom, o Belo e o Verdadeiro passam a se situar além das 

condições de vida vigente. Tal cisão entre os mundos materiais e espirituais 

evidenciam o caráter afirmativo da cultura burguesa, que sugere o potencial do 

indivíduo para buscar sua emancipação ao mesmo tempo que transfere para 

esfera subjetiva a probabilidade do fracasso individual. A emancipação é 

propagandeada como se estivesse a alcance de todos, como se o ato de 

emancipar-se dependesse exclusivamente da dedicação do sujeito para tal. 

Mas, embora a cultura burguesa afirme a potencialidade de emancipação do 

indivíduo, veta tal idealização no plano real. Essa dinâmica mesquinha 

subordina os valores universais às leis de mercado. O Bom, Belo, Verdadeiro 

perdem seu sentido ou permanecem à cargo dos privilegiados.  

De repente, o necessário – como a efetivação de tais valores – transforma-

se em supérfluo e o supérfluo – como a organização da existência humana em 

função de bases materiais – converte-se em necessário. A organização 

material da existência humana, além de perpetuar a diferença de classes 

sociais, desfigura o indivíduo. A apropriação de uma cultura regida pela 
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organização material da existência obsta a possibilidade de individuação, por 

isso o processo de individuação na sociedade administrada ocorre de maneira 

falsa. A individuação do indivíduo moderno é a pseudoindividuação. Se a 

existência humana se reduz à tamanha inversão de valores, supérflua passa a 

ser essa forma de vida sobre a terra. 

 

11. Felicidade, uma promessa tratante 

 

Faz sentido indagar sobre a possibilidade de efetivação da felicidade uma 

vez que as condições objetivas para tal são cada vez mais mobilizadas para a 

integração total do indivíduo? De acordo com o que foi até aqui apresentado, 

se a livre fruição dos sentidos tem sido negada pelo conteúdo e pela forma que 

a cultura se expressa, em que termos seria possível pensar na felicidade? Para 

dar continuidade a argumentação sobre este tema, prossegue-se com 

Marcuse: “a qualidade sensorial imediata da beleza remete imediatamente à 

felicidade no plano dos sentidos”. (MARCUSE, 1997, p. 114). O perigo da 

beleza é que ela faz fruir o ideal de felicidade controlado pela sociedade. Ela 

escancara a todos o que é negado à maioria e invade a sensibilidade 

anestesiada pela cultura. A fruição da beleza na arte corresponde a um valor 

capaz de promover a sensibilidade e fazer a beleza aparecer: 

 

A beleza ideal constituía a forma em que se podia expressar o anseio e 
fruir a felicidade; assim a arte se tornaria um mensageiro que anuncia 
uma verdade possível. A estética clássica alemã aprendeu a relação 
entre beleza e verdade na idéia de uma educação estética da 
humanidade. (MARCUSE, 1997, p.116). 

 

O ideal de felicidade que aparece na arte evidencia a tensão entre real e 

ideal. Por isso a educação estética22 da humanidade transparece como um 

alternativa possível para transformação política, individual e social. A dimensão 

                                                           
22 Tendo exposto as pretensões deste estudo, a pergunta que não quer calar é: o que 
este objeto de estudo tem a ver com a área de educação? Para que seja possível 
responder a esta pergunta, seria necessário antes, questionar o que é a educação? 
Existe de fato algum objeto de estudo que seja estritamente pertencente à área da 
educação? Alguns encaminhamentos acerca destes questionamentos podem ser 
encontrados no Anexo 3 desta pesquisa. 
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estética, portanto, anuncia uma verdade possível, que situa-se na tensão entre 

os ideais cooptados da sociedade unidimensional e o porvir.  

De todo modo, a enunciação dos valores universais com vistas a 

efetivação de uma verdade possível não pode estar delegada apenas às 

esferas subjetivas do indivíduo. Primeiro porque a interioridade reserva suas 

próprias contradições, segundo porque a possibilidade de efetivação da 

felicidade apenas em instâncias subjetivas converte a própria felicidade em 

uma promessa tratante e reforça as contradições anteriormente apontadas. Até 

mesmo no reduto interno individual a forma de organização da cultura 

favorecerá a incidência de alguns sujeitos mais felizes do que outros ou outros 

muitos mais infelizes que alguns. 

A questão apontada por Marcuse enfatiza que o problema está no 

caráter afirmativo inerente à cultura, que tende a legitimar e manter o existente 

como norma. O espaço para o desenvolvimento e apogeu de uma cultura 

afirmativa só é possível no âmbito de uma sociedade impregnada por um 

sistema econômico baseado na exploração do trabalho e na reprodução 

material da vida, na qual não há espaço para o cultivo do espírito. Por mais que 

sejam benéficas ao bem comum, a fruição da beleza e da felicidade parecem 

retroceder à contradição de origem: a desigualdade entre os homens. Por esta 

razão, a felicidade deve ser pensada em duplo movimento, interior e exterior, 

como promessa de transformação social. A rigor, só faz sentido pensar a 

educação estética da humanidade sob um aspecto: como promessa de 

liberdade, para garantia da felicidade. 

 

12. As afinidades “eletivas”  

 

Como item de fechamento do bloco de reflexão desenvolvido na dimensão 

imaterial, este trecho propõe explorar os elementos principais presentes na 

crítica de Walter Benjamin (2009) acerca do romance As afinidades eletivas de 

Goethe (1809) 23. A apresentação deste romance tem como intuito identificar na 

                                                           
23 O título original do romance publicado em 1809 é Die Wahlverwandtschaften. No 
livro, os nomes dos protagonistas são: Eduard, Charlotte, Ottilie e Otto. Em adaptação 
cinematográfica dirigida por Vittorio Taviani e Paolo Taviani (1996), o nome dos 
personagens é adaptado à língua italiana: Edoardo, Carlotta, Ottília e Ottone. 
 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&q=Vittorio+Taviani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC-2TLIsVoKw8zJSqkq0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAT2hNDjIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjD96rjp9TSAhWMlZAKHeNLDucQmxMImAEoATAP
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&q=Paolo+Taviani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC-2TLIsVoKwTQuL0wu1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEA3cDAAjIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjD96rjp9TSAhWMlZAKHeNLDucQmxMImQEoAjAP
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literatura manifestações da ideologia social na objetividade da obra. Em 

coerência aos temas desenvolvidos nesta dimensão, é analisado o engodo da 

oferta de possibilidades de escolhas em choque com real possibilidade de 

escolhas disponíveis ao sujeito numa sociedade que obsta de antemão a 

autonomia do indivíduo. O ponto de partida da análise investiga a conduta 

crítico-metafísica que Benjamin adota acerca da distinção entre a vida 

meramente orgânica e o que o autor denomina como vida verdadeira. 

Em seu ensaio As afinidades eletivas de Goethe o primeiro encargo de 

Benjamin foi contestar a crítica literária ortodoxa que tinha como objetivo 

defender a instituição casamento, a família nuclear tradicional e a moral 

burguesa, tentando elevar o romance de Goethe à esta interpretação 

tendenciosa. 

No romance, os quatro personagens que compõem o enredo de As 

afinidades eletivas são levados a refletir sobre as intempéries do amor. 

Reunidos numa casa de campo afastada, o casal Eduard e Charlotte recebem 

a visita de dois hóspedes. Em alusão à santa Odília, protetora dos olhos, Ottilie 

é a jovem beldade encarrega de alguns serviços do lar, por quem Eduard se 

apaixona. Para completar o quarteto de afinidades, Otto, o arquiteto convidado 

para fazer algumas alterações na propriedade, encanta-se por Charlotte, e 

assim, os quatro elementos partilham da demolição e da reconstrução literal e 

não literal do lar, da tradição, da família, da propriedade.  

Em alusão às ciências da natureza e ao processo químico que atribui nome 

ao romance, Goethe dispõe os quatro personagens, elementos que estavam 

combinados em um local propício para que pudessem se aglutinar e se afastar 

de acordo com suas afinidades. A obra, portanto, relata a luta conflituosa da 

burguesia contra o adultério, explorando a tensão entre o desejo, a educação e 

os bons costumes da alta sociedade.  

Embora os personagens tenham ficado nitidamente abalados pela violência 

com que são acometidos pela paixão, optam por não vivê-la, desdenhando o 

desejo em troca da manutenção dos bons costumes.  

Inabaláveis perante as oscilações da história e perante as tentações da 

paixão, o casal Eduard e Charlotte permanece unido para sempre porque 

tomam uma decisão: a decisão de não romper o contínuo de suas vidas. Mas, 

como cada escolha é acompanhada de uma renúncia, ao decidirem pela 
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manutenção do contínuo da história, automaticamente o casal opta por abrir 

mão do novo. Então, da disputa entre o adultério e a manutenção inalterável do 

matrimônio, o casal escolhe pela a preservação do casamento.  

O adultério não acontece, as paixões sucumbem e a força impiedosa do 

destino acomete os personagens. O clima estava propício para que algo 

acontecesse, mas, nada acontece. A atmosfera densa do romance fica com 

seu clímax suspenso e por isso causa a sensação de entrave, de estagnação. 

A fluidez interrompida da interação entre os quatro elementos dá a impressão 

de que eles consentem que a felicidade lhes escape por entre os dedos. Por 

isso Benjamin classifica a obra como romance angustiante. 

Como se predestinada, a sina dos personagens se assemelha às leis 

inabaláveis da natureza. De acordo com Walter Benjamin, essa disputa entre 

destino versus novas possibilidades denuncia o apego de Goethe ao mito e à 

natureza contra as rupturas passíveis de acontecer no decurso da história.  

Porém, a intenção de Goethe em tentar defender o casamento, a felicidade 

conjugal e a família aristocrática burguesa como sinônimos de felicidade não 

obtém êxito. Ao refugiar-se nas leis eternas da natureza Goethe depara-se com 

a força destrutiva da própria natureza. O conflito enfrentado por Goethe revela 

que ele gostaria de interpretar de forma positiva a força da natureza, todavia, 

não consegue.  

No romance existem personagens dotados do poder de escolha, leis que 

propiciam a escolha, mas, no entanto, não permitem a escolha. Uma vez que 

os personagens encontram-se subordinados à leis das quais vislumbram a 

possibilidade de transcendência ao mesmo tempo que delas não conseguem 

fugir, ficam fadados a sucumbir à amargura do desgosto.  

A inclinação de Goethe às leis da natureza sobrepostas às leis da história 

resulta no desgosto apático dos personagens que, mesmo tendo vislumbrado a 

possibilidade de adentrar à uma lacuna potencial para a busca da felicidade, 

optam por não romper o contínuo da história, aceitando a dor da estagnação.  

Se em As afinidades eletivas Goethe opta por subordinar ou negar a 

satisfação do desejo, em contrapartida, não consegue camuflar o 

descontentamento oriundo desta negação. Por mais que tenha existido a 

possibilidade de tomada de decisão pelo sujeito como fator capaz de romper o 

curso do destino, essa possibilidade é descartada. É nesse sentido que a 
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defesa dogmática do casamento aproxima-se às formas estabelecidas do 

pensamento mítico. Essa contradição presente na obra de Goethe repõe a 

noção de esclarecimento à medida que enfatiza o valor e a força da tomada de 

decisão pelo sujeito, uma vez que, quando negados, resultam em 

descontentamento.  

De acordo com a crítica de Walter Benjamin, o que faz de Goethe um 

grande escritor é o fato de ele conseguir perceber em sua obra que o rumo 

predestinado dos personagens é falho. Embora transpareça a impressão de 

que os personagens são dotados de vontade própria e que, portanto, são 

guiados por seus desejos, é possível perceber que a única escolha destinada 

aos personagens é a manutenção do existente: a única escolha dos 

personagens é, no fundo, curvar-se à escolha prévia que as regras da 

sociedade determinaram de antemão pelo sujeito. Em tese, portanto, não há 

escolha. A atmosfera angustiante do romance é uma clara denúncia de uma 

forma de harmonia estéril, apática, perigosa. Para Benjamin, somente a 

tomada de decisão pelo sujeito é capaz de fazer explodir o contínuo da história 

para dar origem ao novo. Se não houver desejo e decisão, há a traição do 

impulso moral mais verdadeiro: o de assumir o risco. É nesse sentido que a 

crítica de Benjamin contrapõe a vida verdadeira como algo maior do que a 

mera vida orgânica que, para o autor, não vale a pena ser vivida.  

Em resumo, à revelia de Goethe, seu texto tece a crítica à falsa harmonia 

aristocrática burguesa. Embora Goethe tente a todo tempo acreditar no 

casamento, o autor chega ao final de sua obra sem conseguir atingir seu 

objetivo. Para Benjamin, esta contradição que aparece na própria obra é 

exatamente o que faz de Goethe um grande escritor. Surpreendentemente, a 

arte faz transparecer aquilo que fora escamoteado: em verdade, o romance de 

Goethe contraria as regras da boa convivência burguesa ao denunciar a apatia 

e o desgosto que dela decorrem. Ao fim e ao cabo, as afinidades eletivas 

convertem-se em afinidades imperativas: não há tomada de decisão pelo 

sujeito, não há escolha, não há autonomia, logo, não há de haver felicidade. 
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A DIMENSÃO ESTÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A arte entra em ação quando o saber desampara os homens. 
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Os elementos anteriormente apresentados nesta pesquisa discutiram os 

temas organizados na dimensão material e dimensão imaterial. Tratados estes 

elementos, pode-se dar continuidade ao desenvolvimento do estudo. Assim, da 

antítese material-metafísica insurge a dimensão estética. Antes de adentrar 

esta dimensão, é preciso defini-la, pois afinal, o que é a dimensão estética? A 

dimensão estética é a intersecção entre a dimensão material e imaterial. A 

dimensão estética é a cria híbrida do cruzamento entre o mito e o 

esclarecimento, é o fruto do duelo entre Apolo e Dionísio, Orfeu e Narciso, é o 

abismo entre a objetividade e a utopia. Se a primeira dimensão é entendida 

como material e a segunda dimensão como imaterial o que pensar a respeito 

da dimensão estética? A dimensão estética pode ser entendida como uma 

zona entre o material e o imaterial, entre o que existe e o que não existe, algo 

situado entre o concreto e o transcendente. Mas, sendo zona intermediária, a 

dimensão estética seria algo existente e palpável ou inexistente e metafísico? 

Exatamente neste ponto reside o dilema: a dimensão estética são as calças do 

rei. Justamente por estar localizada entre a determinação social e a promessa 

do vir a ser, a dimensão estética é algo enigmático, fantasmagórico. Daí a 

dificuldade de sua definição. 

Embora seja um risco insistir na definição do significado da dimensão 

estética para além das metáforas e alegorias apontadas, é preciso corrê-lo. 

Assim, tomando por base a teoria estética de Adorno (1970), discute-se alguns 

pontos fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. A princípio, 

pode-se dizer então que a dimensão estética é aqui entendida como o 

momento de intersecção entre subjetividade e a objetividade, o resultado da 

luta de forças entre a supremacia social da razão versus a inventividade, o elo 

entre o potencial criativo e a possibilidade de sua expressão de modo 

universal, a equação controversa entre essência e aparência. Objetivamente, 

nesta pesquisa, a dimensão estética responsabiliza-se por tratar os substratos 

históricos e sociais cristalizados nas fotografias de Miroslav Tichý. 

Para tanto, a primeira pergunta que convém fazer é se a arte é capaz de 

resistir às imposições tanto da dimensão material quanto da imaterial. Ao 

considerar o duelo de forças adversas entre estas dimensões, é possível 

perceber que, como intersecção de ambas, a dimensão estética padece de um 

duplo ataque: o das condições objetivas, que dificulta o surgimento da 
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expressão autônoma e a do devaneio subjetivo, que corre o risco de encerrar-

se na interioridade individual sem universalizar-se. 

Como resultado do embate entre as forças sociais antagônicas, vale 

apontar que a arte insiste em existir. E para existir, necessita resistir a esta 

dupla determinação: a do valor de troca e a da fuga para a interioridade, que 

não necessariamente consegue materializar-se para se comunicar de modo 

universal. 

Ao existir em oposição a esta dupla determinação, a arte propõe algo 

novo: a negação da unidimensionalidade, a aparição de algo dissociado da 

totalidade, algo não idêntico. Ao configurar algo não idêntico à totalidade, a 

obra de arte manifesta dois movimentos: o de fazer aparecer algo novo e o de 

fazer aparecer algo que não aparece imediatamente. Essa natureza 

desdobrada entre o que aparece e o que não aparece de forma imediata 

manifesta-se na estrutura interna das obras de arte. Assim, para além daquilo 

que é perceptível de imediato em uma obra, há também rudimentos que não 

são facilmente identificáveis, elementos que precisam ser vasculhados, 

buscados. Este paradoxo configura o caráter enigmático, o teor de verdade das 

obras de arte.  

Por esta razão a dimensão estética tem muito a dizer mediante aquilo 

que a obra expressa ao mesmo tempo que também tem muito a dizer mediante 

aquilo que está camuflado na obra. Nessa medida, a dimensão estética refere-

se às determinações que tornaram as obras de arte aquilo que são ao mesmo 

tempo que vasculha por aquilo que não foi possível ser.  

Como as obras de arte cristalizam em sua forma estética esta relação 

paradoxal, a dimensão estética é, naturalmente, também paradoxal. Por ser 

uma zona de intersecção, a dimensão estética é caracterizada por um conflito 

intransponível: a tarefa de tecer a crítica às condições objetivas com vistas à 

transformação, ao vir-a-ser.  

Como o enigma que configura e se cristaliza nas obras de arte resultam 

dessa relação ser-porvir, a dimensão estética circunscreve sua proximidade 

com a utopia.  

De modo concreto, a dimensão estética é a sedimentação do conteúdo 

histórico e social em forma artística, é o resultado da objetivação da sociedade 

cristalizada na materialização dos objetos da cultura. Considerando esta 
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complexidade, posto que este estudo dedica-se a analisar fotografias, convém 

questionar: como apreender o teor de verdade contido na estrutura interna das 

obras de arte? Como captar o momento decisivo da dimensão estética pelas 

vias da práxis político-científica? Como mensurar e analisar a dimensão 

estética? Como se aproximar do enigma que a configura? Por onde laçar a 

intersecção fantasmagórica entre a materialidade e a imaterialidade? Como 

analisar o substrato social da estrutura das obras de arte? Ou, 

especificamente, como extrair o conteúdo social expresso nas fotografia de 

Miroslav Tichý?  

Ponderando estes questionamentos, é importante lembrar que a 

aproximação entre arte e ciência não é capaz de repor a cisão histórica do 

conhecimento. Nessa medida, é válido apontar que a iniciativa de fazer um 

enquadramento científico do material fotográfico de Miroslav Tichý é, em si, 

absurdo. Um absurdo empírico.  

Um absurdo empírico porque aproximar essas distintas esferas do 

conhecimento humano cindidas historicamente é uma tarefa que não pode 

acontecer sem atritos. A forma não livre, o modelo sistematizado exigido pela 

configuração de trabalhos acadêmicos faz da estruturação formal exigida por 

este tópico da pesquisa um atrevimento desrespeitoso, um acinte às obras de 

arte. Ao dedicar-se a realizar uma análise empírica dos objetos da cultura, ao 

fim e ao cabo, a dimensão estética agride o fundamento da arte que a define 

como tal: a preservação do enigma. O enquadramento sistemático que impõe a 

racionalidade científica às obras de arte, de certo modo, é uma maneira de 

tentar encurralar o enigma das obras de arte, de tentar desvendá-lo.  

Considerando este paradoxo, procura-se aplicar o procedimento técnico 

à análise dos objetos da cultura de forma cautelosa, atentando à estas 

insuperáveis contradições, respeitando o enigma das obras de arte e 

focalizando na dimensão estética os rumos para superação dos tropeços da 

bárbara razão.  

Devaneios necessários à parte, cabe agora apresentar a descrição 

detalhada do método da investigação. Para tanto, os procedimentos e técnicas 

apresentadas exploram a intersecção constituinte desses distintos polos do 

saber, na ânsia de apreender a expressão objetiva entre forma e conteúdo. 

Tomando por base a maneira como os autores da teoria social procederam no 
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trato destinado à análise das obras de arte delimita-se o problema, o objetivo, o 

método e a descrição das informações encontradas nas fotografias de Miroslav 

Tichý. O caráter especificamente exploratório deste estudo dispensa a 

formulação de hipóteses pré-estabelecidas. As possíveis hipóteses são 

apresentadas e discutidas no decorrer do texto. 

A dimensão dramática é desenvolvida, visando análise do material, após a 

apresentação dos tópicos formais mencionados. 

 

13. Problema 

 

Quais as principais características objetivadas na obra de Miroslav Tichý 

que indicam aspectos determinantes da experiência e do declínio da 

experiência do indivíduo moderno?  

 

14. Objetivo 

 

Identificar, descrever e analisar as principais características objetivadas nas 

fotografias de Miroslav Tichý que indicam aspectos determinantes da 

experiência do indivíduo na modernidade.  

 

15. Método 

 

O método da pesquisa24, detalhado nos itens subsequentes, consiste na 

análise de conteúdo com categorização à posteriori. A opção por este 

procedimento justifica-se porque admite-se ser esta a melhor forma de tratar o 

conteúdo das imagens, conforme foi possível perceber de acordo com os 

exemplos dos estudos citados no item 6 desta pesquisa.  

 

 

 

                                                           
24 Organizado com base em duas fontes: SELLTIZ et al (1974) e MARX (2013).  
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15.1 Fontes da pesquisa 

 

O primeiro passo para obtenção do material utilizado consistiu na 

realização de uma ampla pesquisa para obter o maior número de informações 

sobre Miroslav Tichý. Foram levantados alguns aspectos relacionados à sua 

vida e inserção como artista, mas, o foco principal incidiu sobre a organização 

de um acervo sobre sua obra fotográfica. 

Como detalhado anteriormente, a busca por informações selecionou 

alguns bancos de dissertações e teses em âmbito nacional e internacional, 

bem como sites e revistas sobre arte contemporânea. Além disso, a pesquisa 

contou também com o exame de recursos impressos e digitais, como livros, 

revistas, jornais, impressos de exposições, sites, blogs e afins. Após este 

levantamento inicial, foi realizada uma seleção criteriosa a fim de separar do 

material coletado o material a ser analisado de acordo com o objetivo proposto. 

 A fim de compor o corpus da investigação, as informações encontradas 

sofreram a seguinte delimitação: optou-se por privilegiar as fotografias que 

foram publicadas em livros de fotografia sobre o artista e publicações oficiais 

dos catálogos de suas exposições realizadas em museus, bienais ou casas de 

cultura. O critério de seleção desta recolha justifica-se porque se considera que 

os livros e catálogos de exposições têm maior alcance de público e maior 

durabilidade, não restringindo-se apenas às notícias dos meios de 

comunicação de massa ou às imagens que ficam restritas ao círculo de 

colecionadores de arte ou às pessoas que tiveram acesso à oportunidade 

efêmera de participar de uma exposição original das obras de Miroslav Tichý.  

Nessa medida, foram privilegiadas dez publicações entre livros de 

fotografia e catálogos oficiais de exposições que foram editados em diferentes 

partes do mundo. Este critério permitiu reunir publicações da República 

Tcheca, Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos e Rússia, o que permitiu 

focalizar com maior alcance a circulação das obras de Miroslav Tichý. As dez 

publicações componentes da amostra desta pesquisa compreendem o período 

de 2004 a 2013, são elas: 
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1. SZEEMANN, Harald (ed. e curadoria). 2004. Catálogo da Bienal de 

Sevilla: La alegria de mis suenos. I Bienal de arte contemporâneo de 

Sevilla.  (Primeira apresentação das fotografias de Miroslav Tichý em 

evento de grande porte). 

2. BUXBAUM, Roman e VANČÁT, Pavel (eds.). 2006. Miroslav 

Tichý. Czech Republic: Foto Torst. 

3. BAJAC, Quentin, (ed.) 2008. Miroslav Tichý, Paris: Editions du Centre 

Georges Pompidou. 

4. BUXBAUM, Roman e KÖNIG, Walter (eds.). 2008. Miroslav 

Tichý. Cologne: Verlag der Buchhandlung. 

5. WALLIS, Brian (ed.) 2010. Miroslav Tichý. International Center of 

Photography, N.Y.C: Steidl. 

6. SANGUINETTI, Gianfranco (ed.) 2011, MiroslavTichý: Les formes du 

vrai / Forms of Truth. Praga: KANT Publishers. 

7. Pascal Polar (ed.) 2012. Miroslav Tichý: L'Homme à la mauvaise 

caméra. Bélgica/Paris: Artvox éditions & Éditions Jannink. 

8. КРИСТОВ-БАКАРДЖИЕВ, Каролин. 2012. МИРОСЛАВ ТИХИЙ 

ХУДОЖНИК С ПЛОХОЙ КАМЕРОЙ – МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 

КОМПЛЕКС АКТУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ МУЗЕЙ - МОСКОВСКИЙ 

ДОМ ФОТОГРАФИИ – МОСКВА25.  

9. HEBNAROVÁ, Jana. 2013. Miroslav Tichý: Die stadt der frauen. Berlin:  

Kehrer Verlag Heidelberg. 

10. BEE, Andreas, GAENSHEIMER, Susanne e KITTELMANN, Udo (eds.) 

2013. Miroslav Tichy: Pictures of fair to middling women. Nürnberg: 

Moderne Kunst Nürnberg. 

 

15.2 O processo de categorização do material selecionado 

 

Com as publicações selecionadas, passou-se para a sistematização do 

material coletado. As dez publicações foram numeradas de 1 a 10 e 

examinadas de maneira continua a fim de fornecer uma noção completa do 

                                                           
25 KRISTOV-BAKARDZHIYEV, Karolin. 2012. Catálogo da exposição de Moscou: Miroslav 
Tichý, um artista com uma câmera ruim - Complexo multimídia do Museu Arte Contemporânea 
– House of Photography – Moscou. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Georges_Pompidou
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Georges_Pompidou
http://en.wikipedia.org/wiki/Cologne
http://en.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Sanguinetti
http://www.artexpo.be/
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material a ser analisado. A orientação da coleta de dados pautou-se na 

seguinte pergunta: o que se vê nas fotografias de Tichý?   

Tomando por base este questionamento, foram registradas as primeiras 

anotações acerca de todos os motivos aparentes nas fotografias. Este esboço 

preliminar sobre ambientes, situações, personagens e coisas presentes nas 

fotografias permitiu identificar os temas de interesse do fotógrafo para agrupar, 

separar e organizar as situações retratadas. Após muitas tentativas de 

separação e agrupamento das informações coletadas, o procedimento adotado 

resultou na composição de quatro categorias de análise e respectivas 

subcategorias pertinentes ao objetivo da pesquisa. Tal procedimento é descrito 

em detalhes no tópico adiante. 

 

15.3 Composição das categorias e subcategorias de análise 

 

O material selecionado foi distribuído em categorias de análise no intuito de 

sistematizá-lo em diferentes temas que possibilitem organizar e obter subsídios 

para uma análise eficaz do material coletado. Os instantes observados nas 

imagens foram ordenados em quatro categorias gerais: 1. Cidade; 2. Pessoas; 

3. Corpos; 4. Objetos. Por sua vez, cada categoria foi subdivida em suas 

respectivas subcategorias de acordo as situações fotografadas. 

A categoria 1. Cidade contém cinco subcategorias: a. paisagens e 

ambientes externos; b. piscinas públicas; c. parques e práticas esportivas ao ar 

livre; d. espaços internos, comércios e ambientes de trabalho; e. transportes. A 

Categoria 2. Pessoas também contém o mesmo número de subcategorias: a. 

homens; b. mulheres; c. crianças; d. casais e grupos; e. silhuetas, distorções e 

obliterações da figura humana. A Categoria 3. Corpos contém três 

subcategorias: a. posições e movimentos corporais; b. partes, fragmentações, 

c. corpos e mídia. Por último, a Categoria 4. Objetos é a que contém o maior 

número de subcategorias, sete: a. cigarros, sorvetes e pirulitos; b. bicicletas; c. 

vassouras, lenhas e bastões; d. carrinhos de bebê; e. objetos íntimos; f. flores; 

g. esculturas e instrumentos musicais. As informações obtidas foram 

organizadas no quadro a seguir: 
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Quadro das situações e fotografias selecionadas  

 

Segundo categorias e frequência (N), com indicação de porcentagem (%): 

Categorias  N % Subcategorias 

1. Cidade 183 17,9 a. paisagens e ambientes externos. 
b. piscinas públicas. 
c. parques e práticas esportivas ao ar livre. 
d. espaços internos, comércios e amb.de trabalho. 
e. transportes.  

2. Pessoas 416 40,7 a. homens. 
b. mulheres.  
c. crianças. 
d. casais e grupos.  
e. silhuetas, distorções e obliterações da fig. humana. 

3. Corpos 316 30,9 a. posições e movimentos corporais. 
b. partes, fragmentações. 
c. corpos e mídia. 

4. Objetos  

 

108 10,6 a. cigarros, sorvetes e pirulitos. 
b. bicicletas. 
c. vassouras, lenhas e bastões.  
d. carrinhos de bebê. 
e. objetos íntimos. 
f. flores. 
g. esculturas e instrumentos musicais. 

Total 1.023 100,0  

 

Conforme indicado no Quadro das situações e fotografias selecionadas, 

ao todo foram selecionadas 1.023 situações / fotografias. Das 1.023 imagens, 

183 foram incluídas na categoria cidade, 416 foram incluídas na categoria 

pessoas, 316 foram incluídas na categoria corpos e 108 foram incluídas na 

categoria objetos.  

 Os dados dispostos no Quadro permitem inferir que as fotografias de 

Miroslav Tichý destinam interesse especial em retratar prioritariamente a figura 

humana, no tradicional estilo retrato, perfazendo 40,7% do total. O segundo 

aspecto mais relevante destacado nas fotografias é a presença marcante, com 

316 ou 30,9% do total de situações, que retratam o corpo humano em suas 

mais variadas formas. Em terceiro lugar, o tema mais incidente são as cenas 

de ambientes que retratam o dia a dia da cidade, fator que indica o interesse do 

fotógrafo em retratar diversos espaços públicos de convívio. Por último, mas 

não menos significativo, nota-se situações enfáticas que ilustram o porte de 

objetos das mais variadas natureza. 
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15.4 Critérios para elaboração das categorias de análise 

 

Antes de iniciar a descrição do material coletado é preciso enfatizar os três 

critérios definidos para organização do material. O primeiro determina que as 

categorias elaboradas são mutuamente excludentes. Como elas foram 

elaboradas de acordo com o motivo aparente nas fotografias, é comum que 

uma mesma foto pudesse ser enquadrada em duas ou mais categorias 

distintas. Por exemplo, a subcategoria piscinas públicas pode ser facilmente 

confundida com a subcategoria mulheres, posto que uma parte considerável 

das fotografias retrata mulheres na piscina. Então, para evitar esta duplicidade, 

o procedimento adotado para classificação e contagem das fotos nas 

respectivas categorias obedece à ordem da predominância do motivo de 

destaque em cada fotografia, de modo a impedir que a mesma foto seja 

classificada - e portanto contada - em duas categorias distintas. Desse modo, 

as fotografias enquadradas na categoria piscinas públicas são as fotografias 

que permitem visualizar prioritariamente o espaço, o dia a dia da cidade, nas 

quais as cenas observadas retratam a piscina como espaço público de convívio 

entre as pessoas que partilham ambientes comuns.  

A mesma regra se aplica às demais fotografias. Em ocasiões nas quais a 

predominância das situações fotografadas incide sobre o local, o espaço 

fotografado, ocorre a inclusão das imagens na categoria cidade. Seguindo esta 

mesma linha de raciocínio, as fotografias enquadradas na subcategoria 

mulheres são imagens nas quais percebe-se que a situação fotografada 

prioriza a pessoa, figura feminina, mesmo que ela esteja frequentando uma 

piscina. Além destes critérios apontados, no início de cada tópico referente a 

cada categoria ocorre a descrição detalhada das situações fotografadas com o 

intuito de frisar a predominância do motivo aparente e evitar a duplicidade.  

O segundo critério importante corresponde à contagem das imagens. 

Notou-se a incidência de algumas imagens repetidas ou semelhantes entre os 

diferentes livros e catálogos adotados para análise. Como o critério primordial 

desta pesquisa considera o alcance mundial das publicações sobre Miroslav 

Tichý, optou-se por não excluir nenhuma fotografia presente no conjunto de 

publicações. As repetições, portanto, foram contadas novamente. Este critério 

justifica-se porque considera-se que, por exemplo, o catálogo publicado em 
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Moscou não circulou nos Estados Unidos e por isso não atingiu o público 

americano. Como apontado, a pesquisa dispõe de um total de 1.023 situações 

analisadas, mesmo que algumas fotografias sejam repetidas.  

O terceiro e último critério consiste na ordem de exposição do material 

coletado. A ordem de exposição percorre a lógica do maior para o menor: o 

ambiente da cidade, que é habitado por pessoas, que são dotadas de um 

corpo, que porta um objeto.  

O processo de categorização permitiu que os instantes observados fossem 

interpretados, descritos e analisados com o objetivo de obter características da 

sociedade mediante a ótica impressa na forma e no conteúdo das fotografias 

de Miroslav Tichý. É importante esclarecer que, embora não seja possível 

ignorar a técnica que envolve o processo de composição fotográfica26, a ênfase 

do estudo baseia-se no conteúdo social expresso nas fotografias. Na 

sequência segue a descrição de cada categoria e subcategoria de análise e 

respectivos exemplos de fotografias incluídas em cada uma delas27. 

 

16. Descrição das categorias e subcategorias de análise 

 

16.1 Categoria 1 - CIDADE: 

 

A primeira categoria apresentada é a CIDADE. As situações fotografadas 

foram incluídas nesta categoria pois permitem visualizar todos os ambientes 

externos e internos que evidenciam características do tempo e espaço em que 

                                                           
26 Algumas notas sobre a técnica de composição fotográfica são apresentadas com 
maiores detalhes ao longo da análise dos dados na dimensão dramática.   
27 As imagens apresentadas neste tópico são exemplos de fotos de Miroslav Tichý 
incluídas em cada categoria e subcategoria de análise de acordo suas características. 
Algumas imagens anexadas neste item não compõem a amostra original desta 
pesquisa porque não são parte integrante das compilações selecionadas. Essas 
imagens são apresentadas para exemplificar o procedimento de análise, portanto, 
algumas delas advém de fontes distintas: a primeira fonte de acesso às imagens são 
oriundas do arquivo pessoal de Marc Lenot. É possível notar que algumas fotografias 
desta recolha estão posicionadas sobre um sofá marrom. Estas são fotos das fotos da 
coleção de Jana Hebnarová, vizinha e amiga de Miroslav Tichý, que recebeu Marc em 
uma visita e concedeu que ele reproduzisse as fotos com sua câmera. A segunda 
fonte de acesso às imagens é o Google imagens. Palavra utilizada para busca: 
Miroslav Tichý, disponível em: https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=miroslav+tich%C3%BD&*, acesso dia 10 de 
março de 2017. 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=miroslav+tich%C3%BD&*
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=miroslav+tich%C3%BD&*
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foram tomadas. Nota-se neste agrupamento de imagens os espaços públicos 

da cidade, suas ruas, calçadas, casas, espaços de lazer, parques, rios, 

comércios, transportes e o clima atmosférico.  

A fim de identificar situações e aspectos da cidade registrados pelo artista 

mediante as fotografias tomadas, organizou-se especificamente as seguintes 

subcategorias com a respectiva contagem do números de incidências dos 

instantes observados.  

Conforme indicado no Quadro, do total de 1.023 imagens,183 ou 17,9% 

são situações que retratam: a. paisagens e ambientes externos (ruas, casarios, 

chuva, neve); b. piscinas públicas (atividades aquáticas, banhos de sol, trajes 

de banho, cercas); c. parques e práticas esportivas ao ar livre; d. espaços 

internos, comércios e ambientes de trabalho; e. transportes (carros, caminhões, 

barcos). 

A tabela apresentada à seguir, que foi elaborada de acordo a incidência 

das subcategorias segundo as dez fontes selecionadas, sintetiza essas 

informações: 

Tabela 1 

 

Fotografias reunidas na Categoria 1-Cidade, por Subcategorias e Fontes: 

    
Subcategorias 
 

   

Fontes  a b   c d   e 
 

Total 

  1   -   -   -   -   -    - 
  2   5   4   6   3   4   22 
  3   7   6   3   1   -   17 
  4   5   6   2   -   1   14 
  5 23 15   6   4   3   51 
  6   2   8   7   9   1   27 
  7   -   1   2   -   1     4 
  8   -   -   1   -   -     1 
  9   4   3   7 11   1   26 
10   3   3   9   6   -   21 
Total 49 46 43 34 11 183 

Nota: - indica zero 

 

Do número total de situações analisadas, 1.023 (100%), 183 situações 

(17,9 %) correspondem às cenas que caracterizam a cidade.  Conforme as 

subcategorias elaboradas, das 183 imagens que permitem visualizar a cidade, 
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49 delas permitem visualizar paisagens e ambientes externos (a), 46 delas 

retratam as piscinas públicas (b), 43 retratam parques e a prática de atividades 

esportiva ao ar livre (c), 34 mostram cenas de interiores, comércios e 

ambientes de trabalho (d) e, por fim, 11 fotografias registram os veículos que 

transitavam pela cidade (e). Segue-se o detalhamento de cada subcategoria da 

Cidade. 

 

Subcategoria 1 a. paisagens e ambientes externos: 

 

Este agrupamento de situações pode ser entendido como fotografias no 

estilo paisagem, no qual percebe-se prioritariamente a presença de ambientes 

externos que expressam as características da cidade de Kijov. É possível que 

algumas destas imagens contenham pessoas, porém percebe-se notadamente 

que o foco principal é o cenário ao redor, o ambiente externo. Nas imagens da 

amostra vê-se: 

 

 As condições climáticas da cidade no instante em que a imagem foi 

registrada, dias ensolarados, pessoas caminhando na chuva portando 

seus guarda-chuvas, passos calcados na neve ou pessoas apressadas 

para se abrigar do frio. 

 Ambientes externos, feixes de luz iluminando as largas ruas da cidade.  

 Paisagens propriamente ditas, praças, córregos e monumentos. 

 Cenas arquitetônicas como a fachada de casas geminadas e casarios 

que fazem notar que as construções são prioritariamente térreas. Vê-se 

algumas casas com mansardas num segundo piso, com alpendre 

reduzido, mas não se vê prédios ou grandes edificações. 

 Muitas situações registram as calçadas, o trânsito de pessoas 

caminhando nas ruas. 

 Imagens de vitrines de lojas e fachadas de comércios variados.  
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 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

                    

 

Subcategoria 1 b. piscinas públicas:  

 

Como ficou definido antecipadamente, por piscinas públicas 

compreendem-se as fotografias que permitem visualizar prioritariamente cenas 

que retratam a piscina como espaço público de convívio entre as pessoas que 

partilham ambientes comuns. Nessas imagens observa-se que: 

 A cidade de Kijov oferece piscinas ao ar livre que podem ser 

frequentadas por seus habitantes. 

 O número significativo de imagens que retratam o ambiente das piscinas 

dá a impressão de que a piscina é uma das principais atividade de lazer 

da cidade e que o clima atmosférico favorece a utilização deste espaço.  

 As piscinas são frequentadas por grande número de pessoas de todos 

os gêneros e idades; famílias, grupos de amigos, casais e adolescentes. 

 As piscinas favorecem momentos de confraternização entre os membros 

da cidade. 

 Para além do banho de piscina habitual, as piscinas permitem também 

uma série de outras atividades como a permanência em trajes de banho, 

banhos de sol, atividades aquáticas com bolas, brinquedos e afins. 

 O ambiente das piscinas parece ser seguro pois são frequentadas por 

famílias com crianças pequenas e adolescentes que transitam 

livremente pelo espaço. 

 Um aspecto bastante relevante observado nestas imagens é a presença 

de cercas de contenção e alambrados que circundam o espaço das 
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piscinas. A incidência destas cercas é notada na grande maioria das 

fotos desta categoria. 

 Como indicado na Tabela 1, esta subcategoria é a que contém o 

segundo maior número de imagens sobre a cidade, permitindo inferir 

que, dentre os espaços públicos da cidade, a piscina parece ser o 

motivo mais relevante nas fotografias de Miroslav Tichý. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

        

 

Subcategoria 1 c. parques e práticas esportivas ao ar livre: 

 

O terceiro motivo de especial interesse e maior incidência nas fotografias 

de Miroslav Tichý são os parques, praças e espaços propícios para práticas 

esportivas ao ar livre. Nesta subcategoria vê-se que: 

 

 A cidade dispõe de um número considerável de espaços arborizados, 

gramados e em bom estado de conservação, sendo convidativos para o 

lazer e o convívio social. 

 A característica das vegetações é diversificada. Vê-se espaços com 

grandes árvores de folhagens abundante mas também árvores de 

pequeno porte com galhos secos e sem folhas, vegetação característica 

de climas frios. 

 Os parques são amplos, com grandes gramados e repletos de bancos 

sob as árvores, atmosfera convidativa para encontro de casais ou 

grupos de amigos.  

 Nos extensos gramados também notam-se pessoas em trajes de banho 

estiradas em suas toalhas ou bancos para tomas banho de sol. 
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 Tal como as piscinas, os parques são frequentados por grande número 

de pessoas de todos os gêneros e idades: famílias, grupos de amigos, 

casais, adolescentes e crianças. 

 Estes espaços são também muito utilizados para a prática esportiva ao 

ar livre. Dentre as práticas observam-se diversas atividades de 

caminhada, corrida e esportes com bolas, praticados individualmente e 

em grupo.  

 Nos grandes espaços gramados há também algumas quadras 

poliesportivas com a demarcação das linhas, tabelas, traves e redes 

propícias para a prática de basquete, futebol e voleibol. Nas quadras é 

possível notar pequenos grupos formados por crianças e adolescentes 

praticando esportes como atividade livre de lazer. Além destas cenas vê-

se também grandes grupos de mesma faixa etária realizando 

movimentos ordenadamente, dando a entender que as quadras da 

cidade também podem ser utilizadas para a prática de aulas de 

educação física das escolas locais bem como aulas guiadas por alguns 

instrutor ou grupos de ginástica, com o objetivo de praticar regularmente 

atividades físicas focadas no bem estar.  

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

        

 

Subcategoria 1 d. espaços internos, comércios e ambientes de trabalho: 

 

Em menor destaque relativamente às anteriores com 34 imagens, esta 

subcategoria é menos frequente, porém, bastante curiosa. Todas as fotografias 

tomadas em ambientes internos retratam mulheres em comércios 
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desenvolvendo as atividades corriqueiras de seu ambiente de trabalho. Nelas 

nota-se: 

 Situações frequentes de mulheres trajando aventais, posicionadas atrás 

de balcões, exercendo sua função de trabalho cotidiana como 

balconistas de comércios variados, lojas, confeitarias, papelarias, bares 

e mercearias. 

 Tais imagens permitem perceber que os comércios de Kijov são 

pequenos, mais no estilo empório do que no estilo departamento ou 

filiais. Têm poucos funcionários, quase como pequenos negócios de 

família que emergem da própria propriedade quando a família resolve 

abrir um acesso à rua para dispor parte de sua casa para que as 

pessoas possam consumir diferentes tipos de mercadorias. 

 Algumas destas imagens foram tomadas através das vitrines, outras, de 

dentro dos estabelecimentos. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

      

 

Subcategoria 1 e. transportes:  

 

É a menos frequente, com 11 fotos, porém suficiente para possibilitar a 

visualização dos transportes que transitam pela cidade, esta subcategoria 

revela uma Kijov: 

 

 Movimentada por variados tipos de transportes: automóveis, ônibus, 

caminhões e embarcações. 
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 Os automóveis são frequentes na cidade, é possível visualizar um 

número considerável de carros transitando por largas avenidas e outros 

tantos a dividir vagas de estacionamentos. Embora apareçam em 

quantidade considerável, não foram evidenciadas cenas de tráfego, ou 

seja, a cidade parece comportar harmonicamente o número de carros 

que contém sem aparentar um transito caótico. 

 O mesmo pode ser evidenciado em relação ao transporte coletivo. Os 

ônibus que transitam pela cidade não são abarrotados de gente tal como 

em uma grande cidade. 

 As situações nas quais caminhões de pequeno porte foram evidenciados 

retratam o transporte de mercadorias para abastecimento dos pequenos 

comércios da região. 

 As cenas que contem embarcações retratam pequenos barcos de lazer 

apoitados nos córregos que atravessam a cidade. 

 Não é possível identificar nas imagens as marcas ou modelos de carros 

presentes na cidade de Kijov, porém, quanto ao design dos transportes 

é possível afirmar que eles parecem antiquados em relação aos 

modelos disponíveis atualmente. Percebe-se dois tipos de estilos, o das 

linhas arredondas à estilo década de 1960 ou extremamente quadradas 

à estilo década de 1980, sendo que os mais antigos aparecem com 

maior frequência.  

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 
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16.2 Categoria 2 – PESSOAS 

 

O segundo agrupamento de imagens está reunido na categoria pessoas. 

Esta categoria que contém o maior número de imagens desta pesquisa abarca 

situações fotografadas que focalizam os habitantes da cidade de Kijov, como 

são, como se relacionam com o outro, como se comportam, o que fazem, como 

se vestem. De modo a poder analisar as pessoas mediante as situações 

fixadas nas fotografias organizou-se especificamente as seguinte 

subcategorias e o respectivo número de incidência dos instantes observados: 

a. homens; b. mulheres; c. crianças; d. casais e grupos; e. silhuetas, distorções 

e obliterações da figura humana. A tabela apresentada à seguir registra essas 

informações: 

 

Tabela 2 

 

Fotografias reunidas na Categoria 2- Pessoas, por Subcategorias e Fontes: 

    
Subcategorias 
 

   

Fontes a   b  c d  e 
 

Total 

  1 -     1   -   -   -     1 
  2 -   27   4   6   3   40 
  3 -   17   3   2 19   41 
  4 -   23   2   6   6   37 
  5 -   71   8  28 30 137 
  6 -   45   5 17   8   75 
  7 -     5   1   2   5   13 
  8 -     1   -   1   1     3 
  9 -   14   9   9   5   37 
10 -   15   5   8   4   32 
Total - 219 37 79 81 416 

Nota: - indica zero 

Para a situação ser incluída na categoria pessoas é preciso que as 

fotografias contenham a presença da figura ou figuras humanas em 

predominância. Como foi enfatizado de início, certamente existem outras 

fotografias que apresentam a figura humana associada a diversos outros 

elementos, objetos e situações. Desse modo, para que determinada fotografia 

seja incluída na categoria pessoas é preciso que nenhum outro elemento, 

objeto, situação ou parte corporal seja mais significativo ou chame mais 



77 
 

atenção do que a presença da figura humana, como em estilo de retrato 

pessoal. Do número total, 1.023 situações analisadas, 416, que equivale a 40,7 

% delas, retratam pessoas. A figura humana, as pessoas são, portanto, o 

principal motivo de interesse presente nas fotografias de Miroslav Tichý.  

Conforme as subcategorias elaboradas, das 416 imagens de pessoas 

fotografadas, nenhuma delas contém homens. Em contrapartida, 219, que 

representam mais da metade das situações (52%) destacam mulheres 

sozinhas em estilo retrato pessoal ou acompanhadas de outra figura menos 

relevante focalizada em segundo plano. Em 37 situações nota-se a presença 

de crianças a sós ou acompanhadas, em 79 situações encontra-se a presença 

de casais ou grupos e, por fim, em 81 situações vê-se a presença da figura 

humana em desfoque, distorcida, fragmentada. A seguir apresenta-se o 

detalhamento das cinco subcategorias da categoria pessoas. 

 

Subcategoria 2 a. homens: 

 

O fato desta primeira subcategoria não apresentar sequer uma fotografia 

não a torna menos relevante. Ao contrário disso, reforça a proposição de que o 

principal motivo de interesse registrado nas fotografias de Miroslav Tichý é, 

sem sombra de dúvida, a figura feminina, a mulher. No conjunto total de 

imagens percebe-se a presença de alguns homens, mas, só existem registros 

fotográficos da figura masculina quando estes estão acompanhado de uma ou 

mais de uma mulher. Então, pode-se dizer, que a presença dos homens nas 

fotografias é quase que um acidente inevitável, tal como será analisado adiante 

com mais detalhes na subcategoria 2d. 

Subcategoria 2 b. mulheres: 

Conforme evidenciado na Tabela 2, esta subcategoria é a que contém o 

maior número de situações fotografadas, desse modo, vale ressaltar que além 

de a figura humana ser o principal motivo de interesse do fotógrafo, as cenas 

com mulheres são as situações mais cobiçadas. Nesta categoria vê-se: 

 Imagens retratando a mulher por diversos ângulos: olhando ou não para 

a câmera, de frente, costas, perfil, em pé, sentada, deitada, caminhando, 

sendo fotografada com ou sem sua percepção ou seu consentimento. 
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 A faixa etária predominante entre as mulheres fotografadas é dos vinte 

aos quarenta anos. Não há incidência de mulheres idosas. 

 As mulheres fotografadas se encontram em trajes variados, algumas 

bem vestidas, dando a impressão de irem para o trabalho, outras 

encontra-se em trajes de banho frequentando as piscinas ou tomando 

banho de sol. 

 Há um número considerável de fotos contendo mulheres de costas. 

 Quando o fotógrafo era percebido em cena, as reações das mulheres 

eram diversificadas: pode-se notar que em alguns casos a reação das 

mulheres fotografadas eram negativas, tais como estranhamentos, fugas 

e rostos tampados.  

 Observa-se também que em algumas reações neutras, situações nas 

quais as pessoas pareciam caminhar com pressa e, portanto, não se 

incomodaram com a fotografia tomada.  

 Há também as mulheres que consentiam ser fotografadas, mantinham o 

olhar fixo para a câmera, sorriam, acenavam e algumas até faziam 

poses.  

 Dentre as mulheres que consentiam ser fotografadas é possível tecer 

duas interpretações distintas: algumas mulheres se que deixavam 

fotografar pareciam conhecer o fotógrafo ou não se sentiam intimidadas 

com a presença dele. A segunda interpretação possível consiste na 

possibilidade de as mulheres permitirem ser fotografadas porque 

acreditavam que as máquinas fotográficas utilizadas pelo fotógrafo não 

eram funcionais, não podiam fixar as imagens. Tal fato permitia que as 

mulheres fizessem poses, sorrisos e muitas vezes pareciam até zombar 

da presença e da intenção do fotógrafo, uma vez que ele não 

apresentava nenhuma ameaça ao “fotografar com suas câmeras de 

sucata”. 
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 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

       

              

 

Subcategoria 2 c. crianças: 

 

Esta subcategoria contém o menor número de imagens da categoria 

pessoas. As crianças, portanto, não configuram grande ponto de interesse na 

obra de Tichý. Porém, é conveniente descrevê-las por conta de um aspecto 

muito interessante revelado nas imagens: a espontaneidade. Nas situações 

fotografadas observa-se a presença de crianças se divertindo pela cidade, 

frequentando as piscinas, brincando em grupos, correndo ou brincado de bola. 

A presença do fotógrafo não interferia nas brincadeiras e, se por ventura ele 

fosse notado, não atrapalhava a naturalidade dos acontecimentos. Nas 

situações vê-se as crianças brincado entre elas, rindo, zombando ou até 

acenando espontaneamente ao fotógrafo. O agrupamento de imagens sobre as 

crianças, portanto, lança luz à uma forma de convívio espontâneo, muitas 

vezes reservado apenas às crianças. Estas imagens retratam: 
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 Crianças sozinhas, em grupos de crianças ou crianças acompanhadas 

de suas mães. 

 Não há evidencias da predominância de um gênero. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

 

                

 

Subcategoria 2 d. casais e grupos: 

 

Nesta subcategoria estão incluídas todas as situações nas quais pode-

se visualizar duas ou mais pessoas. Tal critério permite distinguir esta 

subcategoria das categorias a e b, homens e mulheres. Desse modo, essas 

duas ou mais pessoas devem ser o motivo principal da fotografia, 

diferentemente dos casos em que por ventura a segunda ou demais pessoas 

do quadro apareçam em segundo plano, sem que façam parte do assunto 

principal da imagem que compõe a situação. É comum que surja a dúvida: E se 

a situação evidenciar um grupo de pessoas na piscina? O critério é o mesmo 

descrito anteriormente: para ser incluída na categoria cidade, o foco deve estar 

no espaço piscina, porém se há um grupo de pessoas em trajes de banho 

conversando na piscina sem que características do espaço da piscina possam 

ser evidenciadas, a fotografia deve ser incluída na categoria pessoas, 

subcategoria grupos. Nesta subcategoria nota-se: 

 

 Casais namorando em diversos espaços da cidade tais como bancos, 

praças, parques e piscinas. 
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 Todos os casais retratados são compostos por um homem e uma 

mulher. Não foram encontradas fotografias de casais do mesmo sexo. 

 Duplas de mulheres conversando em diversos locais como 

estabelecimentos comerciais, lanchonetes e ruas. 

 Duplas de mulheres tomando banho de sol nos parques e piscinas.  

 Grupos formados por homens e mulheres confraternizando nos espaços 

públicos da cidade como ruas, estabelecimentos comerciais, quadras 

poliesportivas, piscinas e parques. 

 Grupos formados apenas por mulheres. 

 Não foram encontradas fotografias de homens em duplas ou grupos sem 

que estivessem acompanhados por uma ou mais mulheres. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

          

 

 Subcategoria 2 e. silhuetas, distorções e obliterações da figura humana: 

 

Conforme evidenciado na Tabela 2, esta subcategoria da categoria 

pessoas é a que contém o segundo maior número de imagens (81), sendo 

menor em números apenas para a contagem das imagens da subcategoria 

mulheres (219) e próxima à categoria casais e grupos (79). 

Além dessa subcategoria apresentar um expressivo número de 

incidência de situações, contém também algumas características relevantes, 

pois, afinal, no que consistem as silhuetas, distorções e obliterações da figura 

humana? Por silhuetas, distorções e obliterações da figura humana entende-se 

todas as imagens nas quais a figura humana é retratada com sua forma 

adulterada.  Nessas imagens podemos notar a presença da figura humana, 

porém não é possível identificar a definição de seus contornos, onde começa e 
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onde terminam seus corpos, que comumente aparecem incompletos, 

distorcidos ou mutilados. Embora seja possível supor baseando-se nas 

características da obra de Miroslav Tichý que se tratam de fotografias da figura 

feminina, não é possível definir ao certo se são homens, mulheres, crianças e 

no caso dos grupos, não é possível definir quantas pessoas ao todo estão 

presentes na cena, posto que seus corpos encontram-se apagados e 

misturados. Nestas imagens a figura humana é representada em variadas 

formas: 

 

 Distorções, silhuetas, simetrias. 

 Espectros, borrões, obliterações, apagamentos. 

 Esvanecimentos, evaporações, aparições. 

 Fragmentações, aglutinações, aglomerações, indefinições. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 
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16.3 Categoria 3 – CORPOS 

 

O terceiro conjunto de imagens está reunido na categoria corpos. 

Conforme foi possível evidenciar no Quadro, esta categoria contém o segundo 

maior número de imagens, que corresponde a 316 ou 30,9% do total de 

situações analisadas nesta pesquisa. Este conjunto de fotografias ressalta um 

aspecto relevante da obra de Miroslav Tichý: a presença enfática dos corpos e 

diferentes maneiras de representa-los. As situações fotografadas e 

organizadas nesta terceira categoria focalizam, portanto, todas as situações 

que representam o corpo em primeiro plano.  

Mas, como o corpo pode ser o primeiro plano de uma imagem se 

juntamente à ele vem associado o sujeito detentor deste corpo? A justificativa 

para esta delimitação é relativamente simples: os corpos representados nas 

fotografias não estão necessariamente associados à figura humana, à pessoa 

detentora do corpo em questão. É justamente este elemento que define a 

categorização destas imagens segundo este critério: neste grupo de imagens o 

corpo não aparece retratado em sua completude, na conjuração corpo-sujeito, 

ao contrário: percebe-se que na maioria das imagens os corpos aparecem 

parcialmente, sem cabeça, em uma multiplicidade de mutilações. O caráter de 

fragmentação do corpo explicitado nas imagens representa que a ênfase é 

destinada ao corpo e não a pessoa que o possui, distinguindo estas imagens 

das imagens incluídas na categoria pessoas. 

Outro aspecto relevante que merece ser destacado é o fato de que o 

corpo não necessariamente representa uma matéria estática. Em algumas 

situações o que chama atenção para a cena são os movimentos e posições 

corporais.  

Situações nas quais corpo aparece representado pela mídia, como por 

exemplo imagens televisivas, também foram incluídas nesta categoria. 

Assim, de modo a poder analisar as representações do corpo mediante 

as situações fixadas nas fotografias organizou-se especificamente as seguintes 

subcategorias e o respectivo número dos instantes observados: a. posições e 

movimentos corporais; b. partes e fragmentações; c. corpos na mídia. A tabela 

apresentada à seguir mostra essas informações: 
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Tabela 3 

 

Fotografias reunidas na Categoria 3 – Corpos, por Subcategorias e Fontes: 

      
Subcategorias 
 

 
 

   

Fontes    a                   b  c  
 

Total 

  1    1       -    -      1 
  2    -       9    8    17 
  3    2     20    3     25 
  4    3       8    7    18 
  5    2     37  40    79 
  6  17     50  27    94 
  7    1     11    2    14 
  8    1       1    -      2 
  9  19     28    1    48 
10    3     11    3    17 
Total  49   175  91  316 

Nota: - indica zero 

 

Conforme verifica-se mediante os dados, do número total de 1.023 

situações analisadas, 316 ou 30,9% correspondem à representação de corpos, 

número bastante expressivo de situações. Por esta razão, a categoria corpos é 

a segunda categoria mais frequente, menos frequente apenas do que a 

categoria pessoas. Das 316 situações reunidas nesta categoria, 49 delas são 

referentes à posições e movimentos corporais (a), 175 imagens retratam partes 

e fragmentações do corpo (b) e 91 fotografias são representações do corpo na 

mídia (c). Esses dados permitem afirmar que as representações das partes do 

corpo são mais frequentes, seguidas pela representação do corpo na mídia e 

em, menor quantidade, são situações de posições e movimentos corporais. A 

seguir apresenta-se o detalhamento do conteúdo das três subcategorias da 

categoria corpos. 

 

Subcategoria 3 a. posições e movimentos corporais: 

 

Nesta primeira subcategoria da categoria 3 estão incluídas todas as 

situações nas quais as posições e movimentos corporais estão em destaque na 

cena. Nela são incluídas especificamente imagens nas quais o movimento 

corporal está associado à uma posição específica assumida pelo corpo, 
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tornando-se, assim, o destaque na cena. É possível que alguma posição 

associada a um movimento corporal esteja também associada à prática 

esportiva, porém, para fim de esclarecimento, vale lembrar que se a ênfase da 

imagem for relacionada às práticas esportivas ao ar livre, devem ser incluídas 

na categoria cidade, agora, se a ênfase é o corpo, a fotografia deve ser incluída 

nesta subcategoria.  Os movimentos posturais visualizados são diversos: 

 

 Um corpo estendido na grama para tomar banho de sol. 

 Um corpo estendido verticalmente para trocar uma lâmpada. 

 Braços deslocados, afastados do torso, em posicionamentos curiosos. 

 Corpos agachados para amarrar os sapatos. 

 Corpos reclinados para recolher algum objeto do chão. 

 Corpos curvados para alcançar a água da piscina. 

 Movimentos corporais em posições desconfortáveis, fazendo força para 

levantar da toalha após o banho de sol. 

 Corpos se estirando para alcançar algo. 

 Corpos inclinados com os quadris flexionados para estabelecer uma 

conversação com alguém que está dentro de um veículo. 

 Mulheres agachando-se para corrigir a posição de um bebê ao carrinho 

ou para escutar melhor a fala de uma criança pequena. 

 Corpos durante uma mudança de posição. 

 Corpos simétricos fazendo ginástica. 

 Mulheres agachadas na posição de quatro apoios, com joelhos e mãos 

apoiadas sobre o solo.  

 Neste grupo de imagens com 49 fotografias, vê-se prioritariamente 

mulheres, mas é possível identificar também algumas crianças.  

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 
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Subcategoria 3 b. partes, fragmentações: 

 

Conforme registrado na Tabela 3, esta subcategoria é a que contém o 

maior número de situações fotografadas, com frequência igual a 175 do total de 

316, o que equivale a 55,4% das imagens desta categoria. Mediante este dado, 

vale ressaltar que além de o corpo ser o segundo principal motivo de interesse 

do fotógrafo, as situações que retratam as partes e fragmentações do corpo 

são as mais frequentemente registradas. Nesta subcategoria notam-se 

diversas situações em que o corpo aparece de modo incompleto, parcial, 

fragmentado: 

 Pernas, joelhos, pés, costas, braços, axilas, seios, nádegas, genitália. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 
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Subcategoria 3 c. corpos e mídia: 

 

A Tabela 3 indica que das 316 fotografias de corpos, 91 delas ou 28,8 % 

correspondem às representações do corpo na mídia. Por isso, as situações 

incluídas nesta subcategoria não correspondem a pessoas reais, moradoras, 

conhecidas ou frequentadoras da cidade de Kijov. Tratam-se de fotografias 

tiradas da tela do aparelho de televisão. As fotografias incluídas neste grupo de 

imagens portanto são: 

 

 Marcadas pela moldura, botões ou écran da tela do aparelho 

televisor. 

 Cenas de apresentadoras ou repórteres de programas de TV. 

 Atrizes, artistas, dançarinas e cenas de espetáculos teatrais. 

 Cenas de nudez e sexo. 

 Em menor número, anúncios publicitários. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

           

 

16.4 Categoria 4 – OBJETOS 

 

O quarto e último conjunto de imagens foi organizado na categoria 

objetos. Como mostrado no Quadro, contendo a incidência de 108 das 1.023 

imagens ou 10,6 %, embora contenha o menor número de imagens 

selecionadas para esta pesquisa, esta categoria trata de um aspecto não 

menos relevante da obra de Miroslav Tichý: a frequência com que as pessoas 

da cidade foram fotografadas portando algum objeto.  
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As fotografias incluídas nesta categoria analisam, portanto, situações 

nas quais é possível notar que a ênfase é destinada ao porte de distintos 

objetos. Mas, em que termos essas imagens podem ser distinguidas dos 

retratos pessoais? Ao analisarmos o conjunto de imagens sobre objetos, a 

resposta a esta pergunta ficou evidente porque tornou-se perceptível a 

diferença entre situações que focalizam uma pessoa em cena sem nenhum 

objeto em mãos e outra pessoa presente em cena portanto algum objeto.  

A importância de estabelecer uma distinção entre a categoria objetos e a 

categoria pessoas justifica-se porque o conjunto de objetos presentes nas 

situações fotografadas chamou a atenção sobre a razão de estarem ali, 

impulsionando a análise para investigar as possíveis interpretações sobre o 

significado dos objetos presentes.  

Para explorar a incidência dos distintos objetos, foram organizadas 

algumas subcategorias com intuito de analisar os tipos de objetos presentes e 

a frequência com que são registrados. São elas: a. cigarros, sorvetes, pirulitos; 

b. bicicletas; c. vassouras, lenhas, bastões; d; carrinhos de bebê; e. objetos 

íntimos; f. flores, g. esculturas e instrumentos musicais. A tabela a seguir 

apresenta essas informações: 

Tabela 4 

 

Fotografias reunidas na Categoria 4 – Objetos, por Subcategorias e Fontes: 

 

    
Subcategorias 
 

     

Fontes   a  b   c  d  e f 
 

g Total 

  1   -   -    -   -   - - -     - 
  2   1   3    -   -   - 1 1     6 
  3   -   2    -   -   3 - 1     6 
  4   1   1    -   -   3 - 1     6 
  5   5   2    4   2   5 1 2   21 
  6 16   6    2   2   9 2 2   39 
  7   -   -    -   1   - - -     1 
  8   -   -    -   -   - - -     - 
  9   1   2    -   3 10 - -   16 
10   1   2    1   5   4 - -   13 
Total 25 18    7 13 34 4 7 108 

 

Nota: - indica zero 
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Das 1.023 fotografias analisadas nesta pesquisa, 108 delas corresponde 

à situações nas quais as pessoas aparecem portando objetos. Das 108 

fotografias organizadas nesta categoria, 25 delas focalizam cigarros, sorvetes, 

pirulitos (a); 18 focalizam bicicletas (b); 7 registram vassouras, lenhas, bastões 

(c); 13 retratam carrinhos de bebê (d); 34 enfatizam objetos íntimos (e); 4 

fotografias focalizam flores (f) e, por fim, 7 situações retratam esculturas e 

instrumentos musicais (g). Segue-se a apresentação detalhada do conteúdo de 

cada subcategoria da categoria objetos. 

 

Subcategoria 4 a. cigarros, sorvetes, pirulitos: 

 

Na primeira subcategoria da categoria 4 estão incluídas todas as 

situações nas quais o destaque das cenas são pessoas portando objetos 

comestíveis, como no caso de sorvetes e pirulitos, ou relacionados à boca, 

como os cigarros. A Tabela 4 indica que das 108 situações desta categoria, 25 

(cerca de 23,0%) foram incluídas na primeira subcategoria. As situações 

observadas são: 

 

 Pessoas chupando sorvetes de massa com casquinha. 

 Não há registros de pessoas comendo picolés. 

 O maior número de fotografias com sorvetes registram especificamente 

instantes nos quais os sorvetes estão sendo degustados, levados à 

boca. 

 Há também algumas situações nas quais os sorvetes estão apenas 

empunhados. 

 Situações em que o sorvete foi afastado da boca e a mulher lambe os 

lábios com a língua para se limpar. 

 Mulheres sentadas tomando sorvete sozinhas ou acompanhadas. 

 Mulheres sozinhas ou acompanhadas caminhando enquanto tomam 

sorvete. 

 Crianças ou pré-adolescentes chupando pirulito. 

 Cigarros levados à boca ou sendo segurado por mulheres a sós ou 

acompanhadas. 
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 Cigarros sendo segurados com a boca a enquanto a fumaça expelida 

aparece em cena. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

             

 

Subcategoria 4 b. bicicletas: 

 

Nesta subcategoria são incluídas imagens nas quais a bicicleta é o 

motivo principal. A Tabela 4 indica que das 108 situações, 18 delas (16,7%) 

são fotos com bicicletas. Predominam as fotos que contém bicicletas e também 

pessoas. Para que não haja duplicidade, nas situações nas quais estiverem em 

cena concomitantemente uma pessoa e uma bicicleta, a predominância é do 

objeto. Assim, o critério define que este tipo de situação deve ser incluída na 

categoria bicicleta.  Estas situações permitem observar: 

 

 Prioritariamente, pessoas sentadas sobre suas bicicletas, manejando-as. 

 Bicicletas em movimento. 

 Bicicletas sendo empurradas, conduzidas com as mãos. 

 Pessoas subindo em suas bicicletas. 

 Pessoas sentadas sobre suas bicicletas paradas. 

 Pessoas conversando sobre suas bicicletas paradas. 

 Bicicletas sendo utilizadas para transportar sacolas. 

 Bicicletas estacionadas sozinhas ou em grupo. 

 Pessoas aprendendo a andar de bicicleta. 
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 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

             

 

Subcategoria 4 c. vassouras, lenhas e bastões: 

 

Conforme evidencia a tabela 4, esta subcategoria contém 7 das 108 

situações incluídas na categoria. As referidas imagens reúnem objetos 

empunhados, tais como vassouras, lenhas e bastões. Nas fotografias vê-se: 

 

 Mulheres empunhando vassouras a varrer o chão. 

 Mulheres debruçadas sobre o cabo da vassouras, como num pequeno 

descanso. 

 Mulheres segurando bastões ou corrimões. 

 Mulheres carregando, organizando e empilhando tocos de lenhas. 

 Mulheres sentadas sobre corrimões ou cercas. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 
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Subcategoria 4 d. carrinhos de bebê: 

 

A Tabela 4 indica que das 108 situações analisadas, 13 contém 

carrinhos de bebês. As imagens revelam: 

 

 Mulheres conduzindo carrinhos de bebê pelas ruas. 

 Bebês levados para um passeio ou banho de sol em seus carrinhos. 

 Carrinhos de bebê estacionados ao lado das mães. 

 Carrinhos de bebê sendo vigiados durante uma pausa. 

 Carrinhos de bebês estacionados próximos um ao outro. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

     

 

Subcategoria 4 e. objetos íntimos: 

 

Esta subcategoria é a que contém maior número de situações na 

categoria 4. Conforme a Tabela 4, das 108 situações analisadas, 34 ou 31,5 % 

retratam objetos pessoais relacionados à intimidade, objetos íntimos. Por 

objetos íntimo entende-se: sutiãs, bolsas e sacolas femininas. Nestas situações 

nota-se: 

 

 Sutiãs pendurados em varais. 

 Sutiãs em vitrines com ou sem etiquetas contendo valor de venda. 

 Bolsas com alças carregadas por mulheres nos ombros ou na altura da 

cintura. 

 Bolsas com alças carregadas pelas mãos por mulheres. 
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 Bolsas apoiadas ao chão enquanto mulheres procuram algum objeto. 

 Bolsas penduradas em cadeiras enquanto mulheres frequentam 

estabelecimentos. 

 Sacolas de objetos pessoais. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 

 

                  

 

Subcategoria 4 f. flores: 

 

Ao contrário da subcategoria apresentada anteriormente, esta 

subcategoria contém o menor número de situações da categoria em questão. 

Conforme a Tabela 4, das 108 situações analisadas, 4 delas (3,7 %) são 

fotografias retratando flores. Nestas situações observa-se: 

 Mulheres sozinhas portando flores. 

 Mulheres acompanhadas portando flores. 

 Exemplos de fotografias incluídas nesta subcategoria: 
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Subcategoria 4 g. esculturas e instrumentos musicais: 

 

Das 108 situações analisadas na categoria 4, encontram-se 7 fotografias 

incluídas na subcategoria g, que focalizam esculturas ou instrumentos 

musicais, (6,5%, mesma quantia encontrada na subcategoria 4c.) Nessas 

situações observa-se: 

 

 Esculturas representando a figura humana ou parte do corpo humano. 

 Instrumentos musicais tais como violões e saxofones. 

 Exemplo de fotografia incluída nesta subcategoria: 

 

 

Tendo descrito o conteúdo e contagem de todas as categorias e respectivas 

subcategorias, relaciona-se na Tabela 5 a síntese e a combinação dos dados 

obtidos mediante as imagens analisadas.  

 

Tabela 5 

Distribuição das fotografias, por categorias e respectivas subcategorias: 

 
Categorias 

     
Subcategorias 
 

     

  a  b  c  d e f 
 

g Total 

1- Cidade  49   46 43 34 11 ..  ..   183 

2-Pessoas   - 219 37 79 81 ..   ..   416 

3- Corpos 49 175 91  ..  .. ..  ..   316 

4- Objetos 25   18   7 13 34  4  7   108 

        1.023 

Nota: - indica zero e .. indica não se aplica dado numérico.  

*Os números em negrito indicam as subcategorias mais frequentes. 
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Esta tabela contém informações gerais sobre todas as categorias e 

subcategorias de análise. Sua exposição teve como objetivo comparar as 

informações obtidas em cada categoria e subcategorias para elencar os 

motivos mais frequentes destacados nas fotografias de Miroslav Tichý. 

 Os dados dispostos na Tabela 5 indicam que, do conjunto total de 

imagens selecionadas para esta pesquisa (1.023 / 100%), as mais frequentes 

situações fotografadas (416/ 40,7%) representam a figura humana, 

especificamente, a mulher (219 / 21,5%). Em seguida, nota-se que as partes do 

corpo são o segundo motivo mais numeroso, 175 imagens (17,2%).  O terceiro 

conjunto mais frequente de fotografias corresponde às fotografias da tela do 

televisor incluídas na subcategoria corpos e mídia, somando 91 fotografias 

(8,9%). Em seguida encontra-se as fotografias incluídas na subcategoria 

silhuetas, distorções e obliterações da figura humana, contendo 81 fotografias 

(7,8%). Outro dado relevante que convém destacar localiza-se na categoria 

pessoas, subcategoria homens (0%), pois o fato de não haverem fotografias de 

homens indica também características relevantes sobre as fotografias de Tichý.  

As informações explicitadas compõe um construto que permite à 

pesquisa avançar à análise de sua última dimensão, a dimensão dramática. 

Nela os dados da pesquisa são interpretados e discutidos mediante a base 

conceitual especificada, com o intuito de refletir sobre as informações dispostas 

e as inquietações expressas ao longo do texto.  
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A DIMENSÃO DRAMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto a arte renunciar a ser aceita como conhecimento, isolando-se assim 
da práxis, ela será tolerada, como o prazer, pela práxis social. 
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A dimensão dramática explora os nexos entre teoria e realidade. Logo, 

sua finalidade é analisar a objetividade das obras de arte articulando os dados 

das fotografias com o referencial teórico da pesquisa. Para tanto, o conteúdo 

apresentado nesta dimensão retoma alguns temas já apresentados e 

acrescenta outros tantos, de modo a permitir que os dados extraídos das 

fotografias de Miroslav Tichý sejam combinados, interpretados e analisados de 

forma coerente.  

No tópico de apresentação da dimensão estética foram descritas 

algumas preocupações referentes aos devidos cuidados a serem tomados 

quanto aos procedimentos adotados para tratar os objetos da cultura. Na 

dimensão dramática esta preocupação se mantém porque ocorre a 

continuidade da análise iniciada no tópico anterior.  

Considerando que a ciência aplicada às obras de arte pode implicar no 

enfraquecimento e fortalecimento de ambas, é importante frisar os principais 

propósitos deste item. Interseccionadas, embora as dimensões estética e 

dramática tentem formalizar racionalmente os substratos das obras de arte, o 

objetivo dessas dimensões consiste mais em propor reflexões do que oferecer 

conclusões. 

Os pontos altos das argumentações situam-se nos questionamentos 

dirigidos aos fenômenos suscitados pela arte, nas reflexões propostas, no 

caminho traçado pela investigação; não exatamente nos produtos finais do 

estudo. A tarefa de interpretar fenômenos artísticos não é uma tarefa simples. 

A busca pelo teor de verdade dos objetos da cultura é uma atitude filosófica, 

exploratória, que tenta interpretar os mistérios da composição artística, sem a 

intenção de desvendá-lo. Este é o ponto delicado da questão: um mistério só 

pode continuar a sê-lo ao permanecer escondido. Então, da mesma maneira 

que a arte não se obriga a equacionar o enigma que propõe, esta pesquisa 

também desobriga-se a fazê-lo. O trato destinado aos materiais artísticos de 

Tichý não é absoluto, os caminhos propostos pelas reflexões suscitadas ficam 

em aberto justamente para promover novas e diferentes leituras. Por isso o 

nome de cada dimensão desta pesquisa fala por si mesmo e carrega 

significados importantes: a dimensão estética desemboca na dimensão 

dramática porque o drama só é drama porque é irresoluto. 
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A dimensão dramática, portanto, adentra a constelação reflexiva dos 

temas anteriores, tenta se aproximar do enigma da arte sem a pretensão de 

encerrá-lo. Esclarecido este ponto, retoma-se a indagação original desta 

pesquisa, que questiona acerca das principais características objetivadas nas 

fotografias de Miroslav Tichý passíveis de revelar aspectos determinantes da 

experiência do indivíduo na modernidade. 

Focalizando este questionamento e considerando as informações 

obtidas nas imagens de Tichý, a organização dos elementos a serem 

apresentados na dimensão dramática resultaram em quatro temas: a 

experiência na modernidade, o indivíduo, o corpo e a sexualidade. Cada tópico 

apresentado adiante corresponde ao conjunto de dados de cada categoria e 

respectivas subcategorias de análise e tabelas, descritas anteriormente na 

dimensão estética.   

Posto que as informações contidas na primeira categoria de análise 

indica como fator significativo a presença marcante do cenário urbano, a cidade 

constitui-se como primeiro meio a ser analisado nesta dimensão. Além de 

significativa por si mesma, a cidade é também o cenário no qual foram 

observados os outros elementos das fotografias de Tichý que compõem o 

corpus da pesquisa: as pessoas, os corpos e os objetos. Assim, de modo a 

examinar os temas propostos expondo-os ordenadamente, os itens da 

dimensão dramática mantém a seguinte sequência de apresentação: o tópico 

17 e suas respectivas digressões explora o conteúdo organizado na categoria 

de análise número 1, focalizando os temas relativos à cidade. O tópico 18 tem 

como objetivo examinar as informações reunidas na categoria 2, pessoas. O 

tópico 19 focaliza os elementos relativos ao corpo e, por último, o tópico 

número 20 analisa os objetos presentes nas fotografias. Assim sendo, segue-

se a relação da sequência dos títulos de cada tópico: 17. Miroslav Tichý, a 

cidade e a experiência na modernidade; 18. Miroslav Tichý, as pessoas e a 

obnubilação do indivíduo; 19. Miroslav Tichý, o corpo e a decrepitude da 

matéria; 20. Miroslav Tichý, os objetos e a sexualidade. No início de cada 

tópico apresenta-se os subtemas que os compõem. O procedimento 

desenvolvido neste tópico pretende permitir que a pesquisa avance para sua 

etapa final. 
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17. Miroslav Tichý, a cidade e a experiência na modernidade 
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As informações extraídas das fotografias de Miroslav Tichý organizadas 

na categoria cidade indicam a possibilidade de analisar o meio urbano como 

tempo-espaço da experiência moderna, tema desenvolvido neste tópico.  

De acordo com os dados dispostos na Tabela 1 (apresentada no item 

16.1, p.69) convém retomar que, do número total de situações analisadas, 

1.023, 183 ou 17,9% das imagens foram incluídas na categoria cidade. As 183 

fotografias retratam: a) paisagens e ambientes externos, b) piscinas públicas, 

c) parques e práticas esportivas ao ar livre, d) espaços internos, comércios e 

ambientes de trabalho e, por fim, e) transportes. Este agrupamento de 

fotografias incluídas na categoria cidade permitiu observar características do 

espaço urbano, o vaivém da cidade moderna com suas paisagens, clima, 

ambientes externos e internos, suas ruas, casas, comércios e espaços públicos 

como piscinas e parques bem como os meios de transporte nela utilizados.  

Como ressaltado na Tabela 5, apresentada ao final do item 16, p.94, que 

sintetiza as quatro categorias por subcategorias, as mais frequentes situações 

fotografadas de acordo com as categorias elaboradas são, respectivamente: 

pessoas, corpos, cidade, objetos. Como a categoria cidade não é um motivo 

muito frequente comparativamente em relação aos demais, nenhuma das suas 

subcategorias foi frisada na Tabela 5. Mas, ainda que as subcategorias 

incluídas na categoria cidade sejam menos frequentes, não são pouco 

relevantes, posto que capacitaram a análise do cenário da cidade como palco 

da experiência humana, fato que permitiu a identificação dos demais elementos 

componentes da pesquisa. 

Os dados dispostos na Tabela 1 e cotejados na Tabela 5 permitem 

observar que na categoria cidade, a subcategoria paisagens e ambientes 

externos é a que contém maior número de imagens, 49 situações (4,8% em 

relação ao número total de imagens ou 26,8% em relação à categoria 1), 

embora a diferença numérica entre as duas categorias seguintes seja pequena. 

O dado relevante que convém apontar mediante esta informação é que, se 

somar-se ao número de imagens da primeira subcategoria com o contingente 

de situações que retratam as segunda e terceira subcategorias, piscinas 

públicas (46 situações) e os parques e práticas esportivas ao ar livre (43 

situações), pode-se notar que das 183 imagens que retratam a cidade, 138 

delas correspondem à ambientes externos e espaços públicos da cidade de 
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Kijov destinados ao convívio ou lazer. Em síntese, a somatória do valor 

numérico das três subcategorias citadas corresponde a 75,5% das imagens 

sobre a cidade ou 13,5% em relação ao número total de fotografias analisadas, 

ou seja, uma soma representativa de imagens que retratam ambientes 

externos.  

Outro dado considerável à somar-se a este é que, embora a quarta 

subcategoria espaços internos, comércios e ambientes de trabalho (contendo 

34 imagens, 18.6% em relação à categoria ou 3,4% relativamente ao número 

total de imagens fotografadas) tenha sido classificada como ambientes 

internos, também são resultado dos passeios de Miroslav Tichý pelas ruas da 

cidade que, eventualmente, entrava em algum estabelecimento para tomar 

uma foto ou registrava as imagens através das vitrines das lojas, lanchonetes 

ou restaurantes. 

Os dados dispostos indicam que, nas fotografias de Miroslav Tichý sobre 

a cidade, em relação ao tempo-espaço da experiência humana é possível ver o 

agito do meio urbano repleto de movimento, habitado por todo tipo de gente 

que passa veloz, seja à pé ou com a variedade de automóveis disponíveis, na 

qual os ambientes externos revelam ruas, galerias, vitrines e uma infinidade de 

paisagens e espaços públicos de convivência. 

Se os ambientes externos permitem identificar este tipo de agitação, de 

modo distinto, a sensação da passagem do tempo, da velocidade das 

situações experimentadas acontece de forma mais lenta em outros ambientes 

da cidade, principalmente os que parecem estar distantes das ruas e próximos 

à natureza.  

Nas piscinas públicas, parques e nas cenas que retratam as práticas 

esportivas ao ar livre vê-se espaços amplos e arborizados. Por serem espaços 

públicos destinados para desfrutar os momentos de lazer, tais situações 

sugerem a sensação de que o tempo parece passar de forma mais lenta. 

Essas cenas exibem corpos saudáveis, ligeiramente bronzeados, dedicados a 

aproveitar o que resta de tempo livre para além das horas destinadas a cumprir 

as obrigatórias jornadas de trabalho. 

Em relação às horas obrigatórias destinadas às jornadas de trabalho, 

ainda em se tratando da relação entre tempo-espaço da experiência, é possível 

identificar que o descrito movimento veloz das cenas de ambientes externos ou 
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o movimento em calmaria das cenas das piscinas ou parques é substituído por 

um movimento estanque. Essa estagnação do tempo é identificada nos 

espaços internos, comércios e ambientes de trabalho. Por serem ambientes 

internos, além de remeterem à rotina, representam uma limitação de sensação 

de movimento principalmente porque a maior parte das fotografias de 

comércios ou ambientes de trabalho retratam funcionários aprisionados por de 

trás de balcões ou vitrines. 

Remetendo-se especificamente à experiência fotográfica, sem ater-se 

em demasia neste ponto - uma vez que o objeto desta pesquisa são as 

imagens e não o fotógrafo - é interessante notar que, se, por um lado, vemos 

as situações fotografadas impressas no papel fotográfico, por outro, podemos 

captar ou fazer inferência acerca do desejo desencadeante e condições que 

possibilitaram o registro dessas imagens. Se a atmosfera que promove essas 

fotografias é potencialmente objeto da experiência, retroativamente, por sua 

vez, o sujeito desta experiência é o flâneur outsider.  

O registro dessas imagens e de todo cotidiano de cidade de Kijov só foi 

possível porque o sujeito da experiência fotográfica encontrava-se deslocado 

da linha de produção capitalista. Tichý pode desfrutar da arte da flânerie por 

ser beneficiário de uma pensão por invalidez, que o isentava de ter uma rotina 

dedicada ao trabalho. Decerto, o estigma de inválido não era nem um pouco 

confortável e, além disso, a quantia que recebia como pensão obrigava-o a 

sobreviver de modo precário.  

A exposição desta curiosidade sobre o fotografo interessa porque 

também é reveladora do tempo-espaço da experiência na sociedade 

capitalista: vale lembrar, se o valor é extraído do equivalente de tempo 

socialmente necessário para produção de um valor qualquer, é exatamente 

este equivalente de tempo que se produz o que quer que seja. Se tempo 

equivale a trabalho e o capitalismo impõe a alienação dos meios de trabalho, 

do trabalhador e dos produtos subjugados em função do tempo de trabalho, 

para que seja possível existir algo autônomo à isso, é preciso haver algum tipo 

de deslocamento que contrarie este modo de funcionamento social. Enfim, 

precariedade por precariedade, alienação por alienação, ao menos Tichý pode 

empenhar seu tempo tal como desejava, fazendo o que bem entendia, 

conscientemente ou não.   
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Em suma, da mesma maneira que as imagens revelam o tempo-espaço 

no qual foram criadas, o tempo-espaço necessário para que sejam criadas é 

também revelador da possibilidade de existência ou não dessas imagens. 

Todavia, não se pode ignorar o fato de que, se por um lado esse 

distanciamento das malhas sociais é libertador, por outro é opressor. Do 

mesmo modo que as imagens só foram possíveis à medida que o fotógrafo 

dispunha de tempo e condições para poder criá-las, nelas é perceptível a 

condição de deslocamento ocasionado pela falta de adaptação ao modo de 

funcionamento da sociedade, que resulta em distanciamento, segregação.  

Nessa medida, além das noções de tempo-espaço, outra característica 

também é muito marcante na obra de Tichý: a ambiguidade acerca da relação 

distância-isolamento. Esta noção constitui uma característica estética bastante 

significativa nas imagens de Tichý porque expressa, simultaneamente, a 

condição do sujeito e o retrato do objeto. A noção distância-isolamento é 

passível de ser identificada nas fotografias porque a maior parte das imagens 

foi tomada à distância, registrando um ato social do qual o sujeito da 

experiência fotográfica não fazia parte ou não aparentava ter convívio com as 

pessoas fotografadas. Essa característica expressa, em simultâneo, a condição 

de voyeur social e imprime um traço estético manifesto nas imagens.   

Outro fator que convém ser adicionado à esta noção é o fato de que as 

fotografias que registram situações dos espaços públicos tais como as 

piscinas, parques e quadras poliesportivas estão marcadas com a presença de 

cercas e alambrados. Nessa medida, as fotografias de espaços públicos 

indicam dispositivos delimitadores de espaço, ou seja, os espaços públicos 

talvez não sejam potencialmente públicos, uma vez que as cercas podem 

representar a restrição aos espaços. A presença das cercas num contingente 

bastante considerável de fotografias reforça a significância da noção 

distanciamento-isolamento.  

De acordo com os dados descritos, portanto, as principais características 

destacadas das fotografias incluídas na categoria cidade são: a relação tempo-

espaço, indicativa das variações de movimento e a noção distância-isolamento. 

Essas características registradas nas imagens não são ocasionais. São 

resultado de atributos estéticos e técnicos. Além das características estéticas 

descritas, o conteúdo tornado forma permite também identificar os 
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conhecimentos técnicos imbricados no processo de composição das lentes 

grande-angulares como fator determinante da garantia da manutenção da 

distância desejada em relação ao alvo fotografado. Outra característica técnica-

estética relevante corresponde ao fato de que todas as cenas que retratam a 

cidade foram tomadas à luz do dia, possivelmente porque que as máquinas 

artesanais do fotógrafo não dispunham dos recursos específicos para 

fotografar à noite, como por exemplo o dispositivo de flashes. 

A combinação destes dados permite afirmar que as informações obtidas 

por intermédio desse agrupamento de imagens incluídas na categoria cidade 

resultam, prioritariamente, de deslocamentos urbanos, passeios pela cidade, 

indicando assim a ênfase destinada aos ambientes externos. As situações 

fotografadas puderam caracterizar o deslocamento de Miroslav Tichý, seus 

pontos de interesse e obsessões perseguidas, como por exemplo as ruas, 

piscinas e parques. Estas imagens fornecem uma representação fidedigna do 

tempo, espaço e situações vividas na cidade de Kijov. Esta, revela-se uma 

cidade moderna, potencialmente urbana, rotineiramente movimentada e com 

diversos espaços públicos arborizados para o convívio social entre os 

habitantes.  

Esse conjunto de informações oriundas das fotografias sugere a 

possibilidade de explorar o papel das cidades urbanas como cenário da 

experiência na modernidade. Assim, para fim de interpretar as fotografias com 

base no referencial teórico adotado, relaciona-se os itens a seguir: 17.1 A 

modernidade e a percepção na modernidade; 17.2 A experiência e a 

transmissão, a vivência e o isolamento; 17.3 A comunicação e a informação; 

17.4 O coice. 

 

17.1 A modernidade e a percepção na modernidade 

 

Uma vez que a exploração da dimensão material permitiu esclarecer o 

percurso histórico da relação entre forma e conteúdo, que configura maneiras 

distintas de substituições na base da relação de troca de equivalentes, pode-se 

seguir adiante a fim de observar as reverberações do processo de produção 

material na cultura, ampliando a reflexão crítica acerca da sociedade capitalista 

moderna. Por isso, é fundamental tecer um esclarecimento, pois, afinal, o que é 
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a Modernidade? “A Modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a 

metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável”. (BAUDELAIRE, 

1996, p. 24). Charles Baudelaire, estupefato com o advento da modernidade 

como momento de intersecção entre o passado clássico e o futuro 

contemporâneo fornece-nos uma interpretação poética de uma das 

características mais proeminentes do período: a velocidade, a transitoriedade, 

as grandes inovações. A poesia de Baudelaire neste cenário de grandes 

transformações e adventos técnicos e tecnológicos torna-se então objeto ideal 

para a interpretação alegórica de Walter Benjamin sobre o anjo que perde sua 

auréola ao atravessar a rua repleta de automóveis:  

 

Não tive coragem de apanhá-la. Julguei menos desagradável perder 
minhas insígnias do que me deixar quebrar os ossos. E agora, então, 
disse a mim mesmo, o infortúnio sempre serve para alguma coisa. 
Posso agora passear incógnito, cometer baixezas e entregar-me às 
infâmias como um simples mortal. (BENJAMIN, 1989, p. 144).  

 

O espanto do novo associado à nostalgia da perda de um passado 

clássico em decomposição é o clima geral de uma sensação dúbia em relação 

aos males que acompanham o progresso, pois, “é também o ritmo apressado 

da grande cidade que, numa belíssima alegoria, provoca a famosa perda da 

aura, noção chave da estética contemporânea [...]. (GAGNEBIN, 2009, p. 45). 

Como destacado, para além de situar um período histórico questionável quanto 

ao início e fim da Modernidade, o que interessa quanto à Modernidade é o 

clima geral deste período e as transformações históricas que acarretaram 

mudanças significativas na noção de estética. Desse modo, ao invés de ater-se 

cronologicamente em uma definição - em si polêmica - para situar em que data 

inicia ou termina a Modernidade, parece mais significativo esboçar algumas 

características da Modernidade e suas reverberações sociais, sobretudo no 

campo da estética: “a modernidade entendida como dinâmica de inovações 

infinitas carrega no seu bojo a consciência da finitude e da morte: o novo se 

torna por definição sempre caduco, pare ceder lugar à outra novidade 

efêmera”. (GAGNEBIN, 2009, p. 43). Essa ânsia por inovações traz consigo a 

efemeridade, posto que o novo deve perecer o quanto antes para que possa 

ser novamente substituído. Por esta razão, não é difícil entender porque “as 

análises benjaminianas da modernidade retomam a crítica marxista do 
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fetichismo da mercadoria e das forma alienadas e reificadas das relações 

sociais no capitalismo” [...] (GAGNEBIN, 2009, p. 40). Por isso, a Modernidade 

é aqui entendida como momento histórico no qual o modo de produção material 

do capitalismo e as formas alienadas e reificadas das relações sociais 

determinam a relação entre forma e conteúdo, sujeito e objeto, alterando a 

configuração dos objetos da cultura:  

 

Tais mutações têm consequências estéticas essenciais, no duplo 
sentido da palavra aishtèsis (em grego): no plano da percepção 
individual e coletiva e no plano das práticas artísticas e das teorias a 
respeito. Trata-se então, de entender a Modernidade a partir de uma 
teoria materialista e crítica da percepção [...]. (GAGNEBIN, 2009, p. 40). 

 
O foco de interesse localiza-se, portanto, nas reverberações sociais do 

capitalismo, que ocasionam mutações estéticas significativas na percepção, no 

indivíduo e na forma e conteúdo das obras de arte. Em síntese, a Modernidade 

pode ser classificada como palco histórico dessas significativas transformações 

estéticas e sociais que, sobretudo, determinam a experiência do indivíduo 

moderno. 

 

17.2 A experiência e a transmissão, a vivência e o isolamento 

 

Do entendimento de que a experiência do indivíduo na modernidade é 

um tema digno de ser examinado porque traz consigo características da 

sociedade na qual se manifesta, analisa-se agora a distinção entre experiência 

e vivência e a relação que estabelecem com a transmissão da cultura e o 

isolamento do indivíduo. 

Como sabido, o conceito de experiência é um tema fundamental que 

orienta grande parte da obra de Walter Benjamin. Diferentemente da 

interpretação corriqueira daquilo que se entende como experiência no senso 

comum, geralmente utilizada para definir a superioridade dos adultos em 

relação aos jovens que, supostamente, irão apenas adquirir experiências com o 

passar dos anos, para Walter Benjamin, a aquisição de experiência não 

corresponde à passagem cronológica do tempo: “o jovem vivenciará o espírito, 

e quanto mais difícil lhe for a conquista de coisas grandiosas, tanto mais 

encontrará o espírito por toda parte em sua caminhada e em todos os homens” 
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(BENJAMIN, 2002, p. 24-25).  Conforme descrito, não basta apenas estar vivo 

para ter experiências, o simples passar dos anos não fará com que o sujeito 

acumule experiências. Ao contrário, quanto mais difícil for o desafio da busca 

pela experiência, e por isso, quanto maior for a predisposição de espírito para 

tal, mais significativa será a experiência e consequentemente, maior será o 

envolvimento do sujeito com o mundo a seu redor. “A experiência é carente de 

sentido e espírito apenas para aquele já desprovido de espírito. Talvez a 

experiência possa ser dolorosa para a pessoa que aspira por ela, mas 

dificilmente a levará ao desespero”. (BENJAMIN, 2002, p. 23). Para Walter 

Benjamin, a experiência relaciona-se a uma disposição de espírito mediante a 

qual o sujeito - jovem ou adulto - necessita estabelecer uma aproximação 

irrestrita com o objeto experimentado. Por outro lado, essa aproximação 

irrestrita entre sujeito e objeto não significa que o sujeito tenha que abrir mão 

de si mesmo para envolver-se com as coisas do mundo, essa relação não pode 

ser carente de reflexão. A abertura do sujeito em relação ao objeto deve ser 

uma ação em dupla direção: o sujeito aproxima-se do objeto para afastar-se 

modificado. A experiência se manifesta nesse jogo de forças antagônicas, por 

isso, a relação entre sujeito e objeto não deve neutralizar a tensão entre 

ambos. 

A fim de explicitar essa relação, Walter Benjamin distingue o conceito de 

experiência (erfahrung) contrapondo-o ao conceito ou vivência (erlebnis). 

Segundo Gagnebin: 

 

[...] a experiência designa uma experiência comum, compartilhada por 
muitos e, portanto, comunicável, oferecendo uma mediação linguística 
entre os homens a partir de suas vidas diversas. Ela portanto pode ser 
transmitida de geração em geração e oferece a matéria-prima das 
histórias que a humanidade se conta a si mesma. Já a vivência designa, 
ao contrário, uma experiência ancorada na vida privada do indivíduo 
isolado da Modernidade, portanto difícil de ser transmitida a outros [...]. 
(GAGNEBIN, 2009, p. 49).  

 

A elaboração de Gagnebin (2009) permite identificar aspectos 

fundamentais para a compreensão destes conceitos e a razão desta distinção 

necessária. Enquanto a erfahrung remete à experiências da humanidade por 

serem significativas à coletividade e, portanto, podem ser comunicáveis e 

transmitidas entre gerações por intermédio da linguagem, de modo distinto, a 
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erlebnis, remete à vida do indivíduo moderno que, em seu isolamento, não 

dispõe do compartilhamento necessário para tornar sua experiência vivida 

comunicável à coletividade. Dessa distinção entre experiência e vivência pode-

se extrair dois aspectos relevantes de fundamental importância: a relação da 

experiência com a comunicação e portanto, com a coletividade e, 

inversamente, a relação da vivência com o isolamento do indivíduo na 

modernidade. 

 

17.3 A comunicação e a informação 

 

O caráter antagônico entre as noções citadas capacita a orientação 

espaço-temporal de elementos que são importantes para configuração desta 

análise para poder situar o objeto de estudo no tempo histórico do qual 

emerge. O exame da relação entre experiência e vivência necessita, então, 

levar em conta as características da comunicação na modernidade uma vez 

que “na modernidade, essa nova forma de comunicação é a informação”. 

(BENJAMIN,1994, p. 202). A esse respeito: 

 

Há uma rivalidade histórica entre as diversas formas de comunicação. 
Na substituição da antiga forma narrativa pela informação, e da 
informação pela sensação reflete-se a crescente atrofia da experiência. 
Todas essas formas, por sua vez, se distinguem da narração, que é 
uma das mais antigas formas de comunicação. Esta não tem a 
pretensão de transmitir um acontecimento pura e simplesmente (como a 
informação o faz); integra-o a vida do narrador, para passá-lo aos 
ouvintes como experiência. Nela ficam impressas as marcas do 
narrador como os vestígios das mãos do oleiro no vaso de argila. 
(BENJAMIN, 1989, p. 107). 
 

 
A tecnologia moderna desenvolvida para a propagação de informação 

de forma veloz deu origem a uma série de meios de comunicação que 

transformou de modo abrupto as formas de comunicação. A antiga narrativa foi 

substituída quase por completo pelas propagação dos veículos de 

comunicação de massa, que têm como objetivo divulgar o maior número de 

informações possíveis de maneira rápida e eficiente. O atributo veloz da 

informação, além de dificultar a reflexão de quem a recebe, não deixa margem 

para promoção de relações interpessoais entre aquele que emite a informação 
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e aquele que recebe a informação. Essa característica impessoal da 

informação é o que a distingue da narração, posto que a última pode 

proporcionar com mais facilidade a interação entre o narrador e o ouvinte 

justamente por não sofrer o apelo da velocidade.  

Diferentemente da comunicação de massa, então, o conteúdo da 

narrativa e a forma como é narrada, transmitida, pode levar consigo as marcas 

pessoais de seu narrador, tal como descreve Benjamin (1989, p. 107) em uma 

bela analogia sobre as digitais do oleiro que ficam impressas nos artesanatos 

de argila ao serem manipulados. Essa impressão do conteúdo pessoal 

corresponde aos caracteres humanos que são passíveis de serem 

transmissíveis por intermédio da narração. A possibilidade de comunicar, 

estender ao outro caracteres humanos pessoais é uma forma transmissível de 

experiência. Poder transmitir ao outro algo de seu é uma forma de transmitir 

experiências.  

Complementa Benjamin: “[...] o narrador é um homem que sabe dar 

conselhos. Mas, se ‘dar conselhos’ parece hoje algo de antiquado, é porque as 

experiências estão deixando de ser comunicáveis”. (BENJAMIN,1994, p. 200). 

Mas, como explicitado acima, o que distingue a experiência da vivência é não é 

justamente o fato de a experiência ser comunicável? Talvez esse lapso seja o 

primeiro indício da crise da experiência, porque: “o conselho tecido na 

substância viva da existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está 

definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção”. 

(BENJAMIN,1994, 200-201). Ou seja, dar conselhos ou, tornar a sabedoria 

comunicável é algo que só poderia ocorrer em um determinado transcorrer de 

tempo e espaço, de uma determinada forma. Se a experiência está cada vez 

menos comunicável não é simplesmente porque as pessoas têm falado menos, 

mas, porque há cada vez menos o que comunicar. A infinidade de notícias 

fugazes e sobrepostas ocasionam um choque que substitui a arte de narrar 

pela velocidade da comunicação. Se a velocidade dificulta até mesmo a 

transmissão de experiências comunicáveis, que dirá a possibilidade de ter 

experiências significativas, transformadoras. A rigor, a crise na comunicação é 

reveladora da crise da experiência. 
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O declínio da experiência na modernidade traz, consequentemente, 
uma transformação da memória, tanto social como individual, como se a 
dimensão do memorável se tornasse cada vez mais restrita, como só se 
pudesse se lembrar do passado recente. O encurtamento da memória 
corresponde ao encurtamento do tempo, reduzido ao instante da 
produção e do gozo rápido do consumo, na sociedade capitalista. 
(GAGNEBIN, 2009, p. 50). 

 

O declínio da experiência, portanto, parece estar intrinsecamente 

relacionado com o advento da modernidade como palco do encurtamento da 

percepção do tempo. Esse encurtamento da percepção do tempo e da 

dimensão da memória comunga com a instauração da velocidade e volume 

propícios para a produção de necessidades consumíveis instantaneamente na 

sociedade capitalista.  

A sobreposição de informações efêmeras sequencialmente substituídas 

ocorre numa velocidade tal que torna improvável o sujeito relacionar-se de 

forma significativa com os estímulos que recebe, com o objetos da cultura e 

com o outro. Mas, isso não necessariamente representa uma amnésia coletiva 

generalizada. O encurtamento do limite do memorável decorre da ausência de 

sentido, uma vez que o que poderia ser significativo, além de ter perdido seu 

significado, não dispõe do tempo necessário para que assim seja. O 

encurtamento da memória é decorrente da ausência do sensível, do significado 

das coisas. Essa anestesia da sensibilidade ocasiona uma transformação na 

memória porque a dimensão do memorável, da recordação daquilo que é 

significativo deve rapidamente ceder lugar a um novo estímulo, tão 

insignificante quanto o anterior. Em consequência disso, “no contexto de uma 

reflexão genuinamente estética, Benjamin insiste nas mutações que a pobreza, 

justamente, de experiência acarreta para as artes contemporâneas”. 

(GAGNEBIN, 2009, p. 43).  Se entendermos a narrativa como uma forma dos 

homens contarem sua história, do mesmo modo que o empobrecimento 

generalizado da experiência afeta a narração, afeta também todo campo da 

estética e das artes configuradas no mesmo cenário.  

Em suma, a percepção do tempo, da velocidade de informações 

sobrepostas, e as condições objetivas da sociedade capitalista moderna 

incidem diretamente sobre a experiência do indivíduo. O encurtamento das 

dimensões do memorável, do comunicável, do sensível determinam a memória, 
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a narração, a comunicação, as artes e a sensibilidade porque, no limite, não há 

o que se lembrar, sentir, narrar, comunicar, criar. No campo da estética, a 

pobreza de experiência é a pobreza da arte contemporânea, e vice-versa.  

 

17.4 O coice 

 

Muito se discorre a respeito do processo de empobrecimento da 

experiência que, de fato é uma característica da sociedade capitalista moderna, 

mas, a discussão sobre a experiência não deve considerar apenas seu aspecto 

regressivo. Como a pobreza de experiências registra-se em todas as 

dimensões da sociedade e como os mecanismos totalizadores tendem a 

manter o existente como norma, é preciso valorizar qualquer iniciativa de 

resistência ou ruptura deste ciclo. O modo como a experiência se manifesta ou 

deixa de se manifestar deve ser explorado seguindo a trajetória de seu 

movimento: contínuo e em duas direções. 

Adotando referências distintas - mas não menos significativas - das 

quais tem sido exploradas até o momento, propõe-se algumas observações 

acerca da experiência fotográfica para fim de observar relatos de artistas que, 

de modo sensível, descrevem sensações particulares sobre as atividades 

significativas que desenvolvem. Para tanto, segue-se a análise de alguns 

fragmentos do fotógrafo Henri Cartier-Bresson e do cineasta Win Wenders, 

respectivamente:  

É vivendo que nós nos descobrimos; ao mesmo tempo que 
descobrimos o mundo exterior, ele nos forma, mas nós também 
podemos agir sobre ele. Deve-se estabelecer um equilíbrio entre esses 
dois mundos, o interior e o exterior, que num diálogo constante formam 
apenas um, e é este mundo que precisamos comunicar. Mas isto só diz 
respeito ao conteúdo da imagem e, para mim, o conteúdo não pode 
separar-se da forma; por forma eu entendo uma organização plástica 
rigorosa através da qual, exclusivamente, nossas concepções e 
emoções tornam-se concretas e transmissíveis. (CARTIER-BRESSON, 
1952 / 2004 a, p. 29). 

 

O excerto transcrito lança luz à alguns aspectos determinantes sobre a 

experiência: seu caráter dialético, a relação reflexiva entre os mundos exterior 

e interior e a possibilidade das experiências serem comunicáveis. Henri Cartier-

Bresson relata especificamente sua relação com o processo de composição da 

fotografia, porém, é interessante refletir como este relato particular compõe um 
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exemplo objetivo de como ocorre o processo de apropriação subjetiva da 

experiência, capaz de transformar sujeito e objeto num movimento contínuo.  

À medida que o resultado desse processo de intersecção entre os 

mundos exterior e interior se materializa na relação entre forma (organização 

plástica) e conteúdo (concepções e emoções) na estrutura da fotografia, é 

possível interpretar este fenômeno como uma representação de um exemplo 

de manifestação da dimensão estética, na qual universal e particular, sujeito e 

objeto se entrelaçam-se de modo harmônico, fazendo aparecer o conteúdo 

social sedimentado como forma artística. 

De maneira mais explícita, para Henri Cartier-Bresson: “fotografar é 

prender a respiração quando todas as nossas faculdades se conjugam diante 

da realidade fugidia; é neste momento que a captura da imagem é uma grande 

alegria física e intelectual. Fotografar é pôr na mesma linha de mira a cabeça, o 

olho e o coração”. (Cartier-Bresson, 1976 / 2004 b, p. 11). De modo poético, o 

fotógrafo Henri Cartier-Bresson descreve o que para ele é resultado um 

harmônico entre a conexão dos mundos subjetivo e objetivo, que se torna 

comunicável por meio da fotografia. O que Cartier-Bresson relata acerca da 

experiência fotográfica nada mais é do que a descrição de um momento 

decisivo no qual a experiência propriamente dita se manifesta subjetivamente. 

Para enriquecer a argumentação em curso com o olhar de mais um 

artista, recorre-se agora a Win Wenders (2001), com um texto chamado 

Fotografar28, traduzido livremente do livro Once (2001). Para não fragmentar a 

reflexão do autor, optou-se pela apresentação de três passagens apresentadas 

de modo contínuo. A interpretação dos trechos ocorre na sequência.  

Como explicitado no título acima, o fotógrafo e cineasta descreve sua 

experiência com a fotografia nos seguintes termos: 

Entende-se normalmente que o que quer que seja capturado neste ato 
está na frente da câmera. Mas não é verdade. Tirar fotos é uma ação 
em duas direções: para frente e para trás. Sim, tirar fotos também 
provoca o efeito do disparo de uma arma no próprio atirador. Esta não é 
uma comparação descabida. Da mesma maneira que o caçador levanta 
o seu rifle, mira no veado defronte de si, puxa o gatilho, e, quando a 
bala sai do cano, é jogado para trás pelo coice da arma, da mesma 
maneira, o fotógrafo é jogado para trás, de encontro a si mesmo, 
quando aciona o disparador. (WENDERS, 2001, p.7). 

                                                           
28 O título original em inglês: To shoot pictures. Este texto também foi publicado na 
Revista Zum IMS (2013). 
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O que é então este “coice” do fotógrafo? Como você sente seu 
impacto? Como isso afeta o tema e que traço disso aparece na foto? 
Em alemão, existe uma palavra mais reveladora para este fenômeno, 
uma palavra conhecida em uma variedade de contextos: “einstellung”. 
Ela significa a atitude com que alguém se aproxima de algo, psicológica 
ou eticamente, isto é, o modo como alguém se harmoniza e então 
observa tudo que há para ser visto. Mas “einstellung” é ainda um termo 
de fotografia e cinema que significa tanto a “tomada” (uma tomada 
específica e seu enquadramento), como o modo como a câmera é 
ajustada em termos de abertura e exposição para que o “cameraman” 
faça a foto. Não é uma coincidência que (pelo menos em alemão) a 
mesma palavra defina tanto a atitude como a foto assim produzida. 
Cada foto de fato reflete a atitude de quem a executou. Assim, o coice 
do rifle do caçador corresponde ao retrato do fotógrafo que é mais ou 
menos visível “por trás da foto”, apenas, ao invés de captar seus temas, 
ele define a atitude do fotógrafo em relação ao que quer que esteja à 
sua frente. (WENDERS, 2001, p.8). 
 
A câmera portanto é um olho capaz de olhar para frente e para trás ao 
mesmo tempo. Para “frente”, ela de fato “tira a foto”, para trás, ela 
registra uma sombra vaga, uma espécie de raio-x da mente do 
fotógrafo, olhando diretamente através de seu olho para o fundo de sua 
alma. Sim, para frente, a câmera vê seu tema, para trás, ela vê o desejo 
de captar este tema específico em primeiro lugar, mostrando assim 
simultaneamente as coisas e o desejo por elas. (WENDERS, 2001, p.9). 

 

Quanto ao que foi descrito por Cartier-Bresson e Win Wenders a 

respeito da experiência fotográfica, é curioso notar o modo como as sensações 

descritas se assemelham à elaboração de Walter Benjamin sobre a noção de 

experiência. Nesse caso, é interessante frisar que a experiência fotográfica: 1. 

Pressupõe um choque - ou coice - em duas direções e que esse impacto é 

capaz de modificar internamente o sujeito porque o atira ao encontro de si 

mesmo em busca do tema desejado, e externamente, visto que o traço 

impresso na linguagem fotográfica contra interage no mundo a seu redor. Se à 

frente da câmera vê-se o tema, atrás da câmera pode-se ver o despertar do 

desejo interno do fotógrafo em busca desse tema que se concretiza no traço da 

imagem captada. A câmera, portanto, conecta a particularidade individual do 

fotógrafo à universalidade social do mundo exterior à ele, revelando, 

simultaneamente, as coisas do mundo e o desejo por elas, objeto e sujeito. 

A intersecção de conexão entre os mundos exterior e interior se 

configura mediante a atitude, a aproximação, a apropriação, a tomada, o modo 

como o fotógrafo se coloca diante dos objetos. Essa atitude ou, predisposição 

do espírito, com o qual sujeito interage com objeto, é a capacidade de 
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unificação e concretização do conteúdo em forma, ação que revela, 

simultaneamente, o espírito e a imagem tomada. Esse processo de 

composição da linguagem fotográfica obtido por intermédio da sedimentação 

do conteúdo em forma é o que permite tornar a matéria prima da experiência 

humana transmissível, comunicável, uma vez que os objetos da cultura podem 

fazer aparecer a matéria prima da humanidade. 

Se associarmos o construto analítico de Walter Benjamin às noções 

explicitadas por Cartier-Bresson e Win Wenders a fim de cotejar erfahrung e 

einstellung, nota-se que esta não é uma analogia sem propósito. A descrição 

das semelhanças entre erfahrung e einstellung torna possível concluir que a 

predisposição do espírito, a atitude com a qual o sujeito interage no contato 

com os outros, com o mundo que lhe é exterior e com ele mesmo, numa ação 

em dupla direção pode ser capaz de harmonizar, pelo impacto, alma-desejo-

sujeito-objeto.  

O resultado dessa harmonização pode, ainda, fazer aparecer 

esteticamente a materialização do conteúdo em uma forma de linguagem, que 

pode ser coletivamente transmissível. As fotografias de Miroslav Tichý são 

objetivações deste processo. Assim, remetendo-se especificamente aos 

objetivos da pesquisa, as noções identificadas nas fotografias são expressão 

do duplo movimento que caracteriza a experiência moderna, tanto reveladora 

do tempo-espaço da cidade/objeto quanto da condição de distância-isolamento 

do fotógrafo/sujeito na modernidade. 

 A fotografia, portanto, além de expressar, pode mobilizar a experiência. 

E como a modernidade segue promovendo tanto a experiência quanto seu 

empobrecimento, parece válido estimular ações em dupla direção, seja lá como 

e onde quer que possam concretizar os coices. 

Tendo finalizado a exposição dos elementos constituintes desta primeira 

parte da discussão, considera-se possível dar continuidade à crítica às 

implicações sociais do capitalismo que acarretam uma série de mutações 

estéticas significativas na percepção, no indivíduo e nas obras de arte; tema 

tratado no tópico seguinte. 
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18. Miroslav Tichý, as pessoas e a obnubilação do indivíduo 
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Suficientemente explanado o que se entende como a experiência na 

modernidade, pode-se passar para o próximo item, elaborado em concordância 

com as informações oriundas das fotografias de Miroslav Tichý organizadas e 

descritas na categoria 2. Pessoas: homens; mulheres; crianças; casais e 

grupos; silhuetas, distorções e obliterações da figura humana.  

A título de recapitulação, os dados apresentados na Tabela 2 

(apresentada no item 16.2, p. 76) indicam que, do conjunto total de imagens 

selecionadas para esta pesquisa, 1.023 ou 100%, as mais frequentes situações 

fotografadas, com 416 ou 40,7% representam pessoas. A Tabela 5, que indica 

as subcategorias mais numerosas entre as todas as categorias analisadas 

apontou que, além de as pessoas serem o motivo mais frequente, as 

subcategorias b. mulheres e e. silhuetas, distorções e obliterações da figura 

humana são, respectivamente, a primeira e a quarta subcategorias mais 

numerosas. Como esse conjunto de dados é essencial para a estruturação 

desta pesquisa, são indicados três pontos relevantes a ser destacados neste 

tópico: 1º) A predominância de fotografias que retratam a figura humana, 2º) A 

ênfase destinada às mulheres e 3º) A presença marcante de silhuetas, 

distorções e obliterações da figura humana.  

 

1º) A predominância de fotografias que retratam a figura humana 

 

Tal como descrito na categoria cidade, de modo geral, os retratos das 

pessoas também são prioritariamente tomados à distância. As situações 

predominantes são aquelas nas quais notadamente a fotografia fora tomada 

por alguém que não era participante do ato social fotografado, por isso, com 

frequência, as pessoas fotografadas não percebiam a presença do fotógrafo, 

ou, mesmo que ele fosse percebido tomando suas fotografias, isso não impedia 

que elas fossem concluídas. Em relação a isso, importa ressaltar que, esse 

distanciamento do artista em relação ao motivo fotografado imprime 

características estéticas nas imagens analisadas. 

As fotografias de Miroslav Tichý são o resultado de um amplo processo 

de confecção artesanal, tanto das câmeras fotográficas feitas de sucata, 

quanto do processo de revelação e ampliação das imagens, confeccionados à 

mesma maneira. Este processo de preparação das câmeras e ampliadores de 
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revelação não seria possível se Miroslav Tichý não tivesse extenso 

conhecimento técnico sobre o funcionamento das câmeras, do comportamento 

do feixe de luz no interior dos aparelhos, da configuração física dos 

ampliadores e do comportamento dos produtos químicos necessários para o 

processo de revelação. Essas noções técnicas do artista não é acidental. 

Como aluno da Escola de Belas Artes, Tichý certamente teve acesso à 

conhecimentos acadêmicos e técnicos que lhe permitiram confeccionar 

imagens tal como queria, além de aprimorá-las por erro e acerto enquanto 

praticava a fotografia. 

Assim, dotado de conhecimento estético, técnico e prático, Miroslav 

Tichý aprimorava seus equipamentos de acordo com seus objetivos 

fotográficos. Tais objetivos conferiram características peculiares à suas 

fotografias. O que se vê nas fotografias de Miroslav Tichý, ou seja, a 

preponderância da figura humana enaltecida à ponto de sua desfiguração 

sopesa aspectos estéticos e técnicos de extrema importância. Como descrito, a 

pesquisa focaliza prioritariamente as imagens, mas, alguns quesitos relativos à 

estética são resultados de processos técnicos, portanto, esta dualidade não 

pode ser ignorada. 

Se, por objetivo prático, o fotógrafo preferia manter-se à distância do 

motivo fotografado e tinha conhecimento técnico para construir uma lente tele 

objetiva de grande alcance, essa característica relativa à distância torna-se 

também perceptível na estética das imagens. Em tese, por ser fruto de um 

movimento em duas direções, os aspectos técnicos e estéticos se misturam na 

composição das imagens. 

Além das características relativas à distância exploradas também no 

item anterior, nas fotografias sobre pessoas nota-se o quesito funcionalidade. 

As máquinas fotográficas construídas artesanalmente por Miroslav Tichý 

tinham aspecto tosco, não pareciam ser capazes de registrar as imagens, 

aparentavam não ser funcionais. Se, de longe, o alvo fotografado não podia 

enxergar a câmera, de perto, ao serem enxergadas, era difícil supor que 

aqueles equipamentos eram funcionais. Assim, como o Tichý não apresentava 

nenhuma ameaça ao “fotografar com suas câmeras de sucata”, muitas 

mulheres ficavam à vontade com a presença do fotógrafo deixando-se 

fotografar.  
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A terceira característica marcante das imagens de Tichý sobre pessoas 

também pode ser notada no conjunto total de fotografias, independe do motivo 

fotografado. Em maior ou em menor proporção, todas as fotografias de Tichý 

estão desfocadas, apresentam imprecisão de contornos, contém indefinições, 

falhas, imprecisões, borrões. Esta característica que atribui às imagens uma 

atmosfera onírica, nebulosa, imprecisa é também resultado de atributos 

estéticos e técnicos, posto que Tichý articulava seus equipamentos com 

maestria de modo a retratar e alterar o mundo tal como lhe aprazia.   

Em resumo, como a figura humana é o motivo de maior destaque nas 

fotografias de Tichý, as características comuns a todas as fotografias se tornam 

mais evidentes na categoria pessoas. Além das noções já descritas acerca da 

relação tempo-espaço, distância- isolamento, o desfoque corresponde ao 

atributo estético mais marcante nas fotografias sobre pessoas.  

As imagens tomadas com lentes tele objetivas permitiam ao fotógrafo 

manter-se à distância para focalizar detalhes minuciosos possibilitados por um 

zoom de longo alcance sem ser notado pelas pessoas fotografadas que, por 

isso, eventualmente eram registradas com naturalidade. Quando a assunto era 

mirado à curta distância, por vezes o fotógrafo era beneficiado pelo quesito 

funcionalidade. Por sua vez, o desfoque das imagens era potencialmente 

ocasionado pela imprecisão dos aparelhos fotográficos em associação à 

predileção do fotógrafo, que por atributos técnicos articulava, com maestria 

estética, a graduação da obliteração que desejava.  

 

2º) A ênfase destinada às mulheres 

 

De acordo com os dados, 219 ou 21,5 % das imagens totais são retratos 

pessoais incluídos na subcategoria mulheres. Soma-se a este dado, também, o 

fato de a subcategoria homens não apresentar sequer uma única imagem 

representando a figura masculina sem que a cena esteja partilhada com uma 

ou mais de uma mulher.  

O mesmo ocorre em relação às fotografias incluídas nas categorias 

casais e grupos. Nelas, percebe-se que o homem aparece em segundo plano 

enquanto a mulher ocupa papel de destaque preenchendo a cena. O casal não 

está representado como conjunto, mas sim como possibilidade de evidenciar a 
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mulher em cenas de conquista e sedução. Como apontado, a característica 

relativa à distância é determinante nas fotografias agrupadas na subcategoria 

casais e grupos. A longa distância expressa nas imagens soa como uma 

atitude de voyeur, de espionagem, de invasão da intimidade dos casais ou dos 

grupos.  

Como a mulher é também assunto de destaque na subcategoria d, 

pareceu válido somar as categorias a, b, d para obter o contingente numérico 

das três subcategorias. Desta associação, obteve-se o expressivo valor 

numérico de 298 fotografias (29,2% do total), dado que reforça a relevância da 

figura feminina na obra de Tichý. 

A rigor, ao cotejar as Tabelas de 1 a 5 é possível identificar que, se a 

mulher é figura predominante na categoria pessoas, o é também nas demais 

categorias, posto que a cidade constituía-se como cenário para perseguição 

dessas mulheres, que, por sua vez, são possuidoras de um corpo, que 

eventualmente portava um objeto. Sendo assim, parece importante salientar 

que as situações fotografadas organizadas nas quatro categorias de análise 

descritas são motivadas por um interesse comum: a mulher. Nessa medida, é 

possível concluir que a figura feminina é, sem dúvida, o motivo mais relevante 

na obra de Miroslav Tichý.  

Nesse conjunto de fotografias percebe-se que a mulher, como motivo 

prioritário, é registrada em diversos tipos de situações, atividades e lugares, tal 

como descrito anteriormente. Em algumas situações as mulheres fotografadas 

olham para a câmera, em outras, não olham ou até mesmo se escondem 

tampando seus rostos. Chama atenção também um número considerável de 

fotografias retratando mulheres de costas, caminhando pelas ruas. É possível 

perceber que algumas dessas fotografias registram o trajeto de passos dados 

por essas mulheres, como em um plano-sequência, nos quais os disparos das 

fotografias registram imagens com poucos intervalos de segundos entre uma e 

outra. Essas fotografias tiradas de forma sequencial registra o deslocamento 

dessas mulheres, dando a impressão de que elas estão sendo perseguidas. 
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3º) A presença marcante de silhuetas, distorções e obliterações da figura 

humana. 

 

Dado à frequência significativa de imagens encontradas na subcategoria 

silhuetas, distorções e obliterações da figura humana, (81 fotos ou 7,8% do 

total analisado), julgou-se necessário empenhar esforços para compreender 

este dado.  

Nas imagens de silhuetas, distorções e obliterações da figura humana 

nota-se a presença da figura humana de forma distorcida. Em algumas 

imagens não é possível identificar o gênero das pessoas. Além disso, a 

definição dos contornos corporais não é nítida, comumente aparece incompleta 

ou dificultando a definição de onde começa e onde terminam os corpos. 

Embora seja possível supor, baseando-se nas características da obra de 

Miroslav Tichý, que se tratam de fotografias da figura feminina, não é possível 

definir ao certo se são homens, mulheres, crianças e, no caso dos grupos, não 

é possível definir quantas pessoas ao todo estão presentes na cena, uma vez 

que que seus corpos encontram-se apagados, misturados, incompletos.  

Este grupo de imagens, que contém o segundo maior número de 

imagens da categoria pessoas, é também o quarto motivo mais frequente em 

relação ao número total de fotografias analisadas, conforme evidenciado na 

Tabela 2 e 5. A incidência frequente, que atribui ênfase a este motivo, sintetiza 

um aspecto marcante na obra de Miroslav Tichý: a representação da figura 

humana de forma distorcida, obnubilada, onírica, nebulosa, quase 

fantasmagórica.  

Essa característica é indicativa de um aspecto bastante relevante: se de 

fato a figura humana, em especial, a mulher, é o assunto de especial interesse 

nas fotografias de Tichý, num dado momento essa mesma figura devocional 

deforma-se, generaliza-se, oblitera-se, funde-se ao indefinível. Esses dados 

são relevantes porque, do mesmo modo que a mulher é representada como 

uma figura de obsessão ou sublime adoração, ela também aparece na obra 

como um ser desmembrável, mutilado, objeto de erotismo e deformação, posto 

que seus contornos tão enaltecidos aparecem também indefinidos, obliterados, 

obnubilados.  
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O clímax da questão é: por que isso ocorre? Por que as imagens são 

desfocadas? Por que – havendo atualmente tecnologia de ponta para tornar as 

imagens cada vez mais nítidas – encontram-se distorções significativas na 

fotografia contemporânea? Por que quanto mais a tecnológica se coloca a 

serviço da nitidez, tanto mais as fotografias de Miroslav Tichý evidenciam a 

fragmentação, a distorção? 

A fim de investigar estas inquietações interpretando os dados obtidos 

nas fotografias de Tichý com base no referencial teórico adotado, propõe-se a 

organização dos temas discutidos nos seguintes itens sequenciais: 18.1 A 

história do indivíduo; 18.2 O caráter dual da sexualidade; 18.3 A crise da 

cultura e do indivíduo; 18.4 A regressão dos sentidos e a gênese do indivíduo 

disforme; 18.5 A aparição do homem obnubilado.  

 

18.1 A história do indivíduo: A antiguidade clássica, o surgimento 

das cidades e a cristalização da classe burguesa 

 

  No item anterior foram debatidos os temas relativos à modernidade, à 

cidade, ao movimento, à velocidade, à experiência e ao isolamento. Neste 

tópico, portanto, pretende-se relacionar o surgimento das cidades à 

cristalização da classe burguesa focalizando, principalmente, o lugar do 

indivíduo neste interim. Levando em conta que um dos temas centrais desta 

pesquisa é o indivíduo dado à frequência com que a figura humana é 

ressaltada na obra de Miroslav Tichý, julga-se necessário explorar em detalhes 

as nuances do desenvolvimento do indivíduo, sua conceituação, história, 

apogeu e decadência. 

Max Horkheimer em texto de título propício, Ascensão e declínio do 

indivíduo (2000), fornece elementos importantes para iniciar esta reflexão. De 

acordo com o autor, o conceito de individualidade foi criado na Grécia antiga: “o 

indivíduo grego típico floresceu na era da polis, ou cidade-estado, com a 

cristalização de uma classe burguesa. [...] O destino dos indivíduos sempre se 

uniu com o desenvolvimento da cidade urbana. O habitante da cidade é o 

indivíduo par execellence”. (HORKHEIMER, 2000, p. 133). Das considerações 

iniciais do autor, pode-se associar ao florescimento do indivíduo dois elementos 
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importantes de períodos distintos: o surgimento da cidade urbana e a 

cristalização da classe burguesa. 

Neste panorama, a filosofia clássica grega empenhou esforços para 

explorar a florescência do indivíduo. “Platão fez a primeira tentativa sistemática 

de elaborar uma filosofia da individualidade de acordo com os ideais de polis. 

[...] Sua República projeta um equilíbrio entre a liberdade individual e o controle 

coletivo no interesse da comunidade”. (HORKHEIMER, 2000, p. 134 - 135). 

Porém, “ao admirarmos a majestosa visão do universo platônico, não devemos 

esquecer que ela se origina de e pressupõe uma sociedade baseada no 

trabalho escravo”. (HORKHEIMER, 2000, p. 135). Os primórdios da filosofia da 

individualidade embora propusessem um equilíbrio entre a liberdade individual 

e os interesses da comunidade, pautava-se num horizonte no qual a maior 

parte da população não detinha interesses igualitários. “[...] Aristóteles não se 

desvia de Platão ao ensinar que alguns nascem escravos e outros livres, e que 

a virtude do escravo, como a das mulheres e crianças, consiste na obediência”. 

(HORKHEIMER, 2000, p. 135). Notadamente, além do surgimento da polis e da 

cristalização da classe burguesa, um terceiro elemento compõe o cenário que 

originou o surgimento do conceito de indivíduo: o trabalho escravo. De modo 

distinto “Sócrates – que é menos formal, mais ‘negativo’ do que os seus 

discípulos, Platão e Aristóteles – foi o verdadeiro arauto da ideia abstrata de 

individualidade, o primeiro a afirmar explicitamente a autonomia do indivíduo”. 

(HORKHEIMER, 2000, p. 136-137). Mas foi justamente por afirmar a autonomia 

do indivíduo num panorama baseado na ausência de participação democrática 

fundamentado no trabalho escravo que Sócrates entrou em conflito com os 

costumes e juízes atenienses: 

  

Seu julgamento parece marcar o momento da história cultural em que a 
consciência individual e o estado, o ideal e o real, começam a ser 
separados por um abismo. O sujeito começa a pensar em si mesmo – 
em oposição à realidade externa – como a mais alta de todas as ideias. 
(HORKHEIMER, 2000, p. 137). 

 
O momento no qual o equilíbrio entre individualidade e coletividade 

entram em conflito demarca a primeira fenda na precoce história do indivíduo.  

Desse modo:  

 



123 
 

[...] a individualidade é prejudicada quando cada homem decide cuidar 
de si mesmo. À medida que o homem comum se retira da participação 
nos assuntos políticos, a sociedade tende a regredir à lei da selva, que 
esmaga todos os vestígios da individualidade. O indivíduo 
absolutamente isolado foi sempre uma ilusão. As qualidades pessoais 
mais estimadas, tais como a independência, o desejo de liberdade, a 
simpatia a o senso de justiça, são virtudes tão sociais quanto 
individuais. O indivíduo totalmente desenvolvido é a consumação de 
uma sociedade totalmente desenvolvida. A emancipação do indivíduo 
não é uma emancipação da sociedade, mas o resultado da liberação da 
sociedade da atomização. (HORKHEIMER, 2000, p. 138 - 139). 

 
Pensar o indivíduo dissociado da sociedade é um embuste que prepara 

a dissolução da individualidade. É somente na relação entre particular e todo 

que ambos se engrandecem mutuamente.  

 

O individualismo é o próprio coração da teoria e prática do liberalismo 
burguês, que vê a sociedade como um todo que progride através da 
interação automática de interesses divergentes num mercado livre. 
(HORKHEIMER, 2000, p. 140 - 141).  

 

Como mencionado a pouco, a cristalização da classe burguesa e o 

individualismo são facetas que permitiram a ascensão do indivíduo por 

intermédio de sua relação com o livre mercado do liberalismo burguês que, 

simultaneamente, também permitiu o crescimento do todo. Assim, como não é 

possível pensar na ascensão do indivíduo sem pensar na ascensão da 

sociedade, não é possível pensar na ascensão da sociedade se esta tende a 

abandonar o indivíduo à própria sorte:  

 

O antagonismo entre a individualidade e as condições econômicas e 
sociais da sua existência [...] é um elemento essencial da própria 
individualidade. Hoje, esse antagonismo é suplantado na mente 
consciente dos indivíduos pelo desejo de se adaptarem à realidade. 
Esse processo é sintomático da crise atual do indivíduo. 
(HORKHEIMER, 2000, p. 134). 

 

A configuração do indivíduo se manifesta no jogo de forças entre a 

ascensão da individualidade contra as forças sociais reguladoras. No 

capitalismo, esse antagonismo pode ser entendido como a luta entre a 

individualidade e a necessidade de manutenção da subsistência. A crise atual 

do indivíduo moderno ocorre, pois, na integração sem resistência do indivíduo 

às leis do mercado.  
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O declínio do indivíduo deve ser atribuído não às realizações técnicas 
do homem e nem mesmo ao próprio homem – as pessoas são 
geralmente melhores do que pensam dizem ou fazem – mas sim a atual 
estrutura e conteúdo da “mente objetiva”, o espírito que penetra a vida 
social em todos os seus setores. (HORKHEIMER, 2000, p. 154 - 155). 

 
Como é sabido, as realizações técnicas históricas certamente facilitaram 

o trabalho do homem, mas, por outro lado, as horas de trabalho que poderiam 

ser proporcionadas para o lazer ou diversão foram novamente incorporadas 

para fazer com que o homem trabalhasse mais nas horas em que poderia tirar 

vantagem da horas de trabalho executado pela máquina29. Mas, ao invés de se 

emanciparem das máquinas colocando-as a seus serviços, os homes foram 

recolocados à serviço das máquinas para trabalhar cada vez mais. Desse 

modo: “não é a tecnologia nem a autopreservação que devem ser 

responsabilizadas em si mesmas pelo declínio do indivíduo; não é a produção 

per se, mas as formas que assume – isto é, as inter-relações dos seres 

humanos dentro do quadro específico do industrialismo. (HORKHEIMER, 2000, 

p. 154). Quando o homem é expropriado de sua força de trabalho, as inter-

relações entre os seres humanos divide-se em dois tipos: os proprietários e os 

não proprietários, os patrões e os empregados, os ricos e os pobres.  

  Em complementação ao conteúdo apresentado na dimensão material, os 

elementos expostos sobre a composição histórica do indivíduo, sua relação 

com o surgimento da cidade urbana, do confronto entre social e individual e 

sua relação com a cristalização da classe burguesa finaliza a discussão deste 

item da discussão. Assim sendo, passa-se adiante para acrescentar ao 

percurso histórico do indivíduo uma ponderação acerca do caráter dual da 

sexualidade. 

 

  18.2 O caráter dual da sexualidade 

 

Uma vez que as fotografias de Miroslav Tichý apontam a figura feminina 

como aspecto mais relevante da obra, 21,5 % do número total ou 219 imagens, 

convém tecer alguns esclarecimento sobre este dado com base nas referências 

adotadas: 

                                                           
29 Conforme ADORNO (1995), o que poderia ser tempo livre foi novamente 
incorporado, o tempo livre na sociedade capitalista na verdade é tempo administrado. 
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A mulher tem representado a fragilidade, por lembrar a natureza 
dominada, que, por sua vez, lembra a fragilidade daquele que domina. 
A questão remete à dialética do esclarecimento e, dentro dessa, à 
constituição do eu, um eu constituído a partir e em contraposição a um 
mecanismo primitivo de adaptação: a mimese. (CROCHÍK, 2000, p. 29). 

 
O excerto acima permite admitir que, por mimese, aquilo que fala do 

outro fala também de si mesmo. Se a figura feminina é ressaltada ou 

esquecida, enaltecida ou depreciada, a figura masculina desfruta e padece 

dialeticamente do mesmo movimento.  

O expressivo contingente de fotografias que retratam mulheres não 

falam apenas da mulher. A presença marcante da figura feminina nas imagens 

resplandece acompanhada da presença marcante do homem, tanto em seu 

enaltecimento quanto em sua depreciação. Nessa medida, considerando 

caráter dual da sexualidade, entende-se que a ênfase destinada à figura 

feminina também tem muito a dizer a respeito do homem no processo dialético 

de constituição do eu, por isso, a figura feminina não pode ser analisada de 

forma isolada, ela é analisada no contraponto com a figura masculina.  

Esse entendimento resulta em um posicionamento empírico que merece 

ser ressaltado: por mais que a mulher seja o principal motivo das fotografias de 

Tichý, a análise dos dados é dirigida mais às questões relativas ao processo de 

individuação e à sexualidade do que às questões relativas às distinções entre 

os gêneros. Ao invés de propor uma discussão sobre gêneros, a análise das 

fotografias de Tichý limita-se a investigar a fragilidade da natureza dominada, 

que por sua vez representa também a fragilidade da natureza que domina. 

Tendo esclarecido o direcionamento empírico em relação à dialética 

contida na relação homem-mulher, opta-se por seguir adiante na interpretação 

do objeto estudado. Desse modo, passa-se agora à análise do advento 

moderno denominado cultura de massas, fenômeno social que não faz 

objeções quanto às diferenças entre os gêneros. 

 

18.3 A crise da cultura e o declínio do indivíduo 

 

Em continuidade à linha de raciocínio que se pretende traçar, o tópico 

apresentado neste instante contém informações complementares ao conteúdo 

tratado anteriormente nos itens A dimensão material e A dimensão imaterial. 
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Se na dimensão imaterial discorreu-se sobre o apelo de resguardo das 

instâncias internas subjetivas posto que as condições objetivas da dimensão 

material tendem a minar as esperanças quanto à pacificação da existência, 

pretende-se, neste item, aprimorar o debate acerca da formação da sociedade 

pela indústria cultural, prosseguindo com a crítica à sociedade capitalista 

moderna. Então, uma vez detectado o percurso histórico dos conceitos que 

configuram formas distintas de substituições na base da relação de troca de 

equivalentes, observar-se agora como o processo de produção material afeta a 

cultura e vice-versa. É chegada a hora inevitável de abordarmos a cultura em 

sua forma industrial. 

Max Horkheimer e Theodor Adorno no ensaio A Indústria Cultural: o 

esclarecimento como mistificação das massas (1947/1985) reforçam a tese de 

que a cultura se organiza mediante a lógica industrial de produção e 

reprodução. A cultura em sua forma industrial assume, em grande escala, a 

forma de mercadoria. O avanço técnico e tecnológico fez com que o caráter de 

mercadoria dominasse quase que integralmente a produção cultural. Para os 

autores, a arte séria é aquela que expressa a realidade do caos social e que – 

por suscitar a imaginação e a reflexão – é capaz de produzir esclarecimento. 

Porém, a lógica da indústria cultural tende a tornar as coisas palatáveis por 

meio da repetição daquilo que é comum e aceitável para os sentidos, pois, 

qualquer elaboração ou improviso que fuja do padrão é destoante, agride os 

sentidos e, por isso, corre o risco de perder seu valor comercial. Nessa medida, 

como tendência, a produção artística e as pessoas estão aprisionadas à forma 

de reprodução da cultura e dos objetos culturais que dificilmente abdicam do 

padrão de repetição estabelecido pela indústria. 

 

O elemento graças ao qual a obra de arte transcende a realidade, de 
fato, é inseparável do estilo. Contudo, ele não consiste na realização da 
harmonia – a unidade problemática da forma e do conteúdo, do interior 
e do exterior, do indivíduo e da sociedade –, mas nos traços em que 
aparece a discrepância, no necessário fracasso do esforço apaixonado 
em busca da identidade. Ao invés de se expor a esse fracasso, no qual 
o estilo da grande obra de arte sempre se negou, a obra medíocre 
sempre se ateve à semelhança com outras, isto é, ao sucedâneo da 
identidade. A indústria cultural acaba por colocar a imitação como algo 
de absoluto. Reduzida ao estilo, ela trai seu segredo, a obediência à 
hierarquia social. A barbárie estética consuma hoje a ameaça que 
sempre pairou sobre as criações do espírito desde que foram reunidas e 
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neutralizadas a título de cultura. Falar em cultura foi sempre contrário à 
cultura. O denominador comum “cultura” já contém virtualmente o 
levantamento estatístico, a catalogação, a classificação que introduz a 
cultura no domínio da administração. Só a subsunção industrializada e 
consequente é inteiramente adequada a esse conceito de cultura. Ao 
subordinar da mesma maneira todos os setores da produção espiritual a 
este fim único – ocupar os sentidos dos homens da saída da fábrica, à 
noitinha, até a chegada ao relógio do ponto, na manhã seguinte, com o 
selo da tarefa de que devem se ocupar durante o dia – essa subsunção 
realiza ironicamente o conceito da cultura unitária que os filósofos da 
personalidade opunham à massificação. (HORKHEIMER e ADORNO, 
1985, p.107). 

 

A indústria da cultura, portanto, corresponde ao processo de 

administração e homogeneização das massas. Ela trabalha mutuamente com a 

manipulação dos desejos e dos objetos da cultura padronizando-os e 

incorporando-os à vida das pessoas ao mesmo tempo que suscita a 

necessidade de consumo. Tal engodo da necessidade é gerado pela 

publicidade e pelo apelo comercial da indústria da cultura. Por sua vez, o apelo 

comercial apenas comprova que não existe uma real necessidade de consumo 

porque, se não houver apelo comercial de venda, os produtos deixam de ser 

consumidos, fato que torna evidente o quanto não são necessários. O apelo ao 

consumo é mais uma faceta da integração geral que acomete a modernidade. 

“Na indústria, o indivíduo é ilusório não apenas por causa da padronização do 

modo de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade 

incondicional com o universal está fora de questão”. (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985, p.126). Como produto da indústria cultural, a massificação da 

cultura e a lógica da indústria não permitem ao indivíduo a experiência 

necessária para se diferençar: 

 

A indústria cultural realizou maldosamente o homem como ser genérico. 
Cada um é tão somente aquilo mediante o que pode substituir todos os 
outros: ele é fungível, um mero exemplar. Ele próprio, enquanto 
indivíduo, é o absolutamente substituível, o puro nada, e é isso mesmo 
que ele vem a perceber quando perde com o tempo a semelhança. 
(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 119). 

 
Por mais que a indústria cultural sugira a impressão de liberdade de 

escolha quanto à infinidade de objetos culturais que ela oferece, só é permitido 

aos indivíduos uma escolha limitada subordinada àquilo que fora previamente 

eleito pela indústria. A cultura em forma de mercadoria atrai os afetos sobre si 
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suscitando uma falsa escolha de algo que é fruto de uma repetição contínua. 

Ao indivíduo é garantida sua liberdade de escolha desde que seja algo 

subordinado ao sempre mesmo: “quem não se conforma é punido com uma 

impotência econômica que se prolonga na impotência espiritual do 

individualista”. (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p.109).  Além do apelo de 

venda e consumo, é exigido ao indivíduo que compactue com o funcionamento 

da indústria cultural não bastando apenas consumir, é preciso fazer parte, ser 

convencido de que a integração é o que existe de melhor a ser feito: 

 

A sensibilidade deve se voltar para diferençar, se ela busca o sempre 
igual, converte-se em frieza. Ela não pode se desenvolver sem a 
percepção e sem a reflexão, mas quando essas são reduzidas ou 
conformadas ao existente, a aparência das relações ocupa o lugar das 
mesmas: máscara transparente que percebe ao que renuncia. 
(CROCHÍK, 2011 a, p. 31).  

 

O apelo à integração é a gênese do indivíduo genérico indiferençado. 

Este fator constitui a base do enfraquecimento do sujeito, terreno fértil para que 

a individuação na sociedade administrada ocorra de maneira falsa. “Todos os 

meios da cultura de massa servem para reforçar as pressões sociais sobre a 

individualidade, evitando todas as possibilidades de que o indivíduo se 

preserve de algum modo em face dos mecanismos pulverizadores da 

sociedade”. (HORKHEIMER, 2000, p. 159). Os mecanismos pulverizadores da 

sociedade tentam nivelar as diferenças, impondo a todos que sejam iguais. 

 

18.4 A regressão dos sentidos e a gênese do indivíduo disforme  

 

Do que foi discutido, é possível depreender que o modo de percepção 

sensível dos homens sofre alterações que são decorrentes das alterações da 

hierarquia social na cultura: 

 

No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das 
coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo 
de existência. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o 
meio em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas 
também historicamente. (BENJAMIN, 1994, p.169). 
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O avanço científico, técnico e tecnológico acometeu a modernidade de 

múltiplas maneiras. O progresso advindo da ciência e tecnologia certamente 

pôde facilitar a vida do homem, mas, também, acarretou uma série de aspectos 

regressivos comuns à vida moderna. Desse modo, mais do que apenas refletir 

sobre as alterações no processo de produção material e a forma de circulação 

dos objetos da cultura é preciso frisar que, se o modo de produção e a cultura 

se transformam, transformam-se também a forma e o conteúdo estético dos 

objetos da cultura e, por conseguinte, o homem também se transforma: “a 

subjetividade não se desenvolve mais a partir da interiorização da cultura como 

outrora, porque a experiência, no limite, foi suprimida”. (CROCHÍK, 2011 a, p. 

18). O acesso facilitado à cultura não garante que sejam recrutadas as esferas 

sensíveis e cognitivas que caracterizam a experiência. Ao contrário, estímulos 

padronizados repetidos à exaustão findam por anestesiar o potencial sensível 

dos homens. Há algo proveniente do estímulo que distorce a forma como os 

indivíduos percebem e internalizam a cultura:  

 

Se a indústria cultural visa, de acordo com Horkheimer e Adorno 
(1947/1985), a conformação do indivíduo com o existente e com isso a 
reprodução da sociedade atual, a formação desse indivíduo deve ser 
limitada na percepção, na cognição e na sensibilidade. (CROCHÍK, 
2011 a, p.14 - 15). 

 

Se a conformação do indivíduo ao existente tende a garantir a 

reprodução da sociedade e falsificar a individuação, como poderia o indivíduo, 

cada vez mais tolhido de sua capacidade de percepção, cognição e 

sensibilidade cobrar por aquilo que justamente depende de tais atributos? O 

que poderia garantir ao indivíduo a possibilidade de ser indivíduo se aquilo que 

poderia o defini-lo como tal está cooptado desde a origem?  

Tais questionamentos inquietantes podem ser analisados mediante uma 

afirmação de Adorno: “de tal processo de substituição social depende toda 

satisfação substitutiva, toda a posterior substituição psicológica”. (ADORNO, 

1963/1996, p. 79). Se o processo de coisificação da sociedade está baseado 

na relação de troca que substitui tanto a mercadoria como os objetos da cultura 

por valores abstratos, como pensar este processo de substituição no âmbito da 

apropriação subjetiva da cultura? Ao que parece, quando se trata da troca de 

mercadorias ou objetos da cultura, por mais perversa que seja esta relação de 
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troca, ao menos permanece preservada a troca de uma coisa por outra, a 

substituição de A por B. Pensando desta maneira, no que então consistiria 

objetivamente essa substituição psicológica? A suposição que se mostra 

pertinente é que no âmbito da subjetividade a liquidação do Eu parece estar 

sendo trocada por coisa alguma: “[...] o indivíduo não individuado, ou o sujeito 

sem subjetividade, incorpora unicamente o ideal no qual pretende se tornar, 

sem a possibilidade de confrontá-lo. (CROCHÍK, 2011 a, p.29). Mas afinal, 

quando o indivíduo abdica de si mesmo em troca da integração total, ele está 

abdicando de sua subjetividade em troca de que? Qual satisfação substitutiva 

receberia o indivíduo ao destituir-se de sua individuação? Insistentemente, a 

pergunta que não se emudece reforça a reflexão sobre qual poderia ser a 

vantagem da integração total. Por mais assustador que pareça, a indústria 

cultural tratou também de difundir o engodo deste convencimento em forma de 

ideologia: a integração total certamente garante uma parcela de conforto ao 

propagar a sensação de pertencimento, a sensação de fazer parte de algum 

ambiente ou grupo de identificação.  

Consequentemente, como tendência, o que caracteriza o indivíduo 

moderno é “esse indivíduo sem forma – que se amolda às formas exteriores 

[...]”. (CROCHÍK, 2011 a, p. 18). A pressão social para integração, a formação 

do homem unidimensional, o nivelamento das diferenças e o engodo da 

adesão voluntária causado pela indústria cultural é um exemplo claro da 

manifestação da ideologia e da dominação na objetividade. A cultura 

transformada em mercadoria torna a apropriação subjetiva da cultura um 

processo deformante. Sob a égide do capitalismo, portanto, a apropriação da 

cultura em forma de mercadoria acarreta a gênese do indivíduo disforme. 

Para corroborar esta afirmação apresenta-se outra citação de Adorno e 

Simpson, que estabelecem um paralelo entre a forma de produção cultural e o 

ajustamento dos indivíduos:  

 

A renúncia ao sonhar desses compositores é um índice de que ouvintes 
estão prontos a substituir o sonhar pelo ajustamento à crua realidade, 
colhendo um novo prazer a partir de sua aceitação do desagradável. 
(ADORNO e SIMPSON, 1986, p.139).  
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Se o sonho de que dias melhores virão é também voluntariamente 

substituído pelo ajustamento à realidade, a possibilidade de transformação da 

sociedade parece distanciar-se a cada dia mais. “A adaptação à música de 

máquina implica necessariamente uma renúncia aos seus próprios sentimentos 

humanos e, ao mesmo tempo, um fetichismo da máquina tal que seu caráter 

instrumental se torna obscurecido”. (ADORNO e SIMPSON, 1986, p.140). A 

apropriação pelo sujeito da cultura transformada em mercadoria falsifica o 

processo de individuação. Quando transfigurada em algo palatável, a arte é 

instrumentalizada, passa a ser meio quando deveria ter fim em si mesma. 

Assim, o potencial da expressão artística como rumo para a formação e 

emancipação se converte em um veículo para nivelar as diferenças, para 

liquidar a oposição, causando adaptação sem resistência. Por esta razão, a 

cultura transformada em mercadoria, padronizada, repetitiva e estandartizada 

pulveriza o potencial de diferenciação tão fundamental para constituição do 

indivíduo. 

Suscintamente, a sociedade capitalista e a cultura em sua forma 

industrial circunscrevem uma conturbada relação entre forma e conteúdo, 

sujeito e objeto, indivíduo e sociedade. Este processo dificulta o potencial da 

cultura como rumo para a emancipação porque ao invés de potencializar a 

resistência do indivíduo frente às engrenagens sociais, reforça os mecanismos 

de submissão à elas. Como tendência, portanto, de acordo com Adorno e 

Simpson (1986) o que ocorre no lugar da individuação é o processo de 

pseudoindividuação. Categoricamente, se no percurso de composição do 

conhecimento Ulisses anunciava o protótipo do indivíduo burguês, algo de 

constituinte se perdeu no curso da história. O que se pretendia indivíduo 

burguês resultou no burguês sem indivíduo.  

Dando continuidade às argumentações propostas, no próximo item 

explora-se os escritos de Sigmund Freud e Herbert Marcuse, que analisaram 

consistentemente o mal estar que permanece avançando proporcionalmente 

aos progressos técnicos e tecnológicos.  
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18.5 A aparição do homem obnubilado  

 

As informações apresentadas até o presente momento discorreram 

sobre o fenômeno de ascensão e declínio do indivíduo e as variáveis 

concomitantes à este processo.  

Dado à frequência significativa de imagens encontradas na subcategoria 

silhuetas, distorções e obliterações da figura humana, (81 fotos ou 7,8% do 

total analisado), julgou-se coerente empenhar esforços a fim de investigar este 

descrito fenômeno congregando os nexos entre teoria e realidade. 

Inicia-se apontando a perspectiva filosófica de Herbert Marcuse acerca 

dos estudos de Sigmund Freud. O primeiro aspecto a ser analisado é a 

interpretação dos instintos: 

 

Sua dinâmica original torna-se estática; as interações do ego, superego 
e id congelam-se em reações automáticas. A corporalização do 
superego é acompanhada da corporalização do ego, manifesta nos 
traços e gestos petrificados que se produzem nas ocasiões e horas 
apropriadas. (MARCUSE, 1955/1975, p.101). 

 

Na época em que Freud analisou os instintos humanos, organizou-os em 

três instâncias: id, ego e superego. (FREUD, 1923 / 1996b). A dinâmica original 

dessas três instâncias consiste na regulação do ego por meio dos impulsos 

instintivos do id contra regulado pelas imposições restritivas do superego. A 

interpretação atualizada de Herbert Marcuse da teoria freudiana indica que na 

sociedade atual, id, ego e superego não funcionam mais como um jogo de 

forças contrarreguladoras, mas sim como reações petrificadas que respondem 

de modo automático à um princípio regulador social. A repressão não é mais 

apenas tarefa do superego, mas sim da introjeção da repressão nas demais 

instâncias reguladoras que engessam os caracteres da individualidade. Neste 

processo: 

Os vínculos reais entre o indivíduo e a sua cultura estão soltos. Essa 
cultura era, no e para o indivíduo, o sistema de inibições que gerava e 
regenerava os valores e instituições predominantes. Agora, a força 
repressiva do princípio de realidade parece não mais ser renovada e 
rejuvenescida pelos indivíduos reprimidos. Quanto menos funcionam 
como agentes e vítimas de suas próprias vidas, tanto menos o princípio 
de realidade é fortalecido através de identificações e sublimações 
criadoras, que enriquecem e, ao mesmo tempo, protegem o patrimônio 
da cultura. (MARCUSE,1975, p. 101). 
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O excerto permite notar que a sociedade analisada por Freud não é mais 

a mesma porque o organismo social sofreu alterações significativas. Conforme 

afirmado anteriormente no primeiro tópico de discussão sobre o indivíduo, o 

enfraquecimento dos laços entre indivíduo e sociedade tende a enfraquecer à 

ambos. Com a introjeção individual da força repressiva do princípio de 

realidade o indivíduo torna-se permeável à malha social. Por não ser mais 

responsável por seu próprio mecanismo de inibições, o indivíduo têm cada vez 

menos recursos para tomar consciência a fim de barrar ou transformar o que 

acontece na sociedade, ou seja, quando sujeito e objeto, indivíduo e sociedade 

tornam-se uma coisa só, ocorre a neutralização de forças que deveriam ser 

opostas.  

Na sociedade sem oposição, a contra regulação de forças entre id, ego e 

superego encontra-se truncada porque a repressão ocorre diretamente no id. 

Nessa neutralização de forças, ambos, indivíduo e sociedade, se enfraquecem. 

Assim, “a consciência, cada vez menos sobrecarregada de autonomia, tende a 

reduzir-se à tarefa de regular a coordenação entre o indivíduo e o todo. Essa 

coordenação é a tal ponto eficaz que a infelicidade geral decresceu, em lugar 

de aumentar”. (MARCUSE,1975, p. 101). Como o indivíduo passa a não 

oferecer resistência aos processo sociais, mas a desenvolver-se em 

conformidade a eles, a consciência como base para o despertar da autonomia 

converte-se em instrumento de convencimento. Afinal, como poderia o 

indivíduo reconhecer sua própria infelicidade sem a consciência capaz de 

despertar este julgamento?  

 

A felicidade envolve conhecimento: é a prerrogativa do animal rationale. 
Com o declínio da consciência, com o controle da informação, com a 
absorção do indivíduo na comunicação em massa, o conhecimento é 
administrado e condicionado. O indivíduo não sabe realmente o que se 
passa; a máquina esmagadora de educação e entretenimento une-o a 
todos os outros indivíduos, num estado de anestesia do qual todas as 
ideias nocivas tendem a ser excluídas. E como o conhecimento da 
verdade completa dificilmente conduz à felicidade, essa anestesia geral 
torna os indivíduos felizes. (MARCUSE, 1975, p. 102). 

 

A integração total do indivíduo à sociedade sem restrições furta do 

indivíduo exatamente a prerrogativa que poderia o definir como tal, a 

consciência. Com a apagamento da consciência, o indivíduo anestesiado 
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sequer consegue identificar o que acontece com ele. Com o apagamento das 

particularidades que padroniza o indivíduo e com a exclusão de caracteres 

destoantes da ordem niveladora, o engodo de convencimento quanto à 

felicidade acontece sem atritos.  Completa o autor: 

Sugerimos que a noção consciente da repressão predominante é 
obnubilada no indivíduo pela restrição manipulada de sua consciência. 
Esse processo altera o conteúdo de felicidade. O conceito denota uma 
condição mais-do-que-particular, mais-do que-subjetiva; a felicidade não 
está no mero sentimento de satisfação, mas na realidade concreta de 
liberdade e satisfação. (MARCUSE, 1975, p. 101). 

 

Para além da sensação individual daquilo que cada um expressa ser a 

felicidade para si, para além do julgamento particular quanto ao sentimento de 

satisfação, a felicidade só pode ser entendida em conjunto com a liberdade. 

Mas então como seria possível a felicidade numa sociedade não livre? 

Categoricamente, a felicidade não é possível numa sociedade não livre. Mas 

como esta verdade não é impedida de transparecer, é bom que seja distorcida 

na consciência do indivíduo. A sensação de felicidade numa sociedade não 

livre só é possível pela manipulação da consciência, que ao invés de ser capaz 

de julgar a repressão, a não liberdade concreta, passa por um processo 

delirante de convencimento de que seja possível haver felicidade na não 

felicidade, alterando o conteúdo daquilo que poderia vir a ser felicidade.  

O esvanecimento da consciência furta do indivíduo os elemento capazes 

de configurar a individuação, por isso, na sociedade administrada a 

individuação tende a acontecer de maneira falsa. Como se não bastasse, 

destituído de si mesmo, o indivíduo pseudoindividuado adere voluntariamente à 

repressão, que se justifica pela falsa sensação de felicidade na não felicidade 

social concreta. Esse processo de obliteração da consciência, de apagamento 

do indivíduo é uma expressão do processo de ofuscamento do ser.  

Para aprimorar o entendimento deste fenômeno, optou-se por 

estabelecer uma analogia com a definição biopsicológica do conceito de 

obnubilação, a fim de investigar o processo de obliteração da percepção do 

indivíduo moderno, que se manifesta na razão, emoção, sentidos, memória e 

consciência. Por definição, obnubilação significa “estado de apatia e torpor 

mentais, transtorno leve da consciência, em que se tornam difíceis as 

percepções”. (DORIN, 1978, p. 199). O termo obnubilado é sinônimo de 
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ofuscado, algo que se escureceu, que se tornou obscuro, turvo, como se visto 

por entre nuvens. Estar acometido por obnubilação indica estado de alteração 

da consciência, manifestada pela ofuscação da vista e escuridão do 

pensamento. De acordo com o Glossário de termos técnicos a obnubilação é 

uma alteração da consciência que se caracteriza pela diminuição da 

sensopercepção, lentidão da compreensão e da elaboração das impressões 

sensoriais. A obnubilação da consciência é também identificada pela 

deterioração do pensamento apontado pelo retardo em seu ritmo e curso, 

tornando-o incoerente e fragmentário. Podem ocorrer também danos na fixação 

e na evocação da memória, algum grau de desorientação, sonolência e, com 

frequência, surgem formas alucinatórias ou delirantes. Este estado de 

obnubilação pode se apresentar em graus variados, desde leve torpor até à 

instalação do coma. (NICOLAU e ROCHA, s.d.), 

A utilização de perspectivas distintas sobre definições do estado de 

consciência tem como objetivo cotejar e, portanto, ampliar a compreensão 

acerca do conceito. Se por um lado a medicina e a psicologia focalizam as 

respostas orgânicas sintomáticas dos estados mentais, por outro, mais 

abstrato, cabe à filosofia refletir acerca do estado geral da consciência dos 

homens. No limite, a patologia orgânica e a socialmente adquiria caminham 

lado a lado. Na sociedade unidimensional os limites entre realidade a 

alucinação se tornam cada vez mais tênues, fato que permite que até mesmo 

sintomas patológicos sejam integrados como estado natural e vice-versa. 

 É importante frisar que esta comparação das diferentes leituras sobre a 

obnubilação não tem como objetivo estabelecer uma definição pontual a 

respeito dos controversos estados de saúde mental, do que é patológico ou 

não, do que é saudável ou não. Ao contrário, sabendo-se que o funcionamento 

dos mecanismos sociais pode gerar respostas determinantes para a 

individuação, a exploração do termo obnubilado tem como objetivo estruturar a 

crítica a respeito do estado da consciência que paira na sociedade atual, a 

consciência desenvolvida sob o véu objetivo apropriado subjetivamente: a 

consciência obnubilada. 

Como estes dados tem muito a dizer a respeito do indivíduo moderno, 

no item seguinte dá-se continuidade à análise de questões relativas ao corpo e 

a sexualidade.   
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19. Miroslav Tichý, o corpo e a decrepitude da matéria 
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Com a finalização das observações acerca da modernidade, da 

experiência e da condição do indivíduo na atualidade, passa-se agora a 

examinar a maneira que este indivíduo se relaciona com o corpo, o próprio e o 

corpo dos demais. Neste tópico, os dados extraídos das fotografias é 

interpretado mediante o referencial teórico a fim de subsidiar a análise das 

situações que retratam o corpo, quais sejam: posições e movimentos corporais, 

partes e fragmentações corporais, representações do corpo pela mídia.  

A exposição dos elementos desta pesquisa permitiu perceber que o 

corpo é também assunto de destaque nas fotografias de Miroslav Tichý, tal 

como evidenciado na terceira categoria de análise e Tabela 3, apresentada no 

item 16.3, p.84. Por sua vez, as informações dispostas na Tabela 5 ressaltam 

que além de o corpo humano ser uma constante nas fotografias de Miroslav 

Tichý, há ênfase sobre situações que retratam, em especial: suas partes e 

fragmentações e representações do corpo pela mídia. Assim, considerando o 

número total de imagens analisadas (1.023 ou 100%), os dados indicam que o 

segundo e o terceiro motivos mais frequentes nas fotografias de Tichý 

pertencem à categoria corpos.  

Em relação ou segundo motivo mais abundante da amostra, a 

subcategoria partes, fragmentações (175 imagens ou 17,2% do total), é comum 

haver ocorrência de fotografias nas quais não há identificação da cabeça ou 

rostos das pessoas fotografadas. Frequentemente os retratos aparecem 

decapitados e de costas. Estes dados são indicativos da predominância de 

fotografias que expressam o corpo fragmentado em partes, da sobreposição 

das partes do corpo em detrimento do todo, da ausência de completude, do 

conjunto corporal. Embora o corpo seja fotografado sem cabeça e em partes, é 

possível inferir por meio das linhas, dimensões e vestimentas que as partes 

fotografadas são partes de corpos femininos. 

Em seguida, o terceiro conjunto mais frequente de imagens corresponde 

às fotografias da tela do televisor, que por esta razão foram incluídas na 

subcategoria corpos e mídia (91 fotografias, 8,9% das imagens totais). Este 

número considerável de fotografias da tela da televisão é indicativo de um 

aspecto importante da obra de Tichý: embora a grande maioria das fotografias 

tenha sido tomadas em ambientes externos, não foram encontradas fotografias 

de ambientes abertos retratando situações noturnas.  
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Este apontamento permite inferir que, se de fato os aparelhos 

fotográficos utilizados por Miroslav Tichý dependessem da luz do dia para 

funcionar, foi preciso encontrar alternativas que possibilitassem que esses 

aparelhos fotográficos fossem utilizados também à noite. Tichý assim o fez. 

Devido à pouca intensidade de luz no período da noite, a luz emitida pelo 

aparelho televisor foi a solução encontrada para permitir que o motivo 

permanecesse sendo buscado mesmo ao cair da luz natural. As soluções 

encontradas para impedir a interrupção da atividade fotográfica, além de 

revelar a intensa necessidade da produção artística em qualquer período do 

dia, reforça conjuntamente a fixação pela figura feminina, uma vez que essas 

fotografias do aparelho televisor também retratam prioritariamente mulheres. 

Embora não sejam muito numerosas em relação às demais, vê-se, nas 

imagens de posições e movimentos corporais (49 imagens ou 4,8% do total), 

que os corpos parecem estar desconfortáveis, desalinhados, estendidos, 

agachando, sentando, levantando, buscando algum objeto no chão. Esses 

movimentos corporais parecem indicar períodos que ligam a troca de uma 

posição para outra, os segundos nos quais naturalmente o corpo perde e 

retoma novamente o equilíbrio durante a troca de posições, movimentos 

transitórios. As posições corporais observadas além de indicar esses 

deslocamentos, remetem também a posições corporais associadas ao sexo. 

Esta afirmação justifica-se pelo número expressivo de fotografias que focalizam 

mulheres deitadas de frente ou de bruços, ou, em especial, situações nas quais 

as mulheres estão de joelhos e mãos apoiadas sobre o chão, posição que faz 

com que os quadris e nádegas apareçam em evidência. 

Na sequência, segue-se a análise crítica dos dados presentes nas 

fotografias de Miroslav Tichý a fim de interpretar as questões apontadas sobre 

o corpo, seu enaltecimento e depreciação na modernidade. A fim de compor a 

exploração de forma organizada, propõe-se o tratamento dos temas nos 

seguintes tópicos: 19.1 O amor-ódio pelo corpo; 19.2 Padronização e 

endurecimento; 19.3 A separação dos corpos e a enunciação do indivíduo; 19.4 

A incompletude do indivíduo, o outro e a regressão psíquica, 19.5 O flagelo do 

corpo e a mutilação.  
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19.1 O amor-ódio pelo corpo  

 

Em um dos fragmentos finais da Dialética do esclarecimento 

denominado Interesse pelo corpo, Horkheimer e Adorno (1985) exploram o 

modo como os instintos e paixões humanas recalcados e desfigurados pela 

civilização acarretam uma espécie de mutilação que afeta as relações sociais 

estabelecidas bem como a relação do sujeito com seu próprio corpo e com o 

corpo dos demais. Sucede que “quando a dominação assume completamente 

a forma burguesa mediatizada pelo comércio e pelas comunicações e, 

sobretudo, quando surge a indústria, começa a se delinear uma mutação 

formal”. (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 192). Como tem sido explicitado, 

o advento da modernidade ocasionou uma série transformações positivas e 

negativas. O que caracteriza esta mutação formal, esta mutilação a que o 

corpo é exposto é sua transformação em objeto, é sua conotação 

secundarizada, seu lugar de inferioridade em relação ao espírito.  

Do mesmo modo que a divisão social das atividades humanas permitiu a 

especialização de áreas específicas e o consequente avanço do conhecimento 

científico, técnico e tecnológico e garantiu ao homem moderno uma vida mais 

segura e confortável, a cisão cultural que distinguiu atividades nobres de 

atividades braçais ocasionou a divisão entre espírito e corpo, na qual o corpo 

foi sujeitado à inferioridade.  

  A cisão entre corpo-espírito presente na modernidade suscita, portanto, 

uma interpretação paradoxal: 

 

O amor-ódio pelo corpo impregna toda a cultura moderna. O corpo se 
vê de novo escarnecido e repelido como algo inferior e escravizado, e, 
ao mesmo tempo, desejado como o proibido, reificado, alienado. É só a 
cultura que conhece o corpo como coisa que se pode possuir; foi só 
nela que ele se distinguiu do espírito, quintessência do poder e do 
comando, como objeto, coisa morta, ‘corpus’. (HORKHEIMER e 
ADORNO, 1985, p. 191).   

 

O resultado histórico e cultural da cisão entre corpo e espírito é 

responsável pela referida mutação formal que transforma o corpo em objeto e o 

caracteriza como coisa morta. Mas, ao se transformar em objeto, ao mesmo 

tempo que o corpo é inferiorizado também passa a atrair afetos e poderes 
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sobre si, visto que um objeto que conjura poder e desejo pode se transformar 

em algo a ser possuído. Esta conotação dúbia interpreta o corpo como alvo de 

amor e ódio, objeto de concomitante atração e repulsa.  

Ocorre que, como o desenrolar histórico e cultural traçam um percurso 

irreversível, uma vez que o corpo é convertido em coisa morta “não se pode 

mais reconverter o corpo físico no corpo vivo. Ele permanece um cadáver, por 

mais exercitado que seja. A transformação em algo de morto, que se anuncia 

em seu nome, foi uma parte desse processo perene que transformava a 

natureza em matéria e material”. (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 192 - 

193). No decurso da história, a dominação da natureza e sua consequente 

transformação em matéria e material foram necessárias para a fundação e 

aprimoramento da civilização e do indivíduo. Como a dominação das forças 

devastadoras da natureza externa e das forças não menos destruidoras da 

natureza interna dos instintos humanos foi fundamental para sobrevivência da 

espécie, o corpo localiza-se como alvo de duplo ataque: ora pela ameaça de 

destruição frente à força da natureza, ora pela ameaça de aniquilação social.  

Uma vez que ambas as naturezas nunca são integralmente dominadas, 

o espaço assumido pelo corpo foi reduzido à simples matéria dissociada do 

espírito. O corpo reduzido à mera materialidade dissociada do espírito assume 

um lugar subalterno, assim como o espírito, porque esta cisão enfraquece a 

ambos. Isolados, corpo e espírito expressam ao mesmo tempo tanto a 

fragilidade física, porque perene, quanto a consciência culpada, uma vez que o 

espírito não pode existir sem sua morada. Cindidos e reduzidos ao mínimo, a 

dicotomia corpo-psique remonta à fragilidade, à constante ameaça de 

destruição, tanto pela natureza externa quanto interna.  

De acordo com Crochík (2000, p. 32-33) “A continuidade da prisão ao 

reino da necessidade, contudo, mantém-se no aprisionamento do espírito no 

corpo, por uma vertente, e do corpo no espírito, por outra”. A lógica de 

reprodução material da vida resulta num paradigma que ultrapassa a cisão 

entre corpo e espírito. Se a distinção entre trabalho intelectual e trabalho 

manual ainda garantia certa autonomia do intelecto, na sociedade de 

monopólios tanto o corpo quanto a mente passam a ser instrumentos 

dominados. Se o trabalho é trabalho alienado, nem corpo nem mente se safam 

desta condição. 
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No princípio de desempenho que rege a sociedade atual “o corpo 

resistente à exaustão do trabalho, à condução dos negócios e aos prazeres 

sexuais deve ser o modelo a ser imitado”. (CROCHÍK, 2000, p. 39). Na 

sociedade atual, para além do corpo máquina, do corpo mercadoria, há o 

adicional do apelo à integração. Como sabe-se, a imitação de exemplos é um 

momento importante da constituição do indivíduo, porém, é preciso imitar para 

poder aprender a diferençar-se. A imitação, portanto, deve ser apenas um 

momento deste processo pois, para que a individuação ocorra, é preciso haver 

também o momento em que o eu se diferencia do modelo imitado. Na 

sociedade unidimensional o momento da diferenciação não ocorre, então, com 

o engodo do convencimento, o modelo de corpo-objeto a ser imitado, 

padronizado, adestrado, triunfa sem oposição.  

 

19.2 Padronização e endurecimento 

 

A presença da mídia e das propagandas publicitárias exercem papel 

determinante na sociedade atual para criar, divulgar e pressionar o surgimento 

de modelos a serem imitados. A manipulação desses ídolos de plantão – 

sempre substituíveis – reforça a todo momento o padrão a ser reproduzido. 

Distanciar-se desse molde enraizado e constantemente reforçado não é tarefa 

fácil, pois, para que isso ocorra é preciso investir, e muito, numa [...] “formação 

para a sensibilidade, que vai além da adaptação e representa a possibilidade 

da experiência”. (CROCHÍK, 2011 b, p. 230). O cultivo da sensibilidade como 

forma de garantir a experiência depende da possibilidade de resistir, contrariar 

os padrões de conduta e beleza imposto pela pressão social e reforçado pela 

mídia.  

Congruentemente à manipulação do desejo, aumentam os serviços 

oferecidos para atendê-los. São inúmeros os pacotes promocionais que 

divulgam retiros espirituais, cursos de liderança, academias de ginástica, 

cremes anti-idade, novidades alimentícias orgânicas, sorrisos de diamante e 

uma série de outros produtos oferecidos para colocar ao alcance todos – que 

possam pagar – o equilíbrio, bem-estar, saúde e beleza. Mas, a variedade de 

oportunidades e ofertas de comercialização da força, da beleza e do bem estar 

não necessariamente são sinônimo de saúde. A especialização destas técnicas 
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e serviços atuam de forma eficaz no processo de padronização da 

humanidade. O aumento do número de agências que oferecem combos do 

bem estar promovem inúmeras ofertas facilitadas e ampliam assim a 

possibilidade de todos se tornarem como todos. O parcelamento de 

mensalidades – que por fim acabam durando mais que a volta dos pneus 

abdominais – ao mesmo tempo que facilitam à todos o acesso à aparência de 

quem acabou de voltar das férias de um spa em Aruba, denunciam o quão 

longínquas são essas férias em Aruba.  

Como completa Crochík: 

 

Por serem basicamente corpos padronizados, não retêm o que os 
particulariza e permite sua beleza como vida. O movimento do andar, 
dos gestos, que podem expressar a sensibilidade e a sensualidade, 
tornam-se artificiais como os apresentados pelos modelos em desfiles. 
(CROCHÍK, 2011 b, p.238). 

 

Os corpos padronizados aniquilam a beleza das diferenças de mesmo 

modo que a perda da individualidade expressa-se na materialidade idêntica dos 

corpos. O corpo padrão é um arcabouço que expressa o indivíduo padrão. Por 

esta razão: [...] “o prazer e o potencial da expressividade do corpo, que podem 

denunciar o sofrimento existente, não devem ser negados, mas refletidos”. 

(CROCHÍK, 2000, p. 28). Essa aparência de férias eternas posto eu nunca 

chegam a acontecer além de ser um apelo artificial para a fuga da angústia, 

exaure a expressividade natural particularizada dos corpos. O que é vendido 

como bem-estar é a mais caricata forma do mal estar que paira na consciência 

e corpo dos homens.  

 

19.3 A separação dos corpos e a enunciação do indivíduo 

 

A fim de dar continuidade à interpretação dos temas sobre o corpo, 

apresenta-se agora questões relativas ao adiamento do desejo, à pulsão, à 

importância de seu refreamento e a relação do corpo com o processo de 

enunciação do indivíduo. A interpretação de Crochík da psicanálise freudiana 

favorece o entendimento acerca do adiamento de desejo como fator 

determinante para constituição da civilização: “se o homem troca parcela de 

seu prazer pela vida em segurança, a civilização não tem compensado mais 
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tarde a realização adiada do desejo”. (CROCHÍK, 2011b, p. 231). Como sabido, 

quando os desejos são negados, não necessariamente significa que eles 

tenham sido eliminados de forma definitiva. Por isso, o abandono dos desejos 

deve ser temporário para que possam ser melhor compreendidos e elaborados. 

Mas, a civilização e o esclarecimento, que pressupõem o adiamento do desejo 

para que não haja regressão à lei da selva, têm protelado a satisfação do 

desejo para o dia de São Nunca.  

Inicialmente, nos primórdios da infância, o bebê é guiado pela pulsão, 

que orienta tanto suas vontades quanto a manutenção de sua vida. Para que o 

processo de desenvolvimento da sexualidade transcorra de modo saudável é 

preciso que as necessidades e o objeto da pulsão sejam alteradas ao longo da 

maturação. Conforme interpreta Crochík: 

 

 A pulsão é definida pela psicanálise como a representante psíquica de 
necessidades somáticas, isto é, corporais. A vida relacionada à 
reprodução dos atos, para satisfazer as necessidades, é rompida 
quando novas representações podem ser dadas àquelas necessidades. 
É isso que permite a flexibilidade humana na constituição do indivíduo. 
(CROCHÍK, 2000, p. 32). 

 
 

Se inicialmente o bebê se comporta compulsivamente para 

representação e satisfação de suas necessidades somáticas corporais, para 

que a criança se desenvolva satisfatoriamente é preciso que a pulsão seja 

constantemente rompida e reelaborada. É nesse processo cíclico de 

flexibilização da pulsão, da transformação das necessidades e da busca por 

um novo o objeto que o ocorre a descoberta de um mundo ao redor. A 

descoberta de que existe algo para além do Ego é o primeiro passo para a 

constituição do sujeito, uma vez que, simultaneamente, esse despertar vem 

acompanhado da descoberta de um Eu dissociado do mundo.  

Complementa o autor: “Esse refreamento da pulsão, que permite a 

particularização do objeto, é o que lhe dá um sentido e a distingue da 

compulsão. Esta não se relaciona com objetos particulares, e assim impede a 

própria individuação”. (CROCHÍK, 2011b, p. 239). Por mais comum que seja a 

compulsão nos estágios iniciais da vida, num determinado momento é preciso 

que ela se transforme. Por isso, a pulsão infantil originária deve sofrer um 

refreamento que permita ao sujeito a particularização do objeto de desejo, isto 



144 
 

é, ao invés de desejar compulsivamente a satisfação das necessidades, o 

desejo deve receber um alvo particularizado. Se o bebê não passar pelo 

processo de particularização do objeto, se a compulsão imperar sobre o 

refreamento da pulsão, processo de individuação pode acontecer de forma 

truncada. Enquanto a compulsão mantém seu caráter infantil por não 

estabelecer distinção entre sujeito e objeto, é justamente no refrear da pulsão 

que se estabelece a separação entre o eu e o outro, momento fundante na 

constituição do indivíduo.  

Este momento é fundamentalmente importante porque “a alienação 

espacial, a separação no espaço, permite a delimitação dos corpos; essa 

separação como eu corporal é a própria base do indivíduo”. (CROCHÍK, 2011b, 

p. 242). O bebê só passa a entender que ele e sua mãe são coisas distintas à 

medida que ocorre esse distanciamento espacial entre os corpos. Por esta 

razão, “a separação dos corpos enuncia o indivíduo”. (CROCHÌK, 2011 b, p. 

243). Se inicialmente o bebê é um ser social constituído em conjunto com sua 

mãe, essa separação corporal é a base para configuração do Eu. 

Originalmente, o indivíduo começa a constituir-se como tal ao separar-se 

corporalmente de sua mãe.  

 

19.4 A incompletude do indivíduo, o outro e a regressão psíquica  

 

No decurso do longo e paradoxal processo de individuação, ocorre que, 

mais tarde “o desespero do desejo da completude que é buscado no outro 

remete ao conhecimento da incompletude individual”. (CROCHÍK, 2011 b, p. 

240). Ao separar-se da mãe, o bebê é marcado por uma enorme sensação de 

perda, prolongando essa sensação por fases posteriores da vida. O adulto, 

então, passa a procurar no outro reminiscências da sensação dessa 

completude perdida. Assim, “o ímpeto da regressão psíquica percorre o 

caminho inverso do desenvolvimento do eu; busca refúgio em etapas 

pretéritas, através de mecanismos que permitam iludir melhor o sofrimento que 

a ocasiona”. (CROCHÍK, 2000, p. 32 - 33). Como amadurecer é um processo 

turbulento, a regressão à etapas anteriores do desenvolvimento ocorre a fim de 

tentar resgatar reminiscências das sensações de prazer que o sujeito tinha 

durante as diferentes fases do desenvolvimento de sua sexualidade. Como 
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este tema será explorado com maiores detalhes adiante, por hora é importante 

apenas frisar o papel determinante do corpo no processo de desenvolvimento e 

constituição do indivíduo e sua relação com a sexualidade.  

 

19.5 O flagelo do corpo e a mutilação  

 

Nos tópicos deste item procurou-se explorar as diferentes leituras do 

corpo na modernidade, o corpo como objeto de amor e ódio, o apelo 

mercadológico de sua padronização, a relação da sexualidade com o processo 

de constituição do indivíduo. Neste tópico, analisa-se a relação do corpo com a 

formação da sociedade burguesa, que secundariza o corpo à condição de 

objeto, expondo-o assim, à fragilidade e deterioração. A formação da 

sociedade burguesa, constituída sob o signo da ameaça de destruição explica 

porque: 

O corpo frágil, o corpo disforme, o corpo sem controle das emoções, 
pagam o preço do progresso sobre o controle do corpo. Eles recordam 
a possibilidade de uma vida sem poder, sem dominação; a felicidade de 
poder viver sem ser ameaçado pela fome e pela violência dos desejos 
alheios. (CROCHÍK, 2000, p. 41).  

 

A negligência e escravização histórica do corpo pode ser camuflada 

apenas até certa medida. A violência à qual o corpo é submetido para suscitar 

toda sorte de cobiça, invariavelmente regressa para cobrar seu quinhão. Esse 

preço alto a ser pago recai sobre a concretude do corpo, sua natureza 

orgânica. A benfazeja civilizatória ao mesmo tempo que oferece uma vida mais 

segura e confortável, aprisiona à uma constante ameaça de destruição, porque, 

o corpo dos desejos é também o corpo da fome. “O corpo que pudesse 

expressar os sentimentos – eles mesmos produtos da relação natureza-cultura 

– poderia servir como crítica ao sofrimento existente”. (CROCHÍK, 2011 b, p. 

243). Subjugado ao limite de sua constituição orgânica, o corpo já não pode 

mais expressar como crítica o sofrimento. Ao contrário disso, a sociedade 

administrada investe nas mil e uma formas de mascarar esse sofrimento, 

embora saiba-se que a infinidade de maquiagens – concretas ou fantasiosas – 

já não são mais suficientes para isso. Se por um lado as técnicas empregadas 

para o embelezamento do corpo conseguem algum êxito, por outro, não 

deixam de revelar sua crescente opacidade, padronização. Como o corpo 
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endureceu-se a ponto de ser incapaz de expressar sentimentos e tampouco a 

beleza em sua natureza verdadeira, tratou-se então de aprimorar as novas e 

mais eficazes formas de disfarce. 

 

A conversão histérica, definida pela psicanálise, caminhava nesse 
sentido: o corpo com funções alteradas pelo sofrimento psíquico. Se 
outrora o sofrimento corporal era denúncia da repressão social, hoje os 
corpos belos e saudáveis expressam o sofrimento coletivo: o mal-estar 
que paira como consciência. (CROCHÍK, 2011 b, p. 243). 

 

Se outrora a psicanálise pode definir a histeria pela resposta patológica 

do corpo frente a somatização do sofrimento da repressão social, na sociedade 

da integração total a beleza padronizada tornou-se então a expressão exata do 

sofrimento moderno. É precisamente desta maneira que, pouco a pouco, o 

sistema vai imputando marcas intrínsecas no corpo e consequentemente, no 

processo de individuação: 

 

Os traços radicalmente individuais e irredutíveis de uma pessoa são 
sempre duas coisas numa só: o que não foi totalmente capturado pelo 
sistema dominante e sobrevive para sorte nossa e as marcas da 
mutilação que o sistema inflige à seus membros”. (HORKHEIMER e 
ADORNO, 1985, p. 198 - 199).  

 

O que ainda é possível existir de características individuais são produto 

do quanto o indivíduo conseguiu resistir às determinações da sociedade 

somado às marcas das mutilações daquilo que ele não conseguiu resguardar 

como próprio, sucumbindo à integração. Como resultado, o indivíduo moderno 

é, sobretudo, um Eu capenga, expressão onírica de algo que poderia ser mas 

no entanto não é, o indivíduo moderno é a promessa de algo melhor para um 

futuro que nunca chega. E como metáfora deste circo dos horrores, 

prosseguem os autores: 

 

Os traços do cãozinho representam ainda, como os saltos desajeitados 
do corcunda, a natureza mutilada, enquanto a indústria de massa e a 
cultura de massa já aprenderam a preparar tanto os corpos dos animais 
de criação quanto o dos homens segundo métodos científicos. As 
massas uniformizadas estão tão pouco conscientes de sua própria 
transformação, da qual no entanto participaram tão convulsivamente, 
que não precisam mais de uma exibição simbólica dessa 
transformação. (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 206). 
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Como os métodos científicos de hoje seguem obtendo êxito na tarefa de 

condicionar o corpo à padronização generalizada convertendo esse show de 

horrores num espetáculo aceito, a caricata exibição circense de outrora perdeu 

seu espaço. Se outrora o cãozinho e o corcunda representavam de forma 

simbólica o adestramento e a deformidade, hoje, as massas uniformizadas sem 

consciência expressam sem perceber a mutilação generalizada dos corpos, 

cônscios de que o que têm a exibir é tudo o que há de Bom, Belo e Verdadeiro. 

Theodor W. Adorno encontra em Samuel Beckett uma analogia 

interessante que permite aprimorar a reflexão sobre o assunto:  

 

A crise histórica do indivíduo tem hoje por hoje seu limite no indivíduo 
biológico, que é seu cenário. Assim, em Beckett a troca de situações 
que se vão produzindo sem resistência dos indivíduos termina nos 
obstinados corpos aos quais regressam. (ADORNO,1961/ 2003 b, p. 
289).   

 

Regredido ao limite de seu arcabouço estrutural, a crise do indivíduo 

expressa-se, sobretudo, no corpo. Esse indivíduo, que pouco pode ser para 

além de sua estrutura concreta, expressa no corpo seu regresso à mera 

existência orgânica, à frágil materialidade corpórea, à decomposição, à 

mutilação, à insuperável decrepitude.  

Algumas outras questões relativas ao corpo e à sexualidade voltam a se 

mostrar presentes nas fotografias de Tichý, por isso continuam a ser 

exploradas no próximo item. 
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20. Miroslav Tichý, os objetos e a sexualidade 
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É sabido que as fotografias de Tichý podem ser interpretadas de 

múltiplas maneiras e receber uma série de leituras distintas. A presença 

marcante de diferentes objetos em inúmeras situações fotografadas chamou 

atenção para interpretação do significado dos mesmos. Este é o objetivo deste 

tópico. 

A Tabela 5 indica que, comparativamente às demais categorias, os 

objetos são menos frequentes. Porém, a compilação dos dados mostrou que, 

embora menos frequentes em número de fotografias, é a categoria de análise 

que contém o maior número de subcategorias: sete. Nessa medida, é o 

conjunto de informações que justifica a relevância de interpretá-las. 

Conforme evidenciado e descrito, a quarta categoria de análise, com as 

informações dispostas na Tabela 4 (apresentada no item 16.4, p. 88) reforça 

um dado interessante já indicado a respeito das fotografias de Miroslav Tichý: 

todos os objetos encontrados, quando não aparecem sozinhos em cena, 

retratam, sobretudo, mulheres portando diferentes objetos. Dentre eles vê-se: 

cigarros, sorvetes e pirulitos; bicicletas; vassouras, lenhas e bastões; carrinhos 

de bebê; objetos íntimos; flores; esculturas e instrumentos musicais.  

Como as categorias elaboradas são mutuamente excludentes, foram 

consideradas na categoria pessoas apenas mulheres que não estejam 

portando nenhum objeto e na categoria corpos apenas imagens de corpos, não 

de sua reprodução artística, embora as esculturas e instrumentos musicais 

encontrados nas fotografias remetam instantaneamente às formas corporais 

femininas. A opção de selecionar situações que contenham algum objeto em 

cena e distingui-las na categoria objetos justifica-se pois, em conjunto, os 

objetos analisados apresentam distintas conotações interessantes. 

A combinação e interpretação dos objetos aparentes nas fotografias de 

Miroslav Tichý permitiu concluir que a presença destes objetos portados por 

mulheres não acontece por acaso. Em separado, cada fotografia parece conter 

um objeto aleatório, mas, a análise do conjunto de fotografias sobre os objetos 

é indicativa de que estes objetos aparecem em cena associados ao prazer, ao 

sexo e à sedução. Por esta razão, as subcategorias foram elaboradas de 

acordo com a presença de objetos relacionados: à estimulação das zonas 

erógenas corporais; ao mistério que envolve a origem da vida; ao erotismo dos 

objetos íntimos; à conquista e sedução; às formas corporais.  
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O conjunto de situações fotografadas incluídas nas três primeiras 

subcategorias (a, b, c) reúne diferentes objetos unidos por uma mesma 

característica: à busca de prazer corporal.  

A curiosa diversidade de teorias do nascimento acerca da proveniência 

dos bebês (d), de modo geral, servem para camuflar ou para explicar de modo 

didático a forma como os bebês chegam ao mundo. Essa diversidade de 

explicações sobre a cegonha, o repolho ou a saída dos bebês pelo umbigo da 

mãe servem, a rigor, para protelar esclarecimentos constrangedores acerca da 

gestação, uma vez que os bebês só podem existir se houver sexo.  

Na subcategoria sobre objetos íntimos (e) encontra-se prioritariamente 

sutiãs e bolsas femininas. Quanto aos sutiãs fotografados, dispensa-se a 

descrição a respeito do caráter erótico da peça. Quanto às bolsas femininas, 

pode-se dizer que elas contém, metaforicamente, o segredo da mulher. 

Dificilmente pode ter havido alguma criança que não tenha ouvido de sua mãe: 

- “Bolsas são lugares de objetos importantes, por isso crianças não devem 

mexer”. Esse imaginário da proibição, que tem como objetivo resguardar 

objetos importantes e secretos pode simbolizar o erotismo que envolve o objeto 

em questão.  

As fotografias de flores (f), embora não tenham conotação erótica 

deliberada, podem simbolizar a conquista, a beleza.  

Por último, as fotografias de esculturas e instrumentos musicais (g) 

remetem instantaneamente à forma do corpo feminino. Houve o 

questionamento se não seria melhor ter incluído estas fotografias na categoria 

corpo, mas, como as categorias são mutuamente excludentes e tornou-se 

evidente que o conjunto das fotografias sobre objetos reúnem diversificadas 

conotações relacionadas ao prazer, pareceu coerente reuni-las, por isso, nesta 

nova categoria. 

Esta quarta e última parte da pesquisa, portanto, tem como objetivo 

dispor elementos teóricos para analisar a presença e conotação dos distintos 

objetos nas fotografias de Miroslav Tichý. Para tanto, recorre-se, em primeiro 

lugar, aos estudos de Freud sobre as fases do desenvolvimento da sexualidade 

infantil e os comportamentos adultos regredidos à elas na ânsia de reviver 

prazeres pretéritos. Na sequência analisa-se criticamente os prismas da 

sexualidade na sociedade administrada. Os temas desenvolvidos neste tópico 
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são tratados mediante a seguinte lógica de apresentação: 20.1 As três fases do 

desenvolvimento sexual; 20.2 A fixação; 20.3 O pré-prazer; 20.4 As 

implicações filosóficas e sociológicas da teoria freudiana; 20.5 As novas e mais 

eficazes formas de repressão. 

 

20.1 As três fases do desenvolvimento sexual 

 

Sigmund Freud, em estudo denominado Três ensaios sobre a 

sexualidade infantil (1905), descreve detalhadamente as origens da 

sexualidade e as diferentes fases do desenvolvimento sexual na infância.  A 

descoberta de Freud, polêmica à época, desvenda que nos primeiros anos de 

vida a criança começa a desenvolver caracteres que orientarão a organização 

do desenvolvimento sexual durante toda a vida.  

Para realizar estes estudos, Freud analisou psicanaliticamente os 

distúrbios de pacientes adultos retrocedendo à infância para poder 

compreender de que maneira algumas falhas no desenvolvimento da 

sexualidade poderiam ocasionar os distúrbios neuróticos que, muitas vezes, 

resultavam em patologias físicas.  

Por meio do método psicanalítico, portanto, Freud identificou os 

componentes da pulsão sexual nos primórdios da existência humana, 

organizando em três fases organização sexual infantil. A primeira delas é 

denominada fase oral, a segunda, fase sádico-anal e a terceira, fase fálica: “a 

primeira é própria do período de lactância, a segunda pertence à breve 

florescência da atividade sexual por volta do quarto ano de vida, e somente a 

terceira corresponde ao onanismo da puberdade, amiúde o único a ser levado 

em conta”. (FREUD, 1996a, p. 177-178). Ao rastrear essas origens da pulsão 

sexual Freud descobre que a busca de prazer nasce, num primeiro momento, a 

partir da reprodução de uma satisfação experimentada em conjunto com a 

necessidade de nutrição orgânica:  

 

A primeira e mais vital das atividades da criança - mamar no seio 
materno (ou em seus substitutos) - há de tê-la familiarizado com esse 
prazer. Diríamos que os lábios da criança comportaram-se como uma 
zona erógena, e a estimulação pelo fluxo cálido de leite foi sem dúvida a 
origem da sensação prazerosa. A princípio, a satisfação da zona 
erógena deve ter-se associado com a necessidade de alimento. A 
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atividade sexual apóia-se primeiramente numa das funções que servem 
à preservação da vida, e só depois torna-se independente delas. 
(FREUD, 1996a, p. 171). 

 

O bebê vive as primeiras experiências relacionadas ao prazer em seu 

primeiro dia de vida. O toque dos lábios da criança no seio da mãe para sugar 

o leite está associado à atividade vital da mamada e é acompanhada da 

sensação posterior de saciedade decorrente deste ato. Sendo assim: 

 

A primeira dessas organizações sexuais pré-genitais é a oral, ou, se 
preferirmos, canibalesca. Nela, a atividade sexual ainda não se separou 
da nutrição, nem tampouco se diferenciaram correntes opostas em seu 
interior. O objeto de uma atividade é também o da outra, e o alvo sexual 
consiste na incorporação do objeto - modelo do que mais tarde irá 
desempenhar, sob a forma da identificação, um papel psíquico tão 
importante. (FREUD, 1996a, p. 187). 

 

A origem da sensação de prazer inicialmente encontra-se relacionada 

com a necessidade de preservação da vida, mas, posteriormente, quando a 

criança passa à fase em que já pode ingerir e mastigar alimentos, ocorre então 

a dissociação da necessidade vital de ingestão de alimentos da busca pelo 

prazer advindo do toque dos lábios. Por conta desta dissociação, a criança 

tenta reviver experiências que remontam à este prazer adotando algum objeto 

externo para que possa sugá-lo, de modo a tentar renovar a forma de obtenção 

de prazer de modo distinto. Para facilitar o acesso a este objeto externo, 

comumente a escolha é direcionada à uma parte do próprio corpo, o próprio 

polegar ou outra parte, assim: “o chuchar, no qual a atividade sexual, desligada 

da atividade de alimentação, renunciou ao objeto alheio em troca de um objeto 

situado no próprio corpo”. (FREUD, 1996a, p. 187). Esta reorganização da 

localização do objeto de prazer é muito importante no desenvolvimento da 

sexualidade infantil, uma vez que a criança liberta-se do objeto alheio ao 

encontrar em si mesma a forma de obtenção de prazer. 

Estando liberta da sensação de obtenção de prazer antes relacionada ao 

corpo alheio, posteriormente, por volta dos 4 anos de idade, a criança passa 

por uma segunda fase pré-genital, a denominada “fase de organização sádico-

anal”. (FREUD, 1996a, p. 187). Durante a fase sádico-anal:  
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As crianças que tiram proveito da estimulabilidade erógena da 
zona anal denunciam-se por reterem as fezes até que sua 
acumulação provoca violentas contrações musculares e, na 
passagem pelo ânus, pode exercer uma estimulação intensa na 
mucosa. Com isso, hão de produzir-se sensações de volúpia ao 
lado das sensações dolorosas. (FREUD, 1996a, p.175).  

 

Tendo perdido o seio materno mas ainda direcionando a obtenção de 

prazer no próprio corpo, a segunda fase de organização pré-genital caracteriza-

se pela mescla da sensação de dor e prazer, como pertinentemente expressa 

sua nomenclatura. 

Para que seja possível compreender as características da terceira fase 

da organização da sexualidade descrita por Freud, a título de síntese, 

apresenta-se a seguinte citação do autor que descreve de modo resumido a 

passagem entre as três fases: 

 

Numa primeira fase, muito precoce, o erotismo oral fica em primeiro 
plano; uma segunda dessas organizações “pré-genitais” caracteriza-se 
pela predominância do sadismo e do erotismo anal; somente numa 
terceira fase (desenvolvida na criança apenas até a primazia do falo) é 
que a vida sexual passa a ser determinada pela contribuição das zonas 
genitais propriamente ditas.  (FREUD, 1996a, p. 220). 

 

Como o passar dos anos, a criança progride do auto erotismo à 

localização de um alvo externo à seu corpo para buscar a satisfação de suas 

necessidades corporais. Primeiramente, o despertar da terceira fase, “nas 

crianças tanto de sexo masculino quanto feminino, está ligada à micção 

(glande, clitóris) [...] (FREUD, 1996 a, p. 176). Embora os primeiros indícios do 

prazer estejam relacionados à micção, o ápice do desenvolvimento da terceira 

fase de organização sexual está relacionada ao desenvolvimento anatômico 

dos órgãos sexuais na puberdade. Por isso, esse terceiro período do 

desenvolvimento infantil é denominado “fase fálica” (FREUD,1996 b, p.194). 

Como é possível notar, a nomeação desta fase remete à descoberta do falo, 

ou, a descoberta da ausência do falo no caso das meninas.  
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20.2 A fixação 

 

A descrição das três fases do desenvolvimento sexual teve como 

objetivo introduzir alguns elementos da teoria freudiana para que seja possível 

sublinhar, a partir de agora, outros elementos significativos para composição da 

análise desta pesquisa. Um desses elementos refere-se à forma como: “cada 

passo nesse longo percurso de desenvolvimento pode transformar-se num 

ponto de fixação, cada ponto de articulação nessa complexa montagem pode 

ensejar a dissociação da pulsão sexual [...]”. (FREUD, 1996 a, p. 222). Neste 

longo e complexo percurso de desenvolvimento da sexualidade é possível que 

algumas das fases tenham se tornado mais marcante do que outras. A busca 

pela recordação do prazer corporal vivido nessas fases pode ocasionar 

comportamentos durante a maturidade que procuram reproduzir essas 

sensações. Essa busca incessante a repetitiva para reviver prazeres pretéritos 

manifestam-se na forma de fixação. A fixação nada mais é do que um 

comportamento repetitivo que busca fazer reviver a sensação de um prazer 

vivenciado no passado. Esse comportamento adulto pode ser expressado de 

muitas maneiras: 

 

Nem todas as crianças praticam esse chuchar. É de se supor que 
cheguem a fazê-lo aquelas em quem a significação erógena da zona 
labial for constitucionalmente reforçada. Persistindo essa significação, 
tais crianças, uma vez adultas, serão ávidas apreciadoras do beijo, 
tenderão a beijos perversos ou, se forem homens, terão um poderoso 
motivo para beber e fumar. (FREUD, 1996 a, p.171-172).  

 

Concessões épicas à parte - em perdão ao ilustre doutor - pode-se dizer 

que o vício de manter a boca ocupada com toda sorte de objetos ou situações 

correspondem à fixações que procuram remontar ao prazer obtido por 

intermédio da estimulação da zona erógena da boca como simulacro de 

sensações obtidas na fase oral infantil. Como exemplo atuais, pode-se citar o 

hábito de beber ou fumar praticado tanto por homens como por mulheres, a 

mania de roer as unhas ou a extremidade dos lápis. 
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20.3 O pré-prazer  

 

Tendo explicitado o mecanismo da fixação, passa-se agora a outro 

elemento importante para que seja possível dar sequência à reflexão. Como 

notou-se, para descrever a sexualidade infantil, Freud estabeleceu uma 

distinção de ordem física baseada nos caracteres corporais ao denominar 

como “pré-genitais às organizações da vida sexual em que as zonas genitais 

ainda não assumiram seu papel preponderante” (FREUD, 1996 a, p. 186). 

Acontece que, com o desenvolvimento das genitais, as zonas pré-genitais 

passam a ocupar papel menos significativo do decurso do desenvolvimento de 

sexualidade:  

Não me parece injustificável fixar através de uma denominação essa 
diferença de natureza entre o prazer advindo da excitação das zonas 
erógenas e o que é produzido pela expulsão das substâncias sexuais. O 
primeiro pode ser convenientemente designado de pré-prazer, em 
oposição ao prazer final ou prazer de satisfação da atividade sexual. O 
pré-prazer, portanto, é o mesmo que já pudera ser produzido, embora 
em menor escala, pela pulsão sexual infantil; o prazer final é novo e, 
portanto, provavelmente está ligado a condições que só surgem na 
puberdade. (FREUD, 1996 a, p. 199). 

 

A chegada da puberdade funda então novas possibilidades nos termos 

da satisfação sexual. Se a pulsão sexual infantil encerrava-se na obtenção de 

prazer através da excitação das zonas erógenas, na puberdade, a obtenção de 

prazer é dividido em dois momentos distintos: o pré-prazer, que corresponde à 

excitação das zonas erógenas tal como já experimentado nos primeiros anos 

de vida, mais o acréscimo do que Freud denominou como prazer final ou 

prazer de satisfação sexual, produzido pela expulsão das substâncias sexuais. 

Como é possível compreender, o pré-prazer, portanto, é ou deveria ser um 

estágio preparatório para obtenção do prazer final sexualmente satisfatório. 

Mas, na passagem da infância para a puberdade, período onde também 

ocorre a descoberta da possibilidade de transposição entre o pré-prazer e o 

prazer final, pode ocorrer que: 

Do mecanismo em que está incluído o pré-prazer pode resultar, 
evidentemente, um perigo para a consecução do alvo sexual normal, 
perigo este que surge quando, em algum ponto dos processos sexuais 
preparatórios, o pré-prazer se revela demasiadamente grande e 
pequena demais sua contribuição para a tensão. (FREUD, 1996 a, 
p.200).  
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Quando o processo de excitação sexual não é levado adiante, o pré-

prazer assume o lugar do prazer final, e assim, o que era para ser uma ação 

preparatória se converte em ação final. “Quando a isso vem ainda somar-se 

fatores que promovem a fixação, é fácil surgir em época posterior da vida uma 

compulsão que resiste à incorporação desse pré-prazer específico num novo 

contexto”. (FREUD, 1996 a, p. 200). Uma vez que as fases do desenvolvimento 

sexual e a organização das zonas pré-genitais e genitais passam por 

transformações expressivas ao longo de todo o desenvolvimento sexual infantil 

e púbere, o acúmulo de atenção destinada em qualquer uma das fases do 

desenvolvimento da sexualidade pode acarretar consequências que poderão 

estender-se ao longo de toda vida futura.  

Em resumo, a substituição do prazer final pelo pré-prazer, do 

refreamento da pulsão pela compulsão bem como a observância de 

comportamentos de fixação são manifestações regredidas nas quais o adulto 

tende a manter traços anteriores do desenvolvimento da sexualidade.  

 

20.4 As implicações filosóficas e sociológicas da teoria freudiana 

 

A exposição dos itens anteriores teve como objetivo favorecer a 

compreensão do processo de desenvolvimento e as formas regredidas da 

sexualidade. Mas, persiste ainda um ponto da discussão que não pode ser 

ignorado: por que razão parece haver uma interdição no desenvolvimento da 

sexualidade na passagem para a puberdade justamente quando 

anatomicamente o corpo está preparado para usufruir da sensação máxima de 

prazer? Por que motivo o prazer final é substituído pelo pré-prazer? Para 

refletir sobre essas indagações, convém explorar a apropriação filosófica que 

Herbert Marcuse faz dos escritos de Freud. Para tornar evidente o motivo deste 

cotejo, adota-se as palavras de Herbert Marcuse:  

 

Freud desenvolveu uma teoria do homem, uma psicologia no sentido 
mais estrito do termo. Com essa teoria, Freud colocou-se na grande 
tradição da Filosofia e ao abrigo de critérios filosóficos. A nossa 
preocupação não é com uma interpretação corrigida ou aumentada dos 
conceitos freudianos, mas com as suas implicações filosóficas e 
sociológicas. (MARCUSE, 1975, p. 30). 
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E quais seriam as implicações filosóficas e sociológicas da teoria 

freudiana? A resposta a essa indagação coloca diante de um dos pontos mais 

significativos desta pesquisa. Como não poderia ser diferente, todo o processo 

de organização da sexualidade ocorre em conformidade com a organização da 

sociedade. Desse modo, na sociedade capitalista: 

 

A organização da sexualidade reflete as características básicas do 
princípio de desempenho e sua organização social. Freud destaca o 
aspecto de centralização. É especialmente eficaz na unificação dos 
vários objetos dos instintos parciais num único objeto libidinal do sexo 
oposto e no estabelecimento da supremacia genital. Em ambos os 
casos, o processo unificador é repressivo, quer dizer, os instintos 
parciais não evoluem livremente para um estágio superior de 
gratificação que preserve seus objetivos, mas são isolados e reduzidos 
a funções subalternas. (MARCUSE, 1975, p.60) 

 

A organização da sexualidade em função do princípio de desempenho 

secundariza o corpo de duas maneiras, na primeira, subordinando o tempo de 

prazer ao tempo de trabalho e, na segunda, reduzindo a totalidade do corpo à 

supremacia genital. Na sociedade administrada, “o conflito entre sexualidade e 

civilização desenrola-se com esse desenvolvimento da dominação. Sob o 

domínio do princípio de desempenho, o corpo e a mente passam a ser 

instrumentos de trabalho alienado” [...] (MARCUSE,1975, p. 59). Como 

explicitado, “o conflito irreconciliável não é entre o trabalho (princípio de 

realidade) e Eros (princípio de prazer), mas entre o trabalho alienado (princípio 

de desempenho) e Eros”. (MARCUSE,1975, p. 60, nota de rodapé). O avanço 

crítico-filosófico da leitura de Marcuse acerca dos escritos de Freud acrescenta 

que o conflito não reside unicamente no embate entre princípio de prazer 

versus princípio de realidade, mas sim entre princípio de prazer versus 

princípio de desempenho. Na sociedade capitalista administrada: “esse 

processo realiza a dessexualização socialmente necessária do corpo: a libido 

passa a concentrar-se numa parte do corpo, deixando o resto livre para ser 

usado como instrumento de trabalho”. (MARCUSE,1975, p. 61). A organização 

social do instinto sexual, portanto, obriga à dessexualização do corpo. A 

dessexualização é aqui entendida como mais uma forma de mutilação a qual o 

corpo é submetido. Essa mutilação ocorre, em primeira instância, na repressão 

da libido em sua origem – posto que o corpo fatigado pelo trabalho alienado 
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sucumbe à reposição de energia para suportar o dia de amanhã – e, em 

segundo momento, na mutilação do corpo à superioridade genital.  

Para aprimorar o entendimento sobre o conceito citado, acrescenta-se 

uma ponderação de Theodor W. Adorno, traduzida livremente do idioma 

espanhol30: “A dessexualização da sexualidade deve ser entendida, 

psicodinamicamente, como aquela forma de sexo genital em que este mesmo 

se converte em uma força que impõe tabus e que atemoriza ou suprime o 

instinto sexual”. (ADORNO, 1969, p. 96). A dessexualização da sexualidade 

manifesta-se não apenas na fragmentação do corpo, mas, antes, na interdição 

do desejo, da libido. Em ambos os casos, tanto na interdição do desejo como 

na localização genital da sexualidade, o potencial da sexualidade como forma 

de obtenção de prazer está subordinado a expressar-se em conformidade com 

os ditames sociais. 

 

20.5 As novas e mais eficazes formas de repressão 

 

É sabido que historicamente os temas relacionados ao sexo são repletos 

de preconceitos e tabus. De que maneira então, as formas sociais de 

manutenção da ordem poderiam manter o sexo sob controle? A resposta a esta 

pergunta é relativamente simples: para aniquilar todas as maneiras nas quais o 

sexo poderia apresentar ameaças à sociedade, bastou integrá-lo, administrá-lo, 

incorporá-lo ao mercado. Como refere-se Adorno, [...] “algo semelhante a como 

a sociedade burguesa dominou a ameaça de proletariado, ao incorporá-lo”. 

(ADORNO, 1969, p. 92-93)31. Se por um lado a modernidade promoveu novos 

debates críticos acerca da repressão moral, por outro, aprimorou outras formas 

                                                           
30 As citações de ADORNO, 1969 são traduções livres do texto em espanhol. Após 
cada excerto citado é apresentada a versão original da referência utilizada nas notas 
de rodapé: “La desexualización de la sexualidade debe ser entendida, 
psicodinamicamente, como aquella forma del sexo genital em que éste mismo se 
convierte en una fuerza que impone tabús y que atemoriza o suprime al instinto 
sexual”. (ADORNO, 1969, p. 96). 

31 “algo semejante a como la sociedade burguesa dominó la amenaza del proletariado, 
al incorporarlo”. (ADORNO, 1969, p. 92-93). 
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de repressão para administrar as novas facetas da sexualidade: “o sexo, 

deformado e modificado, gravado com impostos e explorado pela indústria 

material e cultural, é digerido, institucionalizado, administrado pela sociedade, 

em conformidade com sua manipulação. Somente quando está submetido é 

permitido”. (ADORNO, 1969, p. 93)32. O suposto avanço da liberdade sexual, 

da liberalização do sexo e da libertinagem midiática não representam a 

abolição das antigas formas de repressão. Ao contrário, quanto mais se fala, se 

vê, se faz ou se escancara o sexo, mais dispositivos são criados para a 

incorporação do sexo às guaritas de controle da sociedade.  

As bandeiras levantadas pelos grupo que lutaram – e lutam – pela 

liberdade sexual pouco a pouco são substituídas por bandeiras de salgadinhos 

e outros produtos afins, os grandes empreendimentos turísticos aprimoram 

segmentos propícios para integração das “minorias”, a propaganda do “amor 

livre” é o bálsamo moderno da coisificação das pessoas, sempre e 

sequencialmente substituíveis. Essa crescente integração mercadológica dos 

grupos contestadores afasta o horizonte da transformação social. O 

surgimentos de iniciativas ou grupos que poderiam iluminar caminhos para 

emancipação são rapidamente sitiados pelas agências de controle. Ávida por 

novas apropriações, quanto mais a indústria cultural incita o sexo, mais 

aprimora formas eficazes para integrá-lo: “a liberdade sexual, na sociedade 

atual, não passa de pura aparência”. (ADORNO, 1969, p. 92)33. Não é possível 

falar em liberdade sexual numa sociedade não livre. O engodo do amor livre é 

só mais uma mentira manifesta da perversa indústria da cultura, que ama lucrar 

com a lassidão dos vínculos humanos. 

Cabe concluir disto – e as neuroses de nossa época serviriam para 
confirmar – que não é verdade que os tabus sexuais tenham 
desaparecido. Apenas se tem alcançado uma forma nova, mais 
profunda, de repressão, com toda sua força de destruição. (ADORNO, 
1969, p. 93- 94)34. 

                                                           
32 “El sexo, deformado y modificado, gravado con impuestos y explotado de mil 
maneras por la indústria material y cultural, es digerido, institucionalizado, 
administrado por la sociedade, de conformidade com su manipulación. Sólo em cuanto 
está sometido es permitido”. (ADORNO, 1969, p. 93). 
33 “la libertad sexual, em la sociedade actual, no pasa de pura apariencia”. (ADORNO, 
1969, p. 92). 
34 “Cabe concluir de ello – y las neurosis de nuestra época servirían para confirmalo – 
que no es verdade que los tabús sexuales havan desaparecido. Sólo se ha alcanzado 
una forma nueva, más profunda, de represión, com toda su fuerza de destruicción”. 
(ADORNO, 1969, p. 93). 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 As considerações aqui apresentadas não podem ser interpretadas como 

considerações finais. A apresentação de considerações finais implica em 

concluir, finalizar, encerrar as reflexões propostas. Se assim fizesse, este 

tópico contrariaria as suposições indicadas no decorrer do estudo. Tecer 

conclusões, encerrar as indagações, finalizar as considerações sobre o 

material fotográfico de Miroslav Tichý seria, em si, um absurdo empírico. De 

modo inverso, não concluir, não questionar, não considerar o material coletado, 

seria outro. 

Como a aproximação entre arte e ciência não supera a cisão histórica do 

conhecimento, tal cisão torna-se evidente em pesquisas científicas que se 

dedicam a tomar a arte como objeto de estudo. Analisar empiricamente os 

objetos da cultura implica em fazer um enquadramento sistemático dos 

substratos do espírito, tarefa contraditória, uma vez que a autonomia da arte 

associa-se intrinsecamente à liberdade, sobretudo da forma. Nessa medida, 

assa contradição inerente, como não poderia acontecer de modo distinto, 

cristalizou-se na estrutura desta investigação. Por isso, embora as sínteses 

apresentadas não sejam considerações finais, não deixam de ser expressão de 

uma consciência culpada, que insiste em fazer o que não se deveria fazer: 

deixar a razão falar pela arte, que deveria falar por si só. E fala. 

Por isso é importante deixar claro que nenhum apontamento sobre as 

fotografias de Miroslav Tichý substitui a experiência de vê-las, de preferência, 

as originais. Ponderando este aspecto, vale mencionar algumas questões 

relevantes: as fontes desta pesquisa são reproduções das fotografias originais, 

dispostas em livros de arte e catálogo de exposições, nenhum deles 

confeccionados pelo próprio Miroslav Tichý. Estas fontes, ainda que 

compiladas de modo altamente criterioso e cuidadoso pelos museus e 

fundações que detém o domínio das obras de Tichý, não deixam de ser 

réplicas. Em contrapartida, em âmbito nacional, as mais renomadas bibliotecas 

acadêmicas e museus de arte moderna e contemporânea não dispõem de 

materiais sobre o fotógrafo. Miroslav Tichý jamais foi exposto no Brasil, 

tampouco há previsão para que seja. Mesmo em se tratando de reproduções 

das fotografias originais, as fontes desta investigação são livros e catálogos 
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estrangeiros, adquiridos por importação, custando parte considerável da verba 

destinada ao fomento integral do desenvolvimento deste estudo. Ao que tudo 

indica, esta pesquisa é a primeira tese doutoral sobre Miroslav Tichý, por isso, 

parece válido ressaltar que embora a reprodutibilidade técnica tenha liquidado 

a aura das obras de arte, também permitiu a ampliação do acesso a elas, 

enfim, não somente a peste chega à navio. 

 Tendo assumido os contrastes constituintes quanto à natureza e as 

fontes desta pesquisa, vale retomar que as quatro dimensões que sistematizam 

a análise são resultado de uma composição estética intencional. A organização 

formal do conteúdo da investigação teve como objetivo reproduzir a dinâmica 

das esferas antagônicas da sociedade, interseccionadas por aproximações e 

atritos. Como as esferas sociais não são absolutas tampouco indiferentes, as 

dimensões material, imaterial, estética e dramática tratam temas distintos, mas, 

relacionados. Nessa medida, é justamente na tensão estabelecida entre as 

dimensões que os debates atingem os pontos mais elevados das reflexões 

propostas.  

Como a análise dos temas relativos às condições objetivas da sociedade 

ficaram à cargo da dimensão material, em contrapartida, na dimensão imaterial, 

foram explorados temas concernentes à interioridade, ao espírito e a 

subjetividade. Dos antagonismos materiais e imateriais resulta a dimensão 

estética que, ao examinar a objetividade das obras de arte, caracteriza-se por 

uma espécie de desesperança-utópica, que contempla, ao mesmo tempo, o ser 

e o vir-a-ser. Por sua vez, a dimensão dramática explora a condição do 

indivíduo moderno como resultante da tensão entre as três dimensões 

analisadas. 

Na dimensão material, a relação entre forma e conteúdo foi analisada 

sob dois aspectos: na crítica à sociedade capitalista que transforma a cultura 

em mercadoria e nos modos como a cultura sedimenta-se na estrutura interna 

das obras de arte.  

O construto de ideias apresentadas na dimensão material teve como 

propósito investigar os embustes objetivos resultantes do processo histórico de 

coisificação da sociedade moderna, que pressiona gradativamente o indivíduo 

à aniquilação das diferenças, à homogeneização, à integração total.  Esse 

drama irresoluto no qual o indivíduo moderno atua como algoz e vítima é 
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marcado pela ânsia por individuação em contraste com a ameaça de 

pseudoindividuação decorrente da tendência integradora dos processos 

sociais. 

Como a imposição do modo de produção material sobre a existência 

condiciona o sujeito a uma posição nem sempre desejada, os bálsamos 

controversos da dimensão imaterial parecem ter razão de ser. Frente às 

malhas repressoras do princípio de desempenho, o resguardo do espírito e a 

busca por explicações extraterrenas soam como recursos capazes de amenizar 

a angústia de existir numa sociedade na qual o conforto aparece deslocado da 

objetividade. Mas, diante da tendência ininterrupta de manutenção do fluxo do 

que existe, o fortalecimento do espírito, a fuga para a interioridade, o minarete 

da subjetividade, o bálsamo metafísico transcendental, o apelo ao delírio e a 

crença num porvir que nunca chega, podem, tanto garantir certo conforto, 

quanto levar ao desespero absoluto.  

Paradoxalmente, portanto, a dimensão imaterial é necessária por si 

mesma e como fortalecedora de suas antíteses. A sedimentação do espírito 

resguardado é o fator responsável por fazer algo novo aparecer nas obras de 

arte autênticas. É a materialização dos caracteres subjetivos do espírito que 

tornam objetivos os caracteres autênticos da forma. Como abstração tornada 

forma, os objetos artísticos podem concretizar a fantasia, a esperança, o sonho 

e, porque não dizer, a transformação. Como existe a possibilidade de 

ultrapassar o mero contingente e não ser apenas reprodução, a materialização 

do espírito pode configurar o teor de verdade nas obras de arte. Nessa medida, 

o interesse dos autores da teoria social nas infindáveis reverberações da forma 

elucida as motivações que os levaram a dedicar grande parte de suas obras 

para desvendar os mistérios do conteúdo social objetivado nas obras de arte e 

seu potencial para emancipação.  

Intermediando as dimensões material e imaterial, situa-se a dimensão 

estética que, nesta pesquisa, trata especificamente dos materiais das 

fotografias de Miroslav Tichý. A fim de estruturar o conteúdo social objetivado 

nas obras de arte, os dados coletados foram organizadas em quatro temas: 

cidade, pessoas, corpos e objetos. O método utilizado para realizar este 

procedimento foi na categorização à posteriori. A continuidade da análise 

ocorreu na dimensão dramática, na qual os dados são combinados aos 
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conceitos teóricos para interpretar os elementos presentes na fotografias de 

Tichý.  

Uma vez que os objetos culturais tendem a aparecer de forma 

condicionada na sociedade administrada, antes de apresentar os dados das 

fotografias foram tecidos alguns esclarecimentos acerca de um dos temas 

fundantes desta pesquisa: a forma como o espírito, o momento, a estrutura, as 

posições e ideologias se cristalizam nos materiais artísticos.  

Decerto a cultura abriga toda sorte de objetos criados, muitos cedem às 

imposições do valor de troca e se transformam em mercadorias, outros, não. 

Os que cedem padecem de alterações constitutivas em sua forma, 

padronizando-se e contribuindo para a manutenção do atual estado de coisas. 

Os que resistem à integração, não se subordinam ao sempre mesmo. Essa 

recusa de pertencimento cristaliza-se nos materiais artísticos fazendo aparecer 

algo novo não idêntico, que eleva o objeto cultural ao status de obra, atestando 

assim, certa autonomia perante as nas malhas repressoras. Como negação, 

portanto, as obras de arte autênticas carregam em sua estrutura interna a 

aparição de algo misterioso, elementos ocultos não imediatos, enigmas. 

Nessa medida, a tarefa de analisar a objetivação da sociedade nos 

objetos da cultura implica em considerar um movimento em duas direções: a 

expressão do ente empírico como sua própria substância material e aquilo que 

aparece como negação por sua diferença em relação à realidade. Então, é 

importante considerar que as fotografias de Miroslav Tichý não são meramente 

reprodução da natureza, nem expressão do caráter aparente da realidade, 

tampouco expressão pura da essência ou do caráter aparente do espírito.  

Analisar a sedimentação do conteúdo em forma nas imagens de Tichý 

implica em considerar este duplo caráter, implica em perceber que as obras de 

arte possuem uma natureza desdobrada, que carrega consigo aquilo que é 

juntamente com aquilo que não pode ser. Esta tensão cristalizada nos 

materiais artísticos configura o teor de verdade de uma obra, que, por não ser 

imediato, aparece como enigma. 

Por isso, a interpretativa dimensão dramática reflexionou sobre os temas 

desenvolvidos tentando aproximar-se dos enigmas da arte mas sem a ambição 

de encerrá-los. Lançou questionamentos sem a pretensão de resolvê-los, 

justamente porque a pretensão de resolvê-los consistiria em uma farsa. A 
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angústia do espírito não-idêntico sufocado pela objetividade, capaz de 

transcender à dominação apenas como negação é aqui entendida como dilema 

irresoluto. Então, como na sociedade unidimensional o ser só é possível contra 

o não ser; a cultura, a sedimentação do conteúdo em forma não poderia ser 

outra coisa senão uma dimensão dramática. 

Considerando esta ambiguidade como princípio norteador, discorre-se 

especificamente sobre as informações obtidas mediante a análise das 

fotografias de Miroslav Tichý.  

As fotografias incluídas na primeira categoria de análise, cidade, indica 

características interessantes. Além de significativa por si mesma, a cidade de 

Kijov é também cenário da experiência humana, do convívio entre os 

habitantes, reveladora dos hábitos e costumes das pessoas que nela habitam. 

Conforme a descrição dos elementos presentes, este agrupamento de imagens 

pode retratar os espaços públicos da cidade, suas ruas, calçadas, casas, 

espaços de lazer, parques, rios, comércios, transportes e clima atmosférico. 

De acordo os dados apresentados, as principais características comuns 

destacadas nas fotografias incluídas nesta categoria são as relações tempo-

espaço, distância-isolamento. Tais noções revelaram distintas interpretações 

referentes ao movimento, circunstâncias e atividades desenvolvidas na cidade. 

As cenas de ambientes externos revelam situações nas quais o 

movimento é mais perceptível. As ruas, galerias, vitrines e espaços públicos de 

convivência são marcados pelo agito do meio urbano, habitado por todo tipo de 

gente que passa à pé ou de automóvel.  O movimento veloz das cenas de 

ambientes externos distingue-se do movimento em calmaria das cenas das 

piscinas ou parques que - embora também sejam ambientes externos - 

sugerem situações de lazer. Por sua vez, os espaços internos, comércios e 

ambientes de trabalho indicam maior estagnação. 

De modo geral, foi possível perceber que a sensação de movimento 

presente nas situações analisadas refere-se à relação espaço-temporal de 

cada tipo de ambiente ou atividade desenvolvida na cidade. Esse conjunto de 

informações oriundas das fotografias sugeriu a possibilidade de explorar a 

relação espaço-temporal associada ao papel das cidades urbanas como 

cenário da experiência na modernidade. 
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O passar do tempo, os movimentos, à sensação de muita, pouca ou 

nenhuma agitação, remete à uma experiência ambígua, que pode ser 

interpretada em função do conforto e benefícios advindos dos progressos 

técnicos e tecnológicos concomitantes aos males que os acompanham. 

A velocidade de inovações que tornaram a vida moderna mais 

confortável – especialmente no meio urbano – trouxe consigo a sensação de 

esvaziamento, de empobrecimento, uma vez que o novo, deve ser sempre 

efêmero para ceder lugar à próxima novidade, que desaparecerá com a mesma 

rapidez da primeira. O tempo, a velocidade necessária para sedimentação de 

experiências parece, portanto, um dos fatores determinantes para a 

configuração de experiências formativas ou empobrecidas. A experiência na 

modernidade parece ser aquilo tornado o que é salvo algumas quase extintas 

iniciativas de resistência contra a passagem frenética do tempo, por isso, é 

preciso levar em conta que tanto a experiência como seu empobrecimento são 

marcados por uma sensação latente que paira na atmosfera atual: a sujeição à 

sequência de coices, que ao mesmo tempo que configuram a experiência, 

anestesiam o sujeito, limitando sua percepção.  

Remetendo-se à analogia proposta por Walter Benjamin, a velocidade 

das ruas repletas de automóveis é a mesma que furta a auréola do anjo; a 

reprodutibilidade técnica que garantiu maior acesso às obras de arte foi a 

responsável por lhes furtar a aura, a substituição da experiência pela vivência é 

a expressão da perda de contato com a coletividade, o declínio da transmissão 

suprido pelo grande acesso à variedade de informações é a face oculta do 

distanciamento que gera o isolamento do indivíduo na sociedade de consumo. 

Em suma, as condições objetivas da sociedade capitalista moderna 

incidem diretamente sobre a percepção do tempo e sobre velocidade de 

informações sobrepostas, sobre os estímulos culturais produzidos e sobre a 

maneira como são percebidos, sobre o tipo de atividades desenvolvidas e 

sobre a forma das relações estabelecidas entre as pessoas, enfim, sobre 

aspectos que determinam a experiência do indivíduo. O encurtamento das 

dimensões do memorável, do comunicável, do sensível determinam a memória, 

a narração, a comunicação, as artes e a sensibilidade porque, no limite, não há 

o que se lembrar, sentir, narrar, comunicar, criar. No campo da estética, a 

pobreza de experiência é a pobreza da arte contemporânea e vice-versa. O 
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autônomo na arte, é o que resiste, são as sobras do mundo dos sonhos, breves 

aparições que ainda conseguem comunicar algo. 

 Não por acaso, as situações fotografadas associam-se às relações 

espaço-temporal das experiências vividas na cidade de Kijov que, quanto mais 

associadas ao lazer e ao convívio social em espaços de confraternização, tanto 

menos indicam a sensação de velocidade, de passagem do tempo. 

Inversamente, quanto mais urbana parece a cena, tanto mais se vê o tempo 

passar rapidamente. Em síntese, a velocidade da passagem do tempo, os 

espaços frequentados, o tipo de atividades desenvolvidas e a estagnação 

imposta pelo trabalho parecem ser os fatores fundamentais para a 

configuração de experiências formativas ou empobrecidas na modernidade, 

que remetem ao consequente distanciamento entre sujeito e objeto que, por 

sua vez, caracterizam o isolamento do indivíduo nos tempos modernos. 

Tendo exposto as noções que caracterizam a experiência na cidade 

moderna, é possível sintetizar as situações que retratam as pessoas que 

habitam a cidade.  

Em continuidade à ordem de exposição da pesquisa, a segunda 

categoria de análise desta investigação reúne as fotografias de pessoas: 

homens, mulheres, crianças, casais e grupos, silhuetas, distorções e 

obliterações da figura humana. Esta categoria, vale lembrar, é a mais 

representativa, concentrando o maior número de imagens, contemplando 

também a primeira e quarta subcategorias mais numerosas da investigação. 

  Além das três primordiais características técnicas-estéticas comuns à 

todas as fotografias de Tichý: distância, funcionalidade e desfoque; as 

informações dispostas na categoria dois indicaram a predominância de 

fotografias que retratam: a figura humana, a ênfase destinada às mulheres e a 

presença marcante de silhuetas, distorções e obliterações da figura humana. 

Considerando esses dados a fim de analisar as pessoas, procurou-se observar 

questões relacionadas ao indivíduo, sua emergência como categoria histórica, 

as origens do conflito entre indivíduo e sociedade, a relação do indivíduo com o 

surgimento da cidade e com a cristalização da classe burguesa e, 

principalmente, os dilemas constituintes do indivíduo moderno, erigido sob a 

égide dos ditames do capital a da cultura em forma industrial. 
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As reflexões suscitadas permitiram identificar o modo como a cultura se 

converteu em cultura de massas, na qual o apelo à integração tende a furtar do 

indivíduo o que lhe definiria como tal: seu potencial para individuação. Como 

tendência, este indivíduo incapaz de diferençar-se torna-se um ser genérico, 

deformado, decomposto. Nesta sociedade, ser homem ou mulher não é mais 

marcante do que o fato de constituir-se amalgamado aos processos sociais, 

que triunfam sem oposição, obliterando os caracteres da individualidade e 

impondo que a individuação ocorra de maneira falsa. 

  Posto que a felicidade não poderia ser possível numa sociedade não 

livre, os referidos mecanismos pulverizadores da sociedade trataram então de 

equacionar o mal-estar na civilização substituindo – como toda boa relação de 

troca de equivalentes passível de acontecer numa sociedade capitalista – a 

conquista da consciência pela conquista da consciência obnubilada.  

O emprego do termo obnubilado decorreu da necessidade de interpretar 

esteticamente a representação da figura humana nas imagens de Tichý, que 

aparece de forma distante, desfocada, decomposta, distorcida, fragmentada, 

nebulosa, fantasmagórica, como se visualizada por entre um véu. Essa 

representação estética alude ao estado da consciência que paira na sociedade 

atual: a consciência coisificada, desenvolvida sob o véu tecnológico objetivo 

que sedimenta-se na cultura e na subjetividade. Como tendência e sem saber 

de sua condição, portanto, o indivíduo moderno é o indivíduo obnubilado. 

Como não poderia ser diferente, o corpo deste indivíduo não individuado 

também sofre alterações constitutivas em sua forma. Tais elementos foram 

analisados na categoria de análise seguinte. 

As fotografias de Miroslav Tichý organizadas na terceira categoria de 

análise desta pesquisa reúnem as informações sobre os corpos: posições e 

movimentos corporais, partes e fragmentações, representações do corpo pela 

mídia. Conforme apontado, as partes, fragmentações e representações do 

corpo pela mídia são a segunda e terceira subcategorias mais numerosas da 

pesquisa, indicando a grande relevância do corpo nas fotografias de Tichý.  

Como descrito, no conjunto de fotografias reunidas nesta categoria, o 

corpo é representado em desequilíbrio, em pedaços, fragmentado, 

desconfortável, mas, ainda assim, apelante por enaltecer a sexualidade.  
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A fragmentação do corpo aparece como recurso para pormenorizar os 

motivos fotografados, os ângulos fechados das fotografias permitiu ressaltar 

detalhes dos corpos. Mas, ao reduzir a amplitude de um ângulo fotográfico, 

reduz-se também a amplitude da cena visualizada, pois um ângulo fechado 

resulta em uma visualização obtusa. Assim, inevitavelmente, quando o foco é 

direcionado ao pormenor, abdica-se da noção de todo, de conjunto. Para 

focalizar joelhos sobrepostos é preciso negligenciar os pés e o torso, por 

exemplo. O resultado disso é que, por mais belas que sejam as pernas, não 

pertencem à ninguém. À medida que se ressalta a beleza dissociada do sujeito, 

se lhe atribui caracteres eróticos ao objeto. Belas pernas ao fim e ao cabo são 

só belas pernas. A rigor, o número expressivo de fotografias sobre o corpo em 

partes indica, simultaneamente, que o enaltecimento dos detalhes corporais 

vulgariza o corpo como objeto dissociado do sujeito. As partes tornam-se 

obscuros objetos do desejo, apenas.  

A representação do corpo em suas mais variadas partes, desmembrado, 

aos pedaços, sem cabeça, dissociado de seu conjunto sugere aspectos 

interessantes da sociedade moderna. A este dado, soma-se ainda o número 

considerável de fotografias que trazem as representações do corpo pela mídia 

por intermédio do aparelho televisor, que expõem o corpo e explicitam a 

sexualidade ao limite do obsceno. Sempre atenta às novidades do momento, o 

corpo é mais um objeto engolfado pela indústria cultural, que lhe imputa 

deformações com a maestria que lhe é peculiar. 

A interpretação do conjunto de dados coletados indicou oscilações 

acerca do teor e significado do corpo na modernidade que, por tão enaltecido, 

deprecia-se. O corpo é, ao mesmo tempo, escravo e senhor, base de prazer e 

dor, fonte de atração e repulsa, foco de amor e ódio. Como objeto, o corpo 

pode ser manipulado, alterado, remodelado, desmembrado, desfigurado ao bel 

prazer dos usuários desse objeto, que, em decorrência dessa relação, o 

naturalizam como tal.  

Como simples matéria orgânica, uma vez elevado ou depreciado ao 

estado de coisa morta, dificilmente o corpo pode voltar à vida, tornando-se 

incapaz de expressar sua harmonia natural ou mesmo denunciar o sofrimento 

ao qual é submetido. Impossibilitado de expressar tanto o amor quanto a dor, o 

corpo segue sofrendo ataques das mais variadas maneiras.   
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Cooptados pelas malhas da indústria cultural, os senhores desse corpo-

objeto subjugam-no à intervenções estéticas e cirúrgicas vendidas sob o véu 

da saúde e do bem-estar. Como herdeiros da consciência culpada de saber-se 

inexpressivo ou pelo simples desejo de pertencimento, os indivíduos que 

podem pagar pela gama de serviços oferecidos investem verdadeiras fortunas 

para submeter o corpo à ditadura da “beleza”.  

Financeira e lucrativamente autorizados, os estetas corporais aprimoram 

suas inúmeras técnicas na ânsia de devolver a vida à algo tornado morto, 

quase como por encantamento, lembrando rituais místicos. Mas o corpo – tão 

frágil como este feitiço – sob a máscara da pretensa beleza, endurece, 

padroniza-se, deforma-se. Como tendência, a tecnologia moderna atribui a 

esse corpo-partes, modelar e modelável, um aspecto inanimado, objetal, 

administrado. 

Mas, a problemática do corpo – para além de uma discussão de cunho 

estético-corporal no sentido chulo da palavra estética – é reveladora de 

questões mais complexas. Como estudado, do ponto de vista psíquico, o 

processo de separação dos corpos é a base fundamental para enunciação do 

indivíduo. Nesse processo, quando a compulsão substitui o refreamento da 

pulsão, a individuação tende a não se realizar. Adiciona-se a isso o engodo da 

indústria cultural, pois, quanto mais modernas e eficazes aparentam ser as 

inúmeras técnicas que propagandeiam a beleza, tanto mais denunciam a feiura 

que paira na atmosfera contemporânea, da qual o corpo não poderia passar 

ileso.  

Enaltecido ou negligenciado, sempre há o momento em que 

invariavelmente o corpo cobra sua conta. Como corpo e psique são 

indissociáveis, no limite, a fragilidade do corpo expressa, em simultâneo, a 

fragilidade do indivíduo, quer sejam homens ou mulheres. Nas fotografias de 

Tichý esse frágil corpo-indivíduo mutilado e administrado ainda assim apela por 

explicitar a sexualidade como propaganda de uma erotização mórbida. Mórbida 

talvez porque o tétrico seja a única coisa que reste à algo tornado morto. 

Talvez porque a naturalidade, o movimento, a harmonia e a beleza do corpo 

como expressões autênticas da viva espontaneidade talvez tenham se tornado 

démodés na modernidade. 
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Como distintos temas que denotam a relação quase instantânea entre o 

corpo e a sexualidade voltaram a se mostrar presentes nas fotografias de 

Tichý, a quarta e última categoria de análise analisou estes elementos.  

Conforme descrito, a referida categoria analisa os objetos: cigarros, 

sorvetes e pirulitos; bicicletas; vassouras, lenhas e bastões; carrinhos de bebê; 

objetos íntimos; flores; esculturas e instrumentos musicais. 

A combinação dos objetos aparentes nas fotografias de Miroslav Tichý 

permitiu identificar que a presença destes objetos portados por mulheres não 

acontece por acaso. Em separado, cada fotografia parece conter um objeto 

aleatório, mas, a análise do conjunto de fotografias sobre os objetos é 

indicativa de que as situações nas quais eles aparecem em cena podem estar 

associadas ao prazer, ao sexo e à sedução.  

A fim de interpretar os elementos presentes nas fotografias, tomou-se 

por base os estudos de Freud sobre os primórdios da sexualidade e o modo 

como tais experiências pretéritas podem ser determinantes para o 

desenvolvimento da sexualidade. 

Conforme estudado, são três as fases do desenvolvimento sexual 

infantil: fase oral, sádico-anal e fálica. Na fase adulta, alguns comportamentos 

que procuram reviver sensações de prazer baseadas em reminiscências 

infantis expressam-se em forma de fixação, que podem remeter à qualquer 

etapa do desenvolvimento da sexualidade infantil. 

A teoria freudiana permitiu interpretar os distintos objetos encontrados 

nas fotografias de Miroslav Tichý porque, de modo geral, eles associam-se à 

estimulação das zonas erógenas corporais; ao mistério que envolve a origem 

da vida; ao erotismo dos objetos íntimos; à conquista e sedução; às formas 

corporais. 

Os cigarros, sorvetes e pirulitos expressam a busca de sensações 

relacionadas ao prazer labial. A presença marcante das bicicletas nas 

fotografias de Tichý, destacam em especial, situações que retratam o selim 

apoiando quadris femininos. Além do selim remeter às sensações de prazer 

relacionadas ao ânus, o próprio o andar de bicicleta representa uma atividade 

que promove enorme sensação de prazer. Também foram encontradas nas 

fotografias situações nas quais a representação do prazer está associada ao 

falo. A conotação fálica dos objetos foi observada na forma como as fotografias 
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retratam mulheres empunhando vassouras, lenhas ou sentando-se sobre 

bastões. 

Além dos objetos associados ao prazer oral, anal e fálico os outros 

objetos incluídos nas demais subcategorias também remetem direta ou 

indiretamente ao prazer, ao sexo e a sedução. Os carrinhos de bebês aludem 

ao bebê como fruto do sexo. Os objetos íntimos e as flores oferecem uma 

conotação literal que pode ser associada ao erotismo e à conquista.  Por sua 

vez, as esculturas e instrumentos musicais fazem menção às silhuetas do 

corpo feminino.  

As informações obtidas mediante a análise das fotografias em 

articulação com o construto teórico indicam reminiscências eróticas que pairam 

de modo impositivo na sociedade administrada.  

Esta constatação explica porque, não por acaso, a psicanálise freudiana 

remonta aos primórdios da sexualidade para explicar as neuroses. À época, as 

descobertas de Freud sobre a sexualidade causaram escândalo ao evidenciar 

que os caracteres sexuais, a fixação numa determinada fase de organização 

da sexualidade e a escolha objetal são constituídas na mais tenra infância. 

Mais do que a polêmica advinda desta descoberta, Freud evidenciou, com isso, 

que a experiência sexual da infância é determinante para toda vida futura na 

fase adulta. Numa época em que mal se falava sobre a sexualidade, afirmar 

que a configuração dos caracteres sexuais ocorrem na primeira infância foi, no 

mínimo, desconcertante. De lá pra cá, muita coisa mudou a respeito da 

sexualidade, principalmente no que tange às formas administradas do prazer.  

É importante frisar que, embora de uma perspectiva distinta, Freud já 

apontava formas de interdição do prazer sexual, a substituição do prazer pelo 

pré-prazer e a fixação do sujeito em formas regredidas da sexualidade. O 

sujeito freudiano sofria formas de repressão prioritariamente ocasionadas pela 

figura do pai. Mas, na sociedade atual, a figura paterna assumiu múltiplas 

formas.  

Os escritos de Freud foram fundamentais para conceituar as fases do 

desenvolvimento sexual infantil e os primórdios da interdição do prazer. Mas, 

como o sujeito moderno padece agora também de novos elementos 

característicos da sociedade de massas, foi preciso progredir com a análise.  
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Nesse sentido, não se trata apenas de dizer que as fotografias de Tichý 

são a expressão exata da compulsão sexual ou das formas regredidas da 

sexualidade manifestadas pela fixação na fase oral, anal ou fálica. Por mais 

que seja possível identificar tendências associadas aos caracteres do 

desenvolvimento da sexualidade, à conotação erótica dos objetos e às 

situações relacionadas ao prazer, ao sexo e a sedução; os dados obtidos nas 

fotografias de Miroslav Tichý revelam, também, contradições significativas 

acerca dos tabus sexuais da sociedade moderna.  

A leitura dos autores frankfurtianos sobre a psicanálise, portanto, teve 

como objetivo desvendar o embuste marqueteiro da liberdade sexual frente à 

dessexualização da sexualidade, que caracteriza a máscara moderna das 

novas e mais eficazes formas de repressão da sociedade capitalista. 

A presença marcante de objetos carregados de forte conotação erótica 

ao mesmo tempo que suscitam o erotismo e a busca de prazer sexual, 

revelam, em contrapartida, que a busca incessante por prazer escancara o 

quão diuturno é o desprazer em uma sociedade regida pelo princípio de 

desempenho.  

Em tese, se aparentemente as fotografias explicitam os caracteres da 

sexualidade como indícios da libertinagem moderna, é preciso refletir em 

resposta à que o sexo necessitou romper os limites da intimidade para se 

tornar, além de público, impositivo. A sexualidade passou a não mais pertencer 

à individualidade: se antes era preciso procurar por sexo, na sociedade 

administrada é preciso esconder-se do bombardeio de informações sexuais 

explicitas que mobilizam, mas não necessariamente simbolizam o prazer. 

É preciso considerar que a propaganda do sexo e a satisfação sexual 

orbitam atmosfera distintas. Sexo e prazer não são sinônimos. O sexo se 

tornou obrigatório, o prazer, não. Nunca se falou tanto sobre sexo, isso, ao 

mesmo tempo que foi favorável para combater o moralismo, ocasionou a 

banalização do propósito do sexo: o prazer, a satisfação.  

Por isso é preciso refletir qual princípio moderno contra-regula o 

princípio de desempenho. Se na sociedade administrada a interdição localiza-

se diretamente na possibilidade de desejar, fica difícil falar em prazer, que dirá 

em satisfação. A sociedade capitalista reduziu o prazer ao desejo, e o desejo à 

efemeridade. Como tendência, o princípio de desempenho aborta o prazer a 
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partir da cooptação original do desejo. Se por ventura o desejo tiver a chance 

de existir, existe na forma administrada do sexo. Se antes era possível ter 

vontade, a prostração unidimensional restringiu a vontade de ter vontade.  

À exemplo disto, assiste-se à enorme quantidade de lançamentos de 

cursos motivacionais. Os grandes empreendimentos motivacionais só são 

necessários em uma sociedade que limitou o espaço do querer, em uma 

sociedade pautada pelo triunfante princípio de desempenho.  

Como o que acontece na arte não poderia ser muito diferente daquilo 

que acontece na sociedade, da mesma forma que o conteúdo expresso nas 

fotografias suscita a busca pelo prazer, seu caráter compulsivo denota o quão 

longínquo está o prazer. Por mais que se mobilize a excitação, ela encerra-se 

em si mesma. Como conteúdo tornado forma, a conotação erótica das 

fotografias reproduz o sexo tal como se manifesta na sociedade de consumo: 

uma propaganda enganosa. Sob a pretensa liberalização do sexo assiste-se 

uma sociedade cada vez mais efetiva em suas malhas repressoras impeditivas 

do prazer, pois, afinal, não é preciso desejar desenfreadamente algo que se 

tem.  

Em linhas gerais, a análise das fotografias de Miroslav Tichý dispostas 

nas categorias cidade, pessoas, corpos e objetos apontaram situações que 

permitiram explorar a experiência do indivíduo no meio urbano, o enaltecimento 

e depreciação da mulher, a decrepitude da matéria corpórea e as novas e mais 

eficazes formas de repressão, elementos indicativos do caráter obnubilado do 

indivíduo na modernidade.  

A análise das fotografias e o embasamento teórico que favoreceu a 

interpretação não pode restringir-se apenas aos dados obtidos na pesquisa. 

Como evidenciado, para analisar os objetos culturais foi preciso, também, 

compor um construto argumentativo que permitisse examinar as relações de 

produção material como determinantes da possibilidade de existência ou não 

da arte na sociedade administrada. 

Conforme estudado, o sistema político e econômico baseado no valor de 

troca de equivalentes determina a relação entre forma e conteúdo e altera a 

constituição dos objetos da cultura. A todo momento os objetos da cultura 

surgem, existem, nas suas mais variadas formas. Mas, vale lembrar, também 

esse existir contém características antagônicas. Como o estado natural da 
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sociedade de massas tende a obscurecer os canais da autonomia pelos quais 

a expressão autônoma poderia existir, as influências de um sistema social 

totalitário condiciona os objetos da cultura a existirem de uma determinada 

forma, como reprodução, como aparência da realidade.  Para poder existir de 

modo autônomo sem que sua existência seja mera reprodução, a arte 

necessita existir como antítese daquilo que existe, como negação. Então, pelo 

simples fato de existir, a arte é, antes de tudo, negação. Negação porque 

insiste em existir numa sociedade que a todo momento tenta aniquilar a 

possibilidade de sua existência. A arte é negativa porque existe, e por existir, 

expressa-se como antítese da sociedade.  

Esta tensão entre forças sociais antagônicas, ao mesmo tempo que 

obriga os objetos culturais a aparecerem de forma padronizada, também é 

capaz de fazer aparecer algo que escapa à tendência reprodutiva social. Os 

elementos que conseguem transcender à mera reprodução social fazem 

aparecer algo novo, algo que aparece para além daquilo que aparece de forma 

imediata na estrutura dos objetos da cultura.  

Esse algo novo que aparece sem aparecer ou, esse algo que não 

aparece imediatamente representa algo que se desprendeu da 

heterodeterminação social. Quando esse elemento novo se liberta das malhas 

sociais heterodeterminantes e se materializa como forma estética, consegue 

atestar sua existência emancipada, fruir. Ao transcender às determinações a 

arte evoca uma aparição, fazendo fruir algo inexistente ou algo que é impedido 

de existir. Essa capacidade de emancipar-se dos processos sociais representa, 

de certo modo, a possibilidade de existir de forma livre, de fazer aparecer algo 

capaz de existir para além da determinação. Por isso a ideia de emancipação 

traz consigo a ideia de transcendência. 

Essa possibilidade de existir simultaneamente como negação e 

aparência, como algo livre e determinado, configura o caráter enigmático das 

obras de arte. O caráter enigmático das obras de arte são enigmáticos 

justamente porque atestam a possibilidade de existir de modo autônomo num 

sistema não livre. O enigma é o prisioneiro que escapa, aquilo que pode 

emancipar-se para além daquilo que tende a ser tornado somente e 

reprodutivamente apenas aquilo que é. Por isso os caracteres de autonomia, o 

teor de verdade de uma obra de arte estão no não imediato, naquilo que não 
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está pronto, naquilo que aparece como aparição, naquilo que escapa, naquilo 

que é preciso investigar, vasculhar em uma obra. 

Por essas razões a dimensão estética é também uma dimensão crítica, 

filosófica, política. Reflexionar sobre temas relativos à não identidade com o 

universal, à possibilidade de autonomia das obras de arte como objeto – que 

por sua vez revela conjuntamente a hipótese de autonomia do sujeito – lança, 

pelas vias da negatividade, sua intenção cabal: conceber a liberdade como 

hipótese objetiva.  

Conceber a liberdade como hipótese objetiva consiste em vasculhar por 

aquilo que transcendeu à desfigurada e irreconciliável relação sujeito-objeto. 

Como a não transcendência é a tendência, o que escapa às malhas 

repressoras terá sempre um caráter enigmático, fantasmagórico.  

Por isso as aparições da dimensão estética são intermediárias, 

prisioneiras em liberdade, carregando a ânsia de querer ser livre onde não 

podem ser. Nessa medida, o transcendente é também o expulso, o obrigado a 

evadir-se por não poder ser senão como espectro. Tais espectros não 

permitem saber ao certo se estão esvaindo ou materializando, obliterando ou 

aparecendo, indo ou voltando. Os elementos que estão presentes nas 

fotografias de Tichý resplandecem como carapaça de enigmas ocultos 

encrustados na estrutura interna das obras. Por esta razão – ou pela ausência 

dela – não é possível discorrer apenas sobre aquilo que se vê nas fotografias 

de Miroslav Tichý. É preciso vasculhar também por aquilo que não se vê 

imediatamente. Como nesta sociedade a razão simpatiza com a dominação, a 

beleza ficou destinada às aparições fugidias. Por isso os elementos presentes 

nas fotografias emergem para revelar também elementos que não estão 

presentes, elementos cooptados pelo véu, presentes apenas como aparições. 

Como representantes dos substratos da liberdade, as aparições aparecem e 

desaparecem nas fotografias de Tichý como enigmas ocultos, espectros, 

aparecendo onde não estão, desaparecendo onde deveriam estar: onde o 

espírito não idêntico supera a objetividade. No limite, as desintegrações do 

indivíduo obnubilado aparecem nas fotografias de Miroslav Tichý mostrando o 

que não aparece: a utópica possibilidade de ser inteiro. 
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ANEXO 1 

 

Câmeras fotográficas artesanais e películas de Miroslav Tichý 
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ANEXO 2 

 

Catálogo da 1ª exposição de Miroslav Tichý/1990: Von einer Wellt zu’r Andern 

 

        

                   Fig.2     Fig.3: p. 172 
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ANEXO 3 

 

Sobre a educação 

 

Como evidenciado, este estudo adota a arte como fonte de pesquisa 

empírica. Não obstante, a fotografia é tomada como objeto de estudo a ser 

investigado na área de educação. Uma vez que a relação entre distintas áreas 

do conhecimento não acontece de maneira imediata e, à primeira vista, a 

fotografia parece ter pouco a ver coma a educação, propõe-se neste item 

algumas reflexões a respeito do tema.  

De que modo, portanto, o estudo da arte poderia contribuir com a área 

de educação? Para que seja possível responder a esta pergunta, seria 

necessário, antes, questionar se existe algum objeto de estudo que seja 

estritamente pertencente à área da educação. Se sim, qual? A escola, o 

professor, o aluno, a didática, a prática de ensino? Mas então qual seria o 

método que melhor se aplica à investigação destes fenômenos próprios à 

escola? 

Por mais que a educação tenha alguns objetos característicos, ela não 

dispõe de métodos específicos para compreensão dos fenômenos escolares. 

Por isso, necessita tomar de empréstimo métodos de investigação oriundos de 

outras ciências, como por exemplo a psicologia, a sociologia, a história, a 

economia, a administração e suas associações. A associação de distintas 

áreas do conhecimento tem implicações positivas e negativas. Se por um lado 

a associação entre áreas diferentes permite aprofundar o conhecimento acerca 

dos fenômenos escolares, por outro, torna a educação uma área permeável, 

uma vez que a investigação dos fenômenos escolares realizados por outras 

ciências não necessariamente traz avanços à área de educação. 

Por não ter objetos de estudo ou métodos específicos, a educação não 

se constitui como ciência. Por isso, parece estar a cada dia mais encerrada no 

funcionamento rígido e normativo das instituições, tendendo mais a ceder 

espaço para as outras ciências do que a enriquecer-se da interação com elas. 

Esse processo, ao invés de tornar a educação uma disciplina de conhecimento, 

a caracteriza apenas como campo de aplicação de outras ciências. 
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O propósito de enriquecimento conjunto pela combinação de distintas 

áreas do conhecimento nem sempre acontece com a educação. Nessa 

combinação, ora a educação é sufocada por outras áreas que se apropriam de 

seu objeto, ora é ela quem suplanta o desenvolvimento das áreas combinadas 

a ela, como por exemplo, a relação entre arte e educação: “como levar a arte, 

que deveria brotar livre, espontânea, sem hora e lugar marcados, para dentro 

de instituições cada vez mais enrijecidas pelo medo de que a violência e outros 

problemas sociais penetrem no seu interior e pelo imenso conjunto de regras e 

burocracia?” (SILVA, 2011, p, 131). Esse pertinente questionamento emerge da 

dificuldade do trabalho com arte quando este é subjugado a funcionar em uma 

instituição de ensino.  

Ora, mas se a arte é um grande canal de desenvolvimento das 

potencialidades humanas, por que razão o desenvolvimento das 

potencialidades humanas não poderia ocorrer na escola ou em conjunto com a 

escola? Neste ponto reside a contradição. Muitas vezes observa-se que o que 

deveria acontecer na escola tende a não acontecer. 

O trabalho com arte, além de proporcionar a criatividade, pressupõe que 

as atividades desenvolvidas sejam fruto da expressão livre e autêntica e, de 

modo geral, estes são os atributos que deveriam ser promovidos na instituição 

escolar. Mas, ao contrário, o trabalho com arte na escola, quando não 

suprimido a priori pelo próprio funcionamento burocrático da instituição, 

acontece de modo forçado: é delegado à exclusividade da disciplina de 

educação artística que, dentre outras tarefas comemorativas anuais, é 

encarregada de confeccionar com os alunos o coelho da páscoa com enfeites 

de macarrão.  

Além destes exemplos, também é notável o papel da escola com suas 

inúmeras investidas para tornar acessível por meio da deformação os clássicos 

da cultura: atribuir letras às melodias eruditas para que seja mais fácil de 

memoriza-las, substituir a leitura dos clássicos da literatura por suas paródias 

simplificas, dentre outros exemplos aterrorizantes. É importante frisar que não 

se trata de restringir o acesso à cultura, mas torná-la acessível por meio de 

paródias pode ser tão prejudicial quanto à falta de acesso.  

Frente a esse triste panorama escolar que converte o potencial da arte 

em alegoria comemorativa de não-sei-quê, cabe, no laborioso processo de 
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investigação empírica, refletir sobre as formas mais apropriadas de promover a 

educação assim como as formas mais eficazes de a educação promover o 

desenvolvimento das potencialidades humanas, pois, isso, não 

necessariamente acontece na escola.  

Este paradoxo, ao mesmo tempo que permitiu o aprofundamento das 

áreas de acordo com suas especificidades, acarretou a cisão histórica do 

conhecimento, uma vez que, porque parcelares, as distintas disciplinas 

beneficiam-se enquanto padecem mutuamente desta cisão. Por esta razão é 

fundamental indagar, desde início, se existe de fato algum objeto de estudo 

que seja estritamente pertencente à área de educação, se ela por si só é capaz 

de compreender os fenômenos em sua complexidade, ou, se fica à cargo da 

educação aceitar de bom grado a influência das disciplinas parcelares como 

forma de proporcionar a expansão dos horizontes da educação a fim de 

possibilitar a investigação mais apurada de um determinado objeto de estudo.  

A rigor, são as próprias limitações impostas pela composição restrita do 

campo educacional que impulsionam pesquisas para caminhos que extrapolam 

os limites de sua área. Assim, por se tratar de uma instituição social, é 

favorável à educação beneficiar-se do conhecimento historicamente acumulado 

entre distintas disciplinas tais como a sociologia, a psicologia, a filosofia, a arte 

e demais áreas que possam contribuir com o desenvolvimento das 

potencialidades do indivíduo.   

Se as instituições que deveriam promover as potencialidades do 

indivíduo não têm cumprido seu papel e, mais, se for levado em conta que essa 

problemática escamoteia o perigo de uma tragédia iminente, o que urge fazer é 

indagar sobre a possibilidade de colocar a sensibilidade, a reflexão e a 

interação com a cultura como norte para o desenvolvimento das 

potencialidades humanas com vistas à pacificação da existência mesmo em 

face das condições sociais objetivas que a dificultam. Em suma, apostar na 

relação entre arte e educação é apostar no caráter formativo da arte, é apostar 

em uma educação estética da humanidade. 
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