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Resumo: 
Este artigo tem por objetivo refletir  sobre o potencial de construção de verdade das
imagens fotográficas, assim como os níveis de significação que as mesmas estão aptas a
produzir,  partindo  de  imagens  produzidas  pelo  DOI-Codi  na  década  de  1970  e
reproduzidas  na  Revistas  Zum  em  2012.  Baseado  na  aproximação  das  propostas
semióticas de Peirce, através de seus comentadores Santaella e Nöth, e das epistémês de
Foucault, discutiremos como enunciados se mantém verdadeiros e se atualizam, e como
lógicas  degeneradas  são  parte  da  estrutura  das  convenções  que  organizam corpos  e
coletivos.
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Introdução

A edição de outubro de 2012 da revista  Zum, publicação do Instituto Moreira Salles,

contava com a matéria  Infância Banida,  de Plínio Fraga.  Junto com o texto,  foram

reproduzidas  por  Haruo  Mikani,  fotografias  retiradas  do  Arquivo  Nacional  de

Informações, tratando de crianças classificadas como subversivas e banidas do Brasil

durante  a  Ditadura  Civil-Militar.  As  fotografias  produzem  efeitos  diferentes  em

intérpretes  diferentes.  A força  argumentativa  de  sua  mensagem perpassa  seu  apelo

estético: sentimentos invadem o intérprete,  ao passo que proposições argumentativas

lógicas  e  verbais  trilham  um  caminho  discursivo  mais  longo.  Entretanto,  essas

fotografias nos causaram um tipo de desconforto por algo que vai além do significado,

mas o contém. Acreditamos que ali está em jogo construções de enunciados, de tipos de

verdades e hábitos, que se apoiam nessas imagens e suas redes. A partir dessa angustia,

buscamos refletir sobre imagens fotográficas e a construção de pensamentos a partir

delas, com base nos escritos de Peirce e Foucault.  Enquanto o primeiro nos ajuda a

compreender  possibilidades  de  formação  de  hábitos  de  pensamento,  o  segundo  nos

esclarece sobre as redes que dão suporte aos enunciados.

1Trabalho  apresentado  no  GP  Semiótica  da  Comunicação  do  XVII  Encontro  dos  Grupos  de  Pesquisa  em
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2Mestranda em Comunicação, Universidade Estadual de Londrina. Graduada em Comunicação Visual Design pela
UFRJ. E-mail: alinarani.cs@gmail.com
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Entendemos signo como uma coisa, que está relacionada a uma segunda coisa

(seu objeto) gerando uma terceira coisa (o interpretante) na mente de um intérprete. É

uma forma consciente de conhecer o mundo, parte de uma construção de verdade, e

portanto,  tem  possibilidade  de  mentir.  Buscamos  as  relações  entre  forma  de

ordenamento cognitivo e práticas institucionais, atentos àqueles considerados diferentes

e aos rótulos que lhes foram sistematicamente atribuídos. 

Compreendemos a dificuldade de aproximar esses dois autores, que lidam com

construção  do  pensamento  humano  diferentemente,  por  um  lado  lógico  e

individualizado  e,  por  outro,  social  sobreposto  ao  saber  experiência  do  sujeito.

Entretanto  acreditamos  que  os  múltiplos  graus  de  interação  entre  os  três  níveis  de

pensamento  consciente  de  Peirce,  assim  como  o  aceite  da  existência  da  lógica

degenerada, permite a aproximação.

Sobre a arquitetura das ciências de Peirce e a arqueologia de Foucault

A semiótica peirciana acaba sendo reduzida, por parte de seus próprios comentadores,

aos seus diagramas de categorias científicas. Apesar da dimensão rasa dessa redução,

suas categorias são imprescindíveis para o entendimento de seus escritos. 

Essa  arquitetura  funciona  em separações  das  ciências  em tríades  sucessivas,

onde cada etapa é dividida em outras três, chamadas respectivamente de primeiridade,

secundidade e terceiridade, em ordem decrescente de abstração. “Para Peirce a filosofia

em geral tem por tarefa descobrir o que é verdadeiro, limitando-se porém, à verdade que

pode ser inferida da experiência comum que está aberta a todo ser humano a qualquer

tempo  e  hora”  (SANTAELLA,  1994,  p.113).  A  filosofia  é,  então,  dividida  em

fenomenologia,  ciências  normativas  e  metafísica,  respectivamente  primeiridade,

secundidade  e  terceiridade.  É  a  fenomenologia  que  fornece  os  fundamentos

observacionais para as disciplinas seguintes.

As ciências normativas, nas quais pretendemos no ater, tem esse nome por se

ocuparem  do  “modo  pelo  qual  o  ser  humano,  se  for  agir  deliberadamente  e  sob

autocontrole,  deve  responder  aos  apelos  da  experiência.  […] Estão  voltadas  para  a

compreensão  dos  fins,  das  normas  e  ideais  que  regem  o  sentimento  humano.”

(SANTAELLA, 1994, p.113-114).

Dessa forma, as ciências normativas são a secundidade da filosofia e,  dentro

dela, a estética é a primeiridade dessa secundidade, a ética é a segunda da secundidade e
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a semiótica (também chamada de lógica), a terceiridade da secundidade. Suas categorias

coexistem em graus diferentes nos fenômenos, de forma que haverá primeiridade na

primeira categoria de uma secundidade, e vice-versa. Onde houver primeiridade haverá

o  sentimento,  o  acaso,  a  indeterminação.  Onde  houver  a  secundidade,  existe  a

dualidade, a relação, a ação, a brutalidade. Onde houver a terceiridade, existe a lei, a

continuidade, o crescimento. A lógica se funda na ética, e esta na estética. Dessa forma,

retirando a  lógica  de  sua  auto-suficiência  e  colocando-a  sobre as  bases  da  estética,

móveis por definição, Peirce admite na percepção e pensamento (formados por signos e

pelas  linguagens  simbólicas)  o  inconsciente,  a  indeterminação,  as  áreas  onde  não

podemos exercer autocontrole. Pensamentos são hábitos mentais que desenvolvemos na

tentativa de prever ocorrências futuras.  “chamar uma pedra de  dura é predizer que,

quantas vezes se tentar a experiência (de quebrá-la pela pressão moderada da faca), esta

experiência sempre falhará.” (PEIRCE apud SILVEIRA, 2007, p.130, negrito do autor). 

De forma paralela,  Foucault  (1999),  buscou “mapear a disposição epistêmica

fundante do  ordenamento do saber ocidental”  (YAZBECK, 2015,  p.67,  destaque do

autor). 

Não se tratará, portanto, de conhecimentos descritos no seu progresso

em direção a uma objetividade na qual nossa ciência de hoje pudesse

enfim  se  reconhecer;  o  que  se  quer  trazer  à  luz  é  o  campo

epistemológico, a epistémê onde os conhecimentos, encarados fora de

qualquer  critério  referente  a  seu  valor  racional  ou  a  suas  formas

objetivas, enraízam sua positividade e manifestam assim uma história

que não é a de sua perfeição crescente, mas, antes, a de suas condições

de possibilidade” (FOUCAULT,1999, p.XVIII-XIX). 

As epistémês são onde os conhecimentos enraízam as condições que os possibilitam, e

Foucault  organiza  formas  de  pensamento  e  organização  dos  saberes  humanos,

investigando o campo ordenado e discursivo da experiência chamada ciência. Enquanto

suas epistémês se encontram num âmbito histórico-cultural, reforçando a forma como as

instituições responsáveis por guiar os regimes de verdade acolhem alguns discursos e

desmerecem outros, as categorias de Peirce se voltam para o pensamento organizado e

consciente do sujeito, mas ambos organizam as formas do pensável, do possível e do

enunciável aos homens e suas ciências.
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Como aponta Santaella (1994) Peirce se seu conta de que os signos são a base

dos tipos  possíveis  de raciocínio,  por  sua vez a base dos métodos,  numa cadeia de

interpretantes que orientam desde conhecimentos cotidianos aos científicos. Com suas

ciências  normativas,  Peirce  estava  repensando  os  valores  que  guiam  a  conduta

deliberada do homem, e por conduta deliberada podemos entender qualquer uma de

suas  três  categorias,  ou  seja,  um sentimento  indefinido,  uma ação ou luta,  ou  uma

aprendizagem. O raciocínio para ele é um tipo de controle do processo inferencial que

se desenvolve através da interpretação do conhecimento perceptivo. O autocontrole é

peça fundamental do pensamento peirciano, já que a “ação humana é a ação raciocinada

que, por sua vez, é deliberada e controlada” (SANTAELLA, 1994, p.126). A semiótica

é, então, o estudo do raciocínio correto para alcançar o fim estabelecido pela estética,

esse  processo  de  descoberta  de  valores  funciona  como ideais  reguladores  externos,

vindo de comunidades capazes de crescimento infinito de conhecimento.

A estética,  como primeiridade  das  ciências  normativas,  que estabelece o fim

último do pensamento ele mesmo foi entendida e enunciada por comunidade ocidentais

eurocentrista de forma diferente ao longo de sua história registrada. Foucault delimita as

chamadas  ciências  humanas,  em  três  temporalidades  históricas:  a  epistémê  da

Renascença  (idade  da  semelhança);  a  epistémê  da  idade  Clássica  (idade  da

representação); e a epistémê da idade Moderna (idade do homem). É importante notar

que  apesar  de  se  estabelecerem fatores  histórico-culturais,  essas  epistémês  não  são

superadas,  mas  acumuladas,  dependendo  das  possibilidades  do  coletivo  de  criar

enunciados como verdade. Então, encontramos a epistémê da renascença atém mesmo

na modernidade. A arqueologia de saberes assinala que os objetos, saberes e mesmo os

sujeitos não são naturais, mas forjados por práticas históricas e culturais, evidenciando a

problemática de entender a existência de objetos em si e objetividades do mundo, que

agenciam qualquer  tipo  de  conhecimento  sobre  a  verdade  que  nos  cerca.  Foucault

identifica socialmente esse saberes científicos e racionais como dominantes, e de fato,

Peirce  ao  apresentar  seus  tipos  de  raciocínio,  abdução,  indução  e  dedução,  o  mais

complexo e que garante melhores resultados é o terceiro.  

“Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um papel construtor no

saber  da  cultura  ocidental.  Foi  ela  que,  em  grande  parte,  conduziu  a  exegese  e  a

interpretação  dos  textos:  foi  ela  que  organizou  o  jogo  dos  símbolos,  permitiu  o

conhecimento  das  coisas  visíveis  e  invisíveis,  guiou  a  arte  de  representá-las.”
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(FOUCAULT, 1999, p23). Foi  a semelhança que produziu e organizou os saberes da

Renascença,  de  forma que  conhecer  é  “ir  de  semelhante ao  que lhe é  semelhante”.

Temos  aqui  um  tipo  de  primeiridade  dos  signos.  O  quali-signo  que  existe  como

qualidade  e  aparência  e  se  relaciona  com  seu  objeto  por  semelhança  através  de

qualidades  internas  que  teria  existisse  o  objeto  ou  não,  em  sua  relação  icônica,

funcionam como analogias e metáforas, relacionando dois objetos que não mantém ,

necessariamente,  uma relação  prévia  de  causa  e  efeito.  Dessa  forma,  o  quali-signo

icônico não representaria coisa alguma “pois qualidades não tem, em si mesmas, poder

de representar nada.  Mas ao mesmo tempo, as qualidades tem uma grande força de

sugestão”(SANTAELLA,  1994,  p.161).  Nas  primeiridades,  os  fenômenos  são

examinados  exatamente  por  nossa  capacidade  de  interagir  com eles,  a  semelhança

funciona na mente do intérprete por sua capacidade de lembrar de outras coisas. O tipo

de raciocínio da primeiridade é a abdução, no qual “é gerada uma hipótese plausível a

respeito  de  um  fato  surpreendente”  (SANTAELLA,  1994,  p.165).  A abdução  é  o

raciocínio do argumento criativo, como as descobertas espontâneas e os insights, “Sua

justificativa  é  que  ela  é  a  única  esperança  possível  de  regular  racionalmente  nossa

conduta futura e que a indução da experiencia passada nos dá um forte encorajamento

na esperança que ela terá sucesso no futuro” (PEIRCE apud SILVEIRA, 2007, p147).

Na epistémê da idade Clássica, segundo Foucault, a idade das representações, os

signos perdem sua  realidade anterior  ao objeto.  Se a  relação com os  signos não se

encontra  mais  nas  qualidades  em  si,  estão  em  sua  função  de  reflexo  do  mundo.

Devemos esclarecer que os autores diferem quanto o conceito de representação. Peirce

entende representação como estar para, de forma que o signo representa um objeto. Já

Foucault entende como representação o uso sígnico que faz o objeto presente, mesmo

que  de  forma  mediada.  Por  isso,  não  entende  os  signos  icônicos  da  epistémê

renascentista como representações, uma vez que suas associações partem da similitude e

aproximação  de  dois  objetos  autônomos,  enquanto  na  epistémê  clássica,  os  signos

descrevem, refletem e coincidem com o real aparente.

Logo,  os  saberes  dessa  epistémê se  articulam e  dependem da  habilidade  do

homem de ver o real a partir de suas representações, e assim funcionar a partir de uma

organização evidente no mundo, na qual os seres, as linguagens, as trocas e os saberes

podem ser classificados. Entendemos aqui uma secundidade, e os sin-signos, aqueles

que se encontram em uma relação existencial com outra coisa diferente dele, ou seja
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uma relação indicial. Para Peirce, o tipo de raciocínio correspondente a secundidade é a

indução cujo processo liga fatos observados a um processo didático de causa e efeitos. É

neste tipo de raciocínio que mais fortemente entendemos a racionalidade da coisas e do

mundo. Como Silveira(2007) explica, indução é quando generalizamos um número de

casos para os quais alguma coisa é verdadeira, formando um argumento que assume

toda a categoria.

A ordem, como descreve Foucault, não é uma lei ou moral que estipula normas

de  ação,  mas  antes  uma  ordenação,  uma  classificação  a  partir  da  aproximação  ou

distanciamento  dos  fenômenos  e  objetos.  Uma secundidade  com seu  universo  dual,

brutal e ativo. Como estão contidas na secundidade, as dualidades acontecem em forma

de absolutização de suas antíteses. 

A terceira  epistémê descrita  por  Foucault  em ‘As  palavras  e  as  coisas”  é  a

epistémê  da  Idade  Moderna,  ou  idade  do  homem.  Para  o  autor,  nesse  momento

histórico-cultural o que ele chama de  representação  perde o poder de fundamentar as

coisas possíveis e o que está em jogo é o critério da objetividade. A ordem é substituída

pela  historicidade.  As ciências  passam para  uma temporalidade acumulativas.  Tanto

Foucault  quanto  Peirce  entendem  que  esses  saberem  não  são  superados,  eles  se

acumulam e coexistem. Nessa epistémê, a gramática geral dá lugar a filologia. Como

explica Yazbek:

“a  linguagem não  designa  mais  um sistema  de  representações  que

detém o poder de recortar  e de recompor outras representações,  de

sorte que, em consequência, a significação da palavra não está mais

ligada primeiramente a sua capacidade representativa. Ao contrário,

para  a  Modernidade  a  representação  torna-se  secundária:  a  palavra

significa  na medida em que é parte integrante  de uma organização

gramatical  que  assegura,  de  maneira  autônoma,  a  coerência  da

linguagem, tornando-a independente de sua capacidade de expressar

representações.  […]  a  filologia  estudará  não  mais  as  funções

representativas do discurso, um conjunto de constantes morfológicas

submetidas a uma história” (YAZBEK, 2015, p.79)

Os  signos  se  tornam simbólicos:  suas  próprias  estruturas  internas  permitem

alcançar as características externas. Percebemos aqui uma terceiridade. O signo por si

mesmo na terceiridade é o legi-signo, e ele mantém com seu objeto uma relação de

código. O legi-signo que se apresenta como algo “de natureza geral, tendo caráter de lei
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ou regra que governá ocorrências particulares, fazendo com que o efeito a ser produzido

numa  mente  interpretativa  apresente  alguma  conformidade”  (SANTAELLA,  1994,

p.160), lei é aqui um esquema interpretativo a ser aplicado, que se modifica conforme

suas  bases  se  modificam. O legi-signo tem,  por  tanto,  a  capacidade  de governar  as

ocorrências  particulares  de  seu  aparecimento,  ele  somente  se  constitui  como  signo

porque um coletivo o usa e entende como signo, ele está apto a produzir argumentos de

uma ordem lógica interna que dá sustento ao seu interpretante. 

Para  o  Foucault,  é  a  partir  do  século  XIX que  o  poder  epistemológico  das

instituições  se  estabeleceu  sendo  um dos  responsáveis  pela  construção  das  ciências

humanas. Essas instituições objetivam o controle dos saberes e a clara delimitação do

incluído e do excluído, com função de formar, reformar e corrigir. Dessa forma, o saber

gerado  descreve  comportamentos  e  pesamentos  prescrevendo  como  e  quando  agir,

pensar e sentir. Se a semiótica peirciana depende de de um ideal a seguir de um juízo

que, individualmente, escolhe a meta aceitável, para onde suas ações são direcionadas,

partindo de uma premissa  arbitrária,  a  lógica,  embora  verdadeira,  ao desconhecer  o

princípio condutor, pode levar a conclusões falsas. Ao introduzir  esses modelos,  são

sequestrados dos sujeitos seu poder de produzir saberes por suas práticas cotidianas.

Sobre a imagem fotográfica com índice 

Quando  observamos  uma  pintura,  por  mais  realista  que  seja,  vemos  uma  cena

facultativamente real, ou seja, aquele pintor pode ter estado de frente para aquela cena.

Mas ao observar uma fotografia analógica, temos certeza que seu referencial, as partes

que constituem a imagem, existiu e esteve diante de uma câmera fotográfica, mesmo

que em condições diferentes daquela apresentada pela imagem. Admitimos os processos

de manipulação, entretanto na fotografia analógica, como rastro luminoso que toca o

objeto  e  depois  de  uma  série  de  reflexões  e  refrações  toca  a  película  fotográfica

formando uma imagem,  cada componente da imagem fotográfica  é  necessariamente

real, ainda que tenha sido rearranjado em outra cena. Dessa forma a fotografia analógica

é  um índice  da  existência  dos  elementos  da  imagem,  e  não da  veracidade  da  cena

apresentada. A imagem fotográfica de forma geral não é ambígua quanto a existência,

apenas quanto as condições. 

Tal  relação  só  pode  acontecer  entre  objetos  que  se  diferenciam:  o  mundo é

traduzido por  algo  que não é  o mundo mas  uma criação.  As informações  estão  no
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exterior  do  sujeito,  e  a  semiose  funciona  como  percepção  indireta,  ou  mediada,  o

mundo. 

Imagens  são  tradicionalmente  entendidas  como  signos  icônicos,  aqueles  que

apresentam uma relação de semelhança com seu objeto.  Elas  tem qualidades  por si

mesmas  e  essas  qualidades  são  percebidas  pelo  intérprete  como  semelhantes  às

qualidades do objeto. São signos que podem se relacionar, então, com imagens mentais

do pintor e não com a realidade material. A fotografia se distingue das outras imagens

por ser necessariamente indicial, dada sua procedência técnica. A produção da fotografia

acontece na causalidade de um rastro luminoso do mundo, ou antes, como o mundo

capturado  e  traduzindo  em  uma  imagem.  Sua  potência  como  rastro  foi  sua  maior

contribuição  como imagem,  e  apoiada  na  mecanicidade  de sua  técnica  analógica,  a

fotografia se apresenta como prova de que uma viagem foi feita, da existência de algum

indivíduo ou de que um suspeito estava de fato na cena do crime,  ao mostrar  uma

fotografia não digo esta é uma foto de meu pai, mas antes esse é meu pai. A fotografia é,

assim, transparente ou invisível, deixando ver apensas o referencial. Tomado com duplo

da realidade, imagem puramente mecânica, seria uma mensagem sem código, que não

precisa ser apreendida ou interpretada, por tanto, portadora de verdade. Essa tese não

leva em conta as abstrações sucessivas que acontecem na própria tradução do mundo

em  imagem.  Como  por  exemplo  a  abstração  da  dimensão  de  profundidade,  do

movimento,  do  tempo,  dos  sons,  dos  odores.  Santaella  (1997,  p.  109)  aponta  a

ingenuidade  de  entender  a  fotografia  como  iconicidade  pura,  enquanto  sua

arbitrariedade  ainda  não  é  suficiente  para  defini-las  como  um  símbolo  peirciano.

Tornam-se  evidentes,  então,  a  possibilidades  de  graus  de  iconicidade,  então para  a

percepção da fotografia também são necessárias contextos culturais. 

Sobre afirmações e discursos 

Imagens podem fazer referência a objetos que não existem. Como o signo é algo

que faz referência a outra coisa, seu referencial “não tem que necessariamente existir ou

verdadeiramente estar em algum lugar no momento em que o signo o substitui. Assim, a

semiótica é em princípio a disciplina que estuda tudo que pode ser utilizado com o

objetivo de mentir” (ECO  apud NÖTH, SANTAELLA, 1997, p.196). As fotografias,

como  signos  icônico-indicial,  carregam  seu  potencial  de  verdade  na  aparente
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semelhança e no seu processo mecânico, correspondendo a um conceito de verdade de

correspondência entre signo e referente. 

Nesse trabalho, propomos discutir  apenas a fotografia  analógica,  excluindo a

pós-fotografia e suas simulações digitais. Entretanto a fotografia é utilizado como meio

de manipulação desde sua invenção. Para os autores Santaella e Nöth, a ilusão não é

necessariamente  uma  mentira,  mas  antes  uma  relação  de  semelhança  com  um

imaginário. Aqui a intencionalidade é um conceito chave. Entendemos que se pode fazer

juízo de verdades ou mentiras, no âmbito da imagem fotográfica analógica, uma vez que

são apontadas como verdades ou correspondentes a realidade, isto é, discursos que se

propõe a fazer afirmações sobre o mundo. 

Mas, como tomamos enunciados como verdadeiros? A ciência é um sistema de

produção de conhecimento e por,  conseguinte,  de verdade.  O enunciado não é  uma

afirmação ou sentença, mas as condições que as possibilitam. Eles incidem sobre um

conjunto de signos, em uma rede de enunciados apoiando-se uns nos outros, e estão

sempre em relações singulares. Eles atualizam as relações de força quando o concreto é

fragmentado e tornado um esquema que pode ser representado simbolicamente e usado

no  futuro.  Dessa  forma,  o  conceito  de  verdade,  como  essência  das  coisas,  como

adequação a um real que lhe é anterior (esse conceito no qual a imagem fotográfica não

manipulada seria o signo por excelência) é substituído por várias construções possíveis

que cada coletivo entende por verdadeiro e utiliza para produção de normatividade.

Se  para  Peirce  é  a  lógica  que  forma  os  hábitos  coerentes  e  concretos  da

generalização da conduta, eles estariam no nível da terceiridade, aquela que é a esfera

do  pensamento  organizado,  e  o  argumento  de  verdade  foucaultiano  se  tornam uma

terceiridade degenerada, desenvolvidas, não no interior de uma ordem lógica, mas de

uma secundidade violenta e mascarada, onde encontraremos os hábitos da moral e dos

preconceitos.  Dessa  forma  não  importa  qual  a  relação  da  imagem com seu  objeto,

apenas como os interpretes entendem essa relação. 

“As imagens são usadas para propósitos assertivos e situações

que  excluem  outras  funções  pragmáticas.  […]  Fotos  policiais  e

ilustrações  científicas  são  igualmente  usadas  para  representar  e,

portanto,  asseverar  um  estado  de  fatos  real.  Somente  porque

asseveram, e não por qualquer outra função pragmática, elas podem

servir como documentos legais ou científicos da verdade.” (NÖTH,

SANTAELLA, 1997, p.207)
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Um jornal,  com discurso legitimado, que publica uma foto produz assim um

argumento  e  uma  verdade.  Entendemos  que  esses  casos  de  mensagens  verbais  e

pictóricas  nada  afirmam  sobre  a  possibilidade  das  imagens  como  arguição  por  si

mesmas. Entretanto, o que nos interessa aqui é a possibilidade do uso da imagem como

instrumento de construção de verdade, e assim, não podemos ignorar seu uso associado

a outro tipo de linguagem. Buscar essa contrapartida textual, de modo algum é baseado

em  teses  logocêntricas  da  incompletude  da  mensagem  pictorial.  Entendemos  a

polissemia e ambiguidade inerentes a fotografia não como empecilhos ao potencial de

verdade, mas antes, características dos tipos de afirmações que as fotografias estão aptas

a fazer. Se as mensagens pictorial e verbal são, ambas e em vários níveis, polissêmicas,

vagas e ambíguas, em conjunto elas podem reforçar a credibilidade uma da outra. Ainda

assim os significados das mensagens ficam restritos pelos conhecimentos contextuais,

históricos  e  culturais  do  intérprete.  Então,  os  saberes  são  dispositivos  políticos

articulados e inseridos em articulações sociais, culturais e históricas. Dessa forma não

há saber neutro.

Sobre as fotografias do Serviço Nacional de Informações

 Apresentamos essas fotografias como um discurso pictorial  ao qual podemos

aplicar análise semiótica. Assim como, as entendemos como pertencentes a enunciados

diferente, aqueles possíveis na década de 1970 e aqueles possíveis depois de 2012. 

Figura1: Infância Banida3

3  Fonte: http://revistazum.com.br/revista-zum-3/infancia-banida. Acessado em 11/07/17
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        Figura 2: Infância Banida 4                                     Figura 3: Infância Banida 5 

Em uma primeiridade, vemos as fotos e realizamos esse jogo de comparações,

buscando o eu, o outro e fazendo analogias. Sensações e qualidades que não poderiam

ser descritas aqui sem perder suas considerações próprias de primeiridade. O intérprete

se transporta e se vê refletido ao tentar ler emoções ou sensações possíveis nas pessoas

que são objetos das imagens. A epistémê da idade da semelhança funciona aqui, criando

saber  pela  identificação,  um  discurso  mais  próximo  da  opinião.  Na  prontidão

interpretativa do homem, não conseguimos separar o sentir do pensar, e nesse momento

que o signo tem maior ambiguidade, gerando inúmeras hipóteses sem poder garantir sua

veracidade. A simpatia, uma aproximação por semelhança que se estende a praticamente

quaisquer dois significantes, se torna limitada ao introduzimos considerações morais,

que nos guiam para ideias aceitáveis, com afinidade eletiva, selecionando aquilo que

nos toca.

Em seu contexto de produção, as imagens foram capturadas no DOI-Codi do Rio

de  Janeiro  com o  intuito  de  registrar  os  sujeitos  antes  de  seu  banimento  de  terras

brasileiras.  Esse  discurso  envolve  fatores  políticos,  econômicos,  sociológicos  e

identitários,  engajando sujeitos.  Banir carrega  construções  politicas  por  si  só,  como

aponta Daniel Aarão,  “Foi uma figura jurídica criada pela ditadura para racionalizar

4 Fonte: http://revistazum.com.br/revista-zum-3/infancia-banida. Acessado em 11/07/17

5 Fonte: http://revistazum.com.br/revista-zum-3/infancia-banida. Acessado em 11/07/17
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nossa partida”6. O desconforto gerado aqui, o mesmo que embala o texto da Zum, nasce

da proposição, absurda aos nossos olhos, de classificar crianças pequenas na categoria

de subversivos e comunistas. No entanto, essa proposição foi criada e enunciada, no

interior próprio de agências de vigilância da ditadura e partir de observações e registros.

A representação funciona aqui  como reflexo do mundo visível  que ordena.  O signo

deixa ver os sujeitos e os re-apresenta de forma mediada, criando classificações que,

não marcam sua aproximação com o intérprete  pretendido originalmente,  ou seja,  a

polícia militar, mas ao contrário assinalam sua diferença: o subversivo é um Outro. A

afirmação dessa categoria gera simultaneamente sua contrapartida,  o não-subversivo,

aquele que vive em harmonia com as normas de conduta convencionais e coletivas.

Esse signo indicial  cumpre sue papel  de fazer  referência apontando para seu

objeto: este são Ernesto Carlos, Zuleide, Luiz Carlos e Samuel, subversivos, alocando-

os num quadro onde podem ser conhecidos como reflexo de sua classe. Se todo ser pode

ser classificado, e toda linguagem, nomeada, o real é passível de ser representado, e o

que a imagem evoca, antes de suas qualidades como ser individual, é a categoria. 

Dois enunciados diferentes são possíveis, em 1970, quando foram fotografadas,

e  a  partir  de  2012,  quando  as  fotografias  voltam a  circular,  na  revista  Zum.  Duas

vontades de verdades diferentes  então em jogo:  a primeira apoiada em um discurso

institucional  da  Ditadura  Civil-Militar,  reforçada  e  conduzida  por  um  conjunto  de

práticas  pedagógicas  e  de  governamento;  e  a  segunda  apoiada  politicamente  nos

contextos do governo de Dilma Rousseff, dos trabalhos da Comissão da Verdade e da

Lei de Acesso a Informação. Os sujeitos são enunciados e identificados, nas mesmas

fotografias de forma radicalmente diferente, e evocam interpretantes contrários. De um

lado, mal a ser combatido e, de outro, vítimas. Uma vez que o coletivo aceita como

verdadeiras essas construções sobre o sujeito  comunista,  os pensamentos  e as ações

requeridas então no domínio da lógica. 

Considerações finais.

 Construir um diálogo entre Michel Foucault e Charles S. Peirce se mostrou cada

vez mais complexo enquanto redigíamos esse artigo. Os autores em muito divergem em

suas ideias de construção e manutenção do pensamento humano. 

6 Daniel Aarão, historiador, em entrevista a Revista Zum. Fonte:  http://revistazum.com.br/revista-zum-3/infancia-
banida. Acessado em 11/07/17.
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Diante  de  imagens  que  causam  desconforto,  discutimos  nesse  trabalho

construções  e  efeitos  de  verdade.  Percorremos  de  maneira  sucinta  alguns  de  seus

conceitos e ferramentas, refletindo sobre a imagem fotográfica de forma geral, e três

imagens em específico. Buscando discursos e afirmações que sustentam enunciados e

significados a partir das mesmas imagens em dois momentos históricos diferentes. Esse

trabalho é começo de investigações sobre o papel da fotografia como parte de rede de

sustentação de verdades.
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