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Resumo 

 

Este artigo analisa a fotografia de Vivian Maier. A partir dos autorretratos produzidos por 

ela nos anos 50, identificamos a presença do noir e de elementos culturais que compõem 

essa estética: o espelho, a sombra, a câmera (a arma) e o seu figurino característico. 

Buscamos explicitar, por meio de Flusser, as intenções da fotógrafa-detetive-caçadora, 

acompanhando o universo por onde ela se embrenha em seus jogos com o reflexo. Em 

sua caçada à imagem verificamos que os espelhos, somados aos demais elementos 

presentes em sua fotografia, compõem uma dramaturgia do olhar e uma metáfora do 

fotográfico. 

 

Palavras-chave: autorrretrato; noir; espelho; fotografia; Vivian Maier. 

 

 

Sobre Vivian Maier 

 

A fotografia de Vivian Maier permaneceu oculta durante 50 anos, sendo revelada 

somente após sua morte. Conhecida como a babá fotógrafa, ela atuou principalmente em 

Chicago e Nova York (EUA) e viajou por várias outras cidades e dezenas de países, 

sempre captando imagens. Nos detemos na sua atuação nos anos 50, quando ela circulava 

por Chicago como uma detetive-caçadora, sempre acompanhada de sua arma, uma 

câmera Rolleiflex. 

Sem aparentemente ter estudado formalmente a fotografia, ela produziu mais de 

100 mil imagens entre 1950 e 1990. Sua obra ganhou notoriedade depois que o historiador 

John Maloof comprou os negativos de Maier em uma casa de leilão em 2007, em Chicago, 

e divulgou seu trabalho no mundo.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação Audiovisual – Fotografia no XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
1 Pós-doutoranda no curso Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba (UNISO) – Sorocaba (SP), email: 

marciarcosta13@gmail.com. 

 
1 Orientadora do trabalho. Professora do Mestrado em Comunicação e Cultura da UNISO,  Maria Ogécia Drigo. UNISO 

(Sorocaba-SP), email: maria.drigo@prof.uniso.br 
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“Vestia-se de ‘maneira antiga, costumava mentir sobre seu local de nascimento, e 

nas lojas de material fotográfico apresentava-se sempre com um nome diferente’. Um 

conhecido recorda ter lhe perguntado do que vivia. ‘Sou uma espécie de espiã’, foi a 

resposta”, narra o documentário Finding Vivian Maier (2013), dirigido por Maloof. 

Testemunhas a descrevem no documentário como uma pessoa de hábitos 

excêntricos (como colecionar jornais com notícias bizarras e muitos outros tipos de 

objetos, agrupados por ela em um grande galpão alugado), de vida reservada e misteriosa. 

Viveu de maneira discreta, provavelmente nunca se casou, não teve filhos nem muitas 

amizades. Eis “[...] alguém que existe unicamente nas coisas que viu”, escreveu Geoff 

Dyer, no prefácio da obra Vivian Maier: uma fotógrafa de rua (MALOOF, 2014, p. 8).  

As fotografias de Maier mostram a relação das pessoas com a estética da 

arquitetura, com o desenvolvimento urbano, o trabalho, o lazer, além de revelar os 

problemas gerados pelo avanço do capitalismo, como a destruição de marcos históricos 

da cidade que dava lugar às edificações modernas. Registrava os moradores de rua, 

afrodescendentes, animais, o comércio ativo, as mulheres, em muitas cenas que captavam 

o espírito da cidade em transformação (como ruínas de casas antigas e construções novas). 

Paralelamente, produziu muitos autorretratos ao longo de sua vida, tanto em ambientes 

internos quanto externos, uma autobiografia por meio de imagens, tema do qual nos 

ocupamos mais neste artigo.  

Em “Vivian Maier, la mirada de autor y la mirada social” (2013), Elsa Rodríguez 

Brondo propõe uma reflexão sobre a obra da fotógrafa a partir do pensamento de Walter 

Benjamin, na medida que as imagens produzidas por ela atuam como memória, ou seja, 

são como “prova forense de um detetive de rua, tal como Benjamin concebeu a fotografia 

do final do século XIX” (BRONDO, 2013, s/p). 

O fetiche em torno da obra de Maier, tanto tempo ocultada por ela, “desperta a 

curiosidade e convida ao culto”, avalia. Como Diane Arbus (1923-1971), sua 

contemporânea, Maier trabalhava imagens de rua calcadas em uma “estética do entorno 

urbano e o cuidado manejo do branco e negro”. No mundo cotidiano encontrou diversos 

personagens, como se estivesse “diante do espelho de um estranho” (BRONDO, 2013, 

s/p). Sobre seus autorretratos, a autora considera que:  

Espelhos e reflexos em aparadores reproduzem uma outra vez um 

rosto neutro, cujos olhos buscam certo sentido de identidade ou 

pertencência; em outros de seus autorretratos sua sombra, que 

substitui o rosto, se reproduz uma e outra vez em diferentes 

superfícies. Ver ao mundo e ver-se a si mesma causa no 
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espectador a mesma sensação de estranheza e de distância 

(BRONDO, 2013, s/p).  

 

A autora analisa o aspecto solitário de Vivian Maier em meio à metrópole, ao 

fotografar seu próprio reflexo no vidro, ressaltando o isolamento das grandes cidades e 

as transformações que a sociedade enfrentava. 

Vivian acumulava, assim, imagens e histórias. Guardava recortes de jornais, a 

maioria com histórias de crimes na cidade. É nesse universo do oculto e do revelado, de 

espiar e de captar imagens que buscamos decifrar os autorretratos da fotógrafa. 

 

Decifrando imagens 

 

Pelo método de Flusser tentamos entender o “deciframento das condições 

culturais dribladas” (2011, p. 50), deixando vagar o olhar pela superfície, como um 

scanning, seguindo a estrutura da imagem e “impulsos no íntimo do observador”. O 

significado decifrado resultará na síntese das intencionalidades do emissor e do receptor. 

O vaguear é circular, retorna para contemplar elementos já vistos. “Assim o ‘antes’ se 

torna ‘depois’, e o ‘depois’ se torna ‘antes’. (p. 22). 

Observamos, pois, como Vivian Maier se relaciona com os principais elementos 

culturais presentes nos seus autorretratos – o espelho (ou o vidro das vitrines) e a sombra, 

a câmera fotográfica e o figurino de fotógrafa-caçadora-detetive, construindo 

significados. Conforme Flusser, “Imagens não são conjuntos de símbolos com 

significados inequívocos, como o são as cifras: não são ‘denotativas’. Imagens oferecem 

aos seus receptores um espaço interpretativo: símbolos ‘conotativos’”. (p. 16). Portanto, 

decifraremos os autorretratos a partir da imaginação: “[...] imaginação é a capacidade de 

codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e decodificar as imagens 

assim decodificadas. Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens”. (p. 15). 

As câmeras fotográficas constroem representações, configurações simbólicas, 

‘simulacros’, lembra Arlindo Machado. Não apenas reproduzem as coisas, elas atuam na 

configuração do universo simbólico (p. 14). É preciso, pois, analisar as formas simbólicas. 

O gesto de fotografar, conforme Flusser (2011, p. 56), “é gesto caçador no qual aparelho 

e fotógrafo se confundem, para formar unidade funcional inseparável. O propósito desse 

gesto unificado é produzir fotografias, isto é, superfícies nas quais se realizam 
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simbolicamente cenas”. Assim, observar os movimentos de um fotógrafo corresponde a 

observar o gesto de um caçador.  

O antiquíssimo gesto do caçador paleolítico que persegue a 

caça na tundra. Com a diferença que o fotógrafo não se 

movimenta em pradaria aberta, mas na floresta densa da 

cultura. Seu gesto é, pois, estruturado por essa taiga artificial, e 

toda fenomenologia do gesto fotográfico deve levar em 

consideração os obstáculos contra os quais o gesto se choca: 

reconstruir a condição do gesto.  (FLUSSER, 2011, p. 49). 

 

O fotógrafo caça objetos culturais que engendram intenções determinadas e que 

podem vedar ao fotógrafo a visão de caça. “E cada fotógrafo é vedado à sua maneira. Os 

caminhos tortuosos do fotógrafo visam driblar as intenções escondidas nos objetos. Ao 

fotografar, avança contra as intenções de sua cultura”. (FLUSSER, 2011, p. 50).  

Nas fotografias aqui analisadas o espelho é o principal objeto cultural perseguido 

e driblado pela fotógrafa, assim como a sombra e é utilizada por ela para se auto 

representar. Ambos elementos trazem a marca da estética noir, tal qual o gesto de olhar. 

Caminhemos, pois, com o olhar sobre as imagens de Vivian Maier enquanto 

espectadores/intérpretes. 

 

O fotógrafo como detetive e caçador 

 

Fotografar é estabelecer uma relação de poder sobre o outro, apropriar-se dele, 

dominar a cena pelo olhar, pois “transforma as pessoas em objetos que podem ser 

simbolicamente possuídos”, conforme Suzan Sontag (2004, p. 35). A câmera, tal qual a 

arma do caçador, dá segurança ao fotógrafo (p. 19). 

A fotografia seria uma forma de “encenar agressões”. Câmeras fotográficas e 

armas efetuam disparos – o safári fotográfico substituiu os safáris com armas na África 

oriental, onde o olhar para a mira telescópica para apontar o rifle é substituído pelo olhar 

pelo visor para enquadrar a foto. (p. 25). Portanto, simbolicamente, a câmera sublima a 

agressividade, considera a autora. Matar é capturar a imagem, petrificando-a, apertar o 

gatilho é apertar o botão de disparo. Não à toa, as chamadas “câmeras detetives” dos anos 

1880 na Europa “se disfarçavam em aparelhos como alfinetes de gravata, bolsas, cabos 

de bengala etc”, conforme Marcia Ortegosa (p. 83). A “‘câmera revólver’” tornou-se 

popular pela sua facilidade de mira e disparo. 
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O fotógrafo constrói a cena elegendo os elementos que vão compô-la, lembra 

Ortegosa, destacando a “[...] dimensão simbólica do gesto fotográfico como captura. Eu 

o matei pela foto” (p. 80). A captura de alguém, de uma imagem, é gesto que une a ação 

do fotógrafo e do detetive, portanto.  

Nos livros Espelho e noir – Cinema e fotografia, de Marcia Ortegosa, e em 

Cenários em Ruinas – A realidade imaginária contemporânea, de Nelson Brissac 

Peixoto, constrói-se a relação entre o noir e o detetive, o que nos ajuda a pensar a 

construção do olhar de Vivian Maier enquanto fotógrafa-detetive-caçadora.  

 

Sobre o noir 

 

O cinema noir é um fenômeno social (espectatorial)”, produzindo fascinação e 

despertando o desejo por meio da chamada “mística noir” (p. 185), afirma Fernando 

Mascarello2 (2006, p.78). O noir é “um objeto de beleza” por sua estranheza e fascínio 

“em termos de “fantasia” (p. 121). O filme cult e o noir têm um apelo excêntrico e 

marginal que produz narrativas enigmáticas, onde o espaço fora da tela gera significados, 

servindo como fonte de imprevisibilidade e enigma. (2006, p. 91). 

Segundo Philip Kemp3 (2011, p. 168-169), as origens do noir remontam às 

sombras, aos ângulos e ao mundo paranoico do Expressionismo Alemão, de cineastas 

como Friedrich Wilhelm Murnau, com Nosferatu (1922) e Fritz Lang com Metrópolis 

(1927). É a estética da iluminação chiaroscuro, ângulos inusitados, flashbacks, narração 

sobreposta em primeira pessoa. O filme O falcão maltês (1941) traz iluminação 

chiaroscuro e herói cuja personalidade oscila entre luzes e sombras. Destacam-se ainda a 

câmera subjetiva, com o ponto de vista do personagem, como em Janela indiscreta (1953) 

e Um corpo que cai ou Vertigo (1958) e espaços confinados, claustrofóbicos, que influem 

na psicologia dos personagens, como Festim diabólico ou Rope (1948). 

O noir traz a dramaturgia de olhares, onde se expia pelas vitrines, espelhos, pela 

sombra, se vê pelo viés, pelo olhar enviesado. É um olhar investigativo que enquadra. As 

experimentações do outro – jogos de olhares – ocorrem a partir do “olho potencializado 

                                                 
2 Conforme Fabíola Paes de Almeida Tarapanoff e Márcia Rodrigues da Costa, no artigo “Mise-en-scène 

noir em Vivian Maier: entre o imaginário e o real”, apresentado no Intercom 2016 (COSTA, 

TARAPANOFF, 2016). 

 
3 Idem. 
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pela máquina”, em uma dialética entre mostrar e esconder, espiar e ser espiado”, segundo 

Ortegosa (p. 82). Isso porque no universo noir há descrença e desconfiança.  

Nessa “dramaturgia de olhares”, segundo a autora, espiar é impor-se sobre o outro, 

ao contrário de contemplá-lo. “O detetive transgride os espaços espiando. No noir as 

câmeras são objetos de mediação desse olhar, na busca das pistas ocultas”. (p. 95).  

Fotografia, no instante do disparo, remete ao universo da sombra (Dubois, p. 312). 

“Esses olhares (potentes) são espelhos de um processo abismal”, conforme Ortegosa (p. 

89). No cinema e na fotografia as lentes ampliam a visão, impulsionando, mais do que 

um olhar voyerista, um olhar investigativo. O fotógrafo-espectador, tal qual o detetive, 

espia pelas telas-janelas. “O olhar está associado à pulsão escópica (desejo de ver), diz a 

autora (p. 95-96). Falemos, pois, da relação entre o noir, o fotógrafo e o detetive.  

Segundo Nelson Brissac Peixoto, no cinema noir o detetive está sempre em 

trânsito, à procura de algo, de sua identidade. Ele enfrenta o desafio de viver na escuridão, 

de viver um mundo “mutante e efêmero”, repleto de um grande vazio.  

O detetive muda muitas vezes de identidade, de lugar, de 

moradia, de roupa, de papel. Será privado, policial, jornalista, 

empregado de posto de gasolina e até criminoso. Parece sempre 

diferente, tem sempre uma outra história, está sempre 

escondendo algo. Não deixa rastros, não tem nunca o mesmo 

nome, não está nunca em lugar nenhum. Não se sabe bem quem 

ele é. Nem ele mesmo. É aquele que acaba sempre escapando, 

que jamais será encontrado. A mulher que o private busca em 

vão, o criminoso que ele quer prender, o detetive que todos têm 

de ser. Pura imagem. (1987, p. 75-76)  

 

O mundo do detetive é marcado pela ausência, por um “universo de duplos e 

aparências, que remetem a algo sempre mais além. Nada aí é real, tudo é ilusão. Daí o 

caráter de fetiche de todas essas coisas e reflexos: substituem aquilo que se supõe ter 

existido. Preenchem o vazio da sua falta com o artifício” (p. 76). 

Para o detetive o mundo é feito de “ilusões que prolongam indefinidamente a 

busca”, onde não consegue distinguir o real do falso, onde “tudo é simulação” (p. 76). Ou 

seja, “Tudo já é imagerie”. “Lá onde todos tentam ser alguém, tudo é imagem” (p. 103). 
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Sobre os reflexos (espelho e sombra) 

 

“Superfícies espelhadas, que refletem”, são um “elemento arquitetural desse 

universo”, afirma Brissac, ao falar do noir (p. 56). O autor explica: 

Duplicando a mesma imagem, as mesmas coisas, o espelho 

inverte a posição dos lugares: tudo o que parece estar à frente 

está, de fato, atrás. Estabelece perspectivas em ângulo, como as 

esquinas das cidades, como a iluminação do alto ou de baixo, que 

remetem sempre para dentro. O espelho é da arquitetura do 

interior. (p. 56) 

 

O espelho permite ampliar o olhar, estender o alcance do olho. Segundo o autor, 

O espelho permite ver sem ver visto, ver alguém que está atrás 

da porta, ver algo que está parcialmente encoberto. É através do 

revisor que o homem perseguido percebe o carro que o segue. O 

olhar pelo espelho é indireto. É uma maneira de ver, em locais 

fechados, a visão. É também um olhar de soslaio, de viés, que 

permite vigiar, observar furtivamente, para agir na melhor 

ocasião. (p. 56) 
 

O espelho também atua como “símbolo psicológico”, afirma Brissac: 

[...] indica, pela duplicação da imagem do indivíduo, o seu duplo 

caráter, sua esquizofrenia. Revela o lado negro da personalidade dele, 

prenunciando atitudes inesperadas e atos traiçoeiros. É The Dark 

Mirror. O tiroteio num palácio dos espelhos mostra, através da 

desorientação espacial dos personagens, a duplicidade deles. 

Confundidos com as múltiplas imagens, não sabem para que lado atirar. 

The Lady from Shangai. Tudo parece estilhaçado como num 

caleidoscópio. (p. 56-57). 

 

Os jogos com os reflexos ocorrem também com a utilização de vidraças,  

[...] vidraças funcionam como espelhos. Dada a transparência do 

vidro, não se sabe, a princípio, se este está do lado de fora ou 

atrás do detetive. Ele parece estar nos dois lugares ao mesmo 

tempo. É um ponto de referência enganoso, que desorienta sobre 

a verdadeira disposição do local, que o reconstrói de outro modo 

(p. 57). 
 

Verifiquemos como o espelho, a sombra e o olhar se comportam na fotografia de Maier. 

 

O noir, o espelho, a sombra na fotografia de Vivian Maier 

 

Com a arma (Rolleiflex) na altura da cintura, Vivian Maier percorria a cidade 

pronta para dispará-la a qualquer flagrante, muitas vezes sem ser notada. O espelho, a 

vitrine, a própria sombra atuam como elementos desse instante permeado pelo olhar 

aguçado da fotógrafa-detetive-caçadora. 
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Figuras 1 e 2 4 

 

Nas imagens acima a figura da fotógrafa surge proeminente em uma espécie de 

névoa, uma sombra onipresente que encobre todo o cenário e de onde emergem, do 

reflexo do vidro, outras imagens (de duas mulheres, na primeira, e a sua própria, na 

segunda). O oculto, o obscuro da sua figura prevalece sobre o claro, o revelado.  

Seu reflexo-sombra, de proporções desajustadas, monstruosa, projeta-se sobre 

outras imagens, com o viés sinistro dos filmes de suspense. “[...] outra forma de reflexo 

e desdobramento espacial. [...] mundo de imagens, fantasmagórico [...]” (p. 58), afirma 

Brissac. Formas grandiosas conferem dramaticidade à imagem, além de simbolizar poder, 

força e capacidade de domínio (p. 121). Do escuro emerge a sombra da fotógrafa.  

A escuridão simboliza um vazio, um abismo onde o detetive 

mergulha, “espaço opaco e indeterminado” onde “figuras de 

sombras podem brotar, onde aquele que está se escondendo se 

constitui como outro, e aquele que o procura, como detetive. 

Silhuetas projetadas à contraluz. É no escuro que se podem 

erguer essas identidades etéreas e fugazes, esses lugares feitos de 

reflexos. À luz do sol tudo se desvaneceria. Aqui, porém, essas 

fantasias se transformam em realidade (p. 77). 

 

Na segunda imagem, refletida em espelhos, sua figura quase se dissolve. “Situação 

típica desse mundo de reflexos: uma personagem inexistente, fruto da imaginação, 

literalmente ninguém, parece surgir e desaparecer, como um fantasma, dos múltiplos 

espelhos de um lugar tão irreal e onírico quanto ela. Tudo é ilusão”. (p. 57). 

Maier espreita pelas sombras, com capa e chapéu, no figurino que lembra, ora o 

detetive, ora a fotógrafa e a caçadora. “Ao passar por outros, ao se disfarçar e se esconder 

nas sombras, ele [o detetive] se transforma num investigador” (BRISSAC, p. 77). Como 

                                                 
4 Todas as imagens são extraídas do site sobre a fotógrafa (http://www.vivianmaier.com) 
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o detetive noir, ela se converte em “silhuetas de sobretudo e chapéu” (p. 77). “Figuras 

recortadas na luz. Detetives metidos de olhar duro demais. Sempre de revólver na mão”.  

 

Figura 3 

 

Na figura 3, o reflexo da fotógrafa-detetive-caçadora, com seu figurino típico, 

apresenta-se ao olhar do espectador, exibindo a arma, seu instrumento de visão, espécie 

de prótese dos olhos (os dois círculos na parte frontal da câmera se alinham com seus 

olhos).  

A menina atua como testemunha ocular nessa sua caçada às imagens. Vivian 

encara o espectador pelo reflexo, enquanto ele é incapaz de apreender sua verdadeira 

imagem.  

 

Figura 4 

 

 

Nesta cena repleta de elementos nosso olhar varre a superfície e identifica, à 

direita da foto, a fotógrafa-detetive-caçadora a nos surpreender com sua arma, tão oculta 

quanto ela. Escondida, Maier evita correr riscos. O olhar frontal e a figura estática 

lembram o momento em que o caçador encurrala sua presa ou quando a presa foi 

encontrada pelo caçador, o espectador. Protegida pelo espelho (vidro), que ajuda a 

confundir o olhar do espectador, ela evita que sua verdadeira imagem seja capturada.  
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De posse da sua arma, pronta para o disparo, num click ela pode aniquilar quem a 

observa. Maier revela ao espectador a sua presença, mas guarda na expressão misteriosa 

algo que permanece oculto por trás de sua figura. 

 

Figuras 5 e 6 

 

 

Diante do espelho, Vivian Maier se duplica nestes autorretratos, como se fora uma 

“vertigem da representação infinita”, que faz “desdobrar o espaço pictórico focalizando 

o modelo e seu duplo através do reflexo de um espelho, de modo a estender o seu lugar 

simbólico para além da própria materialidade da foto”, conforme Arlindo Machado (p. 

99).  

Nestes autorretratos a fotógrafa exercita e ao mesmo tempo registra o fazer 

fotográfico. A primeira imagem a inscreve em uma espécie de habitat do fotógrafo, como 

se estivera em um estúdio com o tripé armado para uma sessão fotográfica, como um 

caçador que prepara sua arma para a caçada. 

Os espelhos atuam aqui como ‘testemunha ocular”. “O gesto de espiar e registrar 

as imagens proporciona um domínio cognitivo desse olhar”, conforme Brissac (p. 96). 

Desse “jogo de olhares através do espelhamento”, tanto Vivian quanto o espectador 

participam.  

O autorretrato é uma prática da fotógrafa em ambientes escuros e fechados, 

atuando como “elemento da ambientação interior” e “parte do dispositivo do reflexo”. É 

outra janela voltada para dentro: em vez de se olhar através dela, ela é que nos olha. No 

quadro duplicado ela converte-se em cópia, “uma construção artificial que prescinde do 

original” (p. 57-58).  

Os espelhos duplicados também exercem aqui o papel de labirinto espetacular, 

jogo entre real e ficcional. A fugacidade dos espelhos permite a construção em abismo, 
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faz surgir quadros dentro dos quadros, a mis-em-abyme, onde janelas, espelhos e a 

fotografia reenquadra, como diria Jacques Aumont, afirma Márcia Ortegosa (p. 95).  

Neste mergulho da fotógrafa dentro da própria imagem, em sua investigação pela 

imagem, ela opera uma espécie de desdobramento do seu eu que se reflete no espelho. 

Em sua imagem em abismo, há a perda do real e a fragmentação, o desaparecimento do 

sujeito. “O referente nessa imagem construída em abismo torna-se pura fantasmagoria. 

[...] O sujeito desparece. A morte por entre vitrines está permeada de simbologia”, escreve 

a autora, falando do filme Blade Runner (p. 117). 

Trata-se, portanto, de uma metáfora da própria fotografia enquanto espelho, 

enquanto reflexo de um objeto ou de alguém: “Um espelho dentro de um espelho – como 

nas construções en abîme da heráldica – se considerarmos que a vocação ideológica da 

fotografia é a produção do reflexo especular”, afirma Arlindo Machado. (p. 99). 

Enquanto sujeito caçador, detetive, mais uma vez ela tenta evitar a captura pelo 

olhar do espectador, duplicando-se para confundi-lo, enquanto transforma sua imagem 

em objeto. 

 

Figura 7 

 

 

A imagem acima novamente evoca a figura da caçadora-fotógrafa, agora dividida 

ao meio entre a luz e a sombra, entre o claro e o escuro, em uma alusão também ao que 

ela oculta e o que revela, típico do universo noir e do cotidiano da babá-fotógrafa. 

A arma – câmera fotográfica – ocupa lugar central nesse enquadramento onde 

destaca-se a câmera-olho, alinhada com o próprio olhar da fotógrafa. Reforça-se a ação 

centrada no olho, metáfora do fotográfico, e a dramaturgia do olhar. 
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Vivian Maier volta e meia ressurge em um novo jogo de imagem. “Mas não é no 

jogo entre a morte e a máscara, sumindo no escuro para se converter numa imagem 

brilhante de detetive, que ele pode existir? Tudo é espectro e reflexo nesse mundo 

fantasmagórico de luzes e escuridão”, afirma Brissac (p. 78). 

Considerações finais 

Na estética de Vivian Maier e dos filmes noir o fotógrafo e o detetive praticam o 

olhar investigativo por meio de elementos ou símbolos que se repetem: a presença do 

espelho ou do vidro, da câmera fotográfica, e do olhar como forma de expressão 

significativa. 

Buscando na selva da cidade os reflexos, olhando e ocultando-se através das 

vitrines e espelhos, ela constituía-se como personagem e, na escuridão das sombras, vivia 

entre as máscaras. Nos jogos com o espelho ela se disfarça, se mostra, se duplica. Sua 

imagem refletida confunde ilusão e realidade em um mundo de superfícies espelhadas. 

Ao olhar a imagem de Maier diante da vitrine, o espectador se surpreende com seu 

reflexo, dentro da moldura, inapreensível. Como ocorre no noir, em sua fotografia 

sombras e reflexos nos fazem fazer questionar o real e incitam nossa imaginação. 

Sua presença pelo reflexo se faz espectro, no sentido de aparição, visão, de retorno 

da imagem do morto. Traz sempre a expressão facial contida, que surge do silêncio, da 

sombra. Ao se duplicar, ela impede que sua imagem desapareça. Sua imagem se desdobra, 

se reflete em outros espelhos, muda de lugar. Atraindo para o interior, “o reflexo é da 

ordem da fascinação”, conforme Brissac. (p. 58). O espectador busca descobrir, por suas 

frestas, vieses, sua atuação frente ao espelho, que está muito além do narcisismo. Ao 

manter secreta a sua fotografia, inconscientemente Maier dirigiu o olhar do espectador 

para o espaço fora da tela, ampliando o desejo dele de ver o que não pode ser visto.  

Os olhares frontais promovem impacto na imagem de Maier e imprimem 

dramaticidade à cena, convidando o espectador a espiar, a descobrir o seu mistério. Em 

vários de seus autorretratos ela fita o espectador tal qual um fantasma que anuncia sua 

presença, como nos filmes de suspense, olhar que confere um ar de loucura e estranheza 

e “franqueza” e “sinceridade” e que, segundo Sontag, está presente nas fotos de Daine 

Arbus (p. 50 ou 51), cuja fotografia costuma ser comparada à de Maier.  “Quando o rosto 

era representado em plena visão frontal, como na máscara trágica conhecida como 

gornonêion, a sua intenção era deliberadamente assustar, lembrando ao espectador a 
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Górgona mítica, cuja visão petrificava aqueles que a fitavam”, recorda Alberto Manguel, 

recorrendo à cultura grega dos tempos de Homero (2001, p. 181).  

Assim, o gesto fotográfico de Maier (enquadramento, iluminação e movimento no 

espaço) traz as características típicas do noir, seja pela via do enigma, seja pela  

curiosidade, do inusitado, dos efeitos psicológicos complexos que o seu olhar anuncia.  

Como no cinema noir, o olhar de Maier centra o poder, onde muitos olhares 

enquadram. Segundo Brissac, seja na enunciação ou no enunciado, trata-se de um “poder 

centrado no olho”, onde os olhos da narrativa constroem o discurso fora do universo 

fílmico, o olho do fotógrafo-detetive “olha e enquadra”, usando o ‘olho-visor’ da câmera. 

“O quadro congelado da imagem é o ‘olho’ que enquadrou a foto. O espectador, por sua 

vez, direciona seu olhar para o enquadramento”. (p. 95)  

O fotógrafo, assim como o detetive, o jornalista, o viajante, todos “observam, 

investigam, descobrem, informam, recolhem dados, interpretam, buscam respostas”. Tal 

qual o espectador, buscam “decifrar signos, indícios, reconstruindo um quadro daquilo 

que perceberam. A fotografia estabiliza o sentido de desorientação dessas viagens”. (p. 

106). O ato de fotografar reúne gestos. O gesto de se deslocar, de olhar, de se aproximar 

do objeto a ser fotografado, de disparar o gatilho da câmera- arma, gera uma significação. 

A máxima é exercitar “o olho potencializado pela máquina”, afirma Ortegosa. (p. 82). 

Na fotografia de Maier o espelho é espaço de visibilidade, simulação, é o 

fotográfico. Vivian Maier traz imagens que se duplicam, sombras, reflexos, espelhos, 

simulacros, imagens em abismo, falam sobre alteridade, sobre o ilusório, o real, o 

ficcional, o imaginário, levando a uma imensa possibilidade de autorreflexividade. Luz e 

sombra servem para mascarar? Eis algumas das indagações que sua imagem desperta.  

Vivian fala de imagens através de imagens, da fotografia através da fotografia por 

meio de recursos fotográficos igualmente presentes no noir: a iluminação chiaroscuro, o 

preto e o branco, o uso de ângulos inusitados, de espelhos e vitrines, e uma narração que 

utiliza a si mesma como personagem, transformando o eu em objeto. Toda a sua temática 

é autorreferente. Imagens redobradas e simetrias especulares são o ponto para discutir a 

questão da representação, o real e o ficcional. 

Sua imagem duplicada colabora para a “desconstrução da ilusão especular”, por 

isso muitas vezes ela não suprime o “seu próprio instrumento de inscrição, a câmera”, 

conforme Machado (p. 100). Outra hora, oculta o equipamento, “a força instauradora da 

toda a mitologia figurativa” (p. 101). Seu autorretrato discute o fotográfico, fala do seu 
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enunciado. Enxergamos a subjetiva, a subjetividade do seu olhar. Vemos a estratégia dos 

seus jogos. “O homem ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a 

viver em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como significados do 

mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas” (FLUSSER, 

p. 15). 

Nesse universo de telas e janelas, ela espia e cria cenas, emoldurando-se e a outros 

elementos. Nesse mundo de construção de imagens, “o impulso para ocultar-se é 

permanente tanto quando a busca do detetive por descobrir e investigar” (p. 82). Como 

lembra Ortegosa (p. 91) sobre o mito da Caverna de Platão, onde o espectador observa as 

imagens projetadas na parede, na fotografia de Vivian ela nos converte em voyeristas.  
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