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Olhar tátil para peles porosas: o acontecimento visual 1 
 
 
Maria Del-Vecchio Bogado2  
 
Resumo 
Propõe-se aqui uma reflexão sobre o desafio de tocar as imagens e ser tocada por elas. Na 
cultura contemporânea ocidental, diante da avassaladora quantidade de imagens que nos 
perpassam, como se deter demoradamente diante de uma imagem? No ensaio Cascas de 
Georges Didi-Huberman, o filósofo promove um passeio desacelerado pelas imagens que 
apresenta, proporcionando um contato aproximado com elas. Aqui desenvolvo a tentativa 
de criar aproximações com imagens das manifestações de junho de 2013 no Brasil. As 
noções de corpo, memória e olhar desenvolvidas poeticamente no Breviário sobre o corpo 
de Lygia Clark, assim como reflexões sobre o estatuto da pele na contemporaneidade 
desenvolvidas por Maria Cristina Franco Ferraz no recente seminário Eros e Dionísio 
ajudam a entrelaçar as cascas da imagem com as peles dos corpos que delas se 
aproximam.  

Palavras-chave 
 
Imagem; Memória; Acontecimento 
 

O fato das manifestações de junho de 2013 terem sido excessivamente filmadas 

não significa necessariamente que foram suficientemente vistas. Os vídeos realizados por 

manifestantes, em geral, tinham o intuito de informar sobre os acontecimentos. Contudo, 

pala além da capacidade (ou incapacidade) de informar, apresentam peculiaridades que 

desafiam o regime do visível ligado restrito ao da comunicação. Cabe aqui ressaltar o que 

nessas imagens não comunicava, mas ainda assim – e por isso mesmo – tem o potencial 

de afetar aqueles que delas se aproximam e se inscrever em suas memórias.  

Mãos-olho 
Sou da família dos batráquios: através da barriga, vísceras e mãos, me veio toda 
a percepção sobre o mundo. Não tenho memória, minhas lembranças são sempre 
relacionadas com percepções passadas, apreendidas pelo sensorial. Num lapso de 
segundo eu me sinto tomada pela quentura da mamadeira na palma da mão, 
acompanhada pelo gosto do leite morno que desce devagar, deixando um rastro 
de bolhas atrás de si. Experiência esta, talvez a mais remota dentro da minha 
vivência, inscrita no meu passado, que se faz presente ainda hoje.3 
 

                                                   
1Trabalho apresentado no GP Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. Formada em Comunicação Social com habilitação 
em audiovisual pela UFRJ. 
3 CLARK, Lygia. Breviário do corpo. Arte & Ensaios, n 16, p. 114—125, 2008, p.115. 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Assim Lygia Clark inicia o seminal ensaio Breviário sobre o corpo, um ensaio 

sem data. “Não tenho memória” é uma frase no mínimo curiosa para preceder a extrema 

acuidade de detalhes da lembrança que segue. A experiência vivenciada no passado se 

faz presente “hoje”. Teria sido uma estratégia deliberada não registrar a data da redação 

do seu texto? Um esquecimento proposital? Como poderia situar essa escrita na divisão 

arbitrária dos dias de um calendário? A barriga, as vísceras e as mãos conhecem a 

contagem dos dias? A família dos batráquios conhece o isolamento dos indivíduos que 

percorrem separados e disciplinadamente os dias um por um? A experiência tátil da mão 

que tocou o calor da mamadeira é o fio condutor da lembrança. Certamente, na cultura 

ocidental cada vez mais centrada na visualidade, notadamente marcada pela circulação 

ostensiva de imagens, o tato tende a ser considerado um sentido menor. Nessas breves 

linhas de alta concisão poética, Lygia ensaia ver o mundo a partir de “mãos-olho”. Nesse 

universo tátil apresenta “olhos cegos que conhecem pelo tato o redescobrir da pele, dos 

pelos, das gorduras, das asperezas”4. 

A filósofa Maria Cristina Franco Ferraz, em comunicação recente denominada 

Eros, Poros: pele e desejo5  comenta os impasses da pele na contemporaneidade. Impasse, 

palavra de origem francesa, significa a impossibilidade de dar sequer um passo, evoca a 

ausência de saída, ausência de passagem. A atualidade seria marcada pelo fechamento 

dos poros. Poros, na mitologia grega, é filho de Métis, a astúcia. Representava, portanto, 

uma figura astuciosa, expediente, reconhecida pela capacidade de encontrar saídas. No 

vocabulário filosófico, a negação de poros, a impossibilidade de saída, é remetida no uso 

reiterado da palavra “aporia”.  

Ferraz encontra no material teflon, sucesso comercial, um elemento interessante 

para pensar a pele nesse início de século. O teflon tem duas características principais: 

baixo coeficiente de atrito e impermeabilidade. Ou seja, trata-se de uma superfície 

notadamente não porosa. Pelo teflon, tudo desliza, nada se detém. Tecnologia compatível 

com uma sociedade da imagem e do espetáculo, marcada pela circulação incessante de 

informações, que exige cada vez mais a circulação e flexibilidade dos corpos e de suas 

construções midiáticas. Segundo a definição da Wikipedia: “A principal virtude desse 

                                                   
4 CLARK, Lygia. Breviário do corpo. Arte & Ensaios, n 16, p. 114—125, 2008, p.116. 
5 Comunicação apresentada no dia 14 de setembro de 2016 no seminário internacional Eros e Dioniso: amor e 
sexualidade na cultura contemporânea, organizado por Paula Sibilia e Marianna Ferreira Jorge. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=u8JzeOmxsLQ&t=3034s> Acessado em 07 de dezembro de 2016. 
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material é que é uma substância praticamente inerte”. 6  

O teflon dificilmente reage a outras substâncias, livra-se rapidamente das 

gorduras, das asperezas, desse universo de singularidades múltiplas que a “mão-olho” de 

Lygia Clark descobre sempre reagindo. Ferraz assinala, tendo em vista o fluxo propiciado 

por essa pele teflon que: “o deslizar incessante sobre superfícies lisas escorregadias por 

entre tarefas fragmentadas tende a bloquear a inscrição de acontecimentos no corpo.”
7 

Nota ainda um descompasso entre um imperativo de movimento, a exigência de constante 

deslocamento desses “corpos acelerados e fechados”8, a demanda por se conectarem e 

desconectarem incessantemente no regime full-time e non-stop do capitalismo em sua 

fase atual, e, por outro lado, um certo enclausuramento sensível e afetivo. Uma conjunção 

quase paradoxal entre hiperconexões e blindagens a atravessamentos. 

O continuum do tempo, acentuado pela quase onipresença de dispositivos de 

comunicação online, nos quais conteúdos fluem ininterruptamente, proporciona uma 

expatriação do instante, elemento tão caro à poética de Clark. A inscrição de 

acontecimentos no corpo talvez necessite de acontecimentos que abram os poros. Ferraz 

lembra que Eros é filha de Poros, remetendo a um parentesco íntimo entre Poros e Eros. 

Ou seja, entre porosidade e desejo. Eros nasce de um encontro forçado e um tanto 

clandestino entre Penia e Poros. Poros, além de astucioso, representava a riqueza, mas 

Penia era uma figura da pobreza, o que remete a um traço de precariedade sempre presente 

em Eros. Em aproximação com essa mitologia, é possível ensaiar uma ligação entre uma 

pele porosa e seu caráter ativador de uma produção desejante. Lygia Clark, ao ver o seu 

corpo com “maõs-olhos” ativava uma inteligência criadora, desejante. A inteligência da 

artista é de “mãos-olho”. Ela vê com as sensações da pele:  

mãos que eram as únicas peças inteligentes do meu corpo, fora as vísceras 
de onde brotaram vômitos e haustos de intuições para construir-se a 
realidade do meu mundo. Mãos que cavaram a minha permanência no 
mundo, que abriram a minha passagem através do novo nascimento depois 
da letargia violenta e branda lou- cura que se estendera por 27 anos. Mãos 
mágicas que no momento da crise da opção tiveram o desejo de, com uma 
faca, tirar todas as diferenças dos dois mundos em conflagração. Mas que 
tiveram também a sabedoria da espera e por um pequeno lapso de tempo 
compreenderam que, se elas podiam destruir com tal desejo e violência, 
poderiam também reconstruir este corpo composto de uma cabeça 

                                                   
6 Verbete da Wikipédia. Disponível em https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9flon Acessado em em 21 de fevereiro 
de 2017. 
7 FERRAZ, M., Eros, Poros: pele e desejo, 2016. Trancrição minha a partir do vídeo. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=u8JzeOmxsLQ&t=3034s> Acessado em 07 de dezembro de 2016. 
8 Ibid., n.p. 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alienada, de um coração frouxo, de um sexo cala- do, rancoroso e surdo. 
Mãos que andaram nesta ocasião pelo meu corpo, como um carrinho de 
mão, medindo-o, analisando-o, afagando-o e trazendo até o meu 
conhecimento todas as necessidades deste corpo até então inerte e morto. 
Mãos que passaram pela minha sensualidade como um arado, 
desdobrando, revolvendo, remexendo, mãos que arrumaram minha cabeça 
como uma grande gaveta em desordem. Mãos que redescobriram minha 
face no contato do relevo, montanhas mágicas, terra árida e cabeluda, ás- 
pera e macia como plaina plantada, ou charco onde pululavam e coaxam 
sapos, cobras, lagartos, insetos, larvas e vermes. 9 

 
As mãos de Lygia abrem passagem. As mãos de Lygia não repousam sobre a 

realidade do mundo, mas constroem a realidade do seu mundo, assim como constroem o 

seu próprio corpo que é mundo. O corpo organizado, composto por uma “cabeça 

alienada”, cujo sexo é “calado” e o coração “frouxo”, tem sua inércia (característica 

elementar do teflon) desativada pelo erotismo da mão, que leva a cabeça a se configurar 

como uma “grande gaveta em desordem.” A sua face não tem uma imagem estável, como 

se poderia exigir de um sujeito com identidade fixa cuja imagem do rosto é cravada em 

seus documentos, mas precisa ser “redescoberta” pelo tato. O “redescoberto” assinala a 

possibilidade de descobrir de novo, não se deparar sempre com o mesmo. Ferraz ajuda a 

pensar a pele não como “mero invólucro ou embalagem”10, como algo que abriga uma 

interioridade isolada do fora, mas como interface dentro/fora, meio de comunicação 

direto, não media- do, um limiar de trocas, constitutivas tanto do dentro como do fora, 

instabilidades em reconfiguração contínua dos seus limites.  

2 Ver com as mãos  

Figura 1: Fotografia de Didi-Huberman em Birkenau, publicada junto com o ensaio 

“Cascas”, na revista Serrote, em 2013.  

                                                   
9 CLARK, Lygia. Breviário do corpo. Arte & Ensaios, n 16, p. 114—125, 2008, p. 116.  
10 FERRAZ, M., Eros, Poros: pele e desejo, 2016. n.p.  
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Didi-Huberman verifica a importância de se atentar para a pele das coisas. Uma 

pele dispara o seu ensaio Cascas, é a pele de uma árvore bétula, uma casca arrancada por 

suas próprias mãos. Trata-se de uma matéria cujas qualidades são radicalmente distintas 

do teflon. São superfícies acidentadas, pelas quais uma mão não pode deslizar sem atrito, 

ricas na sua capacidade de inscrever sensações diversas. Oferecem singulares passagens 

e caminhos ao toque, uma lasca nunca é exatamente igual à outra, e cada uma se modifica 

visivelmente com o decorrer do tempo. São essas árvores, as bétulas (em alemão Birken) 

o elemento destacado para nomear o campo de extermínio nazista Birkenau, tradução 

alemã para Brzezinka, que significa “floresta de bétulas”. Pisar nesse terreno e ver essas 

árvores, ainda presentes, era se deparar também com um passado que embora de alguma 

forma latente, não poderia ver e talvez sequer imaginar:  

Meu amigo Henri, que me acompanhava — e cuja impassível se- renidade 
me fizera decidir dar o passo dessa viagem —, me contou ter me ouvido 
dizer: ‘Isto é inimaginável.’ Foi o que eu disse, claro, como todo mundo. 
Mas, se devo continuar a escrever, ajustar o foco, fotografar, montar 
minhas imagens e pensar isso tudo, é precisamente para tornar uma frase 
desse tipo incompleta. Cumpriria dizer: ‘Isto é inimaginável, logo devo 

imaginá-lo apesar de tudo.
11  

Mais adiante, seguindo sua ronda acerca do inimaginável e constatando tanto a 

dificuldade tremenda de tornar o horror imaginável, por parte das vítimas, quanto a 

serventia estratégica de manter o horror inimaginável, por parte dos opressores, o filósofo 

responderia com um gesto, uma ação: “A partir desse momento, fotografei praticamente 

qualquer coisa às cegas.”
12 O paradoxo de imaginar o inimaginável se desenvolve a partir 

                                                   
11 DIDI-HUBERMAN, Georges. Cascas. Serrote, n. 13, 2013, p. 111. 
12 Ibid., p. 113 
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do ato de fotografar o infotografável, concretizado no gesto (desesperado ou 

extremamente esperançoso?) de fotografar “às cegas”. Fotografar com as mãos. Didi-

Huberman caminha ciente de que o seu objeto não está visível, por isso não sabe para 

onde apontar a câmera. E ainda assim aponta, na esperança de que o gesto mesmo de 

fotografar desvele algo. E ainda assim escreve, monta, ciente de que essas imagens não 

podem mostrar tudo e por isso convocam um movimento de perpétua montagem, escrita, 

reescrita, redescoberta. As imagens pedem passagem, a escrita pode abrir os poros da 

imagem. Erguer os vestígios para que o passado não se deixe soterrar. Catar as cascas do 

chão. Arrancar delas outras cascas. Tocá-las. Como o fio de um novelo que se 

desenrolasse infinitamente, segurar uma ponta de memória, puxá-la até o fim, ciente de 

que nunca o objeto final será alcançável. Manter, contudo, a responsabilidade de uma 

ligação — mesmo que bamba — com o inalcançável.  

A efetividade de suas fotografias consiste mais na afirmação de um compromisso 

(inimaginável seria recuar, resignar-se diante do inimaginável), do que no objetivo de 

efetivamente retratar algo, meramente representar objetos ou uma paisagem já visíveis de 

antemão. É nesse sentido, que as imagens trêmulas dos manifestantes de junho de 2013 

têm uma ligação com o gesto que se efetua nesse passeio do filósofo. A manifestante que 

não desliga o seu celular diante da impossibilidade de filmar, tendo o seu corpo acometido 

por policiais, e não deixa de publicar suas imagens na internet mesmo diante da suposta 

abstração a que foram condenadas pelas circunstâncias, ensaia uma aproximação com o 

gesto de Didi-Huberman, resguardando-se aqui toda a diferença intrínseca aos contextos 

em que cada um se encontrava.  

Analiso aqui algumas imagens produzidas por manifestantes na noite de 16 de 

outubro de 2013. O ciclo de manifestações que se iniciava em junho com a luta contra o 

aumento das passagens tem um marco do seu fim nessa ocasião. Nessa noite, a prisão dos 

mais de 70 manifestantes seguida da manchete “Lei mais dura leva 70 vândalos para 

presídio”, divulgada no jornal O Globo com um elogio à repressão “bem-sucedida”, 

constituíam a combinação da violência física, jurídica e simbólica necessária para tornar 

o ar irrespirável.  
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Figura2: Assim como as figuras que seguem, frame de vídeo produzido por manifestante no dia 16 de outubro de 2013.   

Nesta imagem, ainda é possível ver claramente um referente. A tropa de choque 

está posicionada quase que frontalmente em relação à câmera. É possível ainda distinguir 

os elementos da paisagem que circunda a tropa. Uma árvore à esquerda, um foco de fogo 

no centro, um carro policial à direita. Já nem tão explícitos, embora ainda reconhecíveis, 

os prédios ao fundo. No entanto, as mãos que filmam e que fogem, mãos que se movem, 

logo prejudicam a identificação do referente. É provável que os policiais tenham 

avançado em linha reta, ou apenas tenham se detido ali enquanto outros jogavam bombas. 

O fato é que, como mostra a sequência a seguir, a imagem imprime um movimento ora 

vertical e ora horizontal, que indica a expressão das mãos, que agiam segundo o balançar 

do corpo, o movimento ondulatório de sobe e desce de uma corrida, e os desvios de um 

lado para o outro de quem não pode seguir uma linha reta, o zigue-zague de quem não 

tem o domínio exato do caminho que traça. Os movimentos bruscos acabam por se 

destacar na imagem, reforçando a presença do ponto de vista que se desloca na paisagem, 

do descontrole das mãos ao correr.  

Este borrão, com um direcionamento vertical, parece ser fruto de uma súbita 

subida das mãos:  

 
Figura 3 
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Já o borrão a seguir, apresenta riscos horizontais, deslocamentos das mãos de um 

lado para o outro causam esse efeito sobre a imagem dos policiais, que provavelmente 

não se moviam de um lado para o outro. Parece ser proveniente de um zigue-e-zague da 

imprecisão da corrida.  

 

 
Figura 4  

Por que mexer a câmera para cima e para baixo? Em que medida esses gestos 

corroboram o intuito de registrar o acontecimento? Nota-se que o caráter informacional e 

facilmente legível da imagem encontra-se prejudicado. Contudo, é nesta aparente 

ilegibilidade que residem suas condições de existência. Mais adiante, registra-se um 

manifestante (também ele não identificável) que corre. E logo mais, a câmera mostra-se 

um pouco mais distanciada do choque. Ao registrar este que corria, as mãos que a 

seguravam também estavam a correr. O que se vê na última imagem é uma atmosfera 

esfumaçada, indicando a presença de gás lacrimogêneo, o que dificulta a capacidade de 

segurar a atenção do olhar necessária para filmar.  

 
Figura 5 
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Figura 6 

 
Figura 7 

No passeio por Birkenau, Didi-Huberman lamenta o tratamento dado às imagens 

tiradas por um membro do Sonderkommando em agosto de 1944, único testemunho 

visual de execução por meio de gás em um dos campos de extermínio nazistas. As 

imagens foram modificadas para serem apresentadas de maneira mais legível. Capturadas 

em situação de extremo perigo, não puderam resguardar a precisão técnica necessária para 

mostrar, da maneira a mais facilmente compreensível, a cena que se pretendia transmitir. 

O que se transmitiu com a imprecisão do foco e do enquadramento foi a extrema 

dificuldade, o perigo a que estava submetido o fotógrafo e, assim, a dimensão de risco, 

de coragem e resistência contida no gesto de clicar. Apesar de. Ao suprimir os restos da 

imagem e reenquadrar apenas o seu espaço valoroso do ponto de vista informativo, 

deixava-se de lado uma camada de experiência impressa na imagem. Porém, é justo no 

caráter supostamente defeituoso da imagem que consiste o rastro da transformação do 

“seu trabalho servil, seu trabalho de escravo do inferno, num verdadeiro trabalho de 

resistên- cia”.
13 Esse caráter falho demonstra a impossibilidade do membro do 

                                                   
13 DIDI-HUBERMAN, Georges. Cascas. Serrote, n. 13, 2013, p. 124 
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Sonderkommando de simplesmente estar lá como fotógrafo; ele estava lá para exercer 

outro trabalho. No entanto, mesmo ao escapar e assim produzir um testemunho, acaba 

deixando a marca das forças que o impediam de fazê-lo.  

É evidente que, ao propor uma relação, de forma alguma quero esboçar aqui uma 

equivalência entre a gravidade das situações. Pelo contrário, há de se frisar aqui que, em 

2013, a presença de câmeras e registros por parte dos manifestantes foi extensa, quase 

obrigatória. Apenas uma minoria dos manifestantes saía talvez sem algum dispositivo que 

filmasse. Além de que a divulgação dessas imagens era feita de maneira imediata em 

amplas redes na internet. O objetivo mais evidente dessas imagens, contudo, era informar 

sobre os acontecimentos. Desse ponto de vista, esses frames que destaquei aqui, seriam 

extratos de momentos menos efetivos dos vídeos. O que se tem verificado no uso dos 

arquivos nos documentários recentes sobre o período é o privilégio dos momentos mais 

claros dos registros, compreendendo essas imagens “falhas” como mero resto. Talvez seja 

possível, no entanto, resguardando as diferenças radicais entre os contextos históricos, 

políticos e tecnológicos, esboçar, algum ponto de contato, algum grau de persistência, na 

captura do gesto de resistir, na tentativa de testemunhar algo diante de forças que 

impedem essa ação.  

No caso da manifestante, se, por um lado, o choque deixa de figurar na imagem, 

a sua falência em demonstrar claramente o referente capta as forças de repressão que a 

impediam de dar a ver aquela situação sem o rastro do tremor de suas mãos. Por que as 

imagens da grande mídia, produzidas a partir de helicóptero, tem a qualidade técnica 

impecável? Os riscos da imagem são também um registro dos riscos dos quais a 

manifestante tinha que correr.  

4 Debruçar-se, olhar de poros abertos  

Seria o escape de referente o que torna essa imagem superficial? E, portanto, 

descartável? Ou será que ela pode resistir como um ato coletivo? Que não tenha 

exatamente um significado a ser compartilhado, mas algum sentido? Ou seja, como um 

gesto que não necessariamente comunica, mas expressa algo? O que ela apresenta para 

além dos pixels de sua superfície acidentada? O que além dos estouros de luz? Didi-

Huberman afirma que “Há superfícies que transformam o fundo das coisas ao seu 

redor”14. Seria possível, a partir do olhar para essas imagens, desfazer a metafísica que 

opõe aparência e essência, com prejuízo do primeiro termo, que não faria mais do que 

                                                   
14 DIDI-HUBERMAN, Georges. Cascas. Serrote, n. 13, 2013, p.131. 
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“esconder” o segundo, verdadeiro e relevante? Se a superfície é o que cai das coisas, 

desprendendo-se e ainda assim procedendo das mesmas, seria possível uma operação que 

considere digno abaixar-se para as recolher? Debruçar-se sobre essas imagens é 

considerar que resguardam algo do acontecimento, são latentes. E mais ainda, seria na 

medida em que pulsam, ardem, que podem transformar “o fundo das coisas ao seu redor”? 

Como se aproximar delas?  

Em outro texto, intitulado, O pensar debruçado, Didi-Huberman propõe o gesto 

de se debruçar como engajamento de aproximação táctil das imagens. Uma abordagem 

do olhar não se separa da intenção com a qual a convocamos. A vista sobrepujante de 

quem olha de cima (o filósofo oferece o exemplo radical dos pilotos de avião de 

bombardeio) tem o conforto de contemplar formas. Na distância ideal, é mantida a 

possibilidade de estabilizar o mundo diante de coordenadas objetivas, geométricas, 

geográficas. Na distância ideal, é dado ver “bem”, controladamente, mensurar o espaço, 

as linhas divisórias, os contornos. Os que veem de cima se protegem do risco de estar 

“face à possibilidade aberta — escancarada — que o que vejo de cima venha 

acidentalmente sugar-me e destruir-me com suas terríveis potências materiais!”
15 Já o 

pensamento debruçado parte da tentativa de tornar inteligível suas experiências sensíveis, 

ciente dos hiatos e de toda a dificul- dade de correspondência entre essas duas instâncias. 

A visão abrangente decorren- te do movimento de aproximação, exige um corpo 

implicado na imagem e no es- paço, que já não podem mais ser absolutos “de modo que 

o não-saber faz parte deste outro banquete do olhar.”
16 O gesto de se debruçar desencadeia 

aconteci- mentos. Buscar tocar as imagens pode trazer a consequência de ser tocado por 

elas. Uma memória pode emergir e se inscrever no momento, no “hoje”, da observação.  

Lygia Clark, em seu texto Breviário sobre o corpo, registra os embaraços 

vivenciados pelos corpos de “mãos-olho”, por aqueles que tentam capturar de perto um 

instante:  

O corpo que se volta à procura da percepção do instante, (...) que se de- 
bruça sobre si mesmo no momento da náusea da não percepção, que 
vomita impropérios pela mímica, que se curva no cumprimento da 
fatalidade, que se transforma num trilho onde o outro passa fumegante 
como uma máquina com o seu desejo sobre ele 17 

A tarefa de aproximação não se faz sem a náusea de um “não saber” que se abre 

                                                   
15 Didi-Huberman, G., Pensar debruçado, 2015, n.p. 
16 Ibid., n. p. 
17 CLARK, Lygia. Breviário do corpo. Arte & Ensaios, n 16, p. 114—125, 2008, p. 123 
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ao ponto de vista aproximado. A capacidade descritiva e reflexiva de Didi-Huberman, no 

passeio por Birkenau, esbarra-se no irrompimento de uma certa náusea, que ele não se 

esquiva de registrar. A expressão “aperto no coração” é repetida três vezes ao longo do 

curto texto. Essa repetição, tratando-se do escritor exíguo e extremamente erudito que o 

assina, não é mera falta de vocabulário ou incapacidade de nuançar suas impressões. 

Provavelmente afirma o desejo de sublinhar a presença de uma percepção sensível que 

atravessa os olhos e se inscreve em sensações corporais. Aqui, o “coração” interessa como 

elemento impreciso, que embaralha, criando mesmo uma indistinção, entre o sentido 

fisiológico e o afetivo.  

A pele de Didi-Huberman não parece ser teflon, seu passeio desacelerado não 

parece bloqueado à inscrição de acontecimentos no seu corpo. No seu passeio por 

Birkenau, pequenos detalhes lhe saltam aos olhos e apertam o coração: “As rãs saltam de 

todos os lados quando me aproximo da beira d’água. Embaixo estão as cinzas.” 18As rãs, 

animais conhecidos pela pele viscosa, são da família dos batráquios, aquela de Lygia 

Clark, cuja percepção do mundo advém toda “através da barriga, vísceras e mãos” e cujo 

coração não é “frouxo”. As rãs, ao emergirem da placidez da água, denunciam a 

profundidade e a instabilidade vitais daquela superfície. Didi-Huberman, ao seguir pelas 

ruínas do campo, ignora uma placa de proibição de acesso a um certo local, desvia-se do 

sentido imposto pelas placas que orientam a visita de acordo com a curadoria que preza 

pela informação e escolhe passear “demoradamente por entre as ruínas silenciosas”.19 O 

seu olhar desconfia do achatamento das superfícies. Vestígios das chacinas, nas zonas IV 

e V da orla próxima ao bosque de bétulas de Birkenau, ainda emergem para a super- fície. 

Os curadores deste “Museu de Estado” responderam a essa “superfície que ainda recebe 

solicitações do fundo”
20 com novas soterrações, escondendo os restos de corpo que 

apareciam, silenciando-a, mas Didi-Huberman escolhe passear justamente pelas ruínas 

silenciosas.  

Ferraz lembra que o tato é percebido centímetros abaixo da pele, curiosa 

informação que ajuda a desfazer a noção de uma superfície que se separa bruscamente de 

uma profundidade. Esses limites não são tão claros como pode supor um pensamento 

distanciado. A filósofa percebe como lugar comum da contemporaneidade a presença de 

um elogio simplista das superfícies em detrimento das profundidades, reforçando essa 

                                                   
18 DIDI-HUBERMAN, Georges. Cascas. Serrote, n. 13, 2013, p.127. 
19 Ibid., p. 123 
20 Ibid., p. 128 
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dualidade. Em contraposição, relembra a afirmação potente da superfície elaborada por 

Nietzsche em Gaia Ciência. No seu prólogo, escrito em Ruta, próximo a Gênova, no 

outono de 1886, o filósofo verifica um estatuto paradoxal da superfície. É possível ser 

superficial por profundidade:  

Oh, esses gregos! Eles entendiam do viver! Para isto é necessário perma- 
necer valentemente na superfície, na dobra, na pele, adorar a aparência, 
acreditar em formas, em tons, em palavras, em todo o Olimpo da aparên- 
cia! Esses gregos eram superficiais — por profundiade! E não é precisa- 
mente a isso que retornamos, nós, temerários do espírito, que escalamos o 
mais elevado pico do pensamento atual e de lá olhamos para baixo? 21 

O fluxo incessante das imagens produzidas por anônimos e midialivristas nas 

manifestações deslizando pelas telas não me ajudava mais a vê-las. Mas nem tudo nessas 

imagens deslizava com a fluência das informações, como na performance otimizada do 

teflon. Considero agora ainda importante um debruçar-se sobre elas, um olhar para baixo 

que traga à tona a profundidade mesma de suas superfícies borradas, aparentemente 

insignificantes, descartáveis.  

Enquanto eram transmitidas ao vivo, essas imagens tinham um valor informativo 

apesar dos borrões, elas efetivamente informavam acontecimentos e a comunidade de 

espectadores que, não estando nas ruas, preocupava-se com o que lá acontecia, servia-se 

delas. Mas, como lembra Walter Benjamin, no crucial ensaio O Narrador: “A informação 

só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se 

inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele.
22”  

O interessante dessas imagens, porém, é que não se entregavam completamente. 

Suas falhas resguardavam algo para além da informação. Algo nelas resiste ao regime 

comunicacional e por isso “conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz 

de se desenvolver.” 23 

Para Benjamin, essa é a força de uma narrativa em contraposição às meras 

informações. O autor destaca justamente a desenvoltura das mãos dos narradores. Ver 

com “mãos-olho” como sugere Lygia, pode ser um bom método para o narrador. Em 

Benjamin a narrativa “mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 

dele. Assim imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do 

                                                   
21 NIETZSCHE, F. A Gaia Ciência, 2001, p. 15  
22 BENJAMIN, Walter. “O narrador”. In: Magia técnica, arte e polítca: ensaios sobre literatura e história da 
cultura., 1985, p. 204.  
23 Ibidem. 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vaso.”
24 Segundo Benjamin, a narrativa, que sempre floresceu em meios de artesãos, 

tende a ser “uma forma artesanal de comunicação.” Benjamin destaca que os narradores, 

quando não trazem acontecimentos auto- biográficos, têm o hábito especial de ressaltar 

as circunstâncias em que escutaram aquilo que pretendem contar. Eles não suprimem uma 

coisa em si, destacada das circunstâncias em que ocorreu. As circunstâncias contagiam a 

fala. Trazem pelo menos o ponto de vista a partir do qual assistiram algo, ou de onde 

escutaram a narrativa de quem assistiu.  

Os borrões das imagens de junho de 2013 aqui expostas têm a virtude de trazer 

consigo o ponto de vista da narradora, os movimentos das suas mãos implicadas no 

conflito. No entanto, talvez a potência dessas imagens esteja na precariedade que provém 

justamente da porosidade em relação ao acontecimento. Possivelmente é justo nesse 

ponto de contato, entre o precário e o poroso, que elas se tornam eróticas, ativadoras de 

desejos. Lembremos que Eros é filha do encontro clandestino entre Penia, a pobreza, e 

Poros, a porosidade.  

Seguindo a lógica dos curadores do “Museu de Estado” que Didi- Huberman 

visita, ou de qualquer jornalista da grande mídia, o caráter falho, ou artesanal, das imagens 

teria sido um fator que as condenaria à irrelevância. O espanto do filósofo diante do 

tratamento que deram às imagens de resistência produziadas pelo Sonderkommando ao 

serem reduzidas ao seu aspecto informativo, provém de uma outra perspectiva do que seja 

olhar uma imagem. Olhar uma ima- gem consistiria em extrair dela o que não se deixa 

apaziguar, o que não cessa de queimar: “Saber olhar uma imagem seria, de certo modo, 

tornar-se capaz de discernir o lugar onde arde, o lugar onde sua eventual beleza reserva 

um espaço a um ‘sinal secreto’, uma crise não apaziguada”25  Ativando “mãos-olho”, 

como se passasse a mão numa superfície incerta de uma casca de árvore, busquei me deter 

nos acidentes. Capturar imagens, arrancar instantes do fluxo. Resta agora construir um 

olhar que busque se aproximar delas, manter aceso o exercício de tentar tocá-las, dar as 

mãos a essas mãos trêmulas, promover novamente um encontro poroso, mesmo que 

precário, entre corpos desejantes, fazer reverberar os gestos de resistência dos que 

ocupam e resistem hoje. Construir uma sensibilidade para olhar suas imagens sem que 

elas deslizem incólumes, sem reação, uma sensibilidade aberta às crises que as imagens 

                                                   
24 Ibid., p. 205 
25 DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. RevistaPós. Belo Horizonte, v.2, n.4, p. 204-219, 
nov. 2012, p. 215 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encarnam.  

Lygia Clark propõe, por fim, o corpo como: “abrigo poético, onde o silêncio vem 

cheio de propostas e a escuridão e o esquecimento da autonomia do um.”
26 Este corpo 

sensível, no qual memórias remotas se fazem presentes no hoje, sensações delicadas se 

apresentam mesmo que distantes no tempo cronológico, exige uma porosidade para se 

construir como abrigo poético. Esquecer-se da “autonomia de um” para que a memória 

dos toques se inscreva neste um, um que se abre porosamente ao múltiplo.  
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