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Resumo 
 
Neste artigo apresenta-se uma análise do jogo intersubjetivo proveniente da imagem Pierrô 
Fotógrafo - retrato da série de fotografias “Expressões de rosto de Pierrô”, feita por Félix Nadar 
e seu irmão Adrien Tournachon entre os anos de 1854 e1855 - onde aparece o mímico Jean-
Charles Debureau numa simulação de um autorretrato. Para tanto foi feita uma interlocução das 
análises de Rosalind Krauss sobre fotografia e simulacro, com as relações entre fotografia e 
morte feitas por Roland Barthes. 
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Abstract 
 
This paper presents an analysis of the game from the intersubjective picture “Pierrot 
Photographer” - portrait of the photo series "Expressions face of Pierrot", made by Nadar and his 
brother Adrien Tournachon between the years 1854 and 1855 – in which appears the mimic 
Jean-Charles Debureau on a simulation of a self-portrait. For this it was made a discourse 
analysis of Rosalind Krauss photography and simulation, as the relationship between 
photography and death made by Roland Barthes. 
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PIERRÔ, O FOTÓGRAFO: 

(...) esse louco   
Terror do vulgo que estremece à vista  
Dum gélido cadáver: costumados  
A ver a face pálida da morte. 

             (Canto segundo de Camões) 
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Pierrô Fotógrafo, 1854-1855. Fotografia de Félix Nadar (1820-1910) e Adrien Tournachon (1825-1903) 

Acervo do Museu de Orsay, Paris, França. 

 

 

A série de fotografias intitulada “Expressões de rosto de Pierrô”, feita entre os 

anos de 1854 e1855 por Félix Nadar (pseudônimo de Gaspar-Félix Tournachon) e seu 

jovem irmão Adrien Tournachon, quando ainda trabalhavam juntos, foi construída com a 

pretensão de promover o estúdio de Nadar, que despontava numa época em que o 

retrato fotográfico adquiria grande demanda no novo mercado de retratos. 

Esta série constituída por 13 fotografias mostrava através de atuações do 

célebre mímico francês Jean-Charles Debureau (1829-1873) - filho do famoso Mimo 

Gaspard Debureau, que fascinava as audiências do Théatre des Funambules em Paris 

na década de 1830 – uma sequência de testes de expressão das diferentes mímicas 

faciais do artista, este então disfarçado de Pierrô, registrando fotograficamente o traço 

fisiológico que cada expressão acusava1.  
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Tais fotografias foram exibidas na Exposição Internacional de Paris de 1855, 

recebendo uma medalha de ouro pelo conjunto apresentado. No entanto, o prêmio foi 

motivo de briga entre os irmãos Tournachon, uma vez que Félix move uma ação contra 

Adrien para evitar que este usasse o pseudônimo que o tornara tão famoso: Nadar. 

Esta ação judicial foi ganha por Félix finalmente em 1857. 

Porém, de todos os retratos da série “Expressões de rosto de Pierrô”, há uma 

imagem que se destaca – e a que será tomada como empréstimo para descrever aqui 

algumas peculiaridades da imagem fotográfica em sua ontologia particular. Na imagem 

intitulada “Pierrô Fotógrafo”, o mímico Debureau aparece numa simulação de um 

autorretrato – como uma imagem num espelho. Esta, colocada como uma imagem 

introdutória para a série de Nadar foi a introdução perfeita para a reflexão das demais 

fotografias, uma vez que apresentava-se como uma imagem involuntariamente 

profunda, desempenhando um diálogo peculiar entre o fotógrafo e o assunto 

fotografado, resultando em uma autoconsciência do próprio ato fotográfico. 

Em “Pierrô Fotógrafo” o mímico Debureau é mostrado ao lado de uma câmera 

fotográfica apoiada sobre um longo tripé. Sua mão esquerda aponta num gesto 

delicado em direção à câmera, como que dizendo a olhar para a lente e não para ele. 

Com a mão direita, ele levanta uma chapa escura da câmera fotográfica. A imagem 

recria um conjunto de signos puramente produzidos pela luz, através de um forte 

contraste de claro/escuro. Este contraste de luz e sombra é fortemente enfatizado na 

imagem, onde a luz desempenha um importante papel: a iluminação dura na face 

branca do mímico reforça sua qualidade de “máscara”, assim como faz seu traje branco 

de Pierrô aparecer de uma forma quase escultural. As séries de sombras projetadas no 

seu corpo produzem uma espécie de “escrita”, que, segundo Rosalind Krauss 

(1990:35), formam uma mensagem subjacente, percebida e transcrita simultaneamente. 

A autora observa ainda que esta imagem deixa transparecer a relação explícita entre a 

estetização do traço pelo mímico e a forma similar e extremamente consciente com que 

procede a fotografia. Este retrato pressupõe uma complexa encenação, onde o mímico 

desempenha ao mesmo tempo papel de fotógrafo e fotografado, sujeito e objeto do seu 

próprio registro, numa simulação do registro de sua própria imagem. 
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A fim de apreender esta imagem é preciso estar atento às nuanças reflexivas 

que este retrato propõe à leitura da imagem fotográfica. Convém então levantar alguns 

aspectos que ultrapassam o simples estatuto de um jogo do mímico: a mímica em 

relação à mimeses fotográfica; a máscara enquanto metáfora da morte e metáfora do 

abismo; a metáfora ocasionada pelo jogo contínuo da simulação representativa do 

modelo; a mise-en-abyme da representação fotográfica; o simulacro. 

 

A MÍMICA: PÁGINA EM BRANCO A SER ESCRITA 

Jacques Derrida em análise ao ensaio “Mímica” de Mallarmé traz a ideia do 

gesto do mímico como uma espécie de escrita que se transforma. Segundo Mallarmé, a 

escrita se transforma em um mudo solilóquio, [...] e do rosto e dos gestos o fantasma 

branco, como página a ser todavia escrita (MALLARMÉ apud KRAUSS, 2002:39, nota 

22). Dessa forma pode-se estabelecer uma relação entre a página em branco abordada 

por Mallarmé, esta página a ser escrita, com o mascaramento próprio que requer a 

mímica. Nesta composição da página vazia, do papel em branco mencionado por 

Mallarmé, o mímico se apresenta como uma ausência a ser preenchida.  

Na mímica, esta arte cuja expressão de sentimentos ocorre por meio de atitudes 

e não como um meio de traduzir palavras através de gestos, o ator exprime seus 

sentimentos e ideias através de imitações. Esta escritura que irá preenchê-lo é narrada 

com o corpo em movimentos fugazes e efêmeros. As inclinações que exploram o jogo 

de luz e sombra na imagem transformam-se também numa espécie de texto visual que 

comunica, torna visível o invisível, produzindo signos e paradoxos de peculiar 

importância neste retrato. 

A origem da palavra mímica, no seu sentido etimológico, vem de mimese, que 

significa “imitação” ou “representação” em grego. Imitação, que por sua vez, também 

pode significar “disfarce”. Todos estes elementos que caracterizam a mímica em seu 

jogo complexo, também caracterizam o paradigma da imagem fotográfica. Existe uma 

espécie de consenso que coloca que a fotografia presta contas do mundo com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imitação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Representação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_grega
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fidelidade, onde ela é percebida como uma espécie de prova de realidade, uma 

imitação da realidade (mimese), um atestado de existência daquilo que mostra.  Como 

mostra Dubois (1993), o discurso da mimese norteia a imagem fotográfica, onde esta 

aparece como sendo um espelho do real a partir da semelhança existente entre a 

imagem e seu referente. Não esquecendo, porém, que contra este discurso, aparecem 

outras teorias sublinhando a fotografia como uma imagem eminentemente codificada ou 

ainda, livre do discurso mimético, porém afirmando uma existência e apresentando-se 

como um índice. 

Para Dubois (1993:35), a ontologia da fotografia não se deve puramente ao seu 

valor mimético, mas na relação de contiguidade momentânea entre a imagem e seu 

referente, no princípio de uma transferência das aparências do real para a película 

sensível. Neste sentido o realismo estaria deslocado. A fotografia se apresentaria como 

um traço da realidade, como um índice. 

Para tanto, o que interessa aqui é que no cerne do conceito de mimese 

fotográfica encontra-se uma metáfora do ato mímico – que se utiliza da imitação para a 

expressão de sua arte. Ou seja, nesta imagem não se assiste pura e simplesmente a 

um jogo mimético - simples imitação da vida real -, mas antes se acompanha a sua 

representação, a sua transmutação alegórica e a sua conversão em mímica. E é 

precisamente nesta relação entre a mimese (a representação) e a mímica que a 

imagem do mímico disfarçado de Pierrô produz um paradoxo, uma circularidade 

narrativa. Esta meta-fotografia desdobra-se numa representação que permeia fronteiras 

entre passado e futuro, documento e ficção, realidade e fantasia. 

 

A MÁSCARA DO MÍMICO COMO METÁFORA DA MORTE 

A iluminação muito dura sobre a maquilagem branca no rosto do modelo, 

acrescido à sombra nítida, precisa, que isola visualmente o rosto do resto da cabeça, 

reforça sua qualidade de máscara (KRAUSS, 2002:35). A face branca de Pierrô é uma 

das características principais do personagem, imortalizada por Jean-Gaspard Batiste 
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Deburau, na França do século XIX, hoje chamada de "pantomima branca" devido à cara 

pintada de branco do artista.  

Aqui, o traço fotográfico constitui-se como signo: a face gélida e pálida de Pierrô 

pressupõe o rosto enquanto máscara. Este rosto – fantasma branco (como página a ser 

escrita) – transformado em máscara assume um significado coreográfico como parte 

integrante da mise-en-scène. Torna-se signo: uma réplica ao olhar e à máscara, 

dobrando-se numa teatralidade da escrita e da representação de si mesmo. 

Se mise-en-scène - no sentido bruto da tradução “colocar em cena” - predispõe 

uma encenação, por extensão de sentido pode significar também uma “simulação”2. 

Assim sendo, volta-se novamente ao paradoxo: a imagem evidencia através de uma 

redundância da representação o próprio ato de representar – reforçando a coerência da 

encenação. Ou seja, Pierrô simula um ato que por si só já é uma simulação: o 

autorretrato. 

A máscara, território de alteridade, invólucro que cobre o rosto, põe em relevo o 

personagem Pierrô. Este se apresenta na imagem com um ar fantasmático. Sua 

candura vazia parece como que dotada de uma ausência muda. A cor branca assume 

aqui uma característica importante, de modo que o branco aparece isolando o sujeito, 

fazendo-o imergir da superfície da imagem através de um entrelaçamento entre o 

simbólico, o real e o imaginário, por onde se entranha um vínculo entre a Fotografia e a 

Morte. 

Pois, se a fotografia em sua origem definiu-se como um atestado de presença, 

ela também vai expressar uma ausência – ou seja, algo que já não está mais lá. Aqui 

pode estar contida a estreita relação que frequentemente se faz entre a imagem 

fotográfica e a morte. Para adentrar a esta questão seria preciso entender a relação 

que Roland Barthes faz entre a Fotografia e seu corolário, a Morte. 

Segundo Barthes (1980), o noema da fotografia é o Isto foi, Aquilo que vejo 

esteve lá. Ou seja, a fotografia seria literalmente uma emanação do referente, um 

certificado de presença. Ela surge como uma força incontrolável que congela o instante, 
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apropriando-se de um fluxo natural do tempo e de sua consequência necessária: a 

Morte.  

Porém Barthes (1980:18-19) leva ainda adiante essa estreita relação entre a 

fotografia e a morte, analisando o momento do ato fotográfico em que ele, como 

modelo, transforma-se em imagem (objeto): Sinto que a Fotografia cria o meu corpo ou 

o mortifica a seu bel-prazer. É este poder mortífero da fotografia que o faz sentir uma 

micro-experiência [sic] da morte, onde ele se torna verdadeiramente um espectro. Desta 

forma o autor é tomado por uma sensação de inautenticidade quando obrigado a posar 

diante da lente de um fotógrafo ou quando contempla a sua própria imagem fotográfica: 

aquilo que vejo é que me tornei Todo-Imagem, ou seja, a Morte em pessoa.  E conclui: 

No fundo, o que vejo na fotografia que me tiram é a Morte; a morte é o eidos dessa 

Fotografia (BARTHES, 1980:22-23) .    

O autor faz ainda uma aproximação singular entre a fotografia e o teatro através 

deste circuito singular fundamentado na experiência da Morte. Para ele a 

caracterização de um ator se vale da apresentação de um corpo simultaneamente vivo 

e morto, por vezes reforçado pela apresentação de um rosto pintado ou o uso de 

máscaras brancas, como em alguns teatros japoneses por exemplo. O branco aqui viria 

a representar o vazio, algo a ser preenchido, uma ausência. A figuração do rosto imóvel 

e pintado sob o qual vemos os mortos, diz Barthes (1980: 40). 

 Assim sendo, a relação Fotografia/Morte apresenta-se também nesta imagem 

substanciada pelo signo da máscara: A Fotografia é indialéctica [sic]: ela é um teatro 

desnaturado em que a morte não pode „contemplar-se‟ (BARTHES, 1980:101). 

 

A AUTOIMAGEM COMO ESPELHO CONVEXO: DA REPETIÇÃO AO ABISMO 

Rosalind Krauss (2002:35) destaca duas maneiras e dois diferentes níveis de 

articulação desta imagem: num primeiro nível, analisa a encenação do sujeito na 

imagem. Num segundo momento faz uma análise da imagem em si, através das 

sombras projetadas, observando que na superfície branca do disfarce de Pierrô 
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projetam-se sombras que duplicam dois elementos essenciais na imagem: a mão de 

Pierrô que mostra a máquina fotográfica e a própria máquina, este instrumento que é, a 

um tempo,  sujeito de gestual do mímico e objeto que o registra. 

Se o autorretrato é sempre uma encenação de si para o outro, onde o sujeito e 

objeto tornam-se protagonistas do ato fotográfico, a representação característica desta 

imagem é ainda mais ostentada pela simulação do próprio ato de se retratar (FABRIS, 

2004). Nesta fotografia o mímico representa ao mesmo tempo o papel de fotógrafo e 

sujeito fotografado, numa encenação de um autorretrato fotográfico, criando esta figura 

peculiar da consciência onde a linha que une sujeito e objeto se volta sobre si para 

terminar e recomeçar no mesmo ponto (KRAUSS, 2002:36). Cria-se assim uma espécie 

de mise-en-abyme3 da imagem fotográfica, uma sensação de duplicidade, de repetição 

vertiginosa da própria encenação do mímico. Ainda segundo Krauss, o mímico joga 

com o fato de ter consciência de ver-se enquanto é visto, de produzir-se como aquele 

para quem se olha. A mise-en-abyme traz uma dimensão reflexiva do discurso 

fotográfico, uma consciência ativa do ato de fotografar-se. 

Esta fotografia fala sobre a própria imagem fotográfica, caracterizando o olhar 

sobre o abismo através da repetição do tema dentro do próprio tema: a auto-

representação. Faz-se assim uma espécie de metalinguagem – uma meta-fotografia - 

do sujeito dentro da narrativa fotográfica. Krauss (2002:119) analisa a imagem 

fotográfica como um tipo de espelho, onde se coloca a questão do duplo - simulacro do 

original, que não pode existir senão como representação, como imagem: O duplo é o 

simulacro do original, não passa de seu representante. Ele aparece em segundo plano 

e, como acompanhante, não pode existir senão como representação, como imagem. É 

o duplo que destrói a singularidade intrínseca do original, transformando-se em cópia 

sem original e quebra da ideia de originalidade. 

Philippe Dubois, em “O ato fotográfico”, coloca que qualquer fotografia é sempre 

um auto-retrato [sic], sem metáfora: imagem do que ela toma, daquele que a toma, e do 

que ela é, tudo isso ao mesmo tempo, num mesmo e só lapso de tempo, numa espécie 

de convulsão da representação e por ela (DUBOIS, 1994:343, grifo do autor). É nesta 

convulsão da representação colocada por Dubois que ecoa o tema do duplo, 
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construindo uma circularidade narrativa através da sobreposição de instâncias de 

representação, das quais uma inclui a outra.  

Pode-se dizer então que a fotografia em si é um sucedâneo das coisas 

existentes no tempo e no espaço. É uma espécie de simulacro, um jogo de espelhos no 

universo da representação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pierrô tornando-se objeto: mira à morte, ao abismo. Pode-se dizer ainda que 

Pierrô nos olha, e nós o olhamos. A câmera de Pierrô capta a nossa imagem de 

Spectator (ou seria a imagem da câmera de Nadar?), e assim num contínuo vertiginoso, 

numa repetição ad infinitum da imagem, fazendo surgir uma mise-en-abyme, 

evidenciando através desta imagem a própria encenação característica da imagem 

fotográfica. 

Pode-se imaginar ainda que a placa na mão Pierrô contém um retrato de Nadar, 

assim como a placa feita por Nadar reproduz-se na imagem que se vê aqui. Sendo 

assim, cada personagem contido nesta imagem torna-se o fotógrafo e o modelo do 

outro (é a confusão de identidades prescrita na própria tradição da Commedia dell'arte). 

Esta imagem sugere uma alegoria da própria fotografia. Talvez esta imagem 

possa ser considerada, senão a pioneira, como uma das primeiras obras fotográficas a 

explorar o meio de forma intersubjetiva, utilizando a própria câmera como mediadora da 

comunicação entre fotógrafo – fotografado – espectador. 

 

                                                 
1
 Rosalind Krauss (2002:34 -35) chama a atenção para a relação que se estabelecia entre a fisiognomonia e arte da 

pantomima em meados do século XIX, onde se acreditava que existia uma relação entre o traço fisiológico e o 
caráter de uma pessoa.  

 
2
 Cena: "fingimento” ou "simulação”. Por exemplo, “fez uma mise-en-scène muito convincente”. 

 
3
 A nomenclatura mise-en-abyme, que significa “cair no abismo”, é utilizada para ilustrações heráldicas onde uma 

figura se repete dentro de si. Foi utilizada pela primeira vez por André Gide (escritor francês) ao descrever narrativas 
que contêm outras narrativas que se repetem em seu interior. 
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