


1. A modernidade e o problema do observador

O campo da visão sempre me pareceu comparável
~ao sítio de uma escavaçao arqueológica.

Pa-ul Virilio

Este é um livro sobre a visão e sua construção histórica. Embora discuta so-
bretudo eventos e desenvolvimentos anteriores a 1850, foi escrito em um mo-
mento no qual a natureza da visualidade se transformava provavelmente de
modo mais radical do que na época da ruptura entre a imagética medieval e a
perspectiva renascentista. O rápido desenvolvimento, em pouco mais de uma
década, de uma enorme variedade de técnicas de computação gráfica é parte
de uma drástica reconfiguração das relações entre o sujeito que observa e os
modos de representação. Tal reconfiguração invalida a maior parte dos signifi-
cados culturalmente estabelecidos para os termos observador e representação.
A formalização e a difusão das imagens geradas por computador anunciam a
implantação onipresente de “espaços” visuais fabricados, radicalmente diferen-
tes das capacidades rniméticas do cinema, da fotografia e da televisão. Pelo me-
nos até meados da década de 1970, estes três últimos eram, em geral, formas de
mídia analógica que ainda correspondiam aos comprimentos de onda ópticos
do espectro e ao ponto de vista, estático ou móvel, localizado no espaço real.
O design feito com auxílio do computador, a holografia, os sirnuladores de voo,
a animação computadorizada, o reconhecimento automático de imagens, o ras-
treamento de raios, o mapeamento de texturas, o controle dos movimentos [mo-
tion ‹:ontr0l], os capacetešiitle realidade virtual, as imagens de ressonância magné-
tica e os sensores multiespectrais são algumas das técnicas que estão deslocando
a visão para um plano disspciado do observador humano. Obviamente, outros
modos de “ver” mais antigose familiares irão persistir e coexistir, com dificulda-
de, junto dessas novas formas. Contudo, cada vez mais as tecnologias emergen-
tes de produção de imagem tornam-se os modelos dominantes de visualização,
de acordo com os quais funcionam os principais processos sociais e instituições.
E, claro, elas estão entrelaçadas com as necessidades das indústrias de informação
global ecom as exigências crescentes das hierarquias médicas, militares e policiais.
A maioria das funções historicamente importantes do olho humano está sendo
suplantada por práticas nas quais as imagens figurativas não mantém mais uma
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relação predominante com a posição de um observador em um mundo “real”,
opticamente percebido. Se é possível dizer que essas imagens se referem a algo,
é, sobretudo, a milhões de bits de dados matemáticos eletrônicos. Cada vez mais
a visualidade situar-se-á em um terreno cibernético e eletromagnético em que
elementos abstratos, linguísticos e visuais coincidem, circulam, são consumidos
e trocados em escala global.

Para compreender essa incessante abstração do visual e evitar mistificá-la
com explicações tecnológicas seria necessário propor e responder muitas ques-
tões, especialmente de ordem histórica. Se há uma mutação em curso na na-
tureza da visualidade, quais formas e modos estão sendo deixados para trás?
Que tipo de ruptura é essa? Ao mesmo tempo, quais elementos de continuidade
ligam a produção contemporânea das imagens às antigas organizações do vi-
sual? Em que medida a infografia e os terminais de vídeo [video display ter-
minal] constituem uma reelaboração e um refinamento do que Guy Debord
denominou “sociedade do espetáculo”?l Qual a relação entre as imagens des-
materializadas, ou digitais, do presente e a assim chamada era da reprodutibi-
lidade técnica? As questões mais urgentes, no entanto, são mais amplas. Como
o corpo, incluída a visão, está se tornando um componente de novas máqui-
nas, economias e aparatos, sejam eles sociais, libidinais ou tecnológicos? De
que maneiras a subjetividade está se convertendo em uma precária interface
entre sistemas racionalizados de troca e redes de informação?

Este livro não trata diretamente dessas questões, mas procura reconsiderar
e reconstruir uma parte de seus antecedentes históricos. Ele o faz ao examinar
uma reorganização mais antiga da visão na primeira metade do século XIX,
delineando alguns eventos e forças, sobretudo nas décadas de 1.820 e 1830,
que produziram um novo tipo de observador e foram precondições decisivas
para a abstração da visão, em curso, acima esboçada. Embora as repercussões
culturais imediatas dessa reorganização tenham sido menos dramáticas, foram
profundas. Assim como agora, os problemas da visão eram fundamentalmente
questões relativas ao corpo e ao funcionamento do poder social. Grande parte
deste livro analisará como, desde o início do século XIX, um novo conjunto
de relações entre o corpo, de um lado, e as formas do poder institucional e
discursivo, de outro, redefiniu o estatuto do sujeito observador.

Ao esboçar alguns “pontos de emergência” de um regime de visão moder-
no e heterogêneo, abordo simultaneamente o problema correlato de quando,
ou em função de quais eventos, houve uma ruptura com os modelos renascen-

" Ver meu “Eclipse of the Spectacle”, em Art after Modernism: Rethinking Represenmrion, ed. Brian
Wallis (Boston, 1984), p. 283-294.
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tistas, ou clássicos, de conceber a visão e o observador. Como e onde se situa
essa ruptura tem uma enorme relevância para compreender a visualidade na
modernidade dos séculos XIX e XX. A maioria das respostas a essa questão
padece por conta de um interesse exclusivo nos problemas da representação
visual. No início do século XIX, a ruptura com os modelos clássicos de visão
foi muito mais do que uma simples mudança na aparência das imagens e das
obras de arte, ou nas convenções de representação. Ao contrário, ela foi in-
separável de uma vasta reorganização do conhecimento e das práticas sociais
que, de inúmeras maneiras, modificaram as capacidades produtivas, cogniti-
vas e desejantes do sujeito humano.

Neste estudo, apresento uma configuração relativamente desconhecida de
objetos e acontecimentos do século XIX: nomes próprios, conjuntos de co-
nhecimento e invenções tecnológicas que raramente aparecem nas histórias
da arte ou do modernismo. Uma razão para fazé-lo é escapar das limitações
de muitas das histórias hegemõnicas da visualidade nesse período, evitando as
diversas descrições do modernismo e da modernidade que partem de uma ava-
liação mais ou menos semelhante sobre as origens da arte e da cultura visual
modernistas nas décadas de 1870 e 1880. Apesar de numerosas revisões (que
incluem obras conceituadas do neomarxismo, do feminismo e do pós-estru-
turalismo), permanece inalterado um relato central, baseado em característi-
cas “essenciais” do período. Algo como: com Manet, o impressionismo e/ou
o pós-impressionismo, surge um novo modelo de representação e percepção
visual que constitui uma ruptura com outro modelo de visão, de séculos ante-
riores, vagamente definível como renascentista, de perspectiva ou normativo.
A maioria das teorias da cultura visual moderna permanece sujeita a uma ou
outra versão de-ssa “ruptura”.

Essa narrativa sobre o fim do espaço em perspectiva, dos códigos miméti-
cos e do referencial coexiste, em geral acriticamente, com outra periodização
da história da cultura visual europeia, muito diferente, mas que também pre-
cisa ser abandonada. Esse segundo modelo refere-se à invenção e ã dissemina-
ção da fotografia e de outras formas correlatas de “realismo” no século XIX.
De maneira avassaladora, tais desenvolvimentos têm sido apresentados como
parte do desdobramento contínuo de um modo de visão de base renascentista;
consideram-se a fotografia e finalmente o cinema apenas como exemplos mais
recentes de um desdobramento contínuo do espaço e da percepção em pers-
pectiva. Permanece, assim, um modelo confuso da visão no século XIX, que
se bifurca em dois níveis: em um deles, um número relativamente pequeno de
artistas mais avançados criou um tipo de visão e de significação radicalmente

.-.|novo, enquanto no nível mais cotidiano a visao permaneceu inserida nas mes-
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mas limitações “realistas” gera-is que a. haviam organizado desde o século XV.
O espaço clássico parece ser revogado por um lado, mas persiste por outro.
Tal divisão conceitual induz ã noção errônea de que uma corrente chamada
realista dominou as práticas de representação populares, enquanto experi-
mentações e inovações ocorriam em uma arena distinta (ainda que permeável)
da criação artística modernista.

Examinado mais de perto, o impacto cultural e social da celebrada “ruptu-
ra” do modernismo é consideravelmente mais limitado do que da a entender o
alarde que o cerca. Segundo seus defensores, a suposta revolução perceptiva da
arte avançada, no final do século XIX, é um acontecimento cujos efeitos vieram
de fora dos modos de ver predominantes. De acordo com a lógica desse argu-
mento, trata-se de uma ruptura que ocorre ã margem de uma vasta organização
hegemônica do visual, que se torna cada vez mais forte no século XX com a di-
fusão e a proliferação da fotografia, do cinema e da televisão. Em certo sentido,
contudo, o mito da ruptura modernista depende fundamentalmente do modelo
binário realismo versus experimentação. Ou seja, a continuidade essencial dos
códigos miméticos é uma condição necessária para afirmar um avanço ou pro-
gresso da vanguarda. A noção de uma revolução visual modernista depende da
existência de um sujeito que mantém um ponto de vista distanciado, a partir do
qual o modernismo pode ser isolado - como estilo, resistência cultural ou práti-
ca ideológica - contra o pano de fundo de uma visão normativa. O modernismo
se apresenta como o advento do novo para um observador que permanece o
mesmo e cujo estatuto histórico não é questionado.

Não basta tentar descrever uma relação dialética entre as inovações dos
artistas e escritores de vanguarda no final do século XIX, de um lado, e o “rea-
lismo” e o positivismo concorrentes da cultura científica e popular, de outro.
Ao contrário, é fundamental ver os dois fenômenos como componentes super-
postos de uma única superfície social, na qual a modernização da visão tinha
começado décadas antes. Sugiro que no início do século XIX ocorreu uma
transformação mais ampla e muito mais importante na constituição da visão.
As pinturas modernistas nas décadas de 1870 e 1880 e o desenvolvimento da
fotografia após 1839 podem ser vistos como sintomas tardios dessa mudança
sistêmica crucial que já estava em curso em torno de 1820.

Pode-se perguntar se a história da arte não coincide com uma história da
percepção. As transformações das obras de arte ao longo do tempo não são o
registro mais convincente de como a propria visão transformou-se historica-
mente? Este estudo insiste em que, ao contrário, uma historia da visão (se isso é
possível) depende de muito mais do que uma simples exposição das mudanças

.-.fnas práticas da representação. Este livro nao toma por objeto os dados empíri

14 Jonathan Crary



cos das obras de arte ou a noção, em última análise idealista, de uma “percep-
ção” isolãvel; em vez disso, destaca o não menos problemático fenômeno do
observador. Pois o problema do observador é o campo no qual se pode dizer
que se materializa, se torna visível, a visão na história. A visão e seus efeitos são
inseparáveis das possibilidades de um sujeito observador, que é a um só tempo
produto histórico e lugar de certas práticas, técnicas, instituições e procedimen-
tos de subjetivação.

A maior parte dos dicionários faz pouca distinção semântica entre as pa-
lavras “observador” e “espectador”, e o uso comum em geral as converte em
sinônimos. Escolhi o termo observador sobretudo por suas ressonãncias etimo-
lógicas. Diferente de spectare, raiz latina de “espectador”, a raiz de “observar”
não significa literalmente “olhar para”. Espectador também carrega conotações
específicas, especialmente no contexto da cultura do século XIX, que prefiro
evitar - concretamente, aquele que assiste passivamente a um espetáculo, como
em uma galeria de arte ou em um teatro. Em um sentido mais pertinente ao meu
estudo, observar significa “conformar as próprias ações, obedecer a”, como
quando se observam regras, códigos, regulamentos e práticas. Obviamente, um
observador é aquele que vê. Mas o mais importante é que é aquele que vê em
um determinado conjunto de possibilidades, estando inscrito em um sistema de
convenções e restrições. Por “convenções” sugiro muito mais do que práticas
de representação. Se é possível afirmar que existe um observador específico do
século XIX, ou de qualquer outro período, ele somente o é como efeito de um
sistema irredutivelmente heterogêneo de relações discursivas, sociais, tecnoló-
gicas e institucionais. Não há um sujeito observador prévio a esse campo em
contínua transformação?

Mencionei a ideia de uma história da visão apenas como possibilidade hi-
potética. E irrelevante se a percepção ou a visão realmente mudam, pois elas
não possuem uma história autônoma. O que muda é a pluralidade de forças e
regras que compõem o campo no qual a percepção ocorre. E o que determina
a visão em qualquer momento histórico não é uma estrutura profunda, nem

9- Em certo sentido, meus objetivos neste estudo são “genealógicos”, segundo Michael Foucault: “Não
creio que o problema possa ser resolvido com a historicização do sujeito, ral como proposto pelos
fenomenologistas, fabricando um sujeito que evolui ao longo do curso da história. É preciso se livrar
do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito, isto é, chegar a uma análise que possa explicar a
constituição do sujeito na trama histórica. É isso que eu chamaria de genealogia, ou seja, uma forma
de história que dê conta da constituição dos saberes, discursos, dominios dos objetos etc. sem ter
que se referir a um sujeito que é ou transcendental em relação ao campo dos acontecimentos ou que
persegue sua identidade vazia ao longo da história.” Power/Knowledge (Nova York, 1980), p. 11?
(edição brasileira: .Microfisicn do poder, Graal, 1998, p. 7).
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-4uma base econômica ou uma visao do mundo, mas, antes, uma montagem co
letiva de partes díspares em uma única superficie social. Talvez seja necessário

nvconsiderar o observador como uma distribuiçao de fenômenos localizados em
muitos lugares diferentesfi Nunca houve e nunca haverá um observador que
apreenda o mundo em uma evidência transparente. Em vez disso, há. diferentes
arranjos de forças, menos ou mais poderosas, a partir dos quais as capacida-
des de um observador se tornam possiveis.

Ao sugerir que durante as primeiras décadas do século XIX formou-se um
novo tipo de observador na Europa, radicalmente diferente do tipo de obser-
vador que predominava nos séculos XVII e XVIII, suscito a questão de como
se podem propor generalizações tão vagas e categorias tão fixas, como “o
observador no século XIX”. Não haverá o risco de apresentar algo abstrato,
apartado das singularidades e da imensa diversidade que caracterizaram a ex-
periência visual naquele século? E claro que não houve um observador único,
nenhum exemplo que possa ser encontrado empiricamente. Contudo, preten-
do traçar algumas condições e forças que definiram ou permitiram a forma-
ção de um modelo dominante de observador no século XIX. Isso implicará o
esboço de um conjunto de acontecimentos relacionados que tiveram um papel
decisivo nos modos pelos quais a visão foi debatida, controlada e incorporada
em práticas culturais e científicas. Ao mesmo tempo, espero mostrar como dei-
xaram de operar os termos e elementos mais importantes da organização an-
terior do observador. Não interessa discutir aqui formas locais e alternativas
com as quais as práticas visuais dominantes resistiram, foram desviadas ou se
constituíram de maneira imperfeita. A história desses momentos de oposição
precisa ser escrita, mas só será legível se for contrastada ao conjunto hege-
mônico de discursos e práticas no qual a visão tomou forma. Uso tipologias
e unidades provisórias que integram uma estratégia explicativa voltada para
demonstrar uma ruptura ou descontinuidade geral no início do século XIX.
E desnecessário assinalar que não há continuidades ou descontinuidades na
história, mas somente nas explicações históricas. As divisões temporais que
proponho não buscam mostrar uma “verdadeira história” ou resgatar “o que
realmente aconteceu”. O que está em jogo é bem diferente: como se periodiza
e onde se localizam ou se recusam rupturas são escolhas políticas que deter-
minam a construção do presente. Se determinados acontecimentos e processos
são excluídos ou realçados ã custa dos demais, isso afeta a inteligibilidade do
funcionamento contemporâneo do poder, no qual nós mesmos estamos enre-

3 São as tradições científicas e intelectuais, nas quais os objetos “são agregados de partes relativamen-
te independentes”. Ver Paul Feverabend, Problems of Empiricism, v. 2 (Cambridge, 1981), p. 5.
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dados. Tais escolhas afetam a aparência “natural” do presente e evidenciam
sua constituição historicamente fabricada e densamente sedimentada.

No início do século XIX houve uma radical transformação na concep-
ção do observador - em uma variedade de práticas sociais e domínios do
saber. Apresento o principal percurso desses desenvolvimentos examinan-
do a importância de certos aparelhos ópticos. Não os abordo pelos mode-
los de representação que implicam, mas como lugares de saber e de poder
que operam diretamente no corpo do indivíduo. Proponho a câmara escura
como paradigmática do estatuto dominante do observador nos séculos XVII
e XVIII; em relação ao século XIX, abordo uma variedade de instrumentos
ópticos, em particular o estereoscópio, como meios úteis para especificar
as transformações no estatuto do observador. Tais dispositivos ópticos, de
maneira significativa, são pontos de interseção nos quais os discursos fi-
losóficos, científicos e estéticos imbricam-se a técnicas mecânicas, exigên-
cias institucionais e forças socioeconômicas. Mais do que objeto material
ou parte integrante de uma história da tecnologia, cada um deles pode ser
entendido pela maneira como está inserido em uma montagem muito maior
de acontecimentos e poderes. Isso contraria muitas influentes explicações
da história da fotografia e do cinema, caracterizadas por um determinismo
tecnológico latente ou explícito, no qual uma dinâmica independente de in-
venção, modificação e aperfeiçoamento mecânicos impõe-se em um campo
social, transformando-o a partir de fora. Ao contrário, a tecnologia é sempre
uma parte concomitante ou subordinada a outras forças. Para Gilles Deleu-
ze, “uma sociedade se define por seus amálgamas, não por suas ferramentas
[...]. As ferramentas só existem em relação às combinações que possibilitam
ou que as tornam possíveis.” Portanto, já não é possível reduzir uma histó-
ria do observador a transformações técnicas e mecânicas, nem a mudanças
ocorridas nas formas de obras de arte e de representação visual. Ao mesmo
tempo, embora eu designe a câmara escura como um objeto-chave nos sécu-
los XVII e XVIII, ressalto que ela não é isomorfa em relação ãs tecnologias
ópticas que discuto no contexto do século XIX. Os séculos XVIII e XIX não
são redes análogas, nas quais diferentes objetos culturais podem ocupar as
mesmas posições relativas. Ao contrário, a posição e a função de uma técni-
ca sao historicamente variáveis, a câmara escura, como sugiro no próximo
capitulo, é parte de um campo de saberes e práticas que não corresponde es-

4 Gilles Deleuze e Felix Guattari, A Tlronstmd Plates:-is: Capitalism and Schzoplrrefzin, trad. Brian
Massumi (Minneapolis, 1987), p. 90 (edição brasileira: Mil platós: capitalismo e esquizofrenia,
Editora 34, 1995).
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truturalmente aos lugares dos dispositivos ópticos que examino em seguida.
Nas palavras de Deleuze:

Por um lado, cada estrato ou formação histórica implica uma distribuição
do visível e do enunciãvel que atua sobre si mesma; por outro, de um es-
trato a outro há uma variação na distribuição, pois a própria visibilidade
muda de estilo, enquanto as enunciações alteram seu sistema.-5

Argumento que algumas das mais disseminadas tecnologias de produção de
efeitos “realistas” na cultura visual de massas, como o estereoscópio, basearam-
-se em uma abstração e reconstrução radicais da experiência óptica, o que exige
uma reconsideração do que significa “realismo” no século XIX. Também espe-
to demonstrar como as ideias mais influentes acerca do observador no início
do século XIX dependiam prioritariamente dos modelos de visão subjetiva, em
contraste com a sistemática supressão da subjetividade da visão no pensamento
dos séculos XVII e XVIII. Uma noção de “visão subjetiva” esteve presente, du-
rante muito tempo, nas discussões da cultura oitocentista, mais frequentemente
no contexto do romantismo - como, por exemplo, ao ilustrar uma mudança no
“papel desempenhado pela mente na percepção” -, das concepções de imitação
às de expressão, da metáfora do espelho ã da lãmpadafi Porém, a ideia de uma
visão ou uma percepção de alguma forma exclusiva aos artistas e poetas, dife-
renciada da visão moldada por ideias ou prãticas empíricas ou positivistas, é
novamente central nessas interpretações.

Interessa~me o modo como os conceitos de visão subjetiva e a produtividade
do observador impregnaram não apenas os campos da arte e da literatura, pe-
netrando também nos discursos filosóficos, científicos e tecnológicos. Em vez de
enfatizar a separação entre arte e ciência no século XIX, o importante é ver como
ambas integravam um único campo entrelaçado de saberes e práticas. O mesmo
saber que permitiu a crescente racionalização e o controle do sujeito humano
em função das novas exigências institucionais e econômicas foi também uma
condição de possibilidade para novos experimentos no campo da representação
visual. Desejo, portanto, delinear um sujeito observador que é a um só tempo
causa e consequência da modernidade no século XIX. Em linhas muito gerais,
o observador sofre um processo de modernização no século XIX, ajustando-se

5 Gilles Deleuze, Foucault, trad. Sean Hand (Minneapolis, 1988), p. 43 (edição brasileira: Foucault,
Brasiliense, 1988).

É M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Rorrtnrzttc Tfrreory and the Critical Traditton (Londres,
1953), p. 5?-65 (edição brasileira: O espelho e tz lâmpada: teoria romântica e t'radição crz'tictz,
Unesp, 2010).
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a uma constelação de novos acontecimentos, forças e instituições que, juntos,
podem ser definidos, de modo vago e talvez tautológico, como “modernidade”.

A modernização torna-se uma noção útil quando a retiramos das deter-
minações teleológicas, sobretudo econômicas, e quando envolve não somen-
te mudanças estruturais nas formações políticas e econômicas, mas também
uma imensa reorganização de conhecimentos, linguagens, espaços, redes de
comunicação, além da própria subjetividade. Em um caminho alternativo aos
trabalhos de Weber, Lukãcs, Simmel e outros, assim como a toda a reflexão
teórica concebida em termos de “racionalização” e “reificação”, é possível
propor uma lógica da modernização radicalmente dissociada da ideia de pro-
gresso ou de desenvolvimento e que implica, ao contrário, transformações
não lineares. Para Gianni Vattimo, a modernidade possui precisamente essas
características “pós-históricas”, nas quais a produção contínua do novo é o
que permite que as coisas permaneçam as mesmas.” Trata-se de uma lógica do
mesmo, porém situada em uma relação inversa ã estabilidade das formas tra-
dicionais. A modernização é um processo pelo qual o capitalismo desestabiliza
e torna móvel aquilo que está fixo ou enraizado, remove ou elimina aquilo
que impede a circulação, torna intercambiãvel o que é singular.8 Uma dinâ-
mica que abarca corpos, signos, imagens, linguagens, relações de parentesco,
práticas religiosas e nacionalidades, além de mercadorias, riquezas e força de
trabalho. A modernização torna-se uma incessante e autoperpetuante criação
de novas necessidades, novas maneiras de consumo e novos modos de produ-
zir.” O observador, como sujeito humano, não é exterior a esse processo, mas
 _

7 Gianni Vattimo, The End of Modemity, trad. jon R. Snyder (Baltimore, 1988), p. 7-8 (edição brasi-
leira: O fim da modernidade, Martins Fontes, 2002).

3 Relevante aqui é o esboço histórico em Gilles Deleuze e Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capttaltsm
and Schtzophrerznz, trad. Robert Hurley et al. (Nova York, 1978), p. 200-261 (edição brasileira:
O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1. Editora 34, 2010). Aqui, a modernidade é um processo
contínuo de “desterritorialização”, um tornar abstrato e intercambiável dos corpos, objetos e relações.
Porém, como Deleuze e Guattari insistem, a nova intercambialidade das formas sob o capitalismo é
a condição para sua “re-terrítorialização” em novas hierarquias e instituições. A industrialização do
século XIX é discutida em termos de desterritorialízação, desenraizamento [dãracirzement] e de pro-
dução de fluxos em Marc Guillaume, Eloge du désordre (Paris, 3.978), p. 34-42.

9 Ver Karl Marx, Grurtdrtsse, trad. Martin Nicoiaus (Nova York, 1.973), p. 408-409. “Portanto, a
exploração de toda a natureza a fim de descobrir qualidades novas, úteis nas coisas; a troca univer-
sal dos produtos de todos os climas e de terras diferentes; a nova preparação (artificial) dos objetos
naturais, pela qual eles recebem novos valores de uso. A exploração da terra em todas as direções,
para descobrir novas coisas de uso assim como novas qualidades úteis das velhas; (___) do mesmo
modo a descoberta, criação e satisfação de novas necessidades que surgem da própria sociedade;
o cultivo de todas as qualidades do ser humano social, a produção do mesmo em uma forma tão
rica quanto possível em necessidades, porquanto tico em qualidades e relações - produção deste ser
como o produto social mais total e universal possível.”
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imanente a ele. Ao longo do século XIX, o observador teve de operar cada vez
mais em espaços urbanos fragmentados e desconhecidos, nos deslocamentos
perceptivos e temporais das viagens de trem, do telégrafo, da produção indus-
trial e dos fluxos da informação tipográfica e visual. A identidade discursiva
do observador, como objeto de reflexão filosófica e de estudo empírico, pas-
sou por uma renovação igualmente drástica.

O trabalho inicial de Jean Baudrillard detalha algumas condições desse
novo terreno em que se situava o observador do século XIX. Para Baudrillard,
uma das consequências cruciais das revoluções políticas burgucsas no final
do século XVIII foi a força ideológica que animou os mitos dos direitos do
homem, o direito ã igualdade e ã felicidade. No século XIX, pela primeira vez,
provas observáveis tornaram-se necessárias para demonstrar que a felicidade
e a igualdade tinham sido, de fato, alcançadas. A felicidade tinha de ser “meri-
siirável em termos de objetos e signos”, algo que fosse evidente ao olho em
termos de “critérios visiveis”.l° Muitas décadas antes, Walter Benjamin havia
escrito sobre o papel da mercadoria na geração de uma “fantasmagoria da
igualdade”. Nesse sentido, a modernidade é inseparável, por um lado, de uma
reconstrução do observador e, por outro, de uma proliferação de signos e ob-
jetos circulantes cujos efeitos coincidem com sua visualidade, ou com aquilo
que Adorno chama de Ariscbaiilich/eeit.“

A exposição que Baudrillard faz da modernidade destaca uma desestabili-
zação e uma mobilidade crescentes dos signos e códigos, que têm inicio no Re-
nascimento. Antes, tais signos estavam enraizados em posições relativamente
seguras no interior de hierarquias sociais fixas.

A moda não existe em uma sociedade ordenada em castas, já que a cada
um é designado um lugar em caráter irrevogável. A mobilidade de classe
não existe. Uma interdição protege os signos e lhes assegura uma clareza
total; cada signo se refere inequivocamente a um status. (...) Em sociedades

Wjean Baudrillard, La Société de corisorrimatiori (Paris, 1970), p. 60 (edição em português: A socie-
dade de corisiirrio, Edições 70, 2008). Grifos no original. Algumas dessas mudanças foram descritas
por Adorno como “a adaptação [do observador) ã ordem da racionalidade burguesa e, por fim, à
era da indústria avançada, feita pelo olho quando ele se habituou a perceber a realidade como uma
realidade de objetos e, portanto, basicamente de mercadorias”. In Seacb of Wagner, trad. Rodnev
Livingstone (Londres, 1981), p. 99.

11 Theodor Adorno, Aestlzietic Theory, trad. G. Lenhatdt (Londres, 1984), p. 139-140 (edição em por-
tuguês: Teoria estética, Edições 70, 2008): “Ao negar a natureza irnplicitamente conceitual da arte,
a norma da visualidade reifica a visualidade em uma qualidade opaca, impenetrável - uma réplica
do mundo exterior petrificado, atento a tudo o que possa interferir na falsa aparência de harmonia
que o trabalho sugere.”
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de castas, feudais ou arcaicas, sociedades cruéis, os signos são limitados em
número e não estão amplamente difundidos. Cada um funciona com seu
valor pleno como interdição, cada um é uma obrigação recíproca entre cas-
tas, clãs ou pessoas. Nesse sentido, os signos são tudo, menos arbitrários.
O signo arbitrãrio começa quando, em vez de vincular duas pessoas em
uma reciprocidade indestrurível, o significante começa a se remeter a um
mundo desencantado de significado, um denominador comum do mundo
real em relação ao qual ninguém tem qualquer obrigação.”

A modernidade, para Baudríllard, está estritamente ligada ã capacidade
que grupos e classes sociais recém-chegados ao poder têm de superar o “ex-
clusivismo dos signos”, promovendo “uma proliferação de signos sob deman~
da”. Imitações, cópias, falsificações e as técnicas para produzi-las (que inclui-
riam o teatro italiano, a perspectiva linear e a câmara escura) desafiaram o
monopólio e o controle aristocrático dos signos. Aqui, o problema da mimese
não é um problema de estética, mas de poder social; um poder fundado na
capacidade de produzir equivalências.

Para Baudrillard e muitos outros, no século XIX, junto com o desenvolvi-
mento de novas técnicas industriais e novas formas de poder político, emerge
um novo tipo de signo. Esses novos signos, “objetos potencialmente idênticos
produzidos em séries indefinidas”, anunciam o momento em que o problema
da mimese desaparece.

A relação entre eles [objetos idênticos] não é mais aquela de um original em
relação ã sua imitação. A relação não é de analogia nem de reflexo, mas de
equivalência e indiferença. Na série, os objetos se tornam simulacros indefini~
dos uns dos outros. (...) Sabemos agora que é no nível da reprodução - moda,
midia, propaganda, informação e comunicação, nível que Marx chamava
ƒómx frais [falsos custos] do capitalismo - (...) ou seja, na esfera dos simula»
cros e do código, que os processos globais do capital se unem.”

Nesse novo campo de objetos produzidos em série, os de .maior impacto so-
cial e cultural foram a fotografia e uma infinidade de técnicas correlatas para
industrializar a criação de imagens [image making] . *4 A fotografia converteu-se

11 Jean Baudrillard, L”É‹:Íflrmge symbolique et la mori (Paris, 1.976), p. 78; Simulnriorzs, trad. Paul Foss
(Nova York, 1983), p. 84-35 (edição brasileira: A troca simbólica e ri morre, Loyola, 1996).

13 Ibid, p. 86.

“A munição e as peças de reposição militares foram o modelo mais importante para a produção
industrial em série no século XIX. Que a necessidade de semelhança absoluta e intercambialidade
resultou das exigências da guerra, não dos desenvolvimentos em um setor econômico, é discutido em
Manuel De Landa, War .in the Age oflnreífigent Machines (Nova York, 1990).
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.-Iem um elemento central nao apenas na nova economia da mercadoria, mas
na reorganização de todo um território no qual circulam e proliferam signos e
imagens, cada um deles efetivamente separado de um referente. As fotografias
podem ter algumas semelhanças aparentes com tipos mais antigos de imagens,
como a pintura em perspectiva ou desenhos feitos com o auxílio de uma cã-
mara escura, mas elas participam de uma imensa ruptura sistêmica que torna
insignificantes essas semelhanças. A fotografia é um elemento de um novo e
homogêneo terreno de consumo e circulação, no qual se aloja o observador.
Para entender o “efeito fotografia” no século XIX, é preciso vê-lo como com-
ponente crucial de uma nova economia cultural de valor e troca, não como
parte de uma história contínua da representação visual.

Fotografia e dinheiro tornam-se formas homólogas do poder social no sé-
culo XIX.” Ambos são sistemas totalizantes que englobam e unificam os su-
jeitos em uma mesma rede global de valoração e desejo. Assim como Marx
disse a respeito do dinheiro, a fotografia também é uma grande niveladora,
um agente democratizador, um “mero símbolo”, uma ficção “sancionada pelo
pretenso consenso universal da humanidade”.16 Ambos são formas mágicas
que estabelecem um novo conjunto de relações abstratas entre individuos e
coisas, e impõem essas relações como sendo o real. Por meio das economias
do dinheiro e da fotografia - distintas, mas que se interpenetram -, um mundo
social é representado e constituído exclusivamente como signos.

Mas a fotografia não é o tema deste livro. Por mais decisiva que possa ter
sido para o destino da visualidade no século XIX e adiante, sua invenção é
secundária para os acontecimentos que pretendo detalhar aqui. Minha tese é
que uma reorganização do observador ocorre no século .XIX antes do surgi-
mento da fotografia. O que acontece entre 1810 a 1840 é um deslocamento
da visão em relação às relações estáveis e fixas cristalizadas na câmara escura.
Se a câmara escura, como conceito, subsistiu como base objetiva da verdade
visual, vários discursos e práticas - na filosofia, na ciência e em procedimentos
de normatização social - tendem a abolir essa base no inicio do século XIX.
Em certo sentido, ocorre uma nova valoração da experiência visual: ela ad-
quire mobilidade e intercambialidade sem precedentes, abstraídas de qualquer
lugar ou referencial fundante.

15 Para argumentos relacionados, ver john Tagg, “The Currency of the Photograph”, em Thinking
Photography, ed. Victor Burgin (Londres, 1982), p. 110- 141; e Alan Sekula, “The Traffic in Photo-
graphs”, em Photography Against the Gram: Essnys and Photo Works 1973-1983 (I-Ialifax, 1984),
p. 96-101.

15 Karl Marx, Capital, v. I, trad. Samuel Moore e Edward Aveling (Nova York, 1967], p. 91 (edição
brasileira: O capital, livro 1, v. 1, Civilização Brasileira, 2008).
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nrNo capítulo 3, descrevo certos aspectos dessa revaloraçao na obra de
Goethe e de Schopenhauer, bem como na psicologia e na fisiologia do inicio
do século XIX, nas quais a natureza da sensação e da percepção adquire mui-
tos dos elementos de equivalência e indiferença que mais tarde caracterizarão
a fotografia e outras redes de mercadorias e signos. Esse “niilismo” visual
esta na primeira linha dos estudos empíricos da visão subjetiva, uma visão
que engloba uma percepção autônoma apartada de qualquer referente exter-
no. No entanto, deve-se ressaltar que essas novas autonomia e abstração da
visão não são só uma precondição para a pintura modernista no final do sé-
culo XIX, mas também para formas da cultura visual de massas que surgiram
muito antes. No capítulo 4, analiso como aparelhos ópticos que se tornaram
formas de entretenimento de massas, como o estereoscópio e o fenacistos-
cópio, nasceram dos novos conhecimentos empíricos do estatuto fisiológico
do observador e da visão. Com isso, certas formas de experiência visual, em
geral consideradas acriticamente como “realistas”, vinculam-se a teorias não
verídicas da visão, que têm por efeito aniquilar a existência de um mundo real.
Apesar das tentativas de autenticá-la e naturalizã-la, a experiência visual per-
deu no século XIX as pretensões apodicticas de que se valia a câmara escura
para estabelecer a verdade. Em um nível superficial, as ficções do realismo
atuam imperturbadas, mas os processos de modernização no século XIX não
dependiam dessas ilusões. Novos modos de circulação, comunicação, produ-
ção, consumo e racionalização exigiram e deram forma a um novo tipo de
consumidor-observador.

O que denomino observador é apenas um efeito da construção de um novo
tipo de sujeito ou indivíduo no Século XIX. A obra de Michel Foucault é cru-
cial sobre isso, por analisar processos e instituições que racionalizaram e mo-
dernizaram o sujeito nesse contexto de transformações sociais e econômicas."
Sem fazer conexões causais, Foucault demonstra que a revolução industrial
coincidiu com o surgimento de “novos métodos para administrar” a popu-
lação urbana com seus grandes contingentes de trabalhadores, estudantes,
prisioneiros, pacientes hospitalares e outros grupos. Na medida em que in-
divíduos foram sendo arrancados dos antigos regimes de poder, da produ-
ção agrária e artesanal e das grandes estruturas familiares, novos arranjos
descentralizados foram concebidos para controlar e regular essas massas de
sujeitos relativamente livres e abandonados ã sua sorte. Para Foucault, a
modernidade do século XIX é inseparável da maneira pela qual mecanismos

I? Michel Foucault, Disciplina and Pnrzish, trad. Alan Sheridan (Nova York, 1.9717) (edição brasileira:
Vigiar e punir; Vozes, 2002).
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de poder dispersos coincidem com novos modos de subjetividade; ele detalha
uma série de técnicas locais, eficazes para controlar, manter e tornar úteis as
novas multiplicidades de indivíduos. A modernização consiste nessa produ-
ção de sujeitos administrãveis por meio do que ele chama de

uma política do corpo, certa maneira de tornar dócil e útil o agrupamento
dos homens. Essa política exigia a participação de relações de saber nas
relações de poder; reclamava uma técnica para entrecruzar sujeiçao e obje
tivação; incluía novos procedimentos de individualização.lS

Embora Foucault examine ostensivamente instituições “disciplinares”,
como prisões, escolas e quartéis, ele também descreve o papel das recém-cons-
tituidas ciências humanas na regulação e na modificação do comportamento
dos indivíduos. A gestão dos sujeitos dependeu, acima de tudo, da acumula-
ção de conhecimentos sobre eles, seja na medicina, na educação, na psicologia,
na fisiologia, na racionalização do trabalho, ou no cuidado com as crianças.
Desses saberes veio o que Foucault denominou “uma tecnologia muito real, a
tecnologia dos indivíduos”, que está “inscrita em um amplo processo históri-
co: o desenvolvimento, aproximadamente na mesma época, de muitas outras
tecnologias - agronõmica, industrial, econômica”.l9

Para desenvolver essas novas técnicas disciplinares do sujeito foi funda-
mental definir riorrrtóts quantitativas e estatisticas de comportamental” A ava-
liação de “normalidade” na medicina, na psicologia e em outras áreas tornou-
-se parte essencial da constituição do indivíduo conforme as necessidades do
poder institucional no século XIX. Por meio dessas disciplinas o sujeito, em
certo sentido, tornou-se visivel. Meu interesse é examinar como o indivíduo,
na condição de observador, tornou-se objeto de investigação e locus do co-
nhecimento que tem início nas primeiras décadas do século XIX, e como o
estatuto do sujeito observador foi transformado. Como já indiquei, a visão
subjetiva foi um objeto-chave de estudo nas ciências experimentais da época,
uma visão que havia sido tirada das relações incorpóreas da câmara escura

18 Ibis, p. 305.
v Ibis, p. 124-2.25.
29 Para Georges Canguilhem, processos de normatização coincidem com a modernização no século

XIX.. “Assim como a reforma pedagógica, a reforma hospitalar expressa a exigência de racionaliza-
ção que também surge na politica bem como na economia, sob o efeito da mecanização industrial
nascente, e que finalmente resulta naquilo que desde então vem sendo chamado de normatização.”
The Norrnal and the Pathologicrti, trad. Carolyn Fawcett (Nova York, 1989), p. 237-238 (edição
brasileira: O normal e o patológica, Forense Universitária, 2006). Canguilhem afirma que o verbo
“normatizar” foi usado pela primeira vez em 1834.
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e realocada no corpo humano. Trata-se de um deslocamento sinalizado pela
passagem da óptica geométrica dos séculos XVII e XVIII ã óptica fisiológica
que dominou os debates científicos e filosóficos sobre a visão no século XIX.
Com isso, acumulou-se conhecimento sobre o papel constitutivo do corpo na
apreensão do mundo visível, e rapidamente ficou claro que a eficiência e a ra-
cionalização em muitas áreas da atividade humana dependiam da informação
sobre as capacidades do olho humano. Um resultado da nova óptica fisiológi-
ca foi expor as idiossincrasias do olho “normal”. As pós-imagens retinianas,
a visão periférica e binocular e os limiares da atenção foram estudados, tendo
em vista determinar normas e parâmetros quantificáveis. A preocupação gene-
ralizada com os defeitos da visão humana definiu mais precisamente um con-
torno do normal e gerou novas tecnologias para impor uma visão normativa
ao observador.

Diversos aparelhos ópticos foram inventados mais tarde, no decorrer des-
sa pesquisa, e se tornaram elementos comuns na cultura visual de massas do
século XIX. O fenacistoscópio, uma das muitas máquina.s inventadas para a
simulação ilusória do movimento, foi produzido em meio ao estudo empírico
das pós-imagens na retina, enquanto a estereoscopia, que se tornou a forma
dominante de consumo das imagens fotográficas durante mais de meio século,
foi desenvolvida pela primeira vez no contexto do esforço de quantificar e
formalizar a operação fisiológica da visão binocular. O mais importante é que
esses componentes centrais do “realismo” característico de grande parte do
século XIX precederam a invenção da fotografia e de forma alguma requere-
tam procedimentos fotográficos ou mesmo o desenvolvimento de técnicas de
produção em série. Eles dependeram inextricavelmente de um novo ordena-
mento do conhecimento sobre o corpo e da relação constitutiva desse saber
com o poder social. Tais dispositivos resultam de uma complexa reconstrução
do indivíduo, como observador, em algo calculável e padronizável, e da visão
humana em algo mensurável e, portanto, intercambiávelzl A padronização
das imagens visuais no século XIX não deve ser vista simplesmente como parte

11 A medição assume um papel fundamental em uma vasta gama das ciências físicas entre 1800 e
1850, sendo 1840 a data-chave, segundo Thomas S. Kuhn em “The Function of Measutement in
Modern Physical Science”, em The Essential Tensimz: Selected Studies in Scientific Tradition and
Change (Chicago, 1979), p. 21.9-220 (edição brasileira: A .tensão essencial, Unesp, 2011). Kuhn é
corroborado por Ian Hacking: “Após cerca de 1800, há uma avalanche de números, mais notada-
mente nas ciências sociais. (...) Talvez um momento decisivo tenha sido sinalizado em 1832, ano
em que Charles Babbage, inventor do computador digital, publicou seu breve panfleto exortando
a publicação de tabelas de todos os números constantes conhecidos nas ciências e nas artes.”
Hacking, Rep-resentíng and _latervem`rzg: Inrroducrory Topics ia the Philosophy of Natural Science
(Cambridge, 1983), p. 234-235.
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das novas formas de reprodutibilidade técnica, mas em relação a um processo
mais amplo de normatização e sujeição do observador. Se há uma revolução
na natureza e na função do signo no século XIX, ela não acontece independen-
temente da reconstrução do sujeito.”

Os leitores de Vigiar e punir registram com frequência a afirmação categó-
rica de Foucault: “Nossa sociedade não é do espetáculo, mas da vigilância. (...)
Não estamos nem no anfiteatro nem no palco, mas na máquina panóptica.”23
Embora essa observação ocorra em meio a uma comparação entre arranjos
de poder na Antiguidade e na modernidade, o uso que Foucault faz do termo
“espetáculo” está claramente relacionado às polêmicas da França pós-1968.
Quando ele escreveu o livro, no início da década de 1970, “espetáculo” era
uma alusão óbvia às análises do capitalismo contemporâneo feitas por Guy
Debord e outros.” Pode-se muito bem imaginar o desprezo de Foucault - que
escreveu uma das maiores análises sobre modernidade e poder - por qualquer
uso fácil ou superficial do “espetáculo” como explicação de como as massas
são “controladas” ou “enganadas” pelas imagens midiáticas.”

No entanto, a oposição que Foucault faz entre vigilância e espetáculo pa-
rece ignorar como os efeitos desses dois regimes de poder podem coincidir.
Usando o panóptico de Bentham como objeto teórico fundamental, Foucault
ressalta incessantemente as maneiras pelas quais os sujeitos humanos se tor-
nam objetos de observação, sob a forma do controle institucional ou do es-
tudo científico e comportamental. Contudo, ele negligencia os novos modos
pelos quais a própria visão se converte em um tipo de disciplina ou forma de
trabalho. Os aparelhos ópticos do século XIX envolveram, não menos que o
panóptico, ordenamentos dos corpos no espaço, regulações das atividades e o

23 A noção de Baudrillard de uma troca dos signos fixos das sociedades feudais e aristocráticas por um
regime simbólico intercambiável de modernidade encontra uma transformação recíproca articulada
por Foucault em termos do indivíduo: “O momento em que passamos dos mecanismos histórico-
-rituais de formação da individualidade a mecanismos científico-disciplinares, em que o normal
tomou o lugar do ancestral, e a medida do lugar o do status, substituindo assim a individualidade
do homem memorável pela do homem calculável, esse momento em que as ciências do homem se
tornaram possíveis é aquele em que foram postas em funcionamento uma nova tecnologia do poder
e uma nova anatomia política do corpo.” Disciplina and Punish, p. 193.

23 Foucault, Disciplina and Pimisii, p. 217.
24 Guy Debord, The Society of tire Spectrtcie, trad. Donald Nicholson-Smith (Nova York, 1990) (edi-

ção brasileira: A sociedade do espetáculo, Contraponto, 1997). Publicado pela primeira vez na
França em 1967.

25 Sobre o lugar da visão no pensamento foucaultiano, ver Gilles Deleuze, Foucanit, p. 46-69 (edição
brasileira: Foucault, Brasiliense, 1988). Ver também John Rajchman, “Foucaulfs Art of Seeing”,
October 44 (Spring 1988), p. 89-117.
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uso dos corpos individuais, que codificaram e normatizaram o observador no
interior de sistemas rigidamente definidos em termos de consumo visual. Tra-
ta-se de técnicas para administrar a atenção, para impor uma homogeneidade
perceptiva com procedimentos que fixaram e isolaram 0 observador usando
“partição e celularidade (...) nas quais o indivíduo é reduzido como força po-
lírica”. A organização da cultura de massas não se dirigiu para alguma outra
área não essencial ou superestrutural da prática social; ela estava plenamente
inserida nas mesmas transformações que Foucault descreve.

Não estou sugerindo, porém, que a “sociedade do espetáculo” emerge re-
pentinamente, junto com os desenvolvimentos que analíso aqui. O “espetácu-
lo”, conforme o uso que Debord faz do termo, provavelmente não toma forma
de maneira efetiva até meados do século XX.” Neste livro, apresento algumas
observações acerca de sua pré-história, acerca dos primeiros antecedentes do
espetáculo. Debord, em uma passagem bastante conhecida, apresenta uma de
suas principais características.

O espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes mediações espe-
cializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-se da visão
como o sentido privilegiado da pessoa humana - o que em outras épocas
fora o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito ã mistificaçao, corres-
ponde ã abstração generalizada da sociedade atual.”

iu ,cu

Com isso, quando descrevo uma modernização e uma reavaliação da visao,
indico como o sentido do tato havia sido parte integrante das teorias clássicas da
visão nos séculos XVII e XVIII. A dissociação subsequente do tato em relação ã
visão ocorre no interior de uma ampla “separação dos sentidos” e uma reorga-
nização industrial do corpo no século XIX. A perda do tato como componente
conceitual da visão significou deslocar o olho da rede de referenciais encarnados
na tatilidade e na sua relação subjetiva com o espaço percebido. Essa autonomi-
zação da visão, que ocorreu em muitos domínios diferentes, foi uma condição
histórica para reconstruir um observador sob medida para as tarefas do consu-
mo “espetacular”. Nao só o isolamento empírico da visão permitiu qualifica-la
e homogeneizá-la, mas também possibilitou que os novos objetos da visão (seja

15 Seguindo um breve comentário de Debord, no meu “Spectacle, Attention, Counter-Memory”,
October S0 (Fall 1989), p. 97-107 (“Espetáculo, atenção, contramemória”, Arte ci' Ensaios, n° 23,
2012, p. 193-205), discutia razão de se considerar que o início da “sociedade do espetáculo” ocorreu
no final da década de 1920, concomitantemente com as origens tecnológicas e institucionais da
televisão, o início do som sincronizado nos filmes, o uso de técnicas de mídia de massa pelo Partido
Nazista na Alemanha, o aumento da urbanização e o fracasso político do surrealismo na França.

27' Debord, The Society of the Spectacle.

Técnicas do observador 2.7



mercadorias, fotografias ou o ato da percepção propriamente dito) assumissem
uma identidade confusa e abstrata, dissociada de qualquer relação com a posi-
ção do observador em um campo cognitivamente unificado. Nesse contexto, o
estereoscópio É um lugar cultural da maior importância, em que se evidencia de
maneira singular essa ruptura entre o que é palpável e o que é visível.

Foucault descreveu algumas das condições epistemológicas e institucionais
do observador no século XIX, enquanto outros retrataram a forma e a den-
sidade reais do campo no qual a percepção sofreu as transformações. Talvez
mais do que todos, Walter Benjamin mapeou a textura heterogênea. dos eventos
e objetos que delinearam o observador naquele século. Nos diversos fragmen-
tos de seus escritos, deparamo-nos com um observador ambulante, formado
por uma convergência de novos espaços urbanos, novas tecnologias e novas
funções econômicas e simbólicas das imagens e dos produtos - formas de ilu-
minação artificial, novos usos de espelhos, arquitetura de vidro e aço, ferrovias,
museus, jardins, fotografia, moda, multidões. Para Benjamin, a percepção era
nitidamente temporal e cinética; ele esclarece como a modernidade subverte até
mesmo a possibilidade de uma percepção contemplativa. jamais há acesso puro
a um objeto em sua unicidade; a visão é sempre múltipla, contígua e sobreposta
aos outros objetos, desejos e vetores. Mesmo o frio espaço do museu é incapaz
de transcender um mundo em que tudo está em circulação.

Um tema não foi analisado por Benjamin: a pintura do século XIX, que
não constitui parte significativa do campo do qual ele fornece um rico inven-
tário. Essa omissão implica muitas coisas. Entre elas, indica que, para ele,
a pintura não era um elemento fundamental na reformulação da percepção
no século XIX.” O observador de pinturas nesse século sempre era também
um observador que simultaneamente consumia uma variedade crescente de
experiências ópticas e sensoriais. Em outras palavras, as pinturas eram produ-
zidas e assumiam um significado não em algum isolamento estético, de resto
impossível, ou em uma tradição contínua de códigos pictóricos, mas como um
dos muitos elementos consumíveis e efêmeros em um caos cada vez maior de
imagens, mercadorias e estímulos.

Um dos poucos artistas visuais que Benjamin discute é Charles Meryon, me-
diado pela sensibilidade de Baudelaire.” Meryon é importante não pelo con-
mim

13 Ver, por exemplo, Benjamin, Reflections, trad. Edmund Jephcott [Nova York, 19?8), p. 151. “Com
o alcance crescente dos sistemas de comunicação, reduz-se a importância da pintura na divulgação
da informação.”

15' Walter Benjamin, Charles Baurlelai-re: A Lyric Post in the Em of High Capitalis-m, trad. Harry Zohn
(Londres, 197'3), p. 86-8.9 (edição brasileira: Obras escolhidas III. Charles Baudelaire: zm: lírico no
auge do capitalismo, Brasiliense, 2004).
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teúdo formal ou iconográfico de sua obra, mas como indicação de uma sen-
sorialidade danificada que reage aos primeiros choques da modernização. As
perturbadoras imagens de Meryon da inércia mineral de uma Paris medieval
assumem o valor de “pós-imagens” de lugares e espaços destruídos no início da
reforma urbana do Segundo Império. E as nervosas incisões de suas ilustrações
gravadas em pranchas em água-forte são sintomas de uma atrofia do trabalho
artesanal diante da reprodução industrial em série. O exemplo de Meryon rei-
tera que, no século XIX, a visão era inseparável. da fugacidade - ou seja, de no-
vas temporalidades, velocidades, experiências de fluxo e obsolescëncia, de uma
nova densidade e sedimentação da estrutura da memória visual. Para Benjamin,
a percepção no contexto da modernidade nunca revelava o mundo como pre-
sença. O observador era identificado como flâiieur, consumidor móvel de uma
sucessão incessante de imagens ilusórias semelhantes a mercadorias.” Porém,
o dinamismo destrutivo da modernização também condicionou uma visão que
resistiria aos seus efeitos, uma percepção que reativava o presente, capturada
em suas próprias pós-imagens históricas. No século XIX, ironicamente, a per-
cepção “padronizada e desnaturalizada” das massas, para a qual Benjamin ten-
tava conseguir alternativas radicais, devia a maior parte de sua força ao estudo
empírico e ã quantificação das pós-imagens retinianas e de sua temporalidade
específica, como indico nos capítulos 3 e 4.

A pintura do século XIX também foi menosprezada, por diferentes mo-
tivos, pelos fundadores da história da arte moderna, uma ou duas gerações
antes de Benjamin. É comum esquecer que a história da arte, como disciplina
acadêmica, tem origem nesse mesmo ambiente do século XIX. Três desenvol-
vimentos desse século são inseparáveis da institucionalização da prática his-
tórica da arte: 1) os modos historicistas e evolucionistas de pensamento, que
permitiram que as formas fossem ordenadas e classificadas segundo um desen-
volvimento temporal; 2) as transformações sociopolíticas que envolveram a
criação do tempo de lazer e a emancipação cultural de setores mais amplos das
populações urbanas, que tiveram como um dos resultados 0 museu público de
arte; e 3) novos modos de reprodução em série da imagem, que permitiram
tanto a circulação global como a justaposição de cópias altamente confiáveis
de diferentes obras. Contudo, se a modernidade do século XIX constitui a
matriz da história da arte, as obras de arte dessa mesma modernidade foram
excluídas dos esquemas de explicativos e classificatórios dominantes dessa
história, mesmo no início do século XX.

3° Ver Susan Buck-Morss, “The Flaneur, the Sandvvichman and the Whore: The Politics of Loitering”,
New German Critique 39 (Fall 1986), p. 99-140.
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Por exemplo, duas tradições importantes, uma que tem origem em Morelli
e outra na Escola de Warburg, foram fundamentalmente incapazes, ou pelo
menos reticenres, de incluir a arte do século XIX em suas investigações. Isso
apesar da relação dialética dessas práticas com o momento histórico em que
elas próprias surgiram: com toda sua erudição, o interesse de Morelli pela
autoria e a originalidade ocorre quando novas tecnologias e formas de troca
abalam as noções de autoria, originalidade e “feito ã mão”; e a busca, por
parte dos estudiosos da Escola de Warburg, de formas simbólicas que expres-
sassem as bases espirituais de uma cultura unificada coincide com uma ansie-
dade cultural coletiva diante da ausência ou impossibilidade de tais formas no
presente. Esses modos sobrepostos de história da arte privilegiaram os objetos
da arte figurativa da Antiguidade e do Renascimento.

Aqui nos interessa destacar o reconhecimento profundo, subliminar ou
não, pelos primeiros historiadores da arte, de que há uma descontinuidade
na arte do século XIX em relação ã arte dos séculos anteriores. E claro que a
descontinuidade que eles perceberam não é a conhecida ruptura indicada por
Manet e pelo impressionismo; antes, trata-se de tentar compreender por quais
motivos pintores tão diversos quanto Ingres, Overbeck, Courbet, Delaroche,
Meissonier, von Köbell, Mil.lais, Gleyre, Friedrich, Cabanel, Gerôme e Dela-
croix (para citar alguns) encarnaram, juntos, um estilo mimético e figurativo
de representação aparentemente semelhante àquele que o havia precedido,
mas que se diferenciava inquietantemente dele. O silêncio, a indiferença ou
mesmo o desprezo do historiador da arte pelo ecletisrno e pelas formas “de-
gradadas” insinuam que esse período constituiu uma linguagem visual radi-
calmente diferente, que não poderia ser submetida aos mesmos métodos de
análise; não seria possível fazê-la falar das mesmas maneiras, e ela não poderia
sequer ser interpretada.”

No entanto, a obra das gerações seguintes de historiadores da arte obscu-
receu aquela impressão inicial de ruptura ou de diferença. O século XIX foi
sendo gradualmente assimilado pelo móiinstream da. disciplina e submetido a
uma investigação aparentemente fria e objetiva, semelhante ao que já havia
ocorrido antes com a arte da Antiguidade tardia. Para domesticar aquela
estranheza que havia provocado o recuo dos primeiros estudiosos, os his-
toriadores aplicaram, ã arte do século XIX, métodos tomados do estudo da

31 A hostilidade ã maior parte da arte contemporânea em Burclthardt, I-iildebrand, Wõlffling, Riegl e
Fiedier é recontada em Michael Podro, The Criticni Historinns ofArr (New Haven, 1982), p. 66-70.

30 Jonathan Crary



arte mais antiga.” Inicialmente, sobretudo as categorias formais da pintura
renascentista foram transferidas para os artistas do século XIX, mas, no ini-
cio da década de 1940, noções como conteúdo de classe e imagética popular
passaram a substituir a iconografia tradicional. Porém, ao inserir a pintura
do século XIX em uma história da arte contínua e em um aparato exegético
discursivo unificado, alguns traços de sua diferença essencial se perderam.
Para recuperar essa diferença, deve-se reconhecer como a c.riação, o consu-
mo e a eficácia dessa arte dependem de um observador e de uma organização
do visível que em grande medida excede o domínio tradicionalmente exami-
nado pela história da arte e suas convenções. Após 1830, o isolamento da
pintura como categoria viável e autossuficiente de estudo torna-se altamente
problemático, para dizer o mínimo. A circulação e a recepção de todas as
imagens visuais estão tão intimamente inter-relacionadas até a metade do
século, que qualquer meio ou forma de representação visual individual dei-
xou de ter uma identidade autônoma significativa. Os significados e efeitos
de qualquer imagem estão sempre muito contiguos a esse ambiente sensorial
plural e sobrecarregado, no qual o observador habita. Benjamin, por exem-
plo, via o museu de arte em meados do século XIX como um dos muitos
espaços de sonhos, que o observador experimentava e atravessava de manei-
ra não diferente de como fazia nas passagens, jardins botãnicos, museus de
cera, cassinos, estações de trem e lojas de departamentos.”

Nietzsche descreve a posição do indivíduo nesse ambiente em termos de
uma crise de assimilação:

A sensibilidade é imensamente mais irritável; (...) a abundância das im-
pressões díspares é maior do que em qualquer outra época; o cosmopoli-
tisrno das comidas, das literaturas, dos jornais, das formas, dos gostos e
.mesmo das paisagens. O tempo desse influxo é um presrissimo; as impres-
sões desfazem-se; resistem instintivamente a absorver algo, a se impres-
sionar profundamente, a “digerir” algo; daí sobrevém o enfraquecimento
da faculdade de digestão. Produz-se uma espécie de adaptação a essa en-

31 Uma das primeiras tentativas influentes de impor a metodologia e o vocabulário da antiga história
da arte ao .material do século XIX foi de Walter Friedlander, em David to Delacroix, trad. Robert
Goldvvarer (Cambridge, Massachusetts, 1952); edição alemã original de 1930 (edição brasileira:
De Davi a Delacroix, Cosac Naifv, 2001). Friedlaender descreve a pintura francesa em termos de
alternância entre fases clássicas e barrocas.

33 Ver Walter Benjamin, Das Passage-ri - Werlt, v. 1 (Frankfurt, 1982), p. 510-523 (edição brasileira:
Passagens, UFMG, 2006).
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xurrada de impressões; o homem esquece o modo de agir; ele só reage aos
estímulos exteriores.”

Assim como Benjamin, Nietzsche subestima aqui qualquer possibilidade de
um espectador contemplativo e propõe uma confusão recreativa e antiestética
como característica central da modernidade, que depois Georg Simmel e ou~
tros examinariam em detalhe. Quando Nietzsche usa palavras quase cientificas
como “fluxo”, “adaptação”, “reagir” e “irritabilidade”, ele trata de um mun~
do que já se reconfigurou em novos componentes perceptivos. A modernidade,
nesse caso, coincide com o colapso dos modelos clássicos de visão e seu espaço
estável de representações. Em vez disso, a observação torna-se, cada vez mais,
uma questão de sensações e estímulos equivalentes, desprovidos de referência
espacial. O que tem início nas décadas de 1820 e 1830 é um reposicionamento
do observador, fora das relações fixas de interior/exterior que eram pressupos-
tas pela câmara escura e que vai em direção a um território não demarcado, no
qual a distinção entre sensação interna e sinais externos torna-se definitivamen-
te opaca. Se alguma vez houve uma “liberação ” da visão no século XIX, é nesse
momento que ela ocorre pela primeira vez. Na ausência do modelo juridico da
câmara escura, há uma emancipação da visão, um desmoronamento das estru-
turas rígidas que a formaram e constituíram seus objetos.

Porém, quase simultaneamente a essa dissolução final de uma fundamenta-
ção transcendente para a visão, emerge uma pluralidade de meios para reco-
dificar a atividade do olho, ordenã-la, elevar sua produtividade e impedir sua
distração. Com isso, os imperativos da modernização capitalista, ao mesmo
tempo que demoliram o campo da visão clássica, geraram técnicas para im-
por uma atenção visual mais acurada, racionalizar a sensação e administrar a
percepção. Trata-se de técnicas disciplinares que solicitaram uma concepção
de experiência visual como algo instrumental, modificável e abstrato, e que
jamais permitiram que um mundo real adquirisse solidez ou permanência.
Uma vez que a visão passou a se localizar no corpo empírico e imediato do
observador, ela passou a pertencer ao tempo, ao fluxo, ã morte. As garantias
de autoridade, identidade e universalidade fornecidas pela câmara escura per-
tencem a outra época.

34 Friedrich Nietzsche, The Wii! to Power, trad. Walter Kaufmann e R. J. I-lollingdale (Nova York,
1967), p. 47 (edição brasileira: A vontade de poder, Contraponto, 2008].
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