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"A cidade e floresta são dois cenários, duas mentiras separadas pelo rio ." 
{fotógrafo Oomer, em Relato de u m certo Oriente, de Milton Hatoum) 

Dana Memll, fotógrafo: 1· está ele, sentado na frente da locomotiva 
tombada, beira de barranco , talvez também sem fôlego, a máquina abatida, le 
c çador de Instantâneos, o progresso suspenso, a ordem revirada, ele visível, 
r ramente v isível como nesta po e, restando saber quem o terá fotografado , 
sabendo-se ap nas que se d 1xou fotografar ass m, pioneiro do ac1dente na selva , 
entregues não d alma ao menos de corpo Inteiro a essa epopéia de fracas o , 
sobressamdo-se d lo omot1va morta sua silhueta viva de onde é sempre possiv I, 
mesmo desejável, enquanto perdure essa Imagem, recompor os fios enredados d 
alguma narralíva. 

Pnme1ro elo decisivo: o escnturáno da Madeira-Mamoré Frank Krav1gny 
lança, em Nova York, no ano de 1940, The jung le route , suas memórias da 
construção da ferrovta na selva no 1níc1o do século, ele próprio fixado para a 
postendad numa foto de Mernll sobre os white-collars da companhia ferroviária, 
envergando orgulhoso sua prec·ios e imponente Underwood também toda d 
f rro como os ca minhos a ser m fabricados, tnlhos do trabalho & trilhas da 
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mort os isole, le d tllógralo das 1lusõ s do progres 
1111 11' 11 1 totog1 10111sta, que satrta do anonimato exatament n ste hvro, on 

tiltliiJI• III ·11 p lc pmn trave identificad , ao longo do t xto lambem porfotos 
•111 1 11 dol I omot1va caída. Krav1gny relata : foi exatamentB na xpo 1çao 

1 h 11.1 1' .. 11 d1o N v York, t:J m 193g, quando se onvocou urna r união lfl p1 sstonant 
ol11 111111 vtv nt da f rrov1a Madelra-Mamoré'', com ares de uma ce11mónl de 
I' 1111 111. 11 r apar c udasbrumaso "emlnente fotógrafo"Dana B. Merrill , cujo 
111·11111 !oi VItal n efetivação do projeto de escrever aquela história . 

•t•qun o lo de islvo: Manoel Rodrigues Ferreira, autor da prlnctpal narrativa 
ul111 A. f rrovia do diabo , nome por el consagrado (1960), con ta, na introdução 

' h toht .1, u ela nasceu por mero acaso, em 1956, quando lhe vieram às mãos 
11 111 111liVO das fotos de Merrill, através de um repórter-fotógrafo d' A Gazeta que 
n • 1 lu 1' e formidâvelacervo,comcercade2000imagens,dofilhodeumantigo 
"' 1"1111 1lr d Madeira -Mamoré. Mais de 90% desses negativos, depois, foram 
1 • 11 litltt, N primeiro contato, porém, Rodrigu s Ferreira sentiu-se Inevitavelmente 
111 11 •vtlh 1d não só p lo que mostravam aquelas fotografias, mas sobretudo pelo 
' llhJill 1 n1c lor qu sugeriam: o drama histórico dos 30 mll construtores anônimos 
1 1 M ult Ir -Mamará e, pelo menos, de seus 6 mil mortos . Entregou -se, desde 

slvamente, à reconstrução daquele cenário e das histórias ali passadas. 
I 1/lltJ f m ua ·obra ma1s lamas quanto na Interessante narrativa de viagem que 

1 A. i iiMÕnla, sempre mottvado p lo mesmo tem (1961 ), o historiador insiste 
'''' l111flt I ntral que tiveram , corno sinais en1gmá11cos o ba.stante para Impulsionar 

1111 p di ào, aqueles negativos do fotógrafo da ferrovia-fantasma . Ele, um nome 
tlllol 1 d sconhecldo por Ferreira; as fotos que fizera, entretanto, fixavam vidas 
11 p• 1sa obre o grande mapa misterioso da Madelra-Mamoré. lmag.ens mudas 

qtu p diam um texto que as decHras e. Porque, de algum modo, seu poder 
• 111 1lt1vo Já sign ificava, de antemão, cer1a capacidade de linguagem. A magia 
• In 111 n 1 da f1gura capturada pela imagem não é dada por si mesma, mas pelos 
l1111d11til ntos que constróem (ou destróem) uma certa cultura e as memórias que 
' 1 1. 1 .1 podem guardar, restaurar ou evocar. 

T rce1ro elo casual; vinte e poucos anos mais tarde, iniciei minhas pesquisas 
1 '" tu1n0 d ferrovia -fantasma. Fui conduzido até lá, onginalmente, pelo texto de 
llflt h IU\.1 erre ira, mas, antes de mais nada, pelas tatos de Mernll nele reproduzidas. 
111 .di I go me aprisionaram as imagens claras da civilização industrial na selva, 
IHI!IotrJns em sua literalidade como figuras de fantasmagoria , Notem: em 1960, na 
t<~hlluif, edição de A ferrovia do diabo Merril permanecia anônimo (Ferreira não 
I• 1 1 .11nda o relato de Kravigny; este lhe escreverá uma carta somente em 1963, 
• IIVhllidO lhe um exemplar de The jungle route - o episódio seria incorporado por 

f 11 d stlnatárlo nos acréscimos da reedição de 1981 ). As Imagens ali já reve ladas , 
111111 111 , d senhando rastros de uma aventura passada, convidavam, como negat1vos 
ol 1 h1 I rta, a outros tantos ensaios de narrativas contemporâneas construidas para 

• como sempre de maneira precária - a passagem desoladora do tempo . 
lo teóricos: Sontag insiste no caráter de celebração mórbida e profana da 

lo 1t r 1 11 fia nas civilizações técnicas da modernidade; Barthes reafirma a lucidez dos 
.1 fi lO mitldos por essa câmara, a verdade referencial para além dras mentiras 

1111 lfJI.•IIca , advindo dai a força significante e o sucesso moderno desse meio, 
" ·.u h1 punctual e proxlm!da<.le do rei r nt a que só se leria acesso, paradoxalmente, 
11·111 p la imagem em si , mas pelos discursos-possívets de a envolver, pelos 
tlhr 111 os nascentes no desvio e no detalhe, e de certo modo ainda apêndices da 
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1mag m-que-clare1a, um pouco à maneira dessas antiga d scriçõ s "à vista de 
uma gravura" 

S m duv1da, e p1 ct fug1r dos ri cos da "1lus -o specular" não se d 1xar 
s duzir p r essa spé 1ed "naturalismo Intrínseco" da fotografia, apenas aparente, 
, final, m seus trat1vos mec- mcos, m suas figur s r fi x s. ocultando-se. n 
atração fat I lrned•at d flash , o lunRes técnteos e est ' t1co 1deológ1cos dessa 
"opaca mat rialidada( .)d umcó • oenganosonasuatransp11r-n tanta m ' tica.'' 
(MA HADO, 1984:10). 

Porém, ao mesmo tempo, se a fotograf1a é a 1lusão da captura de um tempo 
que virá revel,ar, a poste rio ri , a fugacidade do humano e a vitória da morte, o pacto 
de partid que estabelece com o referente, garante, de saída, seu valor indic1áno 
para narrativas nela inspiradas, seja no dominioda literatura, seja no da historiografia. 
Nesse sentido, desponta como crônica do efêmero. rágil e fragmentária por 
defmlção, converte-se, pois, nos d slocamentos da m m · ria que desencadeia , em 
tnstrumento mág1co do reg1 tro lacôniCo que rev I quase n da , sconde quase 
tud . mas sugere, por aquele momento passageiro ap rentem nte ali estacionado, 
gestos expressivos, vo.zes nteligive1s, pa1sagens e fisionomias revolvidas, numa 
palavra, experiências dignas de serem reescritas e transmitidas. Barthes: a beleza 
e a força de uma fotografia advêm, afinal, de sua Inegável mas s mpreescorregadia 
ref r nclalldade, por aquilo qu . a part1r do que mostra (e do que oculta) , se pod r á 
di e r. Pelas narrativas que será capaz de suportar. Pelos trilhos labrrinticos do afeto 
humano n la 1rnp1essos. Lembra, , sobre tsso, de Blade Runner replicant s não 
possuem álbum próprio de fotografias ; desejam·nas para melhor se disfarçar; ou, 
então, questionam seu passado para saber se são verdadeiramente suas. 

Elos arqueológicos: muito antes do nascimento da fotografia , já seencontr m 
s1nais dessa ligação entre as 1nv rsões de 1magens produzidas mecanicament e 
o conce ito de verdade, I nto no sentido moral e político, quanto literário histónco. 
Mer ce talv z menção, a s e propósito, o curioso exemplo dos folhetos satíncos 
escritos por José Daniel Rodrigues da Costa, editados pela primeira vez no ano d 
1807, em Lisboa - esp ·c i de ancestral dos almanaques, contendo anedotas, 
adivinhações, trocadilhos , fábulas, crônicas exemplares - e que o autor, 
slgnificativament , b t1zou de Camara Opti.ca, com o seguinte subtítulo: Onde as 
Vistas às avessas mostrão o Mundo às direitas Na capa dos 12 folhetos dessa 
serie reeditados em 1824, aparece a gravura Impressa de um estranho mecanismo, 
seu provávelenc nadar, manipulando-o, e um grupo variado de dez espectadores, 
entre· o deleite e o encanto. Nos versos que servem de prólogo ao conjunto, revela · 
se o empenho da cri11ca moral que, apresentando "V1stas diversas" e misturando 
"na lição divertimento", pretende "a muitos salvar do prec1plcio" ; câmara 6t co
lit rán em que a m1stura de processos, a descontinu1dad das cenas e, obretudo, 
a inversão do cômiCO, parai I o riso que provocam, vão "desnudando a Verdade", 

Estranha afinidade vai-se nsmuando, assim, entre história e imagem, entre 
o lugar do conceito, da prosa n rrativa , da meditação transcendente e o objeto d 

imples e passageiro reflexo, fr gmentárío, luz mort1ça, sentido apenas aparente, 
figuras que já não existem sequer corno figuras. Um paralelo possível , nesse passo, 
é o segu111te: se o historiador do passado long inquo, como em conhecidas págmas 
de H g I, I z nascer sua prosa da contemplação m lancóllca das ruínas , o 
histonador da modernidade poderia, da mesma forma, tomar as imagens 
Iconográficas da civilização técnica como ruínas contemporâneas e sobre elas 
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11 td11 11 nt11 ir•,, 111 o, ' I nt ,d sd logo,dadescontinudadequ lhedáfund m r to 
M 1 , 1111 I v 11 r aos negativos da história , ao roteiro fotográfico qu 

ltw •• M• lrill p1 dUliU obre carntnho de ferro arnazõmco, convém lembrar qu a 
1 111• 1 dn 1 1st10 1mag ' tico também possuem história. O Brasil, aliás, to o 

,1 111 Jloilli 1p ud pi ne~rlsmomundialnas rtes mecãnic sd fotografia . m 1 
111 I. ,,,, ., p11111 HOS en 10 do c1nematógrafo. Das experiências avançadas d 
I li I• IIIP• I ~ r nc ao entusiasmo do aprend iz de D. Pedro 11, nos segredos da 
1 lfl••tlll 110 luto 1 ' fica, das aventuras de filmagem e exibição de 1mag ns m 
111·• 111111111 '· d sde os urnãos Segreto, no R1o, ao primeiro cineasta da selv 

1111 1 ouh 1, S1lvlno Santos, que deixou impressas, em milhares de fotogramas, as 
111 111 ,, I d Hrio extrativista de látex, sobressai, mediante Imensa gama de 
I ,, 111111 11tus c ritos e iconográficos. a presença precoce dessas "crônicas visuais" 

I 11 1 1 111 modernos artefatos e mecanismos da era Industrial. Os trabalhos 
l i ltllhlll ' fi o specializados de Kossoy, a partir do final dos anos 70 e, mais 
1 ' 1111 1111 111 , de Vasquez e Ferraz, têm recuperado, com riqu za Impressionante 
d I• I t1 ,., 11nag ns, o surg1mento e expansão dos processos de reprodução foto
'"' , 11111 .í '' rasil slmuhaneamente ao que transcorria em escala mundial (a data 
ti• 111:1'1, 1n lusive , segundo Kossoy, põe os experimentos de Florence, em 

IIIIJIIII•' , n dianteira Internacional dos rumos da invenção), acompanhando de 
1" 1h 1, o~ !.•, rl1) , movimentos de modernização que se verificavam na economia , 
"' 11 d td cultura brasilehas desde meados do século XIX. 

N sforçode revisão das raizes da modernidade no Bras1l, o rastreamento 
d11 1111111 ' rdios da arte e indústria fotográfica pode, certamente, firmar novos 

I· 1111 nt para se refletir nos critérios de periodização do modernismo entre nós, 
• n!t 11 I ti qui não no sentido estrito de escola literária ou estética particular, mas 
11 • tÍIIllt n ~- o ampla das transformações históríco·cuhurais conjugadas a inovações 
I• . 11tr •I'• i nificativas que já estavam em curso, por todo o pais, desde pelo menos 
II' '•'J L ss ivellmaglnar a produção precoce e crescentemente sofisticada de 

1111 I' n, no século XIX brasileiro como crõnlca visual de territórios cada vez mais 
· 1 lv1tf J. pelos signo do capital. Sobretudo com a fotografia , arte industrial por 

I . mas também com a arte gráfica ligada aos inícios da publicidade e da 
em livros e revistas , e já mais tarde, na virada do século, com o 

grafo, pode-se acompanhar a representação de uma natureza produtiva 
oi• r tU ,l narrada no suceder impressionante de !cones. Ao mesmo tempo, a 
111 l •1l!f r fia dessa visualidade, em grande parte por fazer, deve assinalar os 
, ' ' • '' t• '· spaço-tem poraís fabricados pelas imagens, os vários pontos de intersecção 

11111 t 1 IHCa VISual e linguagem escrita, os confrontos e assimilações tex1o
llll t1Jtlll1 n esfera da percepção e da expressão. 

1\ fotografia, tanto na Europa e América do Norte, quanto no Império 
lt1 ' li• 11n, esteve pre ente , como setor especifico, nas primeiras expos çôes 
,,,,11, t11 1 .Jã em 1855, na xposíção Un1versal de Paris, adaguerreotipla aparecia 
• · •r1111 1 1 '1ttca artistlca e como técnica Industrial. No Bras1l, fotógrafos e fotos foram 
' 1 11d ' e m seções especificas- desde a Primeira Exposição Nacional, no Rio de 
I. •11• 11 , 1 n 1861 , o mesmo ocorrendo nas exposições sucessivas, respectivamente 

111 111 · • 1875. Na Segunda Exposição Nacional, foi nomeado como relator da 
p1ntor acadêm1co Victor Me relles, que critica os efeito s deformadores da 

IIHJtil.l .;o p1 6pria da câmera fotográfica, em favor de concepção naturalista · 
1•1• h 11 1 convicta da tided gnidade dos retratos. Esse "realismo" de um porta-voz 
•• li• 111 cJ pmtura se, de um lado, indicava exatamente alguns traços técnicos da 
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"tlusào sp cular" própri da arte fotográfica, contradtz.a -se .. d outro, no que diz 
resp tio ao clettsmo acadêmtco da época, responsável, tanto na tem · ttc quanto 
na linguag m, pela figuração d outras tantas ilusões. 

MesmoemdiversasexposiÇÕes provinciais, suced m-se as seções d dlc das 
f tios rnág1co do dagu rr ótlpo. É conhecido, por ex rnpl , o com ntário do 

tor d Exposição Bahiana, de 1875, Oionyslo M rt ins, qu ndo not v a que "e 
pr ciso não quecer o grand auxílio que a fotografia já pr sta prestará mais 
efí azmente em próxtmo futuro aos trabalhos da ciência e aos hábitos da vida 
com um" V•slumbra-se, assim. o caráter projetivo das tmagens produzidas pela 
máquina lotográlica, seu papel decisivo no registro e fixação de novo Imaginário 
tnscrito na tdéia de utopia técnica em que a paisagem, rev irada m obra pública, 
sinaliza para um futuro calcado na esperança do progresso. 

Muito s1gnihcativa dessa relação. por certo , terá s1do a presença da 
fotografia na xposição de H1stô11a do Brasil, na Biblioteca N c1onal do Alo de 
Janeiro, entre 1881 -82. Dentre as vár ias "classes" daquel rnostra , foram as 
seguint s as que tiveram na fotografia seu melo básico, ao lado d s demais artes 
plastrcas (tsso sem co ntar outras seções em que aparecia meram nte como 
"ilustração"): 

Cl sse 15 - Vistas, paisagens e maru1has: 
Classe 16 . História: 
Classe 17 • Tipos, usos, trajes ; 
Classe 19 - Retratos, estátuas, bustos. 

ntre os assuntos tratados fotograficamente, duas grandes divisões aparecem: 
cenários e personagens. Expõem-se vistas urbanas, paisagens rurais, acidentes 
g ogr · frcos, edificações, monumentos, expedições e vrag ns, obra pübl cas, 
mdumen tárras reg ionais e outros reg1stros cu lturais de d1versas reg1ões do pais. 
Sobressai, aqui, de modo por demais interessante, determinada construção da 
história nacional que é concebida e exposta como espetáculo moderno e dirigido 
a um publico amplo, citadino e anônimo. E isso estava sendo ensaiado não só 
mediante documentos ditos tradicionais da disciplina historiográlica (manuscritos, 
hvros, obras raras, mapas etc.), mas, •igualmente, através da apresentação de 
imagens fotográficas como materiais pertinentes dos acon cimentos históricos e 
do próprio saber histórico especializado. 

No que toca propriamente às imagens da modernidade em curso, vale 
ressaltar, em especial , as fotos que acompanharam os avanços e percalços no 
campo das obras ferroviárias, portuárias, das reformas e melhoramentos urbanos, 
do surg 1mento das primeiras Instalações fabris de tipo mod rno, das novas 
conquistas técnicas quanto à navegação fluvial e marítima Esses antecedent s 
históricos vêm insenr os trabalhos do Official Photographer Dana 8 . Merril sobre 
a construção da Madeira-Mamoré dentro de uma tradição que, na pnmeira década 
dos novecentos, ja possuía lastro de cerca de melo século. Não e pode esquecer, 
portanto, nesse it neráno, as verdadeiras crônicas fotográficas d Marc Ferrez, em 
torno da construção da estrada de ferro Minas-Alo (aibum de 1882) ou das incdveis 
"obras de arte" (pontes, túneis , estações) na tecnicamente ousadissima estrada de 
ferro Paranaguâ-Curitiba , posa no tráfego em 1885. Na primeira delas, podemos 
surpreender, numa bela foto, O. Pedro 11 na boca de um túne l, contracenando com 
trabalhadores dispersos ao lado e acima, como anjos deslocados; certa vez, na 
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ti Biblioteca Nacional, velo-me esta f to como representa · o 
11 hzada do mecanismo de inversão ideológica sugerido na 
camera obscura, de Marx e ngels, em A ideologia alemã. 

" , 1 11 dt Mar ~ errez, vale lembrar, ainda, as imagens espectrais , tiradas 
1'(11 '"'' d r l!i 1, to oficial da Marinha lrnp ria I, de vários navios ao largo da bal d 

• 11 111 1l 11 tr ' · n wto v 2.10s, embarcações fantasmáticas, SIQnOs de tempo novo e 
I•• 111 , . , 1111 ém, indícios da própria melancolia e fugacidade que cerca os 

lf ' 11 •llr ' , • m qulnismos da c1vi'llzação técnrca . 
1 ot ÇJI aios e engenheiros davam-se, pois, as mãos e combinavam sua 

IIIIIJII 1 I' '" ·, (i p ntando, em pleno século XIX, como alguns de nossos primeiro 
1 .,, Ir 1111• t. I lá ai casos notáveis, corno o do engenheiro ferroviário Carlos 

lo~também fotógrafo. Seu álbum sobre a estrada de ferro Baturité, no 
d 1880, é exemplo marcante das fantasmagorias da técnica no 

rtão da ect~ , Impressão acentuada pela organização mecânico-militar 
l •, 11 dt. dh p los eleitos, dissolventes do tempo sobre as imagens, esmaecendo
' " 11 11 11 oi ' r)do-as em tonalidades propícias ao sensoriamente de fantasmas 

1 11 u 1 1 . 1 I do à atividade de Morsing lambem ex1ste outro curioso álbum de 
r tocadas a partir de Inscrições rupestres Indígenas, de autoria de 
anf, arte primitiva figurativa torn ada decorativa abstrata pelo olhar da 

" 1 1,,, r b lho lerto, ao que parece, sobre pedras achadas às margens do rio 
h lfl t , 111 1882-83, quando justamente o engenheiro chefiava comissão de 

1111111, tf le1rovla Madeira -Mamoré, após sucessivos fracassos na tentativa de 
. ' •li ti Ui I durante a década anterior. É da Comissão Morsing, Igualmente, a série 

positada no Arquivo Histórico do Museu Imperia l, em Petrópolis. Vê-se, 
til , ' ' ld•l de Manaus ainda como vila ribeirinha, antes do boom da borracha e 
t 1111 u1 t morloseern metrópole silvestre; a cachoeira de Santo Antônio e o salto 

, , I 1 1 nlo , no no Madeira; oacampamentodaexpedição e achoupanhade lndlos 
1. I• , m Santo Antônio, ponto inicial da ferrovia em seu traçado originário, com 

i" '• t 1 roldanasaofundoqueparecemdeantlgacaldeira; asruinasdeumaponte 
.1111 um 1 ara pé, na mesma região. Em contraste com os relatórios desta própria 
"'li i ,·., o outros documentos coetâneos, os restos de roldana e dessa pequena 

1" '"'' ' il as únicas image11s de ruína fixadas fotograficamente pela Comissão 
111 111 Nada sobre a locomotiva e outros equipamentos abandonados pela 
p ., li<; o Colllns, em 1 878, tão detalhadamente descritos em outros relatos. Pode
rltt J qu , nessa coleção, predominam ainda Imagens de uma natureza bravia 

, , 1nd 1111 ' vel, a grandeza monótona da floresta excessiva , engenheiros & fotógrafos 
, 11• •,,J rllfices, antes de mais nad a, da caça & pesca, em contraposição às fotos 
, , I l 111 Merrill, 30 anos depois, em que se enquadra muito mais a crônica da 
11 •IIII•JI produtiva, ou até mesmo do trabalho de feição industria l sobre a natureza, 
uu 11111uJo se, aí , o revolvimento de paisagens, a mistura de culturas, a luta contra 
• lrut., d elementos. 

Não se deve ignorar, ainda nessa vertente, as ótimas fotos de Ben Mulock, 
, 111 1 fi, 1, sobre obras públicas em Salvadora, em especial, aconstruçãoda estrada 
d• tr rr Bahia -São Francisco, formidáveis em seu artesanato sépia - no que 
I"'' • tH 111 de ''crônica antiga" daquela paisagem transfigurada. Da mesma forma, 
'"' ti rn registro as fotos pioneiras, de 1858, feitas pelo alemão August Stah l, 
.,,,,, J In ta fação da ferrovia Recife-São Fran cisco, com destaque para a primeira 

1 .. nnr 11va em movimento fotografada em território brasileiro. Quanto ao espaço 
I tllltl, ,11 :m dos trabalhos valiosos de Marc Ferrez em Minas Gerais, há muitos 
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1 gistros fotográficos dessa verdadetra fábrtca-fantasma que foi a siderúrgica São 
João do Ypanema, perto de Sorocaba, entre e les a série de fotos de Instalações 
Internas vazias, cerca d 1870, f itas por euthold e Dursky, res aliando se o 

specto da abandono do aparato tecnico, a disfunção de sua presença . 
Conslit ur outro veio interessante d p squisa o rastream nto d ssa aliança 

~~ matura hav1da entre a fotografia as demais arte gráficas nos pnmórd1os d 
"imag m gravada" no Brasil, conform ressaltou Orlnndo da Costa F rreira no 
fundamental trabalho hi toriográfico Imagem e letra (19n) . Assrm , nos ensa1o 
iniciais de um gratismo urbano, nesse cenário que e o "grande livro colorido d 
c rdade" (João do R o), ou, então, nessa "floresta sem fim de tabu~etas" (Lull 
Edmundo) , sublinham -se, desde meados do século passado, obras de artesanato 
etaboradiss1mo, como as dos lotôgrafos húngaros Biranyle Kornis -daguerreot1p1stas 
proscritos da Revolução de 1848 na Europa-, que se unem ao cromolitógralo Louis 
Thé.rier, em 1855, para produzir memorável estampa do "estabelecimento de 
rlum lnação a gás" do visconde de Mauá: nela , a técnica e tintas graduadas 
perm1tla a Impressão, de uma só vez, dos vários mal zes de cores corn que se 
compunha agr avura. Desse modo, fotografia , litografia e pintura a p1ncelcombmavam 
suas respectivas técnicas em processos complexos que um jornal da época 
chamou de "tecnologia artística" 

As máquinas de ilud ir atrav · s de imagens em mov1mento, ancestrais do 
c1nem tógrafo, jâ estavam presentes no Imaginário popular das maiores cidades 
brasileiras desde a primeira metade do século XIX . E o que rnd1cam anuncias 
public1tános em JOrnafs e revistas. O vocábulo marmota por exemplo, cuja acBpção 
popular o dava como sinônimo de fantasma ou espanta lho, era significativamente 
transposto como equivalente de cosmo rama, dispositivo mecânico aparentado dos 
panoramas, dioramas e lantemas mágicas. Isto em anúncios que datam pe'lo 
menos de 1835 (cf. O . C. FERREIRA) . Essa Interessante ampliação semântica iria 
desdobrar-se metafoncamente, por exemplo, nos títulos de jornais como Marmota 
(Salvador, 1 B49-) ou A Marmota Fluminense (Rio de Janeiro, 1855-), mostrando 
cruzamentos insuspe lados, até então, entre lantasmagoria e espaço público. 

No interior desse processo em que a fotografia passava a ganhar, 
crescentemente, relevâ111cía da história das representações lmagéticas e da 
document ção histórico-artística no Brasil do século XIX, alguns momentos podem 
ser especialmente revel adores. E como se, ao adentrar o território da modernidade, 
a civilização brasileira em formação se oferecesse, com foros de verdade, para ser 
inteiramente kodakizada, para ser resumida, em coleção de flashes e cartões
postais, por uma câmera lúcida que fosse, a um só tempo, cumpllce absolvldora de 
suas próprias lacunas. É como se, acima de tudo, a sociedade Imperial e a 
republicana que lhe seguiu desejassem mergulhar seus hiatos, falhas e sombras 
(a maior delas, a da escravrdão) nesse universo sedutor da "ilusão especular", 
deixando-se levar por seus atrativos espetaculares e ignorando, afinal, os limites 
técnicos e Ideológicos da ~transparência fantasmátlca" presente na fotografia e em 
códigos 1magét1cos dela derivados. 

Entre ta1s momentos reveladoras, assinalo: 

(1-) A própria "autonomrzação" da representação fotográfica, como 
nas vistas de V1ctor Frond em torno do Coiég1o dos Jesuítas em Salvador 
e a entrada da Barra (Rio) , em que se incluiram, nas cenas reg1stradas, como 
objetos de primeiro plano, a cãmera e o fotógrafo - preocupação ainda mais 
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Significativ a se se cons iderar que essas tatos lorarn depo1s htogr a Iaei s para 
fazer parte do famoso álbum Brasil pitoresco, editado em Pans na ano d 
1861, com texto do quarante-huitarde romànticohberaiCharl s A1b yroll s. 
amlgo de Victor Hugo, viajante auto-exilado e Irônico através do pais O 
fotógrafo e sua máquina surgem assim, nessas vistas , na linha de Ir nte dos 
modos possíveis de figurar o que continha o próprio Brasil. 

(2-) Idem para o cartio estereoscópico de autoria anônima, cerc 
de 1875, que serviu como capa ao belo álbum de Gilberto Ferraz (1985) , em 
que, ao lado de um negro, supostamen~e cativo, numa pa1sagem semi
silvestre, aparece o ·fotógrafo com seu mecanismo montado, em primeiro 
plano. Aqui, além do efeito de "autonomi.zação", a técnica mesma do 
estereoscópio - ancestral dos modernos a lides ·, muito em voga no terceiro 
quartel do século XIX, Indica já a preponderância da reprodução (Imagem 
duplicada no cartão) e da ilusão tridimensional provocada de maneira 
rudimentar pelas diferenças sutis da percepção bl-ocular, espécie de 
para laxe v1sual que se traduz, também , no exemplo citado, em "focos 
narrativos" desiguais: o olho visível do fotógrafo-cronista, disperso mas 
presente na cena: e o olho oculto do fotógrafo-documentarista, concentrado 
mas ausente da representação. 

(3-) Fínalmente - e quem anotou isso foi Susan Sontag num dos seus 
Ensaios sobre a fotografia -, é altamente sintomático que o repórter
cronista-engenheiro-romancista da tragédia de Canudos, Euclides da Cunha, 
tenha concluído Os sertões narrando no pormenor acena em que o cadáver 
de Antonio Conselheiro deveria morrer de novo, duplamente , para que fosse 
fotografado e , em seguida, morto ainda muitíssimas vezes, atravês de sua 
fotografia reproduzida na Imprensa. O ato de fotografá-lo morto era, afinal, 
para o Estado-máquina, tão ou mais importante do que o próprio ato de 
matá-lo. Era essa a trajetória principal: Imagem que se desprendia do corpo 
e da hístória , para depois, com Euclides, mediada pelo texto, retornar até o 
arraial de Canudos em seu momento preciso. 

Madelra-Mamoré: as fotos de Dana Merrlll descolam-se de seus 
lugares e de seu tempo; mas podem retroceder até lá , restaurando espaço
temporalidades interditadas. conduzidas pelo poder avocatória de alguma 
narrativa. 

Dana Merrill e Frank Kravigny: o fotógrafo lembrado pela amizade do 
datilógrafo, am1gos ambos da memória. Fotografar e datilografar no faroeste da 
ciVilização brasileira. Locomoviam-se de vapor, canoa, a cavalo e a pé. Não eram 
propriamente pione1ros. Quantos já teriam fixado imagens da região? Quantos 
vi jantes já teriam escrito sobre o grande álbum barroco da selva? Poucos anos 
antes, em 1905, Euclides da Cunha vencera a burocracia do ltamaraty para 
conseguir levar um fotógrafo - coincidentemente, chamado E. Florence - na 
Comissão Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Alto Purus. Entre os 
ins1 rumentos daquela formidável expedição - teodolitos astronômicos e topográficos, 
cronômetros, sextantes, bussolas, lunetas, termômetros, ps1cômetros, barômetros, 
aneróides , micrômetros, molinetes, passõmetros -encontravam-se duas máqurnas 
fotográficas . 

Ante mesmo de Carlos Morsing, o fotógrafo A. F r sch, no inicio da década 
de 1860, p rcorreu Manaus, o rio Negro, o Solimões e o Japurá , fa zendo as fotos 
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,,, ls antigas que se conhecem sobre lndios da região, algumas delas sendo depois 
xibrdas na Exposição Universal de Paris, em 1867. Ao contrário da expressão com 

qu -uclides nomearia, mal tarde, uma seleção de escritos amazônicos - "Terra 
sem hrstórla" - já havia, dentro e fora do Brasil, de há muito, uma história da e sobre 
a Arnazõnta, entendida pr cisa mente no sentido de discursos e imagens que a 
t ntavam captar e ordenar segundo a ótica das técnicas clvillzacionais modernas, 
d ca rtografia à crônica e ao relatório escrito, do sex1ante à máquina fotográfica. 
Por isso, em 1884-85, o barão de Santa-Anna Nery editava, em Paris, o livro Le 
pays des amazones, em que propunha enfaticamente a organização de exposição 
Internacional itinerante sobre as maravilhas amazônicas. Como que cedendo a tal 
tentação, comerciantes e governo do Amazonas produziram álbum fotográfico 
sobre a cidade de Manaus e os seringais da região para ser divulgado como 
souvenir na Exposição Mundial Columblana de Chicago, em 1893, com todo o 
simbolismo Inerente, já que celebrava o quarto centenário do descobrimento da 
América. A natureza convertida em força produtiva tinha , sim, história: e até mesmo 
s us críticos precoces, como José Verissimo, nesse verdadeiro "manifesto ecológico" 
que é a monografia por ele escrita, A pesca na Amazônia (1895) , obra que reúne , 
a um só tempo, análise econômica, história natural e panfleto político-moral. 

Dana não estava só, portanto. Quase à mesma época, o fotógrafo Silvlno 
Santos- português que imigra na virada do século para B lém e vai, depois, residir 
em Manaus -. começa S'Ua experiência de cineasta, primeiro a serviço do todo
poderoso Julio Arana, rei da borracha de Putumayo, dono da Peruvian Amazon 
Rubber Co.; mais tarde, filmando para J. G. Araújo, de Manaus, proprietário da 
maior casa de aviação do Amazonas. Essencialmente documentarista, seu filme 
mais famoso, No país das amazonas (1922). premiado na Exposição do Centenário 
da Independência, no Aio de Janeiro, combina o apelo ao exótico com o elogio da 
produção, o mistério gran.droso da selva com os sinais da modernização técnica da 
metrópole manauara. Materializa, em parte, os sonhos propugnados pelo Barão de 
Santa-Anna Nery. Focaliza a natureza segundo seus vários meios de produção. A 
ausência de enredo dramático, a sucessão arbitrária de cenas descritivas, faz 
desse Inventário, em seu supernaturalismo ao mesmo nítido e chapante, crônica 
algo surreal da ocupação da Amazônia pelo mundo técnico civilizado, da dilapidação 
da paisagem natural e humana, da metamortose veloz das coisas, ilusão 
proporcionada peto movimento e corte das imagens. 

Com as fotos da Madeira-Mamoré, ocorre Impressão semelhante. O 
surrealismo, ali, nasce da mais completa literalidade documental, da obsessão e 
zelo de cronista-repórter que marca o trabalho artesanal e mecânico da Dana Merril. 
Estou convencido de que este oficial-fotógrafo , de poucas pistas além de suas 
próprias fotos, não possuia nenhuma preocupação sociológica ou mesmo 
antropológica ao retratar, meticulosamente, sempre numerando as sequências de 
negativos - promessas truncadas de na.rratlvas, pré-roteiro de filme nunca rodado, 
fotogramas Imaginários de montagem inacabada-, com alta redundância do fundo 
e da posição da câmara, representantes de quase todas as etnias e nacionalidades 
de trabalhadores atuantes na construção da ferrovia (eram cerca de 50) . Segundo 
o fotógrafo contemporâneo Klm-lr-Sene, que trabalhou no Início dos anos 80 sobre 
os negativos remanescentes de Merríll (em sua maioria de vidro tamanho 13 x 18 
em), hã sinas evidentes de que muítos deles eram reproduções de suas próprias 
fotografias. Talvez um cuidado a mais com a preservação daqueles sinais 
memoráveis. De todo modo, conforme atesta Boris Kossoy, a qualidade técnica das 
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fotografias de Mernll é magistral, considerando-se que as batía e revelava em Porto 
Velho. nas condições maisadversasdetemperatura,luze umidade. CuriOsamente, 
predominam, em Merrfll, fotos tiradas com céu nublado, havendo, pois, esforço 
deliberado para evitar o sol aberto: providência também excessiVa, ja que a 
sensibilidade dos filmes, na época, era mais baixa, Indicando atenção especial para 
o contraste claro/escuro e para a definição de Imagem. Intenção hlper-reallsta de 
d cumentar passo a passo os cenários, processos e personagens de uma grande 
obra Internacional, taustlanamente moderna nos limites extremos da selva 
amazônica. Imagens claras da civilização Industrial no vazio do cerrado, da floresta 
e de rios em abandono, retratos nos bastidores do espetáculo do maquinismo. Se, 
na origem, formam peças artesanais de 1menso valor plástico/pictórico, essas fotos . 
hoje, restam como sinais de rulnas, como traços de memória perdida, signos 
insuperáveis de um mundo morto, lcones de experiências submersas no mar 
chamado esquecimento São negat,ivos da história e, nesta condição. fixam-se em 
nossa consciência como esboços paralisados e emudecidos de um gigantesco e 
anônimo drama épico. Aqui, relembro ainda Barthes: as Imagens fotográficas 
conseguem "falar'' como fragmentos cênico-teatrais , flagrantes do tempo efêmero , 
crônicas da materialidade espacial mais pereclvel, combinação singular de pontos 
A velar-r v lar Instantes d saparecldos, Instantâneos de uma prosa histórica cuja 
tensão s inscreve na melancolia de sentir Irrecuperável o passado real. 

As dua mjl chapas de Merril, a maior parte delas d s truida, rondam como 
fantasm s do próprio dram d que tenam sido o prlnorp I fio narrativo. O fotógrafo 
lá esteve, faz ndoseu árduo trabalho, cauból moderno de càmera armada, viajante 
de espaços desbravados e solidões vividas à margem da ferrovia-fantasma que se 
construía sem fim O p riodo mas provável de seu itinerário localiza-se entr,e os 
anos 1909-1911 , quando, entre raras pistas. têm-se algumas noticias suas através 
d fotos sparsaspublic dasnoperlódr oferroviánoBulletin ,da UnlonPanamerlcan 
Poucos anos depois, em 1913, num Annuario de Manaus. encontramos fotos 
assépticas da capital do Amazonas. a grande lâbr ca d cerveja Amazonense de 
Miranda Corrêa & C ia. refletida nas águas do rio Negro, as ruas calçadas com Mac
Ad m (macadame) , o matadouro municipal atravessado por um foco de luz, dando· 
se a impressão da que o SÇ~ngua urbano havia sido da lato conf1nado e, finalmente. 
os lmpr ssionantes qu1pamentos e rnstalações da limpeza pública municipal 
forno d incineração do lixo, vassouras rnecànicas, automóvel-rrrlgador - sugerindo 
cidade higiênica e limpa. No mesmo anuário, na verdade um almanaque Ilustrado, 
d paramos, no final, com foto de página Inteira da estação de Porto velho, um trem 
especial preparado para a viagem, passageiros alinhados posando Ficaram assim 
para trás as laces tumuttuárias e babéllcas de hrndus e barbadianos fixadas por 
Merrlll. A dignidade do olhar sobre o mundo do trabalho, dos entreolhares do 
fotógrafo-engenho mecânico a do trabalhador desterrado-orgulhoso em sua própria 
veste e figura. 

Negativo N9 154: trabalhador negro, alto e magro à esquerda, origem 
provável Antilhas, olha para o fim dos trilhos, para o fundo/centro, onde alguns 
colegas (são no mini mo três) trabalham; veste ahapêu amassado,lenço no pescoço 
e carrega pequeno bornal (ou será cantil?); seu rosto está virado contra a câmera, 
parece esperar os companheiros, ou a passagem de algum trem Improvável; os 
trilhos estendem-se do primeiro plano desaparecendo em curva â esquerda, 
sempre paralelos, árvores esparsas e altas no fundo/direita, barranco abrupto à 
esquerda; pedras, dormentes e trilhos pelo caminho. São notas manuscritas 
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tomadas num caderno pores te pesquisador, na seção de manuscritos da Biblioteca 
Nacional, em 5-6-90. Trata-se de uma foto de autoria Inconfundível de Dana Merriq 
(pelo dinamismo e nitidez da cena, a escolha original dos ângulos, a aha qualidad 
técnica da imagem), num lote de 37 outras que pertenciam ao arquivo particular do 
Percival arquhar, o empresário imperial que comandava a construção da Madeira· 
Mamou~ e tantos outros negócios na América do Sul nesta primeira metade do 
século XX. Por isso, essas fotos estão agrupadas junto a papéis manuscritos, 
selando pacto que se completa, ainda, com as seguintes anotações em meu 
caderno: 

"Este trabalhador não pode ser Identificado, Isto é, reconhecido. Sua 
atenção parece concentrar-se no objeto fugaz de seu trabalho. Talvez espere a 
aproximação dos demais; talvez a de um pequeno vagão que poderá reconduzi-lo 
de volta ao acampamento". 

Dana 8 . Merrill: seu nome consta em várias relações da Madeira-Mamo ré 
Association, a entldade civil agregadora de sobreviventes da construção da 
ferrovia e um fator decisivo na preservação de sua memória. Criada no Início deste 
século, acabou funcionando como elo entre as gerações de engenheiros e técnicos 
norte-americanos que participaram daquela aventura ferroviária , tanto nos anos 
1878-79 quanto 1907-12. F01 ssa assoc1ação a patrocinadora da magnífica 
narrativa de Neville Craig sobre a expedição fracassada do século passado. bem 
como do r en ontro emocionante de sobrevNentes, entre eles Merrill, em plena 
Expostção Mundial de Nova York, 1939. Nas poucas listas de fil1ados que nos 
chegaram, há até o regi tro de uns dois endereços do fotógrafo-cronista, sempre 
em New York City. 

A undação Nacional Pró-Memória, durante algum tempo, há dez anos, 
ten tou algumas outras pistas, sem sucesso. Ela também fo i extinta. Uma arquivista 
do Mu v da lmag me do Som, d São Paulo, no atrás, levou·me atâ um asilo 
d v lhos na ona oeste da cidad . Lá, conheci o f1lho de um ant1go engenheiro da 
ferrov.a Made1ra -Mamor · , Rodolfo Kesselring, que teria gua.rdado, por muito 
tempo, os 2000 neg tivos de Dana Merril, depois passados ao repórter fotográfico 
de A Gazeta, An André, que os perdeu nalguma mudança (os 1 O% remanescentes 
foram salvos pelo escntor Manoel Rodrigues Ferr ira) Aquele senhor, no asilo, 
tmlla a1nda uma caixa de tesouros fotográficos de familia : nada, porém, de Dana 
Mernl. Desmemonado, recordava-se de pouquíss1ma co1sa, confundia-se em 
detalhes, repetia-se. Dizia que as fotos da Madeira-Mamoré eram suas, tinha sido 
roubado, queria sair dali para recuperá-las. Quem podia acreditar nele? Buracos 
negros da memória, história sem fio, lacunas como teclas saltando de velha 
máquina Underwood, falhas terríve is, de quem? Ao buscar as pegadas do 
fotógrafo-cronista, caminha -se rápido da prosa historlográfica para a de ficção. 
Cronista fingidor? Restaram entretanto muitas fotos, poucos nomes, alguns mapas, 
relatórios , diários. Madeira-Mamorâ: duas palavras, duzentas fotos, imagens 
contundentes, quem pode revelar o resto? A cada reunião anual da Madeira
Mamoré Assoc:iatlon , conforme verifiquei em raras listas e boletins, noticiava-se 
novas baixas no grupo de sobreviventes. Dana Merrill deixou seus valiosos 
negativos em Porto Velho, no próprio cenário da ferrovia-fantasma: as fotos não lhe 
pertenciam, ele era apenas um técnico contratado pela com panhia construtora para 
registrar a grande obra. 

Madeira-Mamoré: cruzamento de rios à deriva da civilização, lapsos de 
memória, trens descarrilados. A ferrovia reclama seu narrador: Merríll sentado 
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sobre a locomotiva abatida, fantasma que se nsinua nas imagens, crônica noturna, 
11cção cont rolada numa camera lúcida , história projetada de negativos em chapas 
de vidro. 
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História e Narrativa 

Bom d1a , lllÍCialmente. 

Prof. Ricardo Benzaquen Araújo 
{IUPERJ) 

Ouena começar agradecendo o conv1te do Departamento de História da 
U MG ara participar deste seminário. Estou extremamente feli-z por estar aq ui 
particip ndo d sla discussão com vocês. 

Começo, de lato. minha exposição, quase com uma bnr cade wa , que talvez 
seJa Ilustrativa do estado atual desta discussão. 

Esta questão da relação entre a Hlstóna e a narratiVa, antes de mais nada, 
ca1 mu1to bem num seminário sobre fronteiras da História. Inclusive porque - a 
brincadeira vem agora - ela apresenta algumas características que são quase 
tradicionais na discussão histórico-sociológica da idéia de frontei ra , em especial 
quando fe1ta por autores como Frederlck Jackson Turner e Henry Nash Smith, que 
tratam particularmente da ocupação do oeste norte-americano. 

De fato, quando trabalhamos com esses au1ores, o que e que encontramos 
no tratamento da questão da fronteira? Por um lado, um certo clima de vale tudo, 
uma certa possibilidade de que inúmeras alternativas sejam concretizadas, já que 
se lida, por defínição, com um espaço relativamente vazio , em que a lei ainda não 
se exerceu, a lei ainda não chegou. 

Por outro lado, precisamente por esse risco de um certo vale tudo, de uma 
re lativa ausência de lel, o que acaba acontecendo é que a situação de fronteira 
também costuma receber um cuidado especial dos chamados poderes centrais. 

Isto pode ser observado na ocupação da Sibéria ou na famosa ocupação da 
Amazônia, no Brasil, objeto de um livro do prof. Otávio Velho, do Museu Nacional, 
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