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Resumo

MONSTR.  ENTRE  MONSTROS  E  APARELHOS  é  um  experimento 

teórico e  prático,  literário,  ensaístico e  imagético baseado na aplicação de um 

operador  artístico:  “monstr.”.  Por meio desse  operador  construiu-se o texto da 

dissertação proposto como autoquestionamento dos próprios princípios que regem 

a  forma  de  uma  dissertação  em  que  a  imagem  e  a  palavra  interagem  sem 

hierarquia. Aquilo que na dissertação surge como “monstr.” refere-se  ao modo de 

nomear o processo de criação,  enquanto esse processo se dá tendo em vista a 

estranheza do próprio ato de criar quando a criação é, na verdade, interdição da 

própria  criação.  Um  investimento  radical  na  interdisciplinaridade  provocou  a 

dissertação como efeito dessa aplicação metodológica. 

Autores importantes do cenário teórico foram usados dentro do processo 

que chamamos aqui de “monstrificação”. Entre eles cito fundamentalmente Vilém 

Flusser.  Ele  e  outros  servem  não  como  autoridade,  mas  como  parceiros  que 

entram em diálogo nos termos da metodologia proposta. 

Um  glossário  foi  construído  para  explicitar  os  termos  do  texto,  esse 

glossário visa aproximar o leitor  da epistemologia  “monstr.”  que foi  usada ao 

longo  da  dissertação  ampliando  os  horizontes  teóricos  do  leitor.  As  imagens 

produzidas por “manipulação” de imagens, fotografias, visam não a ilustração do 

texto,  mas  um diálogo  com ele.  Sugerem um mergulho  em águas  profundas; 

profundeza sensorial e abismal.

Todas  as  fotografias  aqui  expostas  nada  mais  são  do  que  auto-retratos 

produzidas  pelo  operador  artístico,  que  as  expõe  por  meio  de  um  estética 

assumidamente  não  linear,  enfatizando  características  híbridas  e  “pluralidade” 

incomum, próprias de si mesmo. Tratam-se na verdade de imagens manipuladas, 



programadas para “manipularem” por meio delas mesmas, e que permitem serem 

manipuladas, provocando reflexões não somente acerca do “visual”, mas também 

do “sensorial” e da miríade de possibilidades que essa dialética permite. 



Abstract

MONSTR. BETWEEN MONSTERS AND APPARATUS is a theoretical 

and practical,  literary, essayistic and imagery experiment based on applying an 

artistic  operator:  “monstr.”.  Through  this  operator  the  text  of  the  thesis  was 

constructed proposing a self-questioning of the principles that govern the form of 

a  dissertation  in  which  images  and  words  interacts  without  hierarchy.  What 

emerges  in  the  dissertation  as  "monstr."  refers  to  the  mode  of  appointing  the 

creation process, while this process happens considering the “strangeness” of the 

act of creation, when creation is actually an interdiction of the creation itself. A 

radical  investment  in  interdisciplinary  dissertation  led  to  the  effect  of  this 

methodological application.

Important authors of the theoretical scenario were used in the process we 

call "monstrification". Among them fundamentally i quote from Vilém Flusser. He 

and others served not as authority, but as partners who enter into a dialogue under 

the proposed methodology.

A glossary was built to explain the terms of the text. This glossary aims at 

bringing  the  reader  closer  of  the  epistemology  "monstr."  which  was  used 

throughout the dissertation extending the theoretical horizons of the reader. The 

images produced by the "manipulation" of photographs, aims at not to illustrate 

the text, but to enable a dialogue with it. It suggests a dive in the deep water; a 

sensory and abysmal depths.

All  photographs  displayed  here  are  nothing  more  than  self-portraits 

produced by the artistic operator, which exposes them through an admittedly non-

linear  aesthetic,  emphasizing  hybrid  characteristics  and  unusual  "plurality"  of 

himself.  Actually  these  photographs  have  been  manipulated  and  were  set  to 



"manipulate"  and  to  be  manipulated,  causing  reflections  not  only  about  the 

"visual"  but  also  about  the  "sensory"  and the  myriad  of  possibilities  that  this 

dialectic allows.
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Prefácio metateórico

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, notamos a necessidade da 

elaboração do presente prefácio “metateórico”, escrito pelo autor que vos fala, a 

partir de um distanciamento dela - do conteúdo e da forma - para a elucidação do 

processo aplicado no ato da produção dessa dissertação. Quando digo as coisas no 

plural, quando digo “nós”, “nosso” ou “a gente” e ao mesmo tempo me refiro a 

mim  como  um  autor  em  particular,  estou  a  meu  ver  já no  cerne  de  um 

distanciamento que é preciso explicitar aqui. Mas esse modo de falar é mais do 

que isso. Trata-se de encenar uma verdade: a de que um texto não se faz sozinho,  

apesar  de  sua  autoria.  O  texto  aqui  é monstruoso,  como  veremos,  como 

“experimentaremos”,  eu que o escrevo e aqueles que o lêem. Um texto,  ainda 

mais um texto acadêmico é, em um sentido muito simples, algo monstruoso, feito 

de partes  de outros  textos.  Um monstro.  Outros autores  comparecem no texto 

como parceiros de empreitada teórica. Mas sobretudo como partes mesmo. Partes 

de um corpus teórico que, montados, colados, costurados, formam o corpo dessa 

dissertação. Quando penso em nós, nossos, a gente, refiro-me à expressão “one of 

us” do filme “Freaks” (1932) de Tod Browning, mas também a um autor muito 

caro a esta pesquisa: Vilém Flusser.

Partindo  de  reflexões  acerca  da  relação  entre  homens  e  aparelhos, 

desenvolvidas por Vilém Flusser e com o intuito de darmos continuidade a suas 

sugestões  de  pesquisas,  optamos  por  substituir  o  termo  “homem”,  um termos 

altamente anacrônico, por “monstro” a partir da análise de sua vida e do contexto 

dela. A gente é feita de partes. Ora, o monstro. Na verdade, não se trata bem de 

uma análise da obra de Flusser, mas de uma inspiração que ele nos traz. A vida 
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sem chão de Flusser me autoriza a tomá-lo como um exemplo a ser seguido. E seu 

jeito de escrever,  me dá vontade de escrever também. Estou não apenas, neste 

caso, aproveitando suas ideias, mas escrevendo livremente o que penso, com os 

erros que isso possa sugerir. É que entendo que esse texto, acadêmico e fechado 

como devem ser os textos acadêmicos, é, ao mesmo tempo, uma peça criativa em 

que a teoria da arte e a prática da arte combinam-se para além de uma intenção 

didática. Essa hibridação, como tentaremos mostrar, é já uma coisa tipicamente 

monstruosa. Essa é a inflexão perigosa que fazemos (eu, Flusser, e outros de nós) 

no ato de construir essa dissertação. Esperamos que isso venha a justificar-se de 

alguma forma, por mais não convencional que esse trabalho possa ser. 

Basicamente  trata-se,  no  caso  de  Flusser,  um  judeu  nascido  na 

Tchecoslováquia,  que vivenciou a segunda guerra mundial  (daí a  escolha  pelo 

recorte temporal utilizado por nós no capítulo 2) e que diante da imposição do 

ideais nazistas, se viu obrigado a fugir para o Brasil (onde viveu, lecionou e foi 

naturalizado). Analisando o histórico de Flusser, a partir de textos e cartas escritos 

pelo mesmo, notamos em diversos momentos, certa inquietação em relação a sua 

identidade  e  pertencimento  (nacionalidade  e  religiosidade),  provavelmente 

proveniente de seu passado, afinal,  trata-se de um judeu que diversas vezes se 

afirmou  ateu  e  muitas  vezes  concentrou  suas  forças  em  pesquisas  que  se 

relacionam ao cristianismo. Eu gostei,  gostamos, dele, por conta desse tipo de 

intempestividade. Mas se trata também de alguém que não teve chão, viveu como 

um “Bodenlos”, viveu e escreveu em várias línguas e países e, por estar sempre à 

deriva, quebrou com os padrões rígidos da identidade. Quando nos referimos a 

Flusser é por considerar que ele é uma espécie de “monstr.”.

Do termo  monstro sugerido por nós, surge a monstruosidade e todos os 
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derivados dela. A monstruosidade é uma categoria artístico-ativa, ou, em outras 

palavras, a monstrificação é uma forma processual de fazer arte que rompe com 

todos os padrões processuais enquanto, ao mesmo tempo, os inclui. Quer dizer, 

pelo menos eu prefiro pensar assim. Prefiro usar esse termo também. Um termo 

ruim,  incômodo,  um  termo  que  todos  podem  achar  “nada  a  ver”.  Mas  esse 

incômodo também me/nos interessa. 

Mas surgem também conceitos pré-estabelecidos sobretudo pela indústria 

cinematográfica,  quando  falamos  de  monstruosidade.  A presente  pesquisa  se 

assemelha mas não compactua, ou seja, não faz uso absoluto da mesma linguagem 

que o cinema, mas tem algo a ver com ele. Aqui eu/nós, manipulamos. Diante 

disso e do tom pejorativo agregado ao termo “manipulação” (uma das bases dessa 

pesquisa e abordado no capítulo 2), optamos pela utilização da ironia, desse “tom 

irônico” e  “debochado” no momento  da  escrita,  com o objetivo  de  se  afastar 

propositadamente dos conceitos pré-estabelecidos e que não se relacionam com à 

pesquisa nem nos interessam, provocando assim, reflexões acerca da relação entre 

homens e aparelhos, homens e homens; homens, aparelhos e homens, etc. Ou seja, 

pondo em questão  a  relação  do autor  com o aparelho  acadêmico  no qual  ele 

mesmo se colocou de livre e espontânea vontade, embora como muitos outros, 

esteja  a  perguntar-se  “onde estava  com a  cabeça” quando tomou tão  estranha 

decisão. Monstr pensam de um jeito stranh. 

A fotografia – aparelho fotográfico e produção fotográfica – é utilizada 

como objeto dessa pesquisa por ser o ofício do autor e por ter sido também, objeto 

das  reflexões  de  Vilém Flusser,  sobretudo no seu livro  intitulado Filosofia  da 

Caixa Preta. Cabe aqui esclarecer que o objeto pode e deve ser substituído de 

acordo  com  os  interesses  do  leitor.  O  leitor  é o  dono  do  texto,  quem  pode 
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verdadeiramente manipulá-lo. E esse é o perigo maior.

É importante esclarecer que esta pesquisa foi diretamente relacionada com 

a  nossa  vida  (minha,  o  autor  da  pesquisa,  e  de  alguns  conhecidos,  mais  os 

estranhos que dela fazem parte como outros autores), associando a fatos vividos 

por nós. Dessa maneira, fez-se necessário a implantação de “fugas” ao texto, seja 

no ato de sua produção (em muito momentos procuramos o isolamento absoluto 

ou  incursões  profundas  nos  objetos  de  pesquisa,  como  no  caso  de  Sônia, 

personagem do capítulo 4), seja no ato de sua leitura, onde optamos por inserir, de 

maneira  estratégica,  pausas  reflexivas,  explicações  simplistas  provocativas  e 

questionamentos auto-afirmativos; são momentos para respirar.  

 Por  fim,  o  ato  da  leitura  dessa  pesquisa  requer  o  conhecimento  da 

metateoria  aplicada,  a  qual  foi  exposta  aqui,  para  evitar  confusões  acerca  de 

posicionamentos  relativistas,  rebeldes  e  quaisquer  outros  que  possam  surgir. 

Verdade que tudo isso é, em nosso caso, válido. Mas há um fio de diálogo que só 

será possível quando fizermos o esforço de não assustar demais as pessoas que 

venham  a  ler  este  texto.  Portanto,  trata-se  de  uma  encenação  manipulada  e 

manipuladora (porque somos monstr.), com o intuito de possibilitar reflexões a 

cerca de nossas relações com aparelhos em meio ao jogo de imposições de nossos 

próprios conceitos. Assim como me/nos senti livre, espero (eu/nós) que o leitor 

também se sinta. 

De nossas monstruosidades iniciais

Seguindo os conselhos que Norval Baitello Junior nos direcionou no ato da 

escrita de seu ensaio sobre o Pensamento Sentado, e com o intuito de ocasionar 
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desconforto e consequentemente posturas inusitadas em todos nós, esta pesquisa 

foi realizada em pé e em movimento;  exceto em raros momentos  que a gente 

esteve sentado, deitado ou encostado.  Ela contém uma extensa seleção de dados, 

imagens e monstruosidades que foram editadas e manipuladas à exaustão; trata-se 

de  produção  textual,  fotográfica  e  plástica  extremamente  tendenciosa  e 

estritamente produzida por  monstros  e aparelhos;  e vice-versa.  É possível  que 

tenhamos mentido em alguns momentos. É possível também que no decorrer do 

texto  tenhamos  mudado de  assunto  repentinamente,  sem estabelecer  conexões 

claras e objetivas; se os fizemos, é porque os julgamos necessário.

Neste  momento  talvez  seja  importante esclarecer  que  esta  pesquisa,  de 

cunho  strictu  senso,  foi  bancada  em  partes  por  conglomerados  nacionais  e 

internacionais,  ambos  interdisciplinares  e  misericordiosos,  aos  quais  a  gente 

direciona profunda gratidão e amor. Essa informação foi inserida estrategicamente 

aqui  com o objetivo  de  enfatizar  a  seriedade  da  nossa  pesquisa  e  o  profundo 

respeito que temos pelo tema e por todos os que aqui foram citados. Se isso não 

for tão importante assim ao leitor, pedimos apenas que gentilmente prossiga nessa 

leitura.

Cabe mencionar neste momento que a maior parte desse texto foi escrito 

por nós em uma região montanhosa, isolada e pouco explorada da América do 

Sul, a qual a gente decidiu, em unanimidade, não revelar a localização para não 

sermos incomodados; a gente odeia ser incomodado. É importante citar também, 

que além das características paradisíacas do local, fomos surpreendidos, em nossa 

longa estadia, por encontros curiosos que nos inspiraram e auxiliaram em nossas 

reflexões. Estes serão abordados mais a frente, ilustrando nossa leitura e tornando-

a ainda mais prazerosa.
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Provavelmente você já deve ter se questionado sobre a identidade de quem 

vos escreve. Quem somos? Quantos somos? Este texto não deveria ser  escrito 

apenas por uma pessoa? Por enquanto, com uma risada no canto da boca, a gente 

decidiu que não vai responder essas questões. Porém, em breve apresentaremos 

respostas  com o  intuito  de,  gentilmente,  apesar  de  nossa  monstruosidade,  lhe 

trazer algum conforto por meio de respostas a cerca da nossa identidade, do que 

pensamos e de como vivemos.

Saiba também que é possível que a gente tenha feito uso de mão de obra 

terceirizada sem remuneração e necessidade de posse ou comprovação de títulos 

acadêmicos, mas essa informação, ao nosso ver, não é tão importante assim e não 

responde as questões do parágrafo anterior. Ela foi colocada aqui apenas porque 

nos importamos com possíveis necessidades que possam surgir por aí. Portanto, se 

isso for importante para você; esclarecido está; e assim podemos prosseguir em 

nossa monstruosa investigação.

Da  produção  textual  monstruosa,  assumimos  que  cometemos  erros 

ortográficos  grotescos;  que  deixamos  bolas  quicando  propositadamente;  que 

amigavelmente  pegamos  emprestado  argumentos  e  que  possivelmente  os 

transcrevemos aqui  de maneira errada (a gente costuma enxergar  coerência no 

erro).  É possível  também que tenhamos  pego argumentos de  monstros  que os 

inventaram ou que fizeram uso da habilidade de manipulá-los, maliciosamente ou 

não. Reconhecemos também, que talvez tenhamos abusado do tom irônico em 

algumas situações e que, por isso, podemos sofrer conseqüências severas, sejam 

elas quais forem.

Por ora, assim como a gente, procure não se desesperar. Apesar de nossa 

monstruosidade,  temos  boas  intenções,  procuramos  estar  sempre  pautado  nos 
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limites  do  direito-dever  e  neste  exato  momento  estamos  dançando  ao  som de 

Crawfish Fiesta, do pianista e cantor de blues Professor Longhair, um dos nossos. 

Portanto, para nos divertir e relaxar, deixamos aqui uma sugestão de pausa para 

ouví-lo, nem que seja por meio de uma breve consulta às ferramentas de busca 

presentes na rede mundial de computadores.

Voltando à nossa produção textual, a gente quer esclarecer também, cientes 

de que essa informação pode ser óbvia para alguns, que em alguns momentos, de 

acordo  com  nossas  intenções,  optamos  por  dar  mais  ou  menos  ênfase  a 

determinados  assuntos,  citações  e  opiniões.  Fizemos  isso  pois  temos  boas 

intenções e acreditamos que assim, do nosso jeito, tudo ficará melhor. É verdade 

que as  vezes  a  gente  exagera e  faz  uso repetidamente  de termos e gírias  que 

podem não fazer  sentido para  alguns;  mas como isso nos  dá  prazer,  pedimos 

compreensão.

Da produção fotográfica monstruosa, é possível que técnicas fotográficas 

tenham sido  ridicularizadas  e  ignoradas;  que  fotógrafos  monstros tenham sido 

exaltados ou talvez até inventados; que fotografias tenham sido amigavelmente 

pegas  emprestadas  e  que  os  créditos  referente  a  elas,  por  algum descuido  ou 

excesso de cuidado, tenham sido trocados ou perdidos por aí. De um lado, temos 

uma pesquisa, de outro uma poética.

É  necessário  esclarecer  também,  que  toda  produção  fotográfica 

apresentada  aqui  somente  existe  por  colaboração  de  diversos  aparelhos, 

fotográficos  ou  não-fotográficos,  assim  como  de  diversos  programadores, 

profissionais e amadores; monstros e aparelhos.

Da produção plástica a gente não tem nada para esclarecer. Apenas que ela 

está escondida em algum lugar dessa pesquisa e que nossa produção como um 
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todo, seja ela textual, fotográfica e plástica, assim como todas as outras coisas que 

a gente fez, faz ou ainda vai fazer, pode ser e pode não ser arte. “A gente nunca  

sabe”. Nesse momento, para o caso da necessidade de uma melhor compreensão 

do porque estamos afirmando isso, sugerimos uma pausa para a leitura do anexo 

entitulado menoscabo, localizado nas últimas páginas dessa pesquisa, que contém 

uma seleção de menoscabos que a gente recebeu no período da presente pesquisa. 

Em  suma,  voltando  ao  que  nos  interessa,  tudo  aqui  pode  ter  sido 

manipulado, distorcido, descontextualizado ou inventado; pode ter sido tornado 

impactante, reflexivo ou até enlouquecedor; rumo a um ou outro abismo citado 

por  tantos  amigos e  inimigos que temos. Ao nosso  ver,  o  tom pejorativo que 

geralmente se dá ao fato de algo ou alguém exercer influência e ou manipular sem 

esconder suas intenções ocasiona profundo desconforto e esse é um dos objetivos 

que temos com a abordagem escolhida, que além de nos divertir (a todos nós), nos 

proporciona  novos  questionamentos  e  consequentemente  novas  possibilidades. 

Talvez surja até uma competição ou desejo de competir. Veremos.

De nossas monstruosidades iniciais: a gente.

A gente  que  é  monstro nunca  fica  sozinho,  mesmo  quando  estamos 

sozinhos. Dentro de nós existem muitos outros em constante atividade, ajudando 

ou atrapalhando, sempre  dialogando,  questionando e ensinando. Somos legião, 

não de demônios ou de anjos, mas sim de monstros; ou como a gente gosta de 

falar:  criaturas  criadas  por  um criador (seja  ele  quem for)  que nos  criou com 

natureza monstruosa e desconfortavel. Alguns costumam dizer que somos seres 

autocriados, mas até onde sabemos, não somos dotados de tais poderes. Dizem 
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também que queremos  criar  um clã,  uma sociedade secreta  ou qualquer  outra 

bestialidade do tipo. Mas a gente não quer. Entendemos que o ato de cogitar essa 

possibilidade não passa da tentativa de nos enquadrar em padrões os quais a gente 

não sabe viver. É importante esclarecer que não somos criaturas que se unem por 

interesses  em  comum,  mas  sim  criaturas  que  nasceram  unidas.  A  gente 

definitivamente não se uniu a ninguém. Somos (do verbo ser).

Somos monstros, vivendo de maneira amorosa e monstruosa, alcançando o 

próximo de maneira divertida e coerente aos nossos olhos, e formando discípulos; 

nossos monstrinhos. A frase “one o us” que cantarolamos juntamente com nossos 

amigos durante a gravação da cena da festa de casamento do filme Freaks, é o 

lema linguístico do “nós” ou do “a gente” que a gente repete constantemente aqui 

e acolá.

A gente que é monstro entende que o pensamento não funciona em linha 

reta; existe em nós uma imensa inquietação em relação a isso. Desde os tempos da 

escola infantil, quando éramos submetidos à “violência cognitiva” por aqueles que 

insistiam em nos obrigar a “andar na linha”. Aliás, é assim até os dias de hoje.  

Como  mencionamos  anteriormente,  somos  legião  e  estamos  em  constante 

movimento.  Dessa  maneira,  “ficar  quieto”  torna-se  complicado  à  nossa 

monstruosidade, que sempre nos deu a sensação de liberdade para, por exemplo, 

mudar  de  opinião  constantemente  e,  como uma  vez  afirmou  Norval  Baitellos 

Junior,  saltar  de  um assunto  para  outro  sem  estabelecer  conexões  entre  eles; 

basicamente,  a gente aparece e desaparece repentinamente, exatamente como a 

indústria cinematográfica costuma ilustrar monstros em filmes.

A gente que é monstro costuma recusar a fazer parte de algumas “coisas” 

porque não nos enquadramos em muitas das categorias que criam por aí.  Essa 
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recusa a fazer parte da “ordem classificatória das coisas”, não tem relação com 

adolescência ou “rebeldia sem causa”, e vale para os  monstros em geral: somos 

híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos externamente incoerentes resistem 

a  tentativas  para  incluir  em  qualquer  estruturação  sistemática.  E,  assim,  nós 

monstros  somos  perigosos.  Ameaçamos  explodir  monstruosamente  toda  e 

qualquer  distinção  (COHEN,  2000,  p.30).  Essa  última  palavra  tem  causado 

questionamentos  a  cerca  do  fato  de  que  o  fazer  do  artista  é  justamente  criar 

distinções.  Logo,  se  monstros  as  ameaçam,  então  eles  não  são  artistas. 

Obviamente essa afirmação depende do contexto ao qual está inserida. Quando se 

fala que monstros não se enquadram em categorias pré-estabelecidas e por isso 

ameaçam as distinções, se fala em manipulação e na tentativa de subversão das 

regras, ou seja, voltando ao exemplo escolar, se fala em ameaçar a “ordem” das 

coisas. Trata-se da tal luta para manter as coisas “na linha” ou, na contramão desse 

pensamento, fora dela.

Assim como nos descreveu um dia Jeffrey Jerome Cohen,  em um bate 

papo  informal  que  tivemos  em meio  à  escrita  de  suas  sete  teses  sobre  nossa 

cultura, a dos  monstros:  “o monstruoso é uma espécie demasiadamente grande 

para  ser  encapsulada  em qualquer  sistema  conceitual;  a  própria  existência  do 

monstro  constitui  uma  desaprovação  da  fronteira  e  do  fechamento;  como  os 

gigantes  de  Mandeville's  Travels,  ele  ameaça  devorar,  cru  e  sem  tempero, 

qualquer pensador que insista em outra coisa” (COHEN, 2000, p.32).

Ainda  de  acordo  com  Cohen,  qualquer  tipo  de  alteridade  pode  ser 

construído  através  do  corpo monstruoso,  mas  em sua  maior  parte  a  diferença 

monstruosa  tende  a  ser  cultural,  política,  racial,  econômica,  sexual  (COHEN, 

2000, p.32). Em outras palavras, a gente que é monstro é monstrificado a partir de 
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nossa  nossas  diferenças;  de  nossas  monstruosidades.  Diante  disso,  nos  resta  a 

alegria de ser como a gente é, o que  para alguns, gera dúvida, reflexão, repulsa e 

até revolta. 

Nas linhas a seguir, encontraremos o exemplo do Rei Ricardo III, descrito 

exageradamente  e  monstrificadamente  por  Thomas  Morus  como  “pequeno  de 

estatura, membros deformados, corcunda, com ombro esquerdo muito mais alto 

que o direito, pouco favorecido de vista... ele veio ao mundo com os pés esticados 

para frente... um ser indesejável” (MORUS, 1963 apud COHEN, 2000, p.34).

A narrativa quase obsessiva sobre Ricardo, que vai de  

Polydor  Vergil,  na  Renascença,  até  aos  Friends  of  

Richard  III  Incorporated,  em  nossa  própria  época,  

demonstra o processo da “teoria dos monstros” em seu  

estado mais ativo: a cultura dá à luz, diante de nossos  

olhos, a um monstro, fazendo uma descrição exagerada  

do  normalmente  proporcionado Ricardo que uma vez  

viveu,  erguendo  seu  ombro  para  deformar  

simultaneamente  a  pessoa,  a  reação  cultural  e  a  

possibilidade de objetividade. A própria história torna-

se  um  monstro:  desfigurante,  autodesconstrutiva,  

sempre sob o  risco  de  expor as  suturas que mantêm  

costurados  seus  separados  elementos  em  um  corpo  

único e pouco natural. Ao mesmo tempo que Ricardo se  

movimenta  entre  o  Monstro  e  o  Homem,  há  a  

perturbadora  sugestão  de  que  esse  corpo incoerente,  

desnaturalizado e sempre sob risco de desagregação,  

pode muito bem ser o nosso próprio corpo.

(COHEN, 2000, p.35)
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Cohen parecia estar descobrindo algo sobre sí mesmo. Neste momento, é 

importante esclarecer que a gente não consegue compreender nossos corpos sem 

levar em consideração o nosso contexto; aquilo que uma vez, em conversa jogada 

fora em algum lugar o qual a gente não lembra, Walter Benjamim, um dos nossos, 

definiu como “vida nua e crua”, e nós diremos também “vida nua e crua”.

Dessa maneira,  analisando nosso contexto,  a gente se depara com uma 

carga “transformadora”,  e porque não “estupradora”, que nos assombra,  afinal, 

apesar de não parecer,  monstros também sentem medo. Trata-se de um massacre 

epistemológico sobre nossos corpos,  que tenta nos  transformar em algo que a 

gente  não  quer  ser  nem  compreender.  Em  outras  palavras,  mesmo  a  gente 

assumindo nossa natureza monstruosa,  alguns seres bestiais insistem em tentar 

nos categorizar como querem e isso nos irrita profundamente, mas não nos faz 

perder a cabeça, apesar da vontade de arrancar cabeças.  Prova disso é o nome 

isolado do autor (categorizado desde seu nascimento como ser humano do sexo 

masculino e de cor branca) que assina essa pesquisa, apesar dela ter sido escrita 

por nós, no plural, porque “assim deve ser”. Autoria a qual você questionou a há 

alguns  parágrafos atrás  (se não questionou espontaneamente,  a  gente fez você 

questionar, por que somos  monstros e costumamos manipular, questão que será 

abordada mais a frente). Em suma, somos legião, e aqui, assinamos com apenas 

um nome pois assim nos disseram que deve ser.

Nessa dialética, cabe aqui fazer uma importante distinção entre monstros e 

homens.  Monstros  se  divertem,  homens  vivem  em  estereótipos  estáticos  e 

monótonos que os obrigam a obedecer; isso não quer dizer que a gente que é 

monstro não obedece, mas sim que a obediência muitas vezes faz parte de nossas 
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estratégias  monstruosas.  E  isso  assusta;  apavora.  Torna  a  gente  perigoso  e 

consequentemente nos afasta, afinal, só existem duas alternativas: se enquadrar na 

identidade de homem, ou continuar sendo monstro, vivendo do lado de fora do 

espaço  e  do  tempo,  aparecendo  repentinamente  somente  para  assombrar  em 

momentos de diversão, ou rebeldia, como alguns preferem definir.

É de suma importância esclarecer também que a gente que é monstro não 

vive no tempo, mas sim fora dele, o observando de longe porque não nos damos 

bem com ele, afinal a gente nunca conseguiu nos adaptar às constantes imposições 

feitas  dia  após  dia;  segundo  após  segundo.  E  por  isso  nos  afastamos.  Dessa 

maneira, estaremos sempre por aí, indo e voltando para “todo o sempre”, porque 

os monstros sempre voltam; a gente sempre volta.

Outra distinção importante que a gente quer fazer se dá entre  monstros 

como  a  gente  e  outros,  diferentes  de  nós,  que  não  entendem  nada  sobre 

monstruosidades.  Como  vimos  anteriormente,  somos  colocados  de  lado  por 

sermos diferentes e por termos dificuldade para nos enquadrar em qualquer tipo 

de categorização ou regra. Os outros, são aqueles que, bestialmente fazem uso de 

suas  características  monstruosas  para  “colocar  de  lado”,  ou  seja,  excluem  e 

estabelecem pré conceitos; estes são mundialmente conhecidos como fascistas ou, 

no popular monstruoso: parvos.

Voltando a falar apenas de nós monstros, e não daqueles que não entendem 

nada de monstuosidades, gostaríamos de chamar a atenção, isso se você já não 

notou, para nossa característica atraente. É verdade que monstros são conhecidos 

por  suas  características  aterrorizantes,  mas  talvez  muitos  não  tenham se  dado 

conta de que também evocamos fortes fantasias escapistas.  A ligação da nossa 

monstruosidade com o proibido torna a gente ainda mais atraente como uma fuga 
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temporária  de  imposição.  Esse  movimento  simultâneo  de  repulsão  e  atração, 

situado no centro  de  nossa composição  monstruosa,  explica,  em grande parte, 

nossa constante popularidade cultural (COHEN, 2000, p.48). 

Por fim, ainda segundo Cohen, suspeitam da gente; odeiam a gente mas ao 

mesmo tempo invejam a  nossa  liberdade e  nosso sublime desespero.  José  Gil 

confidenciou à nossa professora e orientadora Marcia Tiburi, uma das nossas, que 

gosta de monstros e que nós, os monstros, somos absolutamente necessários para 

que outros continuem-se a crer como homens (GIL, 2000, p. 170). Diante disso, a 

gente se sentiu importante e ainda mais impulsionados a falarmos de nós mesmos.

Do nosso vocabulário monstruoso: aka.

Este glossário de nome “aka.”, do inglês “also know as” foi idealizado e 

escrito  com  intenção  pacífica  e  colocado  aqui  de  maneira  extremamente 

estratégica para o caso da necessidade perigosa e incontrolável de se compreender 

algo  não  compreendido  durante  a  leitura;  necessidade  que  talvez  surja 

simplesmente porque deixamos de explicar algo.

Portanto,  combinemos  uma  coisa:  ao  menor  sinal  de  pânico,  voltemos 

juntos, de mãos dada,  a este ponto para nos acalmar. Aqui, a gente encontra luz 

por meio de significados expostos em formato texto e  figura;  e  assim tudo se 

acalma.

A  exposição  e  a  ordem  que  a  gente  utilizou  neste  glossário  segue 

essencialmente  a  lógica  dos  monstros  e  tenta,  gentilmente  porém com  pouco 

êxito, seguir a do alfabeto também. Entretanto, é necessário esclarecer que o uso 

do “aka.” é contra indicado para os fins de compreensão não monstruosas. Nestes 
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casos, dicionários como Michaelis, Aurélio, Houaiss são mais indicados.

hoje. ho.je adv (lat hodie) (figura 29) 1 no dia em que estamos. 2 no dia 

em que sempre estaremos.

animal. a.ni.mal adj m+f (lat animal) (figura 27) 1 a gente com disfarce. 

2 nós. 3 o mesmo que monstro; adj muito monstruoso; legal.

legião. le.gi.ão  sf (la  legione)  (figura  1) 1 grande  número,  grande 

quantidade. 2 grande porção de monstros. 3 grande quantidade de monstros.

glossário. glos.sá.rio sm (lat glossariu) (figura 69) 1 livro ou vocabulário 

em que se dá a explicação de palavras obscuras ou desusadas.  2 dicionário de 

termos técnicos de uma arte ou ciência. 3 resenha alfabética.

aka. a.k.a sm (ingl) also know as (figura 81) glossário monstruoso.

direito-dever. di.rei.to.de.ver sm (figura 2) associação de prerrogativa de 

ter o direito com a obrigação e a necessidade de exercer esse poder.

sublime. su.bli.me  adj m+f (lat sublime) (figura 77) 1 que é dotado de 

uma  elevação  excepcional  e  monstruosa.  2 que  atingiu  grande  perfeição 

intelectual  ou  material.  3 elevado  nas  suas  palavras,  nos  seus  atos;  grande, 

majestoso, nobre. 4 muito excelente, muito nobre; poderoso, subido. 5 esplêndido, 
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magnífico,  monstruoso.  6 extraordinário,  grandioso,  soberbo,  monstro.  sm 1 a 

mais  elevada expressão  da  perfeição  estética monstruosa;  o  mais  alto  grau  da 

beleza  artística  monstruosa.  2 o  que  há  de  mais  elevado  nos  sentimentos  dos 

monstros, nas ações.

animalidade. a.ni.ma.li.da.de sf (animal+dade) (figura 65) caráter do que 

é animal.

animalismo. a.ni.ma.lis.mo  sm (animal+ismo)  (figura  74)  natureza  do 

animal.

apavorar.  a.pa.vo.rar (a1+pavor+ar2) vtd (figura 71) 1 o que a gente 

faz. 2 causar pavor, ser pavoroso.

aterrorizante. a.ter.ro.ri.zan.te adj m+f (de aterrorizar) V  aterrorizador 

(figura 42). 1 a gente aos olhos de quem vê a gente assim. 2 que ocasiona terror; 

pavor.

escabroso. es.ca.bro.so  adj (lat  scabrosu)  (figura  41) 1 oposto  às 

conveniências ou ao decoro. 2 que tem qualidade ou natureza de monstro. 3 o 

mesmo que monstruoso.

fotografia monstro.

fo.to.gra.fi.a mons.tro sf (foto+grafo+ia+monstro) (figura 65) 1 arte ou processo 

de produzir, pela ação da luz, ou qualquer espécie de energia radiante, sobre uma 
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superfície  sensibilizada,  imagens  monstruosas  obtidas  mediante  uma  câmara 

escura. 2 arte de impor conceitos monstruosos por meio de uma imagem. 3 técnica 

de manipular monstruosamente por meio de um aparelho fotográfico.  4 arte de 

enxergar uma cena por meio de um retângulo e com ela impor seus conceitos 

monstruosos. 5 arte de brincar ou jogar com características monstruosas por meio 

de um aparelho fotográfico.  6 o mesmo que monstruosidade.  7 arte de ocasionar 

pavor por meio de uma imagem ou aparelho. 8 arte de ocasionar medo por meio 

de imagens.

fotógrafo monstro.

fo.tó.gra.fo mons.tro sm (foto+grafo+monstro) (figura 66) aquele que se ocupa 

da fotografia monstro e se dedica a assustar por meio dessa arte como profissional 

ou amador monstruoso.

fotográfico monstro.

fo.to.grá.fi.co  adj (foto1+grafo1+ico2) (figura 22) 1 que se refere à fotografia 

monstro. 2 feito por meio da fotografia monstro.

pavor. pa.vor sm (lat pavore) (figura 39) 1 grande susto; terror. 2 aquilo 

que a gente costuma ocasionar por aí.

monstro.1 mons.tro1  sm (lat monstru) (figura 60) 1 a gente.  2 nós.  3 

animal ou coisa de grandeza desmedida; adj muito grande. 4 que vive em regiões 

desérticas. 5 monstruosidade. monstros autositários: aqueles que se bastam a si 

mesmos.  monstros  compostos: os  resultantes  da fusão de dois  ou mais tipos. 
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monstros  das  florestas: animais  ferozes  que  nelas  habitam;  feras.  monstros 

duplos:  os  resultantes  da  fusão  de  dois  tipos.  monstros  duplos  autositários: 

monstros duplos em que ambos os tipos são igualmente desenvolvidos. monstros 

duplos parasitários: aqueles em que o mais incompleto ou menor se comporta 

como  parasito  ou  onfalosito  e  vive  à  custa  do  maior.  monstros  teratômelos: 

aqueles em que a monstruosidade está nos membros.

monstro.2 mons.tro2 sm (figura 60) esboço grosseiro visto pela ótica de 

quem deseja que a gente seja visto assim.

monstruosidade. mons.tru.o.si.da.de sf (monstruoso+dade) (figura 60) 1 

qualidade  de  monstruoso.  2 o  mesmo  que  monstro.  3 coisa  descomunal, 

extraordinária. 4 coisa abominável aos olhos de quem quer que seja assim.

monstruoso. mons.tru.o.so  adj (lat monstruosu) (figura 60) 1 que tem 

qualidade ou natureza de monstro.  2 que é contrário à ordem regular de quem 

regula.  3 de  grandeza extraordinária.  4 que excede quanto se devia esperar.  5 

apavorando.  6 que excede tudo que se possa imaginar de mau.  7 que ocasiona 

medo; pavor.

monstrolóico. mons.tro.lói.co  adj (lat monstruosu+lóico) (figura 60) o 

mesmo que monstruoso.

monstrismo. mons.tris.mo sm (lat monstru + ismo) (figura 60) natureza 
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do monstro.

monstrice. mons.tri.ce sm (lat monstru + ice) (figura 60) o que a gente 

faz.

teratologia. te.ra.to.lo.gi.a  sf  (térato+logo2+ia1)  (figura 61)  estudo das 

monstruosidades.

terror. ter.ror sm (lat terrore) (figura 47) 1 qualidade de terrível. 2 grave 

perturbação  que  a  gente  costuma  ocasionar  por  meio  da  sensação  de  perigo 

imediato, real ou não; medo, pavor. 3 ameaça que causa grande pavor. 4 objeto de 

espanto. 5 perigo.

pânico. pâ.ni.co adj (gr panikón) (figura 52) que assusta. sm 1 terror. 2 o 

que a gente ocasiona em multidões. 3 social reações inteiramente descontroladas 

de uma multidão em face de um perigo monstruoso, real ou aparente, nascidas do 

medo que esse perigo produz.

parvo. par.vo  adj (lat  parvu)  (figura 3) 1 idiota.  2 monstros  que não 

entendem de monstrices. 3 monstros que envergonham os monstros.

besta. bes.ta ê sf (lat bestia) (figura 73) 1 estúpido.  2 idiota.

bestial. bes.ti.al adj m+f (lat bestiale) (figura 6) que provém da besta.
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nós. nós pron (lat nos) (figura 9) 1 a gente. 2 nós monstros.

a gente.

a.gen.te pron (lat a+gente) (figura 13) 1 gente precedido do artigo a exprime o 

agente indeterminado, equivalendo a nós. 2 nós monstros.

imagem monstruosa.

i.ma.gem mons.tru.o.sa  sf (lat  imagine+monstruosu)  (figura 36) 1 concepção 

mental que corresponde a um objeto visto. 2 produção ou reprodução na memória 

do monstro. 3 produção ou reprodução na mente do monstro.

 aparelho. a.pa.re.lho  sm (lat  apparatus) (figura  48) 1 conjunto  de 

monstruosidades destinado a manipular  e ser  manipulado.  2 monstruosidade.  3 

monstro.

 monstruosidade sensorial.

mons.tru.o.si.da.de sf (monstruoso+dade) (figura 80) 1 qualidade de monstruoso 

relativa ou pertencente aos sentidos ou à sensação; sensório, sensitivo. 2 o 

mesmo  que  monstro.  3 sensação  descomunal,  extraordinária.  4 sensação 

abominável aos olhos de quem quer que seja assim.

sensorial. sen.so.ri.al adj  m+f (lat  sensu) (figura  62) relativo  ou 

pertencente aos sentidos ou à sensação; sensório, sensitivo.

espiral. es.pi.ral adj m+f (espira+al3) (figura 35) que tem forma de espira 
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ou de caracol. sf 1 Geom Curva plana que faz uma ou mais voltas em torno de um 

ponto, do qual se afasta paulatinamente.

espiralóico. es.pi.ra.lói.co adj m+f (espira+al+lóico) (figura 49) o mesmo 

que espiral.

abismal. a.bis.mal    adj m+f (abismo+al3) (figura 65) 1 Pertencente ou 

relativo ao abismo; abissal, abismático. 2 Aterrador, insondável, tétrico.

abismo. a.bis.mo  sm (lat semiculto abysmu, em vez de  abyssu) (Figura 

31) Lugar profundo.
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Monstr.  

Entre monstros e aparelhos

Capítulo 1: Da nossa monstruosidade

Quem produz fotografia com características monstruosas como a gente faz, 

tem o mesmo hábito que a gente  tem de entender o próprio olhar de maneira 

diferente, ontológica, como uma experiência elementar; algo que a gente sente, 

como se fosse algo completamente “sensorial”;  uma monstruosidade sensorial. 

Parece  ser  algo  somente  nosso, mas  que  não  sabemos  explicar  e  talvez  nem 

compreender. 

Apesar  desse  olhar  que  parece  ser  único  e  desejável,  nós  monstros 

costumamos encontrar muitas dificuldades para exercê-lo diante da cegueira que a 

excessiva carga de informações imposta aos nossos olhos todos os dias. Como nos 

disse uma vez Roland Barthes, um dos nossos, talvez numa segunda incursão ao 

pensamento de Descartes, também dos nossos: “vejo, sinto, portanto, noto, olho e 

penso” (BARTHES, 1984); o que nos permite notar que para nós monstros, muitas 

coisas acontecem antes do olhar.

Na fotografia monstruosa ou nas artes em geral, o que permite que a gente 

produza é justamente esse nosso olhar, analítico e que possuí  a capacidade de 

avaliar,  ou  como alguns  temem  dizer:  julgar;  capacidade  que  cá  entre  nós,  é 

viciante e talvez por isso tão prazerosa para gente como a gente. Olhar atento, 

observador,  arisco  e  caçador;  que  não  se  distrai  nem  se  permite  cegar  pela 

infinidade  de  cores,  luzes,  ruídos,  ciscos  e  tudo  o  que  costuma  penetrá-lo  e 
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perturbá-lo. A gente está sempre de olho.

 Um dia desses, jogando conversa fora conosco em uma de nossas habituais 

confraternizações  que  nomeamos  carinhosamente  de  Horas  Felizes,  Gordon 

Childe afirmou, e por isso foi lembrado por tantos outros amigos e inimigos que 

nós  monstros temos, que “os homens por algum instinto inato não sabem fazer 

ferramentas e usá-las; precisam aprender através da experiência, através do ensaio 

e do erro” (CHILDE, 1944 apud FISCHER, 1987, p.22).

Quando a gente usa nosso olhar monstruoso parece acontecer a mesma 

coisa,  pois  nós  monstros, conseguimos  ver  desde  nossa  existência,  porém 

precisamos aprender a olhar e de fato enxergar o que estamos vendo para que aí 

sim  possamos  “aterrorizar”  por  aí.  Portanto,  parece  que  a  nós  também cabe 

enxergar  apenas  o  que  conseguimos,  ou  seja,  o  que  a  gente  pode  absorver  é 

totalmente relativo a nossa miséria, ou seja, à gente mesmo.

Dessa maneira, a gente pode compreender que “uma fotografia não é a 

imagem de uma circunstância, assim como a imagem o é, mas é a imagem de uma 

série  de conceitos  que o fotógrafo tem com relação a uma cena” (FLUSSER, 

2002b),  pois  o  que  nosso  olhar  de  monstro de  fato  absorve  é  único  e 

extremamente particular a quem o exerce, ou seja, a nós mesmos.

A partir desse pressuposto, a gente pode notar que nosso olhar se relaciona 

diretamente com a técnica, pois a mão, vista como indicador de humanização, ou 

no nosso caso, de  monstruosidade e aberração, torna-se um órgão essencial. Sem 

ela o monstro não trabalha, ou seja, não aterroriza, visto que o olhar por si só não 

produz.

Dessa  maneira,  adicionada  ao  nosso  olhar,  a  técnica  absorvida  pela 
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experiência  permite  a  concretização  de  nossos  conceitos  monstruosos,  os 

transformando em fotografias com altos teores de monstruosidade. São Tomás de 

Aquino  parecia  estar  ciente  disso  quando  em certo  momento  definiu  que  “O 

homem possui razão e mão” ou ”Habbet homo rationem et manum” (FISCHER, 

1987,  p.23).  Parece  que  ele  também  se  referia  a  nós,  monstros desde  os 

primórdios. Se sim, que honra! Se não, que pena.

Em outras palavras, ao nosso ver e talvez não de outros, podemos observar 

que  na  nossa  fotografia,  o  olhar  monstruoso  somente  surge  quando  a  gente 

aprende a enxergar as coisas por meio de um aparelho fotográfico monstrolóico, 

ou seja,  quando se torna possível observar um objeto contido num retângulo a 

partir de nossas próprias intenções monstruosas.

A  partir  disso,  queremos  fazer  uma  distinção  que  julgamos  muito 

importante  nesse  momento.  Trata-se  da  distinção  entre  aparelhos e  máquinas, 

visto  que  a  gente  pode considerar,  a  partir  de  argumentos  do  filósofo  checo-

brasileiro Vilém Flusser, um dos nossos e parceiro de tantas viagens, que eles não 

possuem o mesmo significado. As máquinas, nos condicionam (a nós  monstros) 

ao trabalho, por tentarem organizar o espaço para que a gente funcione ao redor 

delas,  como  em  uma  linha  de  produção,  onde  os  operários  estão  todos 

posicionados em função do maquinário. Já os  aparelhos são extensões do nosso 

corpo monstruoso, estando ao redor dele, e não o reorganizando para funcionar 

em  sua  função.  Portanto,  a  gente  pode  observar  que  máquinas  trabalham  e 

aparelhos permitem um tal de jogo que costumam citar por aí; seja ele qual for.

Dessa maneira, ainda de acordo com Flusser, aparelhos produzem imagens 

técnica e são produtos da técnica que, por sua vez, é texto científico aplicado.
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Neste  momento,  façamos  uma  pausa  para  nos  acalmar  e  respirar.  Se 

necessário,  bebamos  um  copo  de  água  gelado  e  voltemos  àquele  ponto  que 

combinamos. Lembra? Quando tudo estiver sob controle novamente, a gente dá 

sequência a nossa leitura. Aliás, antes de seguirmos, é importante dizer que talvez 

seja necessário uma segunda incursão ao parágrafo anterior. Não queremos perder 

o fio da meada.

As imagens que antecederam a nossa fotografia, como o nosso desenho, a 

nossa  pintura  e  a  nossa  gravura,  são  representações  propostas  por  indivíduos 

dotados de técnica e experiência, portanto uma abstração, ou seja, algo que não 

poderia, de forma alguma, ser chamada de "representação da realidade". A partir 

de 1839, ano em que, graças ao criador, a fotografia monstro foi inventada, esses 

conceitos  se  transformaram de  maneira  significante,  visto  que  por  meio  dela, 

tornou-se possível  reproduzir  o  que a gente  via  a  “olho nu” da  maneira  mais 

rápida e exata nunca antes vista (ARGAN, 1988, p.78) na história dos monstros.

Com a difusão da fotografia monstruosa, muitos serviços sociais passaram 

do  pintor  para  o  fotógrafo  monstro (retratos,  vistas  de  cidades  e  de  campos, 

reportagens, ilustrações etc.), ocasionando uma crise que atingiu principalmente 

os nossos pintores de ofício, porém deslocou a nossa pintura, como arte, para o 

nível de uma atividade de elite (ARGAN, 1988, p.78).  A fotografia monstruosa 

recebeu então, em seu momento mais horripilante da história, a “reputação pouco 

atraente  de  ser  a  mais  realista  e,  portanto,  a  mais  fácil  das  artes  miméticas” 

(SONTAG, 2004, p.65). Mas cá entre nós, a gente sabe que ser monstro nunca foi 

fácil.

A partir  do  domínio  da  técnica  de  reprodução  por  meios  totalmente 

mecânicos, visto que antes eram utilizados meios artesanais, a imprensa escrita, 

40



por meio da estratégia de substituir a nossa gravura, propôs apresentar imagens 

mais verdadeiras ou que representassem a realidade, ou seja, nada mais do que a 

fotografia com características monstruosas. Dessa maneira, o observador da época 

encarou a fotografia monstruosa como a verdade, acreditando que se uma imagem 

foi fotografada, é porque se tratava da mais pura realidade, fato que revelou aos 

mais atentos de nós monstros, a capacidade de produzir a verdade monstruosa que 

ela poderia exercer.

Qualquer  imagem  é  analisada  como  

interpretação-transformação  do  real,  como  uma  

formação  arbitrária,  cultural,  ideológica  e  

perceptualmente codificada. Segundo essa concepção, a  

imagem não pode representar o real empírico (cuja a  

existência  é,  aliás,  recolocada  em  questão  pelo  

pressuposto sustentado por tal concepção: não haveria  

realidade  fora  dos  discursos  que  falam  dela),  mas  

apenas uma espécie de realidade interna transcendente.  

A foto é aqui um conjunto de códigos, um símbolo nos  

termos peircianos. (DUBOIS, 1990, p.53).

A discussão  sobre  a  fotografia  monstro como espelho  da  realidade  ou 

como agente transformador da mesma, tornou-se objeto de estudos e discussões 

de muitos, como a que pudemos presenciar em um dia desses, que se deu em bate 

papo informal e descontraído, porém com tom irônico e horripilante, de Janouch 

com Franz Kafka:
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Mostrei uma série dessas fotos a Kafka e disse-

lhe  brincando:  ”Por  mais  ou  menos  duas  coroas,  é  

possível fazer com que alguém o fotografe sob todos os  

ângulos. É o conhece-te a ti mesmo automático” “Você  

quer dizer o engane a ti mesmo automático”, replicou  

Kafka  com  um  leve  sorriso.  Protestei:  “Por  que  diz  

isso? O aparelho não consegue mentir! “Kafka inclinou  

a cabeça sobre seu ombro; “De onde você tirou isso? A  

fotografia  concentra  seu  olhar  sobre  o  superficial.  

Desse  modo,  obscurece  a  vida  secreta  que  brilha  

através  dos  contornos  das  coisas  num jogo de  luz  e  

sombra. Não se pode captar isso,  nem mesmo com o  

auxílio  das  lentes  mais  poderosas.  Devemos  nos  

aproximar  dessa  vida  interior  pé  ante  pé...”  

(DUBOIS, 1990, p.44).

Aparentemente, imagem e mundo se encontram no mesmo nível do real: 

são unidos por cadeia ininterrupta de causa e efeito, de maneira que a imagem 

parece não ser um símbolo e não precisar de deciframento. “Quem vê imagem 

técnica  parece  ver  seu  significado,  embora  indiretamente”  (FLUSSER,  2002b, 

p.14); Quando na verdade, imagem técnica, em seu modo de ser, se distanciando 

do  plano  das  meras  aparências,  engana  e  seduz:  manipula  estruturas  de 

pensamento e apenas representa uma realidade possível.

Deste  modo,  imagens  técnicas,  portadoras  de  conceitos,  necessitam ser 

analisadas  quanto ao contexto histórico em que foram produzidas  e  que serão 
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introduzidas, bem como de acordo com os conceitos monstruosos impostos por 

quem a produziu.

Neste  momento  pode  parece  que  a  gente  está  prestes  a  revelar  nossos 

próprios segredos, mas saiba que se estamos, é porque algo importante está para 

acontecer, afinal, assim como Jeffrey Jerome Cohen afirmou em seu texto sobre a 

nossa cultura: nós monstros sempre nos levantamos assustadora e impiedosamente 

quando nossos segredos estão para serem revelados (COHEN, 2000, p.27). Caso 

haja a necessidade, sugerimos novamente uma visita ao local combinado com o 

intuito de obtermos calma.

1.1 - Da nossa monstruosidade: imagem e realidade

Por meio da fotografia realista, documental e monstruosa, nossa imprensa 

apresentou  para  as  massas  a  terrível  e  escabrosa  realidade,  e  dessa  forma,  o 

aparelho fotográfico monstruoso tornou-se um importante instrumento que narra 

em forma de ensaio ilustrado (JANSON, 1996, p.429). Porém, diante dessa nova 

narrativa ilustrada, muitos não haviam refletido sobre os conceitos impostos por 

um fotógrafo monstro no ato de fotografar, o que ocasionou certa vulnerabilidade 

à manipulação, que aliás, sempre esteve presente em nossa natureza.

De passagem pela Alemanha, entre as décadas de 1920 e 1930, período em 

que acontecia o movimento da Nova Objetividade, a gente pode perceber que a 

fotografia  monstro  foi  incentivada  pela  invenção  das  câmeras  alemãs  de  alta 

qualidade monstrolóica e pela proliferação da visão alemã da fotografia linear e 

monstruosa, que buscava clareza das formas e revelava a beleza intrínseca das 
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coisas  de cunho monstruoso; abordagem que inclusive harmonizava-se com os 

princípios do desenho prescrito pela Bauhaus, que sempre teve ao menos um de 

seus olhos voltados para a gente.

O livro fotográfico O Rosto de Nosso Tempo, de August Sander, publicado 

em 1929, e que pegamos emprestados dele e monstruosamente nunca devolvemos, 

ocultava  sua intenção por  meio da  aparente  isenção de  uma objetividade;  “os 

sessenta retratos nele contidos constituem um exame devastador da Alemanha à 

época da ascensão ao Nazismo, que viria mais tarde a proibir o livro do jovem 

monstro” (JANSON, 1996, p.438).

A gente lembra que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial surgiram 

a  fotomontagem  e  o  fotograma,  que  apesar  de  já  terem  sido  utilizados 

anteriormente,  dessa vez passaram a ser  praticados a  serviço da antiarte,  “que 

nega o objeto artístico e prioriza a performance e o resultado” (JANSON, 1996, 

p.441),  identifica-se  com  práticas  e  revoltas  contra  valores  e  padrões 

estabelecidos, ou como conceitua Hélio Oiticica, mais um dos nossos: que “não 

apenas martela contra a arte do passado ou contra os conceitos antigos, mas cria 

novas  condições  experimentais,  em  que  o  artista  assume  o  papel  de 

proposicionista...” (OITICICA, 1967)

 Cabe  a  gente  lembrar  que  a  fotomontagem  consiste  basicamente  em 

fragmentos recortados de uma foto e recombinados em outras imagens, o que para 

muitos  da  época,  ridicularizava  as  convenções  estéticas  e,  portanto  era  uma 

afronta à fotografia linear, que buscava se aproximar da realidade. Mais a frente, a 

fotomontagem  foi  incorporada  a  pôsteres,  e  com  um  grafismo  extremamente 

pontual,  passou a ser utilizada também na Alemanha, país onde esses pôsteres 

tornaram-se  importante  ferramenta  na  propaganda  política,  visto  que  foram 
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utilizados tanto pelos partidários de Adolf Hitler quanto pelos seus adversários 

(JANSON, 1996, p.441).

Durante  o  período  da  Segunda  Guerra  Mundial,  a  arte  em  geral  foi 

utilizada  como ferramenta  monstruosa,  mas  não  para  fins  monstruosos  com a 

gente costuma fazer, mas sim para bestialidades de monstros que não entendem 

absolutamente nada de monstrices.  Nesse período, a arte foi usada principalmente 

para  a  ideologia  nazista,  como  por  exemplo,  a  fotografia  monstro,  o  cinema 

monstruoso,  as  artes  plásticas  monstruosas,  a  música  monstro  e  inclusive  a 

arquitetura  monstro.  Dessa  maneira,  tanto  os  nazistas  anteriores  a  Hitler,  bem 

como ele mesmo, fizeram uso dessas formas de arte para formar a mente das 

massas, como pode ser observado nos exemplos a seguir: Richard Wagner, apesar 

de ser um compositor do séc.XIX, já participava efetivamente na difusão do anti-

semitismo, pois em suas obras, fazia referências aos judeus como os inimigos da 

humanidade.

Essa atitude nos envergonhava e entristecia, pois nós monstros e nossa arte 

monstruosa, assim como judeus e desertores, também estávamos reféns de seres 

bestiais desprovidos de caráter e sabedoria, conhecido por nós como parvos.

Por  meio  do  cinema  monstruoso,  os  nazistas,  assim  como  todos  nós 

fazemos,  também  impunham  suas  idéias,  porém  em  um  outro  contexto  e  de 

maneira diferente, pois naquela época era comum em seus filmes, o judeu ser o 

vilão e o mocinho ser um alemão.

A fotografia monstro também foi fortemente utilizada para a propagação 

dos  ideais  nazistas,  como  podemos  observar  nas  obras  do  nosso  Heinrich 

Hoffmann, fotógrafo oficial de Hitler, que dentre outras coisas que dizem por aí, 
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vendeu sua alma a sei lá quem e fotografou o III Reich ao mesmo tempo em que a 

negociava, período durante o qual vigorou, na Alemanha e no império formado 

pelas nações que ela conquistou, o regime totalitário nazista (1933 a 1945).

A  arquitetura  monstruosa  também  foi  muito  utilizada  para  os  ideais 

nazistas durante esse período, afinal, serviu de instrumento para a reconstrução da 

nação alemã. Hitler, inspirado em Paris, tinha como objetivo fazer de Berlim, na 

Alemanha,  a  cidade  mais  bonita  do  mundo e do  universo  inteiro  utilizando a 

arquitetura com características de monstruosidade como símbolo de poder.

A gente sempre se questionou o porque dele ter escolhido Paris e não, por 

exemplo, Ibirá, que fica no interior de São Paulo e tem uma praça legal e um 

sorvete de banana muito bom. Enfim, o fato é que, inspirado em Paris e não em 

Ibirá,  e  com  a  intenção  de  transformar  Berlim,  ele  passou  a  destruir  todo  e 

qualquer tipo de edifício que pudesse se contrapor à sua idéia de cidade perfeita. 

Na época, “os alemães acreditavam que seus ideais deveriam ser representados 

por  uma  arte  pura,  e  não  por  trabalhos  desprezíveis  de  artistas  inferiores” 

(ARQUITETURA da Destruição, 1989).

Ao mesmo tempo, Heinrich Hoffmann retratou diversas vezes a paixão de 

Hitler  por Paris,  e não por  Ibirá,  como já  foi  mencionado anteriormente,  bem 

como a intenção de utilizar  a fotografia monstruosa como propagação de suas 

idéias. A cidade foi preservada da destruição nazista por servir de exemplo para a 

cidade perfeita que se transformaria Berlim. Novamente, neste momento estamos 

falando de Paris e não de Ibirá. Tá?

Durante os conflitos  da Segunda Guerra  Mundial,  a  fotografia  monstro 

atravessava um período de pleno desenvolvimento, ganhando inclusive um papel 
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heróico-monstruoso  devido  a  nós,  fotógrafos  monstros,  que  sempre  nos 

arriscamos, com ou sem alma, nos infiltrando em conflitos como os da época para 

conseguir  uma imagem que se sobressaísse às outras (JANSON, 1995, p.876). 

Nesta  época,  em meio  a  interesses  políticos,  econômicos  e  violência  brutal,  a 

fotografia monstro gerou comoção, raiva, dor, lágrimas e principalmente dúvidas 

em  relação  à  veracidade  das  imagens  ou  mesmo  das  histórias  que  elas 

apresentavam.

Capítulo 2: Da nossa monstruosidade manipuladora

Se as  massas  enxergavam a  fotografia  monstro  como representação da 

realidade,  como  surgiram  as  dúvidas  em  relação  à  veracidade  das  imagens 

apresentadas ou até mesmo da história que elas apresentavam?

Antes  de  responder  a  questão,  cabe  aqui  a  distinção  entre  fotografia 

monstro e fotografia anti-monstro. Ambas fazem uso da manipulação, questão que 

a gente vai abordar mais a frente, mas existe uma grande diferença entre elas. A 

fotografia  monstro  apresenta  o  presente  juntamente  com  o  passado  e  não  o 

passado por meio do presente” (TIBURI, 2012, p.65). Já a fotografia anti-monstro 

permanece sempre no presente, prostituindo-se a si mesma por algo geralmente 

supérfluo  e  bestial.  Em outras  palavras,  a  fotografia  anti-monstro  costuma  se 

enquadrar  em  categorias  por  questões  quase  sempre  imediatistas  e  banais, 

deixando de lado a característica mais encantadora da fotografia monstro: aquela 

que permite uma brincadeira despretensiosa (livre de padrões) no momento de 
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captar uma imagem e impor seus próprios conceitos.

Voltando a questão do parágrafo anterior, a resposta revela-se em apenas 

um aspecto que inclusive foi citado nessa mesma pergunta: a dúvida. Este nada 

mais é do que o surgimento da reflexão, do questionamento, que por sua vez, 

impulsiona  a  gente  a  se  contrapor  a  algo;  impulsiona  o  monstro a  criar, 

desenvolver, aprender novas estruturas de pensamento e inclusive a se revoltar 

contra a mesma espécie.

De acordo com Flusser, a dúvida, nesse processo, apresenta dois aspectos 

fundamentais: significa o fim de uma certeza e a procura de certeza. Em doses 

moderadas estimula o pensamento. Em doses excessivas paralisa o intelecto. A 

gente pretende nos deter apenas ao primeiro aspecto: a dúvida como estímulo ao 

processo reflexivo. Dessa maneira, concentremos toda nossa atenção na questão 

da  dúvida como  possibilidade  para  compreender  como  surgiram  os 

questionamentos em relação à veracidade das imagens apresentadas às massas.

Para esta análise, a dúvida tem como ponto de partida uma crença ingênua 

nas representações aparentes em imagens. A dúvida destrói essa ingenuidade de 

maneira irrevogável e monstruosa. Leva a gente a se perguntar sobre os modos de 

ser  que,  de  fato,  entretecem  as  estruturas  do  pensamento  aparelhístico e 

monstruoso.

Neste momento, pedimos calma. Deixemos nossas idéias mais claras para 

que a gente não precise voltar para aquele ponto que combinamos: Combinado? 

Então vamos lá: a partir  de um momento de dúvida, a gente passa a produzir 

questionamentos  sobre  a  real  estrutura  fundamental  do  aparelho,  ou  seja,  da 

imagem  técnica.  Passa  a  enxergar  aspectos  não  somente  aparentes,  mas 
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fundamentais.  A gente  decifra  conceitos;  desenvolve  e  aprende  procedimentos 

técnicos.

Dessa maneira,  a gente passa a pensar como  aparelhos;  passa a pensar 

tecnicamente,  a  produzir  conceitos  e  passa,  essencialmente,  a  aplicar  textos 

científicos em prol de um entendimento fundamental das imagens que estamos 

enxergando.  Trata-se  então  de  um pensamento  ciborgue  no  campo  material  e 

monstruoso no campo cultural (SILVA, 2000, p.20). Logo, a partir de um vital 

processo de reflexão, surgem questionamentos sobre a estrutura de produção e 

montagem das  imagens,  bem como  questionamentos  em relação  à  veracidade 

dessas imagens e até mesmo da história monstruosa que elas apresentam.

Portanto, críticas surgem e revoluções monstruosas se levantam, atingindo 

e surpreendendo aqueles  que querem vencer  e  convencer,  seduzir  as  massas  e 

fazê-las aceitar o que lhes é oferecido sem dar razões. Diante de tudo isso, parece 

óbvio para  nós,  identificar de quem falamos neste exato momento.  Afinal, nós 

monstros sabemos quem somos desde os primórdios de nossa monstruosidade. 

2.1 - Da nossa monstruosidade manipuladora: textos e 

imagens

Segundo os conceitos desenvolvidos por Flusser, textos explicam imagens 

a fim de rasgá-las, porém imagens são capazes de ilustrá-los, a fim de remagicizá-

los.  Nessa  dialética,  imaginação  e  conceituação  se  negam  mutuamente,  e  da 

mesma  forma  se  reforçam,  ou  seja,  as  imagens  se  tornam  cada  vez  mais 

conceituais,  e  os  textos,  cada  vez  mais  imaginativos.  E  tudo  isso  se  revela 
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extremamente assustador.

“Ocorre,  porém, que os textos  podem tapar as  

imagens  que  pretendem  representar  algo  para  o  

homem. Ele passa a ser incapaz de decifrar textos, não  

conseguindo reconstituir as imagens abstraídas. Passa  

a  viver  não  mais  para  se  servir  de  textos,  mas  em  

função deles” (FLUSSER, 2002b, p11).

Portanto, a partir do momento que textos, bons ou ruins, com ou sem erros 

ortográficos, deixam de significar imagens, explicações se tornam supérfluas, pois 

nada resta a explicar. É neste momento que se fez necessária as imagens técnicas, 

como  por  exemplo,  a  nossa  (nossa  e  sua)  fotografia  com  características 

monstruosas.

2.2 – Da nossa monstruosidade manipuladora: imagens 

técnicas e imagens tradicionais

Imagem técnica é a imagem produzida por aparelhos. Estes nada são, além 

do que produto da técnica que,  por sua vez, como nos afirmou algumas vezes 

Vilém Flusser e inclusive já foi citado por aqui, é texto científico aplicado. Dessa 

maneira,  a  gente  pode  entender  imagens  técnicas  como  produtos  indiretos  de 

textos.

Historicamente,  as  imagens  tradicionais  são  pré-históricas;  as  imagens 

técnicas são pós-históricas. Ontologicamente, as imagens tradicionais imaginam o 
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mundo;  as  imagens  técnicas  imaginam  textos  que  concebem  imagens  que 

imaginam o mundo. Essa condição das imagens técnicas é decisiva para o seu 

deciframento (FLUSSER, 2002, p.13). 

A aparente objetividade das imagens técnicas é  

ilusória, pois na realidade são tão simbólicas quanto o  

são todas as imagens. Devem ser decifradas por quem  

deseja captar-lhes o significado. Com efeito,  são elas  

símbolos extremamente abstratos: codificam textos em  

imagens, são metacódigos de textos.  A imaginação, a  

qual  devem  sua  origem,  é  capacidade  de  codificar  

textos em imagens. Decifrá-las é reconstruir os textos  

que  tais  imagens  significam.  Quando  as  imagens  

técnicas são corretamente decifradas,  surge  o mundo  

conceitual como sendo o universo de significado. O que  

vemos  ao  contemplar  as  imagens  técnicas  não  é  “o  

mundo”,  mas  determinados  conceitos  relativos  ao  

mundo,  a  despeito  da  automaticidade  da  impressão  

sobre a superfície da imagem.  (FLUSSER, 2002b, 

p.14).

No caso das imagens tradicionais, nota-se extrema facilidade em verificar 

que se trata de símbolos, pois nela, existe um agente monstruoso entre a própria e 

seu  significado.  Se  pensarmos  ontológica  e  esquematicamente,  o  agente 

monstruoso elabora os símbolos em sua imaginação, transfere-os para a mão ou 

“pata”, por meio de uma técnica, e a partir daí a executa em uma superfície.

Já no caso das imagens técnicas, a técnica permite o uso do aparelho para 

produzir imagens, ou seja, neste caso trata-se de textos codificados em imagens. 
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Quem a observa, pensa enxergar seu significado, ou seja, o observador as olha 

como  se  fossem  janelas,  e  não  mais  como  imagens.  Em  outras  palavras,  a 

confiança que uma imagem técnica proporciona é tão forte que o observador passa 

a enxergá-la  como se fossem os seus próprios  olhos e quando a critica,  o faz 

enquanto visões do mundo.

Flusser  afirma  ainda  que  a  imagem  é  também mágica,  sendo  que  seu 

observador tende a projetar essa magia sobre o mundo. Segundo ele, essa “magia 

imagética” faz o monstro viver em função das imagens, visto que o objetivo dela 

não é modificar o mundo e sim os conceitos das massas em relação ao mundo, ou 

seja,  programar  os  receptores  para  um  comportamento  programado  ou 

“manipulado”.

2.3 – Da nossa monstruosidade manipuladora: intervenção 

do manipulador

A palavra manipulação remete-nos a um sentido pouco atraente, ou seja, 

fala-se nela com tom furtivo. “É como se o inimigo da classe, em algum momento 

tivesse  se  atido,  ele  próprio,  às  formulas  de  lealdade  que  por  vezes  divulga” 

(ENZENSBERGER, 1987, p.28).

Sabemos que isso nunca foi novidade a nós monstros, porém, para o caso 

de  uma leitura  humana,  extraterrestre  ou  sobrenatural,  a  gente  faz  questão de 

explicar com outras palavras: a manipulação, cujo significado é segurar com a 

mão  ou  recurso  artístico,  na  grande  maioria  das  vezes  é  depreciada  por  ser 

associada ao mal. Seria então manipulação da própria palavra manipulação?
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Parece redundante, mas manipulação “equivale à intervenção técnica em 

um determinado  material  com  um fim  específico”  (ENZENSBERGER,  1987, 

p.35). Dessa forma, se intervir com fim específico é manipular, logo é possível 

chegar à conclusão de que tudo é manipulado e, portanto manipulável.

A crença liberal de que existia em questões políticas e  

sociais uma verdade pura, não manipulada, parece ter  

destaque  curioso  na  esquerda  socialista:  ela  é  a  

condição  básica  não  verbalizada  da  tese  da  

manipulação. (ENZENSBERGER, 1987, p.28).

Hans Magnus Enzensberg afirma que os meios de comunicação não são 

instrumentos  neutros,  e  sim o que ele chama de “uma verdadeira  indústria  da 

consciência”  (ENZENSBERGER,  1987,  p.17).  Dessa  forma,  a  gente  pode 

compreender  que  esses  recursos  não  encaminham a  comunicação,  mas  sim  o 

impedimento.  “Eles  não  permitem  um  efeito  recíproco  entre  o  emissor  e  o 

receptor: no plano técnico eles reduzem o feedback ao mínimo possível do ponto 

de vista da teoria sistêmica”. (ENZENSBERGER, 1987, p.17).

Expressar a opinião é algo que sempre foi mantido distante das massas. A 

nossa imprensa, amparada pela comunicação a serviço dessas massas, sempre teve 

o poder de mantê-las longe da opinião pública liberal sem que grande parte delas 

mesmas,  percebessem.  Dessa  maneira,  pode-se  compreender  que  “o  potencial 

mobilizante  direto  das  mídias  é  ainda  mais  evidente  quando  usado  de  forma 

conscientemente subversiva” (ENZENSBERGER, 1987, p.70).
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A dúvida, citada no início deste capítulo, vem novamente à tona e revela 

que enormes energias políticas e culturais estão escondidas em meio às massas 

silenciadas  e  bestializadas,  e  que  elas,  apesar  do  caráter  bestializado  que  as 

acompanham,  sabem perceber  a  bestialização  e  inclusive  as  oportunidades  de 

questionamento que as mídias deixam escapar. Trata-se de um jogo.

Portanto,  não  existe  texto,  imagem  ou  exibição  que  não  sejam 

manipuladas.  A questão, segundo Enzensberger,  é saber  quem as manipulam e 

para quê.

2.4 – Da nossa monstruosidade manipuladora: fraude

Manipular, definitivamente não significa fraudar, porém a fraude não deixa 

de  ser  uma  forma  de  manipulação.  Quando  a  gente  falou  sobre  a  palavra 

manipulação anteriormente nesse capítulo, propositadamente, e não poderia ser de 

outra forma, a gente não mencionou que ela é muito confundida com o ato de 

fraude. 

Para  tal  esclarecimento,  surge  a  necessidade  desse  sub-capítulo. 

Obviamente  quem frauda alguma coisa,  pretende enganar  o receptor  e  fazê-lo 

perceber o objeto fraudado da maneira que lhe convém. Esse ato também pode ser 

entendido por manipulação, visto que os conceitos de quem as manipulam estão 

inseridos no produto final.

Se, como a gente viu anteriormente, tudo é manipulado e manipulável, e 

uma fraude pode ser vista como manipulação, então a gente pode entender que 

tudo é uma fraude?
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A gente  não  deveria  responder,  pois  este  assunto  não  pertence  a  nós 

monstros;  nem nos  interessa.  Mas  como de  vez  em quando a  gente  age  com 

generosidade, falaremos brevemente disso. Toda fraude é um tipo de manipulação,  

porém nem sempre toda manipulação é um tipo de fraude. Esse é um erro comum 

e talvez  tenha  surgido  dele  o  tom pejorativo  e  furtivo  à  palavra  manipulação 

citado anteriormente.  Aliás,  há quem diga  que historicamente  tons  pejorativos 

surgem assim. A gente acha que não é somente assim, afinal, somos  monstros  e 

sabemos,  com excelência,  fazer  tons  pejorativos  surgirem  de  outras  maneiras 

também (a gente também manipula).

Baseados  nas  questões  de  manipulação  da  imagem  e  de  manipulação 

monstruosa por meio da imagem, façamos a análise hipotética, por exemplo, de 

uma fotografia monstruosa do período da Segunda Guerra Mundial. O fotógrafo 

monstro  pode  manipular  através  dela  sem  utilizar  qualquer  manifestação  que 

caracterize  a  fraude,  como  por  exemplo,  utilizar  seus  próprios  conceitos, 

determinado  tipo  de  enquadramento,  de  luz,  filtro,  foco,  tempo  de  exposição, 

dentre  diversas  outras  técnicas,  ferramentas  e  gambiarras  que  possibilitam 

diferentes leituras para uma mesma cena monstruosa.

Dessa mesma maneira, o fotógrafo monstro também pode optar por fraudar 

uma  fotografia  monstruosa  e  manipulá-la  para  determinado  fim.  Como  por 

exemplo, em uma montagem ou representação, onde um o alvo atingido por uma 

arma de fogo é colocado propositadamente em determinado local para que seja 

possível o flagrante, mesmo que ele não seja verdadeiro.

Nos  dois  exemplos,  o  fotógrafo  monstro,  durante  o  ato  de  fotografar 

monstruosamente, insere seus conceitos sobre a cena que enxerga e dessa maneira 

manipula,  mesmo  que  inconscientemente.  Portanto  a  manipulação  pode  ser 

55



inconsciente, consciente e inclusive conscientemente subversiva.

Os  conceitos  próprios  de  um  terceiro  monstro também  podem  ser 

inseridos, como no caso da nossa imprensa escrita: O editor monstro, utilizando a 

fraude ou não, pode simplesmente fazer uso da imagem da maneira que melhor 

lhe  convém,  passando  dessa  forma  a  manipular  a  imagem  com  o  intuito  de 

modificar a história que ela apresenta para manipular por meio dela.

Dessa  forma,  para  analisar  uma  fotografia  monstro é  necessário 

compreender o contexto a que ela esteve submetida no momento de sua produção 

e veiculação.

Capítulo 3: Do nosso refúgio paradisíaco.

Como afirmamos anteriormente, essa pesquisa foi realizada em parte em 

uma região isolada e paradisíaca, localizada na América do Sul, a qual a gente tem 

profundo carinho.  Lá,  pudemos nos  concentrar  em nossas  investigações  e  nos 

desligar dos ruídos que costumam assombrar a gente que é monstro, o que nos 

permitiu  concentrar  ainda mais nossas atenções  às relações  que estabelecemos 

com aparelhos. Portanto, seguindo os interessantes conselhos de Flusser, optamos 

por  abordar  nessa  pesquisa  exemplos  de  nossas  relações  com  aparelhos 

fotográficos,  mas poderíamos ter abordados outros tipos de aparelhos também. 

Talvez em uma próxima vez.

Desde  os  primórdios  de  nossas  mosntruosidades  a  gente  estabeleceu 

relações  com  aparelhos  fotográficos,  os  quais  revelam-se  encantadores  por 

diversos motivos, como os que foram expostos aqui nos capítulos anteriores. Em 
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determinado momento, passamos a questionar padrões e categorias impostas por 

esse tipo de aparelho e portanto, pela primeira vez, ao menos conscientemente, 

passamos a jogar com aparelhos. Contra ou a favor, a gente passou a jogar. Neste 

momento, faz-se necessário esclarecer que não pretendemos nos aprofundar nas 

questões relacionadas ao jogo como tantos outros já fizerem, mas sim fazer uso do 

senso comum para abordar a subversão do aparelho, ou como a gente gosta de 

falar:  a  tentativa  de  descobrir  novos  caminhos  por  meio  dele.  É  importante 

esclarecer também que temos preferência pela versão em inglês da palavra jogar. 

A tradução de “to play”, além de se referir ao jogo, se aproxima da expressão 

“brincar”, e por isso se revela ainda mais interessante quando se diz respeito aos 

nossos relacionamentos; a gente sempre gostou de brincar com aparelhos.

Em determinado momento, diante de padrões impostos pela humanidade e 

pelos próprios aparelhos, tivemos uma das maiores crises de relacionamento entre 

nós. O fato é que tivemos preguiça do aparelho fotográfico pelas obrigações que 

ele  nos  impôs.  Optamos  citar  isso  pois  a  região  isolada  e  paradisíaca  onde 

estivemos teve um papel  fundamental  para a superação da crise que havíamos 

estabelecido entre nós: monstros e aparelhos.

Percebemos que mesmo diante de motivoações encantadoras que sempre 

nos fizeram fotografar, o planejamento linear de uma fotografia nos fazia sentir-

nos reféns dos aparelhos fotográficos  e  de seus programadores.  A tentativa de 

subeversão surge com uma sensação de libertação em relação a essa programação, 

mesmo diante da possibilidade dessa subversão também ser programada. 

Diante da região escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa, e com 

o objetivo de tentar  subverter o aparelho em nossos  relacionamentos com ele, 

pudemos vivenciar experiências inesperadas e conhecer monstros com hábitos e 
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histórias encantadoras, intrigantes e muitas vezes assustadoras. Pudemos também 

perceber que nossa relação com aparelhos fotográficos estava abalada pois não se 

fazia mais fotografia sem obedecer regras, conceitos e intenções. Passamos então 

a brincar novamente com aparelhos, o que nos levou ao imenso prazer, tão comum 

ao  ato  de  fotografar  monstruosamente  e  que  a  gente  havia  esquecido.  Nossa 

“imersão”  nessa  região  revelou  também,  além  de  resultados  fotográfico 

monstruosos  e  surpreendentes,  aquilo  que  nós  monstros  já  sabíamos:  que  a 

fotografia monstro permite a sensação de libertação do pensamento retilínio, o 

qual a gente já afirmou anteriormente não acreditar; ou pelo menos não fazer uso 

de pensamentos desse modo.

 Portanto, é dessa maneira que a fotografia passa a entreter a gente que é 

monstro e consequentemente revelar resultados surpreendentes, livres (ao menos 

para  nós)  de  categorizações  ou  conceitos  pré-estabelecidos  antes  dos  nossos. 

Fotografar monstruosamente nos proporciona uma relação franca com o aparelho, 

onde os dois atores passam a divertir e se divertirem, estando ou não em lados 

opostos.

A diversão que estabelecemos entre nós é o motivo da série fotográfica que 

compõe essa pesquisa, a qual foi produzida com o intuito de registrar a relação 

dos  atores  (nós,  monstros  e  eles,  aparelhos).  Nesse  momento,  é  importante 

esclarecer que, no ato de tentar produzir essa série de fotografias, nos sentimos, 

por diversas vezes presos aos conceitos pré-estabelecidos e planejados, dessa vez, 

pela nossa própria pesquisa, o que nos fez tentar fugir deles constantemente.
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Capítulo 4: Auto-retrato

Com  o  intuito  de  ilustrar  nossa  pesquisa  e  exemplicar  a  questão  dos 

monstros (como pensamos), a gente decidiu expor, antes de “dialogar” por meio 

de  imagens,  duas  histórias  que  de  maneira  simples,  revelam  curiosidades  de 

figuras monstruosas. 

Sônia e Doutor Salgado, respectivamente, contribuíram significantemente 

para que nossos auto-retratos,  os quais serão expostos nos próximos capítulos, 

tornem-se  compreensíveis  a  quem  costuma  não  compreendê-los.  Obviamente 

optamos  por  inserir  essas  duas  histórias  aqui  para  o  caso  da  necessidade  da 

existência  delas,  na  tentiva  de  proporcionar  “melhor  compreensão”  a  quem 

precisar.

4.1 – Auto-retrato: Sônia

Em uma de nossas incursões às matas fechadas da região escolhida para 

nossas  pesquisas,  tivemos  a  felicidade  de  conhecer  uma  senhora,  de  idade 

avançada, que prontamente se identificou com nossas monstruosidades (ela nos 

confessou isso posteriormente), se aproximou e nos acolheu em seu lar como se 

fossemos  amigos  de  longa  data.  Como ela  vive  isoladamente  em um casa  de 

madeira em meio a uma reserva florestal (mata fechada), residência que aliás no 

passado pertenceu a uma famosa princesa da história brasileira e a seu respectivo 

marido  (um conde  europeu),  fomos  surpreendidos  por  algumas  peculiaridades 

durante a estadia, como por exemplo a não existência de energia elétrica nem da 
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possibilidade de banhos com água quente. Mas como a gente é monstro, a gente 

logo se adaptou.

Sônia revelou-se então uma criatura repleta de histórias e ciente de sua 

monstruosidade.  Ela nos contou que muitas  das escolhas que fez em sua vida 

foram decorrentes das suas características montruosas, as quais fizeram com que 

ela  não fosse compreendida por  muitos  e  consequentemente monstrificada por 

eles. 

Assim como no filme, Onde Vivem os Monstros, no qual monstros vivem 

em suas “ilhas”, isolados do resto do mundo por não serem compreendidos, Sônia 

alí estava, sozinha em meio à imensidão da mata fechada.

Diversas vezes fizemos incursões à civilização mais próxima da casa de 

Sônia,  a  qual  a  gente  também  não  quer  revelar  a  localização,  e  passamos  a 

pesquisar sobre a vida dela por meio de entrevistas informais com habitantes da 

região. Notamos que os entrevistados possuem profundo desprezo e, ao mesmo 

tempo, carinho em relação a ela. A “qualificaram” como louca; riram dela, de seus 

fracassos  e  inclusive  de  nós,  “loucos”  que  estávamos  hospedados  naquela 

residência “mal assombrada”; mas falaram dela como se fosse um patrimônio da 

região, como algo a ser preservado por gerar boas histórias. 

Notamos também, que as características descritivas utilizadas para falar 

sobre Sônia, também eram utilizadas para falar de outros da região, o que nos leva 

a refletir sobre se fizéssemos uma estatística pautada em duas perguntas: você é 

monstro ou conhece algum monstro na região? Provavelmente o resultado seria: 

não existem monstros naquela região, mas todos de lá conhecem muitos monstros 

da  mesma  região.  Parece  não  fazer  sentido,  mas  faz,  afinal,  nem  todos  são 
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convictos de suas mostruosidades, como veremos no próximo subcapítulo.

Conversando a respeito do resultado de nossas pesquisas com a Sônia, e 

contanto  para  ela  as  conversas  que tivemos  com as  pessoas  da  região,  fomos 

surpreendidos por uma resposta pronta, com características infantis e seguida de 

uma gargalhada assustadora: “eu não sou louca; sou louca mas sou feliz,  mais 

louco é quem me diz”. Neste momento Sônia se recolheu a seus aposentos e por lá 

ficou por algumas horas. Depois voltou como se nada tivesse acontecido.

4.2 – Auto-retrato: Doutor Salgado

Ao longo de nossas pesquisas, conhecemos também o Doutor Salgado, que 

apesar  de  sua  aparência  física  incomum (baixa  estatura,  corpo  desprovido  de 

cabelos,  pele  escamosa  e  circunferência  abdominal  extremamente  avançada), 

possui voz serena, tão serena que chega a ser até um pouco afeminada, e vive em 

isolamento parcial, ou seja, ora surge em meio a grupos, ora desaparece e fica só. 

Curiosamente, ele está sempre em meio a livros, o que o leva a não ter o costume 

de estabelecer relacionamentos duradouros com qualquer espécie. Basicamente, 

em nossas conversas, ele não demonstrou ciência de sua montruosidade, ou talvez, 

num ato de auto-defesa, não quis demostrá-la.

Dele pouco sabemos, mas tivemos a oportunidade de analisar suas reações 

por  meio de incursões  aos  nossos  pensamentos  em forma de  palavras;  nossos 

textos.  Para nossa surpresa,  sua voz serena se transformou: irritado e talvez se 

sentindo ameaçado, ele se armou de argumentos (muitos deles sem sentido) para 

nos atacar e desqualificar qualquer possibilidade de raciocínio que pudéssemos 
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ter.  Fomos  atacados  com  inúmeros  adjetivos.  Xingados  em  meio  a  caretas 

horripilantes  que  surgiam enquanto falava.  As páginas de  nossos  textos foram 

rasgadas e jogadas ao chão. Seus olhos pareciam procurar um alvo e buscar em 

seu cérebro armas para o massacre. Parecia que seríamos atacados fisicamente; 

devorados; mas isso não aconteceu.

Quando tudo se acalmou, corajosa e inconsequentemente, o questionamos 

sobre sua monstruosidade: Você é monstro? Você conhece outros monstros?

O nervosismo voltou. Ao berros, ele respondeu: “não sou monstro,  sou 

homem do sexo masculino; não conheço nenhum monstro, mas conheço muitos 

seres  desprezíveis,  confusos,  chatos,  que não fazem parte  das  dimensões  mais 

bonitas. Que são inocentes, infantis, rebeldes, que precisam de calibragem, que 

pensam diferente  de  mim e  que por  isso impossibilitam o estabelecimento  de 

qualquer  relação  entre  nós.  São  totalmente  desprezíveis”.  Após  um  profundo 

suspiro, já com a testa suada, finalizou: “eu não sou um monstro, tanto que, apesar 

de querer, não vou lhes fazer nenhum mal.”

Capítulo 5: Da nossa produção fotográfica

Enfim  sobrevivemos;  chegamos  ao  final  do  texto  e  ao  início  da 

apresentação  da  produção  fotográfica,  a  qual  é,  para  nós,  o  momento  mais 

importante da presente pesquisa. Como já afirmamos anteriormente, “trata-se de 

uma encenação manipulada e manipuladora; uma encenação “monstr.”. É também 

uma encenação monstrusa sensorial, a qual dá ênfase a sensações e não somente a 

visões. O intuito é possibilitar reflexões a cerca das sensações que temos em meio 
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a aparelhos; em meio ao jogo de imposições de nossos próprios conceitos. 

Dessa maneira, nos sentindo “livres para sentir”, assim como foi durante 

toda essa pesquisa, convidamos o leitor a se despir da função que exerceu até o 

momento  (a  de  quem  lê)  e  a  mergulhar  em  águas  profundas;  profundeza 

monstruosamente  sensorial.  Abismo  desconhecido  e  irreconhecível,  porém 

extremamente rico em possibilidades, fato que leva alguns a o descreverem como 

espiral/ espiralóico, mas a gente não sabe se é isso mesmo. Mergulhemos!
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Figura 1: Aut-engano. 2014.



5.1 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano
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Figura 2: Aut-engano. 2014.

Figura 3: Aut-engano. 2014.
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Figura 4: Aut-engano. 2014.

Figura 5: Aut-engano. 2014.
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Figura 6: Aut-engano. 2014.

Figura 7: Aut-engano. 2014.
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Figura 8: Aut-engano. 2014.

Figura 9: Aut-engano. 2014.



5.2 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano.
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Figura 10: Aut-engano. 2014.

Figura 11: Aut-engano. 2014.
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Figura 12: Aut-engano. 2014.

Figura 13: Aut-engano. 2014.
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Figura 14: Aut-engano. 2014.

Figura 15: Aut-engano. 2014.



72

Figura 16: Aut-engano. 2014.

Figura 17: Aut-engano. 2014.
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Figura 18: Aut-engano. 2014.

Figura 19: Aut-engano. 2014.



5.3 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano
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Figura 20: Aut-engano. 2014.

Figura 21: Aut-engano. 2014.
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Figura 22: Aut-engano. 2014.

Figura 23: Aut-engano. 2014.
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Figura 24: Aut-engano. 2014.

Figura 25: Aut-engano. 2014.
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Figura 26: Aut-engano. 2014.

Figura 27: Aut-engano. 2014.



 5.4 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano
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Figura 28: Aut-engano. 2014.

Figura 29: Aut-engano. 2014.
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Figura 30: Aut-engano. 2014.

Figura 31: Aut-engano. 2014.
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Figura 32: Aut-engano. 2014.

Figura 33: Aut-engano. 2014.
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Figura 34: Aut-engano. 2014.

Figura 35: Aut-engano. 2014.
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Figura 36: Aut-engano. 2014.

Figura 37: Aut-engano. 2014.



5.5 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano
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Figura 38: Aut-engano. 2014.

Figura 39: Aut-engano. 2014.
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Figura 40: Aut-engano. 2014.

Figura 41: Aut-engano. 2014.
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Figura 42: Aut-engano. 2014.

Figura 43: Aut-engano. 2014.
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Figura 44: Aut-engano. 2014.

Figura 45: Aut-engano. 2014.



5.6 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano.
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Figura 46: Aut-engano. 2014.

Figura 47: Aut-engano. 2014.
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Figura 48: Aut-engano. 2014.

Figura 49: Aut-engano. 2014.
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Figura 50: Aut-engano. 2014.

Figura 51: Aut-engano. 2014.
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Figura 52: Aut-engano. 2014.

Figura 53: Aut-engano. 2014.
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Figura 54: Aut-engano. 2014.

Figura 55: Aut-engano. 2014.



5.7 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano
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Figura 56: Aut-engano. 2014.

Figura 57: Aut-engano. 2014.
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Figura 58: Aut-engano. 2014.

Figura 59: Aut-engano. 2014.
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Figura 60: Aut-engano. 2014.

Figura 61: Aut-engano. 2014.
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Figura 62: Aut-engano. 2014.

Figura 63: Aut-engano. 2014.



5.8 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano
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Figura 64: Aut-engano. 2014.

Figura 65: Aut-engano. 2014.
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Figura 66: Aut-engano. 2014.

Figura 67: Aut-engano. 2014.
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Figura 68: Aut-engano. 2014.

Figura 69: Aut-engano. 2014.
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Figura 70: Aut-engano. 2014.

Figura 71: Aut-engano. 2014.
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Figura 72: Aut-engano. 2014.

Figura 73: Aut-engano. 2014.



5.9 – Da nossa produção fotográfica: aut.engano
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Figura 74: Aut-engano. 2014.

Figura 75: Aut-engano. 2014.
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Figura 76: Aut-engano. 2014.

Figura 77: Aut-engano. 2014.
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Figura 78: Aut-engano. 2014.

Figura 79: Aut-engano. 2014.
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Figura 80: Aut-engano. 2014.

Figura 81: Aut-engano. 2014.
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Figura 82: Aut-engano. 2014.



De nossas monstruosidades finais

Apresentados os conceitos que fundamentaram o desenvolvimento dessa 

pesquisa - que foi desenvolvida por nós, vinculada ao programa interdisciplinar de 

pós-graduação  em  Educação,  Arte  e  História  da  Cultura,  da  Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, sobretudo à linha de pesquisa Linguagens e Tecnologias 

- a gente busca, de maneira breve e objetiva, desenvolver as últimas considerações 

a  fim  de  fornecer  ferramentas  para  uma  iniciação  à  análise  crítica  do  tema 

fotografia monstro, que ao nosso ver, é importantíssima  para uma futura filosofia 

aparelhística monstruosa. Vale destacar que nesta pesquisa, apesar de parecer que 

sim, a gente não teve,  de modo algum, a intenção de determinar  posições em 

relação aos temas expostos,  tão pouco deixá-la  com características relativistas, 

mas sim manipular conceitos, argumentos e indivíduos, confrontando-os em bate 

papo informal com autores, monstros ou não. Portanto, nossa intenção é, por meio 

das  características  metodológicas  que  utilizamos,  traçar  possibilidades  para  a 

investigação  aparelhística  monstrolóica  de  qualquer  produção  fotográfica 

monstruosa,  frisando  a  importância  da  filosofia  da  fotografia  monstro  para  a 

compreensão das relações entre monstros e o aparelhos, e da análise do contexto 

histórico ao qual as fotografias monstruosas estão inseridas, para a compreensão e 

manipulação dos conceitos impostos a ela.

Do viés metodológico, destaca-se o diálogo entre monstros e aparelhos, o 

processo de  produção  de  uma fotografia  com características  monstruosas  e  as 

intenções de quem a produz, a manipulação da mesma, seja no momento de sua 

criação,  concepção,  edição,  interferência  digital,  analógica  e  manual  ou 

veiculação, e por fim, a análise da produção levando em consideração o período 
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que os métodos e ferramentas anteriores foram utilizados.

Do  viés  epistemológico,  destaca-se  o  filósofo  Vilém  Flusser,  o  qual 

contribuiu significativamente para a nossa investigação sobre as relações entre 

monstros e aparelhos apresentadas nesta pesquisa. É importante dizer que a partir 

da manipulação dessas teorias e obviamente de nossas próprias intenções, a gente 

buscou  não  dar  ênfase  a  alguns  temas  e,  seguindo  nossas  próprias  vontades, 

apontamos  para  outros  como:  representações  da  verdade,  liberdade,  a  dúvida 

como impulso  ao  processo  crítico-reflexivo acerca  das  estruturas  das  imagens 

monstruosas  e  finalmente,  manipulação.  Deste  último  destaca-se  o  ensaísta 

alemão, um dos nossos, Hans Magnus Enzensberg, que em nossas últimas e férteis 

trocas de idéias, nos revelou a relação entre mídia e poder, a qual nesta pesquisa 

foi diretamente relacionada com os argumentos apresentados por Flusser.

Impulsionados  pelos  conceitos  e  teorias  explorados  até  o  momento  e 

olhando para frente, fato que pode ocasionar surpresa em alguns, a gente tem a 

intenção de dar continuidade às investigações acerca das relações entre monstros e 

aparelhos, considerando o tal jogo entre esses atores em um âmbito maior; muito 

maior; e dando sequência às supostas sugestões de pesquisa deixadas por Vilém 

Flusser, um dos nossos, a quem a gente deseja encontrar novamente, em prosa 

amigável  e informal,  e apresentar  inúmeros questionamentos que temos hoje e 

outros que ainda iremos formular, criar, manipular, e talvez até inventar. Fato que 

pode transformar a prosa em briga; o que para nós, pode tornar as coisas ainda 

mais interessantes.
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De nossas monstruosidades finais: o começo
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Figura 83: Ses.rial. 2014.

Figura 84: Ses.rial. 2014.
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Figura 85: Ses.rial. 2014.

Figura 86: Ses.rial. 2014.



De nossas monstruosidades finais: o fim

Se por  acaso  você  discordar  do  conteúdo dessa  pesquisa  e  ou  sentir  a 

necessidade  de  agregar  novos  dados  a  ela,  basta  fazê-los.  A gente  gosta  que 

alterações e inclusões de novas monstruosidades,  idéias,  palavras, significados, 

rabiscos  e  ou  qualquer  outra  coisa  sejam feitas  aqui,  desde  que,  obviamente, 

sigam a lógica dos  monstros, a qual somente nós  monstros conhecemos. Temos 

um pacto de confidencialidade entre nós que garante sigilo em relação a isso e a 

muitas outras coisas também.

Portanto,  se  estiver  com  vontade,  pegue  uma  caneta,  um  lápis,  uma 

lapiseira,  um  carvão,  um  pincel,  um  pingo  de  sangue  no  dedo,  ou  qualquer 

instrumento que lhe permita fazer alterações manuais. Se desejar, rasgue páginas, 

faça colagens, ilustre, crie um novo  aparelho; divirta-se. Se não quiser, deixe-a 

como está; e adeus.
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Apêndice: de nossos menoscabos

Este  apêndice,  de  nome  menoscabo  e  escrito  por  nós  em  itálico,  é 

destinado exclusivamente à leitura de menoscabos que a gente recebeu. Tudo aqui 

foi manipulado com o intuito de tornar as coisas mais claras. A identidade de seus 

autores  foi  preservada;  obviamente  sob  constante  ameaça.  O  significado  da 

palavra menoscabo pode ser facilmente encontrado em nosso a.k.a.

"não gosto de vocês."

"vocês são chatos."

"o que vocês dizem é chato."

"não gosto do que vocês dizem."

"não gosto dos termos que vocês usam."

"vocês são confusos."

"vocês não fazem parte das dimensões mais bonitas."

"então quer dizer que vocês são mentirosos? mais respeito com a academia seus  

adolescentes inocentes."

"o mundo da academia pede a verdade. estamos buscando a verdade e não a  

mentira. vocês são mentirosos, portanto não queremos vocês."

"já fizeram o que vocês fazem. isso não é inovador. se algo não é inovador, não  

faz sentido, portanto, vocês não fazem sentido."
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"vocês nunca serão reconhecidos."

"por que a academia precisa acolher vocês? vocês não merecem."

"quem disse que vocês são monstros? vocês são homens. vocês são homens sem  

identidade."

"monstros não são criativos."

"vocês são muito over."

"o que vocês estão querendo? montar uma confraria? uma maçonaria? isso não é  

respeitoso."

"estou muito preocupado."

"vocês não têm respeito. não são respeitosos."

"vocês precisam de calibragem."

"vocês pensam muito diferente de nós. isso impossibilita que possamos  

estabelecer qualquer relação."

118


