
         
 

 
APROPRIAÇÕES IMAGÉTICAS DO REAL: A FENOMENOLOGIA DA 

PERCEPÇÃO E DO IMAGINÁRIO EM CHRISTIAN BOLTANSKI E 
ROSÂNGELA RENNÓ. 

 
 

IMAGECTICAL APPROPRIATIONS OF THE REAL: THE PHENOMENOLOGY 
OF PERCEPTION AND IMAGINARY IN CHRISTIAN BOLTANSKI AND 

ROSÂNGELA RENNÓ. 
 
 

Guilherme Susin Sirtoli 
Universidade Federal de Pelotas, Brasil 

guisusinsirtoli@gmail.com 

 
Cláudia Mariza Mattos Brandão 

Universidade Federal de Pelotas, Brasil 
attos@vetorial.net 

 
[ x ] Linha 1: Imagem, cultura e produção de sentido. 
 
 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir acerca de obras de dois artistas: 
Christian Boltanski e Rosangela Rennó, situando apropriações imagéticas presentes nas 
obras de ambos, advindas de uma percepção acerca do real, discutindo as obras de arte 
como resultantes de devaneios oriundos dos imaginários subjetivos. Dessa forma, partimos 
de nosso entendimento da fotografia como uma linguagem não-verbal, assim como propõe 
Annateresa Fabris (2007) e Lucrécia Ferrara (2002). Para situar a fenomenologia da 
percepção e do imaginário, utilizamo-nos do suporte teórico de Maurice Merleau-Ponty e 
Gaston Bachelard, respectivamente. Através do estudo das obras dos artistas 
mencionados, percebemos a busca de imagens advindas de uma percepção acerca da 
realidade e a expressão poética resultante do exercício da imaginação criativa.  
 
Palavras chave: imagem, fenomenologia, percepção, imaginário. 
 
 
Abstract: The present work aims to discuss the works of two specific artists: Christian 
Boltanski and Rosangela Rennó, situating imagetic appropriations presents in both works 
coming from a perception about the real, discussing works of art as results obtained by 
reveries from the subjective imaginary. Thus, we start from our understanding of 
photography as a non-verbal language, as proposed by Annateresa Fabris (2007) and 
Lucrécia Ferrara (2002). To situate the phenomenology of perception and the imaginary, 
we use the theoretical support of Maurice Merleau-Ponty and Gaston Bachelard, 
respectively. Through the study of the works of the mentioned artists, we perceive the 
perceptive gesture of searching for images arising from a perception about reality and the 
poetic expression resulting from the exercise of the creative imagination. 
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Introdução 



Durante muitos séculos, as linguagens verbais “reinaram” absolutas nas tramas 

hegemônicas do conhecimento, alimentando a “luz da Ideia”, lançando às trevas as 

imagens e suas informações. Entretanto, com o passar dos anos, o significativo 

avanço tecnológico e a pluralidade de seus sistemas de signo, códigos e 

entrelaçamentos infindáveis, impossibilitam a limitação da produção do 

conhecimento ao âmbito do verbal. Nesse sentido, entendemos importante discutir 

sobre o reconhecimento do domínio da expressão dos imaginários e suas múltiplas 

manifestações simbólicas no âmbito das linguagens não-verbais. Imaginário esse, 

que se “define como a incontornável reapresentação, a faculdade de simbolização 

de onde todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram 

continuamente, desde um milhão e meio de anos, que o homo erectus apareceu na 

terra” (DURAND, 2001, p. 36). 

Os fenômenos comunicativos estão intimamente relacionados com a linguagem, ou 

seja, se existe comunicação, existe linguagem. E para estabelecer comunicação 

podemos utilizar diferentes tipos de linguagens, assim como: sinais, símbolos, 

sons, gestos e regras com sinais convencionais. Logo, podemos afirmar que 

existem dois tipos de linguagem: a verbal e a não-verbal (FERRARA, 2002), sendo 

que a linguagem verbal é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas nos 

processos comunicativos, diferente da não-verbal, que para ser efetivada utiliza 

signos visuais. 

Se o texto verbal tem suas articulações e estruturações muito bem definidas pela 

linguística, a imagem possui suas constituições e organicidades internas, ainda 

que, como afirma Kandinsky (2016), as artes visuais, ao contrário de outras 

manifestações, demoraram a firmar e teorizar suas estruturas. E isso se deve, 

muitas vezes, ao preconceito dentro do seu próprio nicho, o que dificultou a 

sistematização de seus elementos, permitindo vislumbrá-la enquanto composição 

formada de pontos, linhas, planos, cores, luz, formato, contrastes (LIMA, 1988), 

elementos que são significantes e constituem o conteúdo das Artes Visuais. 

Elementos esses que podem estar inseridos em estilos, que produzem signos e 

fornecem-nos códigos de interpretação, porém não tão rígidos quanto os que a 

linguística impõe à interpretação textual-verbal.   



Salientamos aqui que entendemos a fotografia como linguagem, ou seja, uma fonte 

de comunicação não-verbal. A crença na palavra foi tida como o nível mais alto de 

intelectualidade, de uma forma hegemônica e a consequência principal disso foi a 

de deixar representação visual ao âmbito de um conhecimento secundário 

(FABRIS, 2007). Entretanto, essa crença, perpetuada durante séculos, não se 

adequa mais à contemporaneidade, na qual cotidianamente colocamos em prática 

o uso de linguagens não-verbais como meios para entendimento do mundo e do 

contexto vivencial. Um destes exemplos claros de linguagem não-verbal é 

fotografia, amplamente exercitada pela população em geral.  

Para elucidarmos nossas divagações, destacamos dois pontos de vista que, dentro 

de um mesmo universo, possuem suas (de)limitações e considerações próprias. 

Tratam-se das obras de dois artistas, especificamente, Christian Boltanski e 

Rosangêla Rennó, a fim de exemplificar imagens advindas de uma percepção 

acerca do real, que graças aos meandros do imaginário, viraram obras de arte. Na 

perspectiva fenomenológica, os mundos de Maurice Merleau-Ponty e de Gaston 

Bachelard trazem uma bagagem de visões acerca do ser e suas relações com o 

todo: o real e o imaginário, a percepção e a imaginação. 

 

Apropriações do real em Christian Boltanski e Rosângela Rennó 

Vivemos em uma era imagética, na qual as imagens dominam nosso cotidiano. 

Imersos nesta ‘verdadeira bacia semântica’, como propõe Gilbert Durand, podemos 

afirmar que produzimos na atualidade uma civilização de imagens. Essa 

“civilização”, que atinge um nível exacerbado em meados do século XX, está 

crescendo cada vez mais, produzindo imagens em uma quantidade exorbitante. Tal 

produção de imagens, que tomou proporções maiores do que se poderia esperar, 

incrementada pela aceleração nas dinâmicas comerciais, é assim explicada pelo 

autor: 

 

É banal afirmar que nosso século XX viu a construção de uma 
“civilização da imagem”, graças aos gigantescos progressos 



técnicos de reprodução de imagens (fotografia, cinema, video-
cassete, “imagens de síntese” etc.) e dos meios de transmiti-las 
(belinógrafo, televisão, telefax etc.). Pressente-se que essa inflação 
da produção e comércio de imagens [imagerie], (está) pronta para 
o consumo (DURAND, 2001, p. 1). 

 

Em meio a imagerie vivenciada, existem certos artistas que nos fazem pensar 

acerca das imagens e da nossa relação com as mesmas. Um desses exemplos é 

Christian Boltanski (1944), artista francês contemporâneo, cuja produção por muito 

tempo esteve centrada no tema do holocausto. Segundo Joana Lobinho (2011, p. 

53):   

Boltanski procura que o seu trabalho tenha repercussão nas 
pessoas e que seja lido como parte integrante da vida e não apenas 
na qualidade de arte, ao criar situações incertas em que o 
espectador não distingue imediatamente a obra de arte, está a 
retardar a sua identificação e a retirar o ponto de referência ao 
espectador. Está a gerar uma espécie de suspensão no tempo que 
permite sentir e perceber emocionalmente o trabalho, antes da sua 
identificação e interpretação segundo uma matriz artística 

Logo, conseguimos perceber que os trabalhos do artista possuem um vínculo forte 

com as inter-relações entre a arte e vida. É o caso da obra intitulada ‘364 Suíços 

Mortos’1 (Figura 1), composta por 364 fotografias retiradas de obituários de jornais. 

Desta forma, Boltanski se apropria de imagens divulgadas na mídia tradicional, e 

através da sua percepção acerca do real e por via do seu próprio imaginário, 

transforma-as em obra de arte: 

Nos 364 Suisses morts [364 suíços mortos], Christian Boltanski 
utiliza anúncios de necrologia ilustrados e recortados do jornal Le 
Nouvelliste du Valais. Porquê suíços? “Antes, as minhas obras 
mostravam judeus mortos, mas judeu e morto combinam 
demasiado bem. Não há nada de mais normal que um suíço, não 
existe, portanto, nenhuma razão para que um suíço não morra e, 
por isso, todos estes mortos são ainda mais aterradores. Somos 
nós” (BOLTANSKI apud MUSEU COLEÇÃO BERARDO, s/d, p. 1). 

                                                
1 Em francês: 364 Suisses Morts. 



 

Figura 1: Christian Boltanski. 364 Suisses Morts. 364 fotografias em preto e branco, lâmpadas e 
fio elétrico. 1990. Coleção Berardo, Lisboa. Fonte: http://pt.museuberardo.pt/colecao/obras/92 

 

Com a ajuda de Maurice Merleau-Ponty (2011), podemos compreender melhor 

questões relativas à percepção. O recurso que Boltanski utiliza é o da apropriação 

e descolamento de imagens advindas de uma percepção da realidade. Para tanto, 

foi necessário o ‘ver’ e o ‘movimentar’, que são maneiras de nos relacionarmos com 

os objetos enquanto movimento de existência, ligando a diversidade de conteúdo 

em uma unidade intersensorial (MERLEAU-PONTY, 2011). Habitando o espaço e 

o tempo, nosso corpo se desloca de uma maneira identificável, chegando à 

consciência das relações que carregam informações sobre o trajeto precedente, 

fornecendo um padrão de medida.  

As imagens apropriadas (Figura 2) pelo artista, fotografias de obituários de jornais, 

advém de uma percepção do real, sendo essa uma característica da própria 

fotografia. Dessa forma, podemos dizer que o aparato fotográfico não é apenas um 

mero recurso tecnológico, mas, sim, uma extensão do olho e do próprio corpo, na 

tentativa de “exprimir sua situação existencial” (NAVES & MASIERO, 2007, p. 3). 

Portanto, conceber a fotografia em uma dimensão (in)visível, a partir de uma 

abertura do ser às suas capacidades perceptivas totais, proporciona vislumbrá-la 

em esferas não usuais e, partindo das concepções fenomenológicas, considerar 

http://pt.museuberardo.pt/colecao/obras/92


sua intersubjetividade perceptiva no tecido do real e, após, ampliá-la ainda mais 

para o âmbito do imaginário.   

 

 

Figura 2: Christian Boltanski. 364 Suisses Morts (detalhe). 364 fotografias em preto e 
branco, lâmpadas e fio elétrico. 1990. Coleção Berardo, Lisboa. Fonte: 

https://makingarthappen.com/2013/07/16/entre-memoria-e-arquivo-museu-colecao-
berardo/cb_img_0251/ 

 

Além de Boltanski, podemos citar o exemplo de Rosângela Rennó (1962), artista 

contemporânea brasileira, que também se utiliza de apropriações imagéticas do 

real em seus trabalhos. Rosângela trabalha com imagens coletadas por ela em 

feiras de antiguidades, coleções ou arquivos. Segundo Rosemary Gondim (2011, 

p.1): 

A obra da artista plástica Rosângela Rennó demonstra uma 
preocupação em negar a função social da representação 
fotográfica, ponto marcado pela fotografia de apropriação, 
integrando com a própria imagem uma negociação estabelecida 
como uma obra de denúncia, o que se observa no caso de trabalhos 
como Imemorial, Série Vermelha, Cicatriz, Vulgo e tantos outros. 
Apesar da ruptura com a questão da representação/objetividade 
fotográfica, a artista opera sob o sentido de uma ressignificação das 

https://makingarthappen.com/2013/07/16/entre-memoria-e-arquivo-museu-colecao-berardo/cb_img_0251/
https://makingarthappen.com/2013/07/16/entre-memoria-e-arquivo-museu-colecao-berardo/cb_img_0251/


imagens, levando em conta o apelo denunciativo na sua obra. Cabe 
aqui, ressaltar que a ambiguidade presente nos trabalhos de 
Rennó, ao mesmo tempo em que nega o papel mimético da 
fotografia, opera um retorno ao processo de descobrimento da 
imagem. 

Neste sentido, compreendemos que a artista se utiliza do mesmo recurso que 

Boltanski: a apropriação de imagens fotográficas pelo viés do imaginário, 

transformando-as, como é o caso da série “Imemorial” (Figura 3). Nesse trabalho a 

artista utilizou 40 fotografias retiradas por ela do Arquivo Público do Distrito Federal. 

Os retratos em questão são fotografias no formato 3 x 4cm de operários, que 

ajudaram na construção da cidade de Brasília, ressaltando que todas as imagens 

são anônimas (GONDIM, 2011). 

 

 

Figura 3. Rosângela Rennó: Imemorial. Instalação com 40 retratos em película ortocromática 
pintada e 10 retratos em fotografia em cor em papel resinado sobre bandejas de ferro e parafusos. 

Título Imemorial na parede em letras de metal pintado. 60 x 40 x 2 cm (cada moldura de ferro). 
1994. Coleção particular. Fonte: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/view/19/1 

 

Sabemos que nos relacionamos com o mundo através de nossos corpos, o que 

possibilita a apreensão perceptiva acerca da realidade. Tal apreensão está 

evidente nas obras de ambos artistas, através das quais é possível observar que 

http://www.rosangelarenno.com.br/obras/view/19/1


existe uma conexão com o real que é transfigurada através da arte. Isso acontece 

impulsionado pela imaginação criativa, transformadora, que potencializa a 

utilização de registros do real para a elaboração de mensagens simbólicas, como 

interpretações de situações mais complexas pelos artistas, que dão visibilidade a 

seus imaginários. Salientamos aqui que uma obra de arte parte de um pensamento 

interrogativo acerca das coisas, a resposta de cada artista para essa pergunta é o 

que vai se constituir em obra (WERNECK, 2007). 

Sendo assim, podemos dizer que a obra de arte é uma diferenciação, no tecido do 

real, realizada pelo artista (CHAUÍ, 2010)2. Ela é uma protuberância do cotidiano 

que se manifesta, ganha forma, através da obra, impulsionada pela expressão 

individual dos artistas, e roga pela interpretação subjetiva dos espectadores. Acerca 

da fruição, é necessário abolir a dicotomia sujeito-objeto, pois este é o momento 

em que o sujeito se funde no objeto e vice e versa. Sobre tal instante, podemos 

dizer que é algo dionisíaco, que torna o sensível comungante do mesmo corpo do 

sentido, como um cavaleiro vira um conjunto com um cavalo (WERNECK, 2007). 

 

Apontamentos acerca da imagem fotográfica como uma linguagem não-

verbal e as relações com o imaginário 

Em uma de suas obras mais conhecidas, intitulada “A Chama de uma Vela”, 

Bachelard afirma que “A chama, entre os objetos do mundo que nos fazem sonhar, 

é um dos maiores operadores de imagem. Ela nos força a imaginar. Diante dela, 

desde que se sonhe, o que se percebe não é nada, comparado ao que se imagina” 

(1989, p. 9). O autor cria uma metáfora para a chama da vela como uma mediadora 

para a formação de imagens “aéreas”, que permeiam o imaginário, e que são 

diferentes das “imagens reais”, as chamadas “imagens terrenas”, formadas pelo 

princípio da percepção. Isso, pois: 

Graças ao imaginário, a imaginação é essencialmente aberta, 
evasiva. É ela, no psiquismo humano, a própria experiência da 
abertura, a própria experiência da novidade. Mais que qualquer 

                                                
2 Palestra ministrada na programação do Café Filosófico, gravada em 2 de setembro de 2010 e 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H0_DfBvFxDM>. Acesso em 03/06/2019. 



outro poder, ela especifica o psiquismo humano. Como proclama 
Blake: “A imaginação não é um estado, é a própria existência 
humana” (BLAKE apud BACHELARD, 2001, p. 1). 

Através de seus estudos, Durand (2001) sugere o imaginário como o “museu” de 

todas as imagens primeiras, uma “bacia semântica” que nos permite conhecer a 

essência que nos mobiliza, hoje e sempre. Para o autor, o imaginário é formado por 

imagens ativas que o tornam dinâmico e aberto, composto por “agrupamentos 

sistêmicos de imagens” mantidas por um princípio auto-organizador autopoiético. 

Logo, podemos concluir que, em síntese, o imaginário é “uma rede imagética 

dinâmica, na qual as imagens se organizam em torno de núcleos simbólicos 

comuns encadeados de acordo com uma configuração mítica” (BRANDÃO, 2012, 

p. 57). 

Considerando a cultura ocidental, Durand afirma que a imagem está 

constantemente sendo desvalorizada, pois o ocidente considera-se “vacinado por 

sua iconoclastia endêmica” (DURAND, 2001, p.12). Porém, compreendemos que 

uma leitura do mundo, pelo viés da imagética, é uma aliada que viabiliza a 

compreensão do real para além de dados ou fatos isolados. A leitura do mundo e, 

consequentemente, de seus signos visuais nos possibilita entrelaçar os fatos e 

reconhecer atitudes que permeiam a nossa sociedade como reflexos de 

mentalidades e comportamentos (BRANDÃO, 2012). 

E sobre o assunto, recorremos às discussões propostas por Lucrécia Ferrara 

(2002), acerca da maciça presença de textos não-verbais no cotidiano das cidades. 

A autora argumenta que, ao contrário do verbal, o não-verbal não coage a nossa 

atenção. Para que seja notado, Ferrara destaca a exigência da criação de uma 

atenção intencional a ele direcionada, pois somente assim ele será percebido pelo 

espectador como produto de uma linguagem comunicativa, imagética.  

Sendo assim, podemos considerar que os textos não-verbais não apresentam uma 

saturação de informações, decorrendo disso a necessidade de uma maior atenção 

para o seu entendimento. Como eles não possuem códigos instituídos para efetivar 

a comunicação, essa deverá ser construída pelo espectador por associação. 

Salientamos aqui que o não-verbal é uma mistura de diferentes códigos, incluindo 



o verbal. Essa forma de linguagem não é apresentada em lugares de fácil 

visualização, mas em lugares específicos visto a sua imensa e variada mistura de 

signos (BRANDÃO; AMARAL, 2013). 

A imagem sempre esteve presente como forma secundária nas práticas ocidentais, 

desde que começamos a escrever a nossa história (FABRIS, 2007). Essa tendência 

a renegar a imagem versus a palavra está presente no imaginário coletivo e, de 

certa forma, vem sendo desconstruída na contemporaneidade. Para Rouille (2009) 

e Dubois (1999), a fotografia não é um mero ‘vestígio’ da realidade, mas sim 

criadora de mundos completamente distintos. E esses mundos podem ser 

compreendidos na visão de Bachelard (1989) como criações do imaginário.  

Resultante do exercício da imaginação criativa, como superação da imaginação 

reprodutiva, como instiga Bachelard, encontramos na fotografia o enriquecimento 

dos mecanismos das linguagens e suas estratégias discursivas através de textos 

não-verbais, simbólicos. E assim, aceita como uma “linguagem do imaginário”, a 

imagem fotográfica nos possibilita interpretar as diferentes atuações e 

compreensões do ser em situação no mundo, para além das aparências mundanas 

registradas. 

 

Breves conclusões 

Buscamos, ao longo deste artigo, articular ideias, sob o ponto de vista de 

estudiosos da fenomenologia, utilizando como exemplo a obra de dois artistas 

contemporâneos, que se apropriam de imagens perceptivas do real e as 

transformam em obra de arte por via de seus imaginários. Além disso, trazemos a 

questão da defesa da fotografia como um texto não-verbal articulado à cognição 

humana, a modos de pensar e compreender o mundo junto da criação poética 

simbólica. 

Sabemos que o assunto é mais complexo do que possa parecer neste texto, e que, 

além disso, não é uma questão “apaziguada”, visto que as opiniões divergem. 

Entretanto, sem querer “bater o martelo” sobre o tema, procuramos relacionar 



conceitos que nos possibilitassem problematizar a imagem fotográfica como uma 

mescla entre o gesto perceptivo e a expressão poética resultante do exercício da 

imaginação criativa.  

Assim, pensar a fotografia conjuntamente às contribuições fenomenológicas de 

Ponty e Bachelard é refletir acerca das diferenciações, produzidas pela arte, dentro 

da fixação de corporeidades perceptivas para/na imagem fotográfica em sua 

criação e sua projeção a voos do imaginário a partir dessas.  

Ao concebermos o artista-fotógrafo enquanto um “fixador” do campo perceptivo em 

imagem, nós podemos considerar que o mesmo, como sujeito histórico e 

culturalmente situado, projeta nela suas alegorias, seus devaneios, seus sonhos e 

seus significados, como é o caso de Boltanski e Rennó. Logo, as apropriações 

fotográficas e a própria fotografia, sendo uma manifestação de linguagem não-

verbal, abre-se à leitura de uma paisagem sensorial e imaginária. Podemos afirmar 

então que a fotografia é um texto no qual se entrecruzam intersubjetivamente 

narrativas do real e do devaneio. E fazemos tal afirmação, pois o corpo do fotógrafo 

é projetado enquanto um campo de possibilidades ao corpo do leitor. Sendo assim, 

a corporeidade do primeiro convida a intencionalidade do segundo à interpretação 

e circunscreve-se como um guia ao campo da imaginação.  
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