
Esta comunicação propõe uma reflexão sobre um modo de conhecimento por imagens a partir 
de um arquivo de fotografias-órfãs, termo aqui utilizado para referir-se às fotografias vernaculares, 
descartadas dos álbuns de famílias, abandonadas no contexto das dinâmicas de metrópoles como 
São Paulo, Campinas, Buenos Aires, Paris, entre outras. Estas fotografias órfãs são encontradas ao 
acaso, em ambientes fluídos, como os mercados de pulgas e feiras de antiguidades, ou então dis-
pensadas em lixeiras ou demolições de prédios urbanos. Na natureza destas fotografias – errantes e 
anônimas – está a perda da estabilidade, “do berço de origem”, como conhecimento que era trans-
mitido a partir da prática de uma narração. Diz-se daquela contada por um membro “guardião”, 
espécie de narrador das memórias de família e de suas vidas no contexto das cidades ou do campo, 
a partir das fotografias. Refletir sobre a imagem e sua habilidade de insurgir pensamentos, gestan-
do narrativas sobre o mundo, soberana aos tempos e tantas vezes, aos ditames impostos às suas 
múltiplas peles e camadas de supervivências.

Fotografias órfãs e insurgências 
supervivências dos arquivos de imagens

Fabiana Bruno, Unicamp – Brasil

Laboratório Antropológico de Grafias e Imagem (LÁGRIMA)

Departamento de Antropologia - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Palavras-chave :
Fotografias-órfas, Cidade e Imagem, Antropologia, Arquivo,  

Fotografias vernaculares

RESUMO



ICHT NO 3 (2019)106 ICHT NO 3 (2019) 107

Apresentação

Como ponto de partida, esta comunicação prende-se à constituição dos chamados arquivos 
órfãos, estes lotes de imagens abandonadas/descartadas nas cidades em uma condição anô-
nima. Farei um percurso, nesta conferência, amparada pelas minhas trajetórias de pesquisas, 
com as quais venho procurando interrogar imagens, seja no universo das Fotobiografias, nos 
álbuns de famílias, e mais recentemente por meio de arquivos de fotografias que perderam o 
seu “valor de uso” dentro de um contexto familiar, por viverem sob a condição de imagens des-
cartadas, imagens desgarradas, desterradas de seus berços de origem. Fotobiografia e fotogra-
fias- órfãs são dois conceitos que habitam minhas pesquisas. Conjuntamente a outras investi-
gações ampliadas em relação ao Arquivo e seus enigmas, estas noções encontram lugar nas 
experimentações de pesquisa que buscam desvendar as nervuras do “Atlas” (Didi-Huberman: 
2013-2011), suas redes de fluxos e significações a serem desvendadas pelas viagens eternais das 
imagens no mundo.

Arquivos: materialidade, memórias e anacronismo do tempo

Percorrer e aprofundar esta noção de fotografias-órfãs, a partir de duas experiências constituí-
das em cidades como Paris e Campinas, foi o intutito de estudo recente, desenvolvido durante 
meu pós-doutoramento (2013-2016), quando examinei fotografias depositadas em um espaço 
fundado para abrigar álbuns e fotografias abandonadas – a Conserverie National de l’Album de 
Famille, instituição mantida pela associação C’était où ? C’était quand ?, em Metz, na França. O 
espaço funciona como um ponto de reencontro (uma residência ou asilo) de álbuns e fotogra-
fias de família que são reunidos a partir de uma circunstância de abandono por suas famílias e 
são acolhidos, sem muitas referências sobre as histórias de família, passando a serem revisita-
dos por artistas em produções artísticas e ficções literárias.

Lugares como estes, um outro modelo de arquivo, questionam o próprio lugar “oficial” dos ar-
quivos. São arquivos que servem para guardar os restos ou o abandono, as fotografias omitidas, 
rasgadas, clandestinas, o que nos convida a pensar não apenas sobre o descarte de fotografias 
antigas, mas também na adoção e na sua restituição às histórias do mundo. Existe um estatuto 
destas fotografias enquanto memórias não apenas como apropriações, mas como acolhimen-
to para a reposição de algo que falta; que ficou de fora, que restou e por essa razão desafia o 
que foi para o álbum e aquilo que não permaneceu lá.

Posteriormente a esta pesquisa realizada na França, participei da constituição e formação pro-
priamente, de um arquivo para acolher fotografias-órfãs encontradas por catadores de lixo re-
ciclado, na cidade de Campinas, em São Paulo. Este arquivo, chamado ACHO – Arquivo Coleção 
de Histórias Ordinárias – foi formado a partir da da reunião de artistas e pesquisadores em uma 
associação, cujo interesse era recolher e abrigar essas imagens, muitas vezes rasgadas, mofa-
das, deterioradas, e com elas produzir novas narrativas, novas possibilidades de falar do mundo 
e expressar coisas e lugares do mundo por meio de imagens.

Atlas de imagens

A este ato de adoção dessas imagens, em seus originais, compreende-se dar um destino a 
elas, não para catalogá-las e nem classificá-las, mas para com elas questionar a própria his-
tória da família e dos lugares por imagem. Restituí-las em sua liberdade e designar a estas 
imagens um lugar no mundo, a partir da aposta de um outro modo de conhecer, a partir 
de um pensamento sensível. Importa a esta reflexão o gesto de adoção destas imagens 
anônimas e o subsequente movimento de abri-las e desdobrá-las em direção a outras his-
tórias conectadas ao não-saber sobre as cidades e a memória, a um pensamento sensível 
e imaginativo, nos termos do que propõe Georges Didi-Huberman em “Atlas. O Gaio Saber 
Inquieto” (2013-2011).

Essas imagens que compõem um arquivo-órfão, muito embora anônimas, possuem mar-
cas, expressões e gestos emocionais capazes de tocar nossas memórias. Somos capazes de 
reconhecer, de nos afetar por essas imagens ainda que não possamos de imediato saber 
nada sobre elas. Não importa muito o que elas são; importa mais como elas se expressam 
e como elas agem em nós.

O ponto de inflexão se fixa sobre o que podem ser essas fotografias adotadas, enquanto um 
material expressivo que problematiza a narrativa destas fotografias de família, deslocando 
o lugar “de quem narra” para “quem agora pode narrar” essas fotografias.

Desta forma, se no dispositivo álbum de família, o ritual de memória era constituído para 
contar (narrar uma a uma, imagem por imagem) e para conhecer uma história familiar (e 
podia-se dialogar com este narrador sobre suas fotografias), diferentemente, o dispositivo 
do “atlas” (imagens concebidas numa relação de conjunto, nos termos de Aby Warburg e 
Didi- Huberman) supõe a experiência de “ver” e “experimentar” visualmente, em conjunto, 
em relação numa espécie de prancha ou cartografia, as próprias fotografias vernaculares 
para saber algo.

Na acepção de Aby Warburg (2000), as imagens são “sobreviventes”, elas “supervivem” e 
carregam a potência de atravessar temporalidades e “expressar gestos” antigos das cul-
turas. Para além de discursos, historicismos e lugares de representação, portanto, interes-
sa percorrer nesta comunicação, portanto, um caminho de reflexões sobre a potência das 
imagens, como lugar de relações engajadas e associações com as coisas e a memória do 
mundo e suas temporalidades. Desertadas dos álbuns e arquivos de família, poderiam es-
tas fotografias serem lançadas à possibilidade de viajarem para muito mais distante dos 
domínios e da colonização dos álbuns, numa outra dimensão de vida das imagens? E o que 
seriam elas capazes de nos revelar sobre as cidades?
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Pensar por imagem

Por tais configurações, talvez se faça claro que em pleno século XXI ainda há muitas perguntas 
sem respostas para as quais deveríamos dedicar mais tempo e pensamento. Por que criamos ima-
gens? O que esperamos delas? E para quê as imagens nos têm servido ao longo da história? Como 
a Antropologia e a História se relacionam com os retratos e as fotografias anônimas ao longo de 
sua trajetória? E hoje, qual o significado de se adotar fotografias órfãs? Para quê e para quem?

Vale pensar que desafios epistemológicos também ganham relevo quando lançamos per-
guntas como por exemplo: como engajar o estudo de imagens anônimas a um modo de 
conhecimento estético e sensível sobre a vida das próprias fotografias, a vida das pessoas, 
das cidades e das coisas do mundo? De que maneira a fotografia, como lugar de relações 
e de experiência, potencializa a possibilidade de abrir e desdobrar outras histórias? E como 
desafiar uma outra maneira de ver, sentir e pensar, com e por imagens, por meio de cor-
respondências e associações, para além de um saber prévio, e de um lugar meramente de 
interpretação ou de um discurso histórico.
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