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EDITORIAL 

 

 A Studium 18 traz uma seleção de trabalhos apresentados no encontro 

do Núcleo de Pesquisa "Fotografia: Comunicação e Cultura", Intercom/Porto 

Alegre/2004. Esse núcleo de pesquisa foi criado neste ano na Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação, pela demanda de um 

grupo de fotógrafos e pesquisadores que atuam em pesquisa e estudos sobre 

Fotografia. Os resultados do encontro publicados nesta edição da Studium 

demonstram o desenvolvimento e a qualificação acadêmica dos trabalhos na 

área. 

 Ana Maria Schultze apresenta sua experiência de levar a discussão da 

fotografia para jovens da periferia de São Paulo, principalmente rumo a uma 

formação crítica sobre a imagem e sua difusão midiática. 

 Patrícia Rodolpho aborda as transformações urbanas registradas 

fotograficamente de um espaço específico na cidade de Campinas, estado de 

São Paulo, e, a partir de um novo conceito, "âncoras temporais", demonstra a 

persistência na memória de edifícios fotografados em tempos diferentes. 

 Marcelo Henrique Leite centra-se na análise de uma única imagem 

amplamente publicada sobre a tragédia do atentado de março de 2004, na 

Espanha, e mostra as diferentes publicações com as respectivas alterações da 

imagem. 

 Cláudia Moi procurando entender a paisagem através da fotografia da 

Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, na qual encontra uma 

visibilidade oriunda das ciências no século XIX, como um objeto do 

conhecimento científico, no cruzamento das concepções de natureza, ciência e 

cultura visual. 

 O corte espaço-temporal do fotográfico é abordado por Ronaldo Entler a 

partir de um "esquecimento" do tempo, ou uma "anulação dos efeitos do tempo 

sobre a imagem". O autor indica três categorias conceituais em seu trabalho: 

tempo inscrito, tempo denegado e tempo decomposto. 
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 Ricardo Fabrino Mendonça e Paulo Bernardo F. Vaz indicam através 

de uma ampla pesquisa em jornais de grande circulação o preconceito ainda 

existente na mídia brasileira quando publica imagens de negros e mestiços. 

 M. Eliana F. Paiva elege fotografias publicadas na mídia para demonstrar 

que reportagens fotográficas resgatam sistemas simbólicos de fluxo entre o 

universal e o particular, entre o coletivo e o individual, algo que partilhamos pelo 

olhar. Dedica seu ensaio ao sociólogo Octavio Ianni. 

 Ao partilhar com os leitores os trabalhos apresentados no núcleo de 

pesquisa, acreditamos estar difundindo e estendendo a investigação em Estudos 

Fotográficos e Mídia. Convidamos todos a encontrar no conhecimento desse 

campo de investigação um incentivo para novos projetos. 

 

Fernando de Tacca 

 



FOTOGRAFIA E EDUCAÇÃO: A ESCOLA COMO FORMADORA DE 

LEITORES CRÍTICOS DA IMAGEM MIDIÁTICA 1 

Ana Maria Schultze 2 

 

Resumo 

 

 Apesar de crianças e jovens possuírem acesso intenso às imagens 

fotográficas nos meios de comunicação de massa, propiciado inclusive pela 

escola, não há preocupação, por essa mesma escola, em tornar tais alunos 

leitores críticos dessas imagens. Relato aqui algumas ações desenvolvidas por 

mim na escola pública que pretendam satisfazer essa preocupação, ao 

demonstrar aos alunos como são construídas e elaboradas significações nas 

fotografias midiáticas, publicitária e fotojornalística especialmente, já que viso 

uma formação mais sólida de alunos conscientes e críticos, mesmo a partir do 

ensino fundamental. 

 

  

                                            
1 Trabalho apresentado ao NP 20 – Fotografia, Comunicação e Cultura, do IV Encontro Nacional 
dos Núcleos de Pesquisa da Intercom 
2 Mestra em Artes, na área de concentração Artes Visuais pela Universidade Estadual Paulista 
"Júlio de Mesquita Filho" (Unesp); especialista em Comunicação e Artes pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie; fotógrafa; arte-educadora; professora efetiva de arte da rede municipal 
de São Paulo; coordena na internet a lista de discussão Arte-Educar sobre arte e seu ensino; 
pesquisadora do GP Mediação Arte/Público da Unesp e do NP Fotografia, Comunicação e 
Cultura da Intercom. anita@arte-educar.art.br 
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 Como professora de arte em escola pública de ensino fundamental na 

cidade de São Paulo, desenvolvo já há vários anos pesquisas sobre fotografia e 

educação. 

 Trabalhando em escola carente, situada na periferia da cidade, sempre 

lidei com as dificuldades econômicas dos alunos para realizarem sua própria 

prática fotográfica, o que me motivou a buscar alternativas mais viáveis, como 

trabalhar com técnicas alternativas de fotografia (de buraco-de-agulha, por 

exemplo), ou ainda com fotografia preto-e-branco revelada e ampliada na própria 

escola, com materiais e equipamentos doados por fotógrafos, conhecedores de 

meu projeto. Porém, além de criar condições para meus alunos fotografarem, 

existiam outras questões: o que pensavam meus alunos sobre a fotografia? Qual 

seu entendimento sobre fotografia? 

 Lidando com um corpo de alunos composto de jovens e adultos, esses 

últimos do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), preocupava-me o 

acesso que meus alunos tinham às imagens fotográficas e como as 

compreendiam, principalmente através do acesso fornecido pelos meios de 

comunicação de massa e a utilização e abrangência da fotografia em tais meios. 

 Antes, um breve histórico sobre meus alunos. 

 Como já mencionado, meus alunos são adolescentes e adultos, 

residentes em um bairro periférico da cidade de São Paulo. Carentes, muitos são 

migrantes de diversas partes do país, situação comum principalmente entre os 

mais velhos que, vindo para uma cidade grande, acabam indo morar em regiões 

distantes, de aluguéis mais baratos, ou mesmo favelas e similares. Chegam com 

bagagens variadas: roupas, família, esperança, experiências de vida. 

 Os adultos retornam para a escola tentando obter qualificação para uma 

chance de melhor emprego. Trabalham o dia todo e à noite vão à escola. Os 

adolescentes já nasceram na sua maioria na capital de São Paulo, mas seus 

pais também vêm de todo o país. Esses jovens estudam no período da tarde, 

contribuindo algumas vezes com o orçamento doméstico ao realizarem 

pequenos serviços em horário diferente do da escola. 
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 Na escola em questão, apesar da localização geográfica, não há 

problemas de violência, ao contrário, os alunos mantêm um bom relacionamento 

com os professores e colegas. 

 É comum o contato com vários ex-alunos, o que permite um 

acompanhamento mesmo que impreciso sobre o número de alunos que 

prosseguem seus estudos após a saída dessa escola. Sei, então, que um 

número razoável ingressará no ensino médio, mas poucos terminarão essa 

modalidade de ensino, por razões variadas. Raros alunos acessarão uma 

faculdade. Isso só reforça minha convicção de que a escola, já a partir do ensino 

fundamental, deve pensar seriamente em preparar seus alunos para uma leitura 

crítica de imagens midiáticas, que caracteriza um tipo de estudo normalmente 

realizado no ensino superior, mas o qual poucos alunos meus atingirão.  

 Pois é esse grupo de alunos, que não fotografa por falta de recursos 

financeiros, que percebe a fotografia, conforme seus relatos, como um objeto 

que faz referência ao passado, que registra uma situação ocorrida, em um 

documento – a cópia fotográfica no papel – sendo que a produção desse objeto-

documento se faz por um artefato, a câmera, e o fotógrafo é apenas um 

operador, ao disparar um botão. 

 A partir desse entendimento inicial, busco realizar uma alteração 

conceitual em meus alunos, para que percebam a fotografia não apenas como 

uma imagem técnica mas como uma elaboração carregada de intencionalidades 

realizada pelo fotógrafo. Kossoy (2000:34) afirma que "o dado do real, registrado 

fotograficamente, corresponde a um produto documental elaborado cultural, 

técnica e esteticamente, portanto ideologicamente: registro/criação." O fotógrafo 

não é, então, um mero operador da câmera fotográfica, como crêem meus 

alunos, mas alguém que interpreta e registra uma dada realidade de acordo com 

suas próprias referências. 

 Em relação à fotografia circulante nos meios de comunicação de massa, 

além da esfera de intenções do fotógrafo, todas as outras instâncias envolvidas 

na circulação dessa imagem, como editores, veículos, mídias, também atendem 

seus próprios interesses. 
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 E, finalmente, o público receptor das imagens fotográficas midiáticas 

também faz leituras pessoais, de acordo com suas referências particulares, já 

que "a imagem visual não é uma simples representação da realidade e sim um 

sistema simbólico, desvendado pelo indivíduo que, em função de sua cultura e 

de sua história pessoal, incorporou modos de representação e potencialidades 

de leitura que lhe são próprios (GOMBRICH, 1986 apud ZANIRATO, 2004:2). 

Zanirato (idem:39) toma de empréstimo de Vilches (1993) a expressão biblioteca 

cognoscitiva para referir-se ao universo individual de referências, expressão da 

qual também faço uso no presente artigo por considerá-la ideal para referir-me 

a esse universo próprio do leitor, no caso meus alunos da escola pública. 

 Ao propor a alteração conceitual de meus alunos quanto à fotografia, para 

que considerem-na como uma forma de representação cultural elaborada, surge 

outra importante questão: qual o diálogo desses mesmos alunos com a imagem 

fotográfica midiática, a partir de suas bibliotecas cognoscitivas? 

 É Kellner (1995) que reforça essa minha preocupação, argumentando 

sobre a necessidade de uma pedagogia crítica pós-moderna, na qual se faz 

necessário "um alfabetismo crítico em relação à mídia e de competências na 

leitura crítica de imagens" (idem:107), que visa à formação de sujeitos não meros 

destinatários, mas ativos na recepção de imagens midiáticas, e que se constitui 

em formas de emancipação e desenvolvimento da cidadania, tão fundamentais 

para meus alunos. 

 Na busca de respostas a esse anseio, relato aqui algumas das ações 

desenvolvidas por mim na escola pública que pretendem, ao demonstrar aos 

alunos como são construídas e elaboradas significações nas fotografias 

midiáticas (publicitária e fotojornalística especificamente), uma formação mais 

sólida de alunos conscientes e críticos, mesmo a partir do ensino fundamental. 

 Sobre a publicidade, Berger (1999) argumenta que seu principal discurso 

refere-se a um desejo constante de glamour. E é sua satisfação que nos impele 

a adquirir produtos e serviços nem sempre necessários, mas altamente 

referendados pela mídia. E a fotografia, nesse contexto, contribui com tal 

discurso oferecendo imagens de modelos com corpos perfeitos, produtos em 
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anúncios elaborados, anúncios com artistas de televisão ou cinema que levam o 

consumidor a se identificar com tais personagens ou pessoas, buscando ser algo 

que não é, além de contribuir com índices de vendas. Kellner (1995:114) reforça 

que, na cultura pós-moderna da imagem "os indivíduos obtêm suas próprias 

identidades a partir dessas figuras e a publicidade se torna um mecanismo 

importante e negligenciado de socialização, assim como um manipulador da 

demanda de consumo." O glamour sugerido não se destina a qualquer um mas 

a públicos-alvo específicos, de acordo com o produto, veículo de mídia, classe 

social, entre outros fatores. 

 Como forma de alertar os alunos sobre a imposição desse discurso 

publicitário, fazemos análise crítica de anúncios de revistas que contenham 

imagens fotográficas. Em grupos, os alunos selecionam um anúncio de sua 

preferência, procurando desmontar o discurso oferecido, analisando a inserção 

da imagem fotográfica ali. Os alunos percebem que a fotografia reforça a imagem 

sugerida pelo anunciante e pelo fabricante do produto, sendo que são muitos os 

casos de anúncios onde há somente a imagem fotográfica, sem qualquer texto 

ou legenda, como nos casos dos anúncios do fabricante de material esportivo 

Nike, na última capa de uma grande revista de circulação semanal. 

 Nesse exercício, os grupos de alunos relatam suas conclusões à classe 

na forma de seminários, em que as idéias são trocadas e complementadas por 

todos e entre todos. Esse intercâmbio contribui para a ampliação da biblioteca 

cognoscitiva de cada um, já que nem todos os alunos possuem referências 

suficientes de análise, em muitos casos por se tratarem de produtos ou anúncios 

dirigidos a outras classes sociais, com construções simbólicas e de imagem que 

lhes são estranhas e incompreensíveis. 

 Além da leitura crítica de anúncios, apresento aos alunos anúncios de 

diferentes épocas, onde fazemos comparações com as imagens apresentadas 

em cada contexto e ao longo da história, como nos exemplos a seguir: 
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 Dois anúncios distintos, no tempo e de produtos. 

 Novamente Kellner (idem, idem) é quem explica que anúncios "são textos 

sociais que respondem a desenvolvimentos-chave durante o período no qual 

aparecem." 

 No primeiro anúncio (década de 30 do século XX), apesar dos meios-tons 

que já favoreciam a utilização da fotografia em anúncios publicitários, vemos 

ainda uma ilustração. Com grafia antiga, o anúncio ressaltava a durabilidade do 

produto, em um paralelo com a cascata ao fundo, além de características com 

tamanho e preço. 

 O anúncio do automóvel (um fragmento extraído não de revista, mas do 

site do fabricante) oferece motivos diversos para a escolha do novo modelo em 

questão, como os brindes aos quais o cliente concorre ao efetuar a compra. 

 Enquanto no primeiro anúncio a tônica era preço baixo x tamanho, no 

anúncio atual são ressaltados outros componentes que fazem parte de uma 

eventual aquisição, como os brindes, em um mercado acirrado como o de 

automóveis, em que outros atrativos que não mais o preço procuram seduzir o 

comprador. 

Anúncio do sabonete Vale 
quanto pesa. Ilustração. s/d. 

Capturada em 
http://geocities.yahoo.com.br/r
osygripp/prpsabonetevqp.GIF. 

Acesso em: 11 nov.03 

Anúncio on-line da Ford (fragmento). 2003. 
Capturado em http://www.ford.com.br. 

Acesso em: 11 nov.03 
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 Após as duas atividades demonstradas, houve uma alteração 

comportamental e conceitual dos alunos em relação à publicidade. Alunos 

passaram a analisar de forma crítica com uma constância cada vez mais 

freqüente anúncios, seja na escola ou em situações corriqueiras de suas vidas, 

como durante uma compra em supermercado, após a qual vinham relatar sua 

nova postura diante de um produto anunciado em uma mídia qualquer, por 

exemplo. 

 Enquanto a publicidade estimula um desejo de glamour, o discurso de 

jornais e revistas, portanto de mídias da imprensa, é o de fazer crer, ou seja, tem 

como base a persuasão. Então, "... as fotografias que acompanham as 

reportagens não são meramente ilustrativas, são narrativas que clamam pela 

eficácia do convencimento" (ESSUS e GRINBERG, 1994 apud ZANIRATO, 

2004:5). 

 Volto a mencionar que a imagem fotográfica não é nada neutra, ao 

contrário, é carregada de intencionalidades desde o momento de sua produção 

pelo fotógrafo, até as escolhas envolvidas em sua distribuição pelos diversos 

canais participantes do processo, que também atendem seus interesses, entre 

tais canais a própria mídia, além das formas próprias de ler e interpretar cada 

imagem realizadas pelo leitor. 

 Já que a imagem fotográfica na imprensa tem como objetivo convencer o 

leitor de um fato ocorrido, onde se sugere ainda que o registro daquele fato é 

feito de forma imparcial e isenta pelo veículo que o divulga, então a leitura crítica 

da imagem fotográfica realizada na escola implica em demonstrar, mais uma vez, 

que a fotografia não é neutra, que atende a interesses e discursos variados, e 

quais os recursos utilizados pela imprensa em relação à imagem fotográfica para 

torná-la um efetivo instrumento de persuasão: tamanho, manipulações, conteúdo 

da foto e o referencial fotografado, disposição gráfica na página, presença ou 

ausência de legendas e seu discurso em relação à imagem. 

 Noções básicas de composição editorial de um jornal vão auxiliar os 

alunos na leitura de imagens em periódicos: leitura ocidental da esquerda para 

a direita, espaços privilegiados para distribuição das fotos (páginas ímpares, eixo 
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superior), além da própria composição fotográfica 

que motiva a escolha da imagem (fundo, 

perspectiva, volume, ângulos, entre outros 

elementos formais) (ZANIRATO, 2004:7). É com 

essas informações em mente que os alunos iniciam 

suas leituras críticas da fotografia na mídia, como 

no exemplo a seguir: 

 Na edição nacional de 04 de dezembro de 

2003 do jornal Folha de São Paulo, três fotos 

ocupam o terço superior e a coluna central da capa. 

 A fotografia superior, no lado esquerdo, 

apresenta um conflito entre a brigada militar e 

ruralistas, ocorrido no Rio Grande do Sul, quando a 

brigada escoltava o movimento de sem-terras que tomariam posse de uma 

propriedade cedida a eles, no que foram impedidos pelos ruralistas da região. 

 A análise dessa imagem confundiu os alunos. Acostumados a verem pela 

mídia confrontos entre a polícia e o movimento dos sem-terras, pensaram 

inicialmente de tratar-se de uma ocorrência desse tipo, mesmo com informações 

na imagem que apontavam outra resposta. Foi necessária a leitura da legenda 

para esclarecer a situação, demonstrando aos alunos que suas leituras podem 

ser tendenciosas, a partir de seus esquemas anteriores. 

 A segunda imagem, no centro da página, intrigou a todos. Um vidro 

estilhaçado (todos logo perceberam isso), escondendo uma silhueta, revelava e 

ao mesmo tempo escondia o personagem, preservando sua identidade. Porém, 

sua roupa e postura arrogante indicaram aos alunos tratar-se de um policial. 

Mesmo assim, a situação não pode ser compreendida integralmente a partir da 

imagem, o que também exigiu uma complementação de informações a partir da 

legenda. Aqui, tratava-se de um posto policial em um bairro periférico da cidade 

de São Paulo, bastante violento, e que havia sido atacado, em um tipo de 

ocorrência que se repetiu com freqüência na época. Essa imagem tem 

Folha de S. Paulo 
Capa 

04 de dezembro de 2003 
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praticamente o mesmo tamanho da primeira, portanto seu assunto mereceu 

tanto destaque quanto o anterior. 

 A terceira foto, situada no eixo central na parte inferior, também chama 

bastante a atenção, por sua própria composição. 

 Durante destruição de CDs em Brasília, o fotógrafo tirou bom proveito da 

situação ocorrida simbolicamente na frente do Congresso Nacional, criando uma 

imagem atraente e instigante. Em tamanho ligeiramente menor que as 

anteriores, traz menos destaque a um assunto relacionado tanto à cultura quanto 

à economia, mas de menos interesse político que os anteriores. 

 Os alunos apontaram a segunda e a terceira fotos como mais 

interessantes, em termos de composição, julgando-as mais instigantes. 

 Outro exercício que realizo com os alunos durante a análise da fotografia 

na imprensa chama-se "Imagens da semana", proposto pelo professor Boris 

Kossoy em suas aulas no curso de pós-graduação da Universidade de São 

Paulo. 

 Durante uma semana é feita uma seleção de jornais, que serão analisados 

em relação a um assunto de destaque ocorrido naquele momento. Trabalhamos 

com pelo menos dois jornais diferentes, verificando quais enfoques cada veículo 

dá a cada notícia, de acordo com o assunto e linha editorial do jornal. 

 Para essa atividade, é necessário um trabalho interdisciplinar, já que os 

alunos têm muita dificuldade de analisarem sozinhos as notícias veiculadas, 

principalmente os alunos de EJA, pois são necessários conhecimentos de 

história, geografia etc. e o grupo de adultos, estudando em um curso com menor 

carga horária, apresenta uma lacuna maior em sua biblioteca cognoscitiva. 

 As leituras propostas, então, são realizadas juntamente com os 

professores de história e geografia, sendo que os jornais são analisados 

diariamente em uma ou mais aulas das disciplinas participantes, e no último dia 

letivo da semana alunos apresentam suas conclusões sobre os jornais e notícias 

examinados. É um exercício trabalhoso mas muito rico em suas conclusões. 
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 As análises de fotografias na imprensa fazem os alunos perceberem que 

tais imagens não apenas ilustram uma matéria, mas também apresentam 

conteúdo informativo próprio, e que algumas vezes a informação da imagem não 

corresponde à do texto escrito, havendo um conflito de mensagens, o mesmo 

ocorrendo em relação à legenda e à foto que referencia. 

 Apesar de pesquisar há pouco tempo a leitura de fotografias midiáticas 

por alunos, intencionando uma formação crítica de receptores desse tipo de 

imagens já a partir da escola, percebo que os exercícios realizados já caminham 

nesse sentido, pois claramente os alunos modificam seus conceitos e pontos de 

vista sobre a fotografia nos meios de comunicação de massa. 

 Em relação à publicidade, relatos de modos de consumo mais consciente 

apontam para uma nova postura diante da propaganda. 

 Sobre fotografia e imprensa, ao fazer os alunos perceberem que a 

fotografia é um documento histórico com conteúdo próprio, não necessariamente 

atrelado a um texto escrito, demonstro que esse tipo de imagem é uma 

elaboração sígnica realizada por um agente de acordo com suas próprias 

referências, mas que atende a interesses de cada veículo e dos meios de 

circulação. 

 Mais pesquisas são necessárias, porém as atividades já realizadas 

indicam possibilidades de um papel ativo da escola fundamental na formação de 

receptores críticos da imagem midiática, contribuindo para um efetivo 

desenvolver de cidadãos conscientes. 
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A MARCA DO NEGRO: JORNAL IMPRESSO E LIVRO DIDÁTICO 

Ricardo Fabrino Mendonça 1 / Paulo Bernardo F. Vaz 2 

 

 Quando se observa a narrativa imagética de negro-mestiços publicada por 

jornais impressos de grande circulação, encontra-se um forte eco a diversas 

frases preconceituosas que marcam o cotidiano brasileiro. Diz-se a boca miúda: 

Negro sofre. Porta de entrada de negro é pela cozinha. O negro joga bem 

demais! A crioula sabe ser boazuda. Fulano é preto, mas trabalha direitinho. Só 

preto dá conta do recado na roça. Ginga de negro é coisa de outro mundo. Preto 

é mais esperto pro crime. As fotografias de jornais freqüentemente corroboram 

essas falas de tons racistas repetidas em incontáveis variações por todo o país. 

Lidas com toda "naturalidade", tais narrativas iconográficas têm imensa 

visibilidade, participando ativamente dos processos através dos quais a 

sociedade se apresenta e, ao mesmo tempo, se constitui. 

 Em pesquisa realizada no Gris (Grupo de Pesquisa em Imagem e 

Sociabilidade/UFMG) no período 2001-20033, deparamos com essa realidade 

estampada em três jornais representativos da grande imprensa brasileira: Folha 

de S. Paulo, O Globo e Estado de Minas. Em sete edições — de segunda a 

domingo — selecionadas em sete semanas consecutivas, foram contabilizadas 

1.942 fotografias jornalísticas, das quais 359 retratavam negro-mestiços.4 

                                            
1 Mestrando em Comunicação Social pela UFMG 
2 Professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da UFMG.  
3 Projeto integrado de pesquisa (Narrativas do Cotidiano: na mídia, na rua), que buscou analisar 
diversas narrativas sociais, destacando o imbricamento mídia/sociedade. O subprojeto a que 
aqui nos referimos (A representação do Outro na Mídia Impressa) estudou a narração da 
alteridade e da cidade em fotografias de jornais impressos. 
4 Cabe ressaltar que é sabidamente difícil definir quem é considerado negro, mesmo porque, 
como aponta Hall (2002), as raças não são essências biológicas, mas categorias discursivas, 
que organizam formas de falar e de agir. No entanto, a forma de reconhecer o negro nos jornais 
impressos, deu-se através de caracteres físicos. Em virtude da impossibilidade de atingir as mais 
diversas práticas sociais dos sujeitos representados nos periódicos, optamos por tomar o corpo 
como mídia, dado que este é "uma interface privilegiada para a veiculação de discursos" (Pereira 
e Gomes, 2001: 217). Como analisa Flávio Pierucci, a diferença, ainda que construída 
simbolicamente, passa pelos sentidos. Ela é "notada com os olhos fixos na pele e, no mesmo 
movimento, fixada na pessoa, essencializada, (...) inferioridade imaginada, deduzida, 
propagandeada" (1999: 174). Outro aspecto que corrobora nossa opção é a constatação de que 
a classificação racial no Brasil é cromática, (Munanga, 1996: 185). 
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 Analisadas essas imagens pôde-se verificar que aquelas preconceituosas 

frases de senso comum são também observadas nos jornais. Nenhum 

estranhamento causa o fato de negros e mestiços brilharem quase que 

exclusivamente em cenas desportivas. Nenhum espanto, na sua grande 

presença como cidadãos comuns, bandidos ou policiais nos cadernos de 

cotidiano. Nenhuma novidade em sua visibilidade nos cadernos de agropecuária, 

afinal é no eito que os negros foram alocados desde o desembarque do primeiro 

navio negreiro na costa brasileira.5 Não surpreende também sua quase 

invisibilidade nos cadernos de economia (6,6% do total de representados) 

[FIG.1], informática (5,6%), ou ciência (0,0%!). Bem específicos são os espaços 

a que o negro não tem acesso nas fotografias de jornais impressos. 

 Ao flanar pelas páginas dos diversos cadernos dos três jornais, fixando o 

olhar nas fotografias, somos tentados a fazer algumas reflexões referentes 

àquelas falas preconceituosas. "Negro sofre", por exemplo, apenas reforça uma 

retratação massiva que traz a marca do sofrimento, não só nos jornais diários 

brasileiros do princípio do século XXI, mas também em outras mídias, cujas 

representações interpelam os sujeitos nos dinâmicos processos de 

narração/construção da identidade. É o caso, por exemplo, dos livros didáticos 

de história do Brasil, como constatamos em pesquisa realizada no Gris no 

período 1999-20016. 

 Se muitas fotografias da contemporaneidade exibem um negro que habita 

um mundo de mazelas e da criminalidade, a iconografia disponibilizada pelos 

livros didáticos também demonstra que a violência e o sofrimento marcam a 

entrada desses sujeitos nas narrativas da "história nacional". A pobreza, a 

inclusão perversa e a miséria são formas atuais de viver o sofrimento dos negros 

                                            
5 Todos os negros mestiços dos cadernos de agropecuária são representados como 
trabalhadores rurais, mesmo porque "Só preto dá conta do recado na roça". Uma representação 
bem diferente da de seus patrões, fazendeiros e empresários do agrobusiness, de tez bem mais 
clara. 
6 Projeto integrado de pesquisa (Imagens do Brasil: modos de ver, modos de conviver), que 
buscou analisar, por ocasião das comemorações dos 500 anos do Brasil, a narração da 
identidade em diversas mídias: cinema, rádio, livros didáticos, jornais impressos, televisão, fala 
dos sujeitos.  O subprojeto a que aqui nos referimos (Brasil brasileiro: uma história ilustrada) 
pesquisou a narração da identidade na iconografia de livros didáticos de história que tratavam 
do momento "fundacional" do "povo brasileiro". Para proceder a tal análise, escolheram-se dez 
livros a partir das indicações do Guia do Livro Didático de 1999, publicado pelo MEC em seu 
PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Analisaram-se 371 fotografias. 
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capturados e aprisionados nos porões dos navios [FIG.5]. As fotografias que 

exibem a retirante sem-teto ou as crianças na seca apenas atualizam ilustrações 

que abordam a captura de negros na África ou as torturas no pelourinho [FIG.7]. 

Aos meninos que reviram o lixo em busca de comida nas páginas de um jornal 

[FIG.3], fazem eco os "negrinhos" dos livros didáticos que se sentam, sob a mesa 

de seus senhores, à espera das migalhas que venham a cair [FIG.4]. Pelos 

tortuosos caminhos da alteridade, o negro-mestiço eclode em um tipo de 

representação que em nada favorece o fortalecimento de sua auto-estima. 

 Vale destacar que o negro-mestiço tanto sofre/apanha [FIG.6 e FIG.7] 

(como escravo, ‘marginal’, desnutrido), quanto bate (como feitor, capitão-do-

mato, policial ou ‘criminoso’) [FIG.7] Afinal, diz o senso comum, à violência 

sofrida na própria pele, o negro reage/revida com brutalidade [FIG.8]. 

 Nota-se que a questão do "trabalho" é outra dimensão em que as duas 

narrativas se completam e se atualizam. Tanto nos jornais como nos livros, é 

extensa a representação de negros na execução de serviços braçais [FIG.2]. 

Como destacam Schwarcz (1996) e Chauí (2000), é forte a imagem do negro 

como a máquina corpórea, o que é bastante complicado em um país que 

aprendeu a desprezar os trabalhos braçais. Além dos já citados trabalhadores 

rurais7 [FIG.9 e FIG.10], nota-se que, aos pavimentadores, barbeiros, 

ambulantes ou sapateiros representados por Debret e Rugendas, assemelham-

se os faxineiros, lavadores de carro, pedreiros, operários e manicures da 

atualidade. "Todos pretos, que trabalham direitinho". O que dizer então das 

delícias preparadas por negras de tabuleiro ou por cozinheiras uniformizadas? 

[FIG.11 e FIG.12] 

 A presença do negro-mestiço, marcada e demarcada por fronteiras 

tangíveis tanto na cidade quanto nas páginas impressas, parecem confirmar a 

outra frase repetida a boca miúda: "Porta de entrada de negro é pela cozinha". 

E a porta de saída? Muitos a encontraram pelos gramados dos estádios de 

futebol [FIG.13] ou pelos palcos de casas de espetáculos na rica indústria do 

                                            
7 Observa-se que a categoria em que há maior número de negros representados na iconografia 
dos livros didáticos analisados refere-se ao trabalho no meio rural. Das 371 imagens estudadas, 
57 representam negros na lida do campo. 
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entretenimento. Jogadores e artistas de todas as categorias posam e desfilam 

pelas passarelas das celebridades, demarcando um lugar de destaque 

estereotipado, ainda que mais positivo. Assim como nos livros, há um lugar 

especial para os negros na festa (com destaque para o carnaval, desaguadouro 

de danças e manejos sensuais), a imprensa diária reserva 12% de espaço para 

negro-mestiços em seus cadernos de cultura e 9% nos de televisão. 

 Importância fulcral tem a sensualidade nesse tipo de representação. 

Negros e negras sempre foram tipificados como seres sensuais, o que fica 

patente, na exploração sexual de escravos e escravas pelos senhores de 

engenho, mesmo porque "A crioula sabe ser boazuda". Pereira e Gomes (2001) 

destacam que representações do "negão viril" e da "mulata quente" reificam os 

indivíduos, oferecendo-os como objeto de desejo e retirando deles toda a 

humanidade e possibilidade de ameaça. É sob esse tipo voluptuoso que as 

fotografias de jornais representam uma cantora de rap [FIG.14], a modelo quase 

nua ou o galã de TV que, segundo legenda, "é o bonitão que deixa a mulherada 

indócil" [FIG.15].8 Tudo feito sob medida, para o deleite do sinhô e da sinhá. 

Medida essa, aliás, minuciosamente analisada pelas mãos dos homens e 

mulheres que apalpam os corpos negros em feiras de comércio humano 

representadas pelos livros didáticos. 

 Também no esporte, o negro tem sua sensualidade representada 

[FIG.13]. Na agilidade de um atleta que dribla ou na virilidade do que disputa a 

bola, está em foco o corpo. É ele que está no centro das atenções, garantindo 

ao negro uma ponta de visibilidade despertadora de desejos. A maior expressão 

de representação do estereótipo do "bem sucedido" está nas editorias de 

esporte. Todos os 21 exemplares analisados trazem alguma imagem em que o 

negro desportista é retratado. Ali, ele é símbolo de força e vitória, afinal, na terra 

do futebol, Pelé é rei. Interessante constatar que o sucesso do negro seja, 

primordialmente, representado em atividades físicas. O negro joga bem demais. 

Todos os elogios são poucos para o rei; para os reis da bola em uma monarquia 

                                            
8 Publicada na p. E2 de Folha de S. Paulo 25 de junho de 2001. 
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instituída com o aval de brasileiros de todas as raças e classes que reverenciam 

jogadores, e a quem a imprensa reserva 32% de seu espaço desportivo. 

 

Que discurso é esse? 

 As imagens visuais sugerem modos de percepção do mundo e, assim, 

consolidam e recriam imaginários. Nesse sentido, nota-se a relevância dos 

discursos imagéticos, especialmente em uma época marcada pela estetização 

do cotidiano e pela proliferação de imagens.9 A iconografia não apenas 

representa a situação de negro-mestiços na sociedade, mas configura-se como 

um tipo de prática social que participa da construção dessa situação. 

 Vale destacar, ainda, que os discursos imagéticos dos jornais e dos livros 

didáticos de história não são apenas mais algumas falas sobre a realidade em 

um universo verborrágico tão plural e multifacetado. Esses são os discursos 

estampados em duas mídias detentoras de discursos autorizados10 ou 

competentes11. Ou seja, ambas possuem uma fala instituída, legitimada e 

naturalmente tomada como verdadeira. Como se não bastasse, ainda há de se 

citar que a imagem é uma forma fundamental de informação (e de formação) 

para grande parte da população do Brasil que não é leitora de textos. 

 O intenso fluxo imagético em que o personagem negro sofre, apanha, 

trabalha na roça ou exibe seu corpo sensual (re)atualiza significados construídos 

sócio-historicamente e como que sugere cristalizações que tipificam o negro em 

uma categoria de representação que não só não favorece a construção de uma 

auto-imagem positiva, como também não possibilita a emergência das 

singularidades dos sujeitos. 

 Não se deseja aqui defender que negros que sofrem ou que são pobres 

não devam ser representados em jornais impressos, mesmo porque, segundo 

                                            
9 Cf. Featherstone, 1995; Barthes, 1984; Debray, 1993; Maffesoli, 1995. 
10 Cf. Citelli, 1988. 
11 Cf. Chauí, 1981. 
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dados do IPEA12, 64% dos pobres e 69% dos indigentes do Brasil são negros. A 

grande questão a se pensar é a escassa visibilidade de contrapontos a esse tipo 

de representação. É a dificuldade de um estudante/leitor negro ter acesso a 

outras imagens que lhe possibilitem ter uma imagem mais positiva sobre si 

mesmo. É a falta de visibilidade de outras possibilidades discursivas.  

 

Possibilidades? 

 Se grande parte da "fala" dos jornais e dos livros apresenta um discurso 

tipificador e ligado ao "senso comum", não se pode perder de vista que há outros 

olhares também neles. Interessou-nos, assim, pinçar em nosso recorte empírico 

aquelas imagens que sinalizam a possibilidade de leituras questionadoras. 

 No decorrer de nossa "flânerie" iconográfica, encontramos fendas, por 

meio das quais é possível visualizar um outro Outro: não mais selvagem e 

"enquadrável" em tipos. A realidade transborda no jornal, deixando escorrer 

formas de representação bem distintas. Nessas brechas simbólicas, os negros 

se afirmam; dão-se a ver ao invés de serem vistos e se colocam na busca de um 

lugar para si.13 Essas representações conseguem arranhar aquela extensa 

representação negativa e acabam por ressignificá-la, ao demonstrar que o Outro 

não é só o que há de ruim. Seguindo os passos de Benjamin (1987), é possível 

vê-lo como um escrínio de beleza. 

 Um primeiro tipo de brecha simbólica que aparece na narrativa fotográfica 

dos jornais impressos diz respeito a situações de expressão, protesto, 

manifestação e reivindicação. Nessas imagens, eles galgam uma posição de 

destaque, propondo significados, manifestando-se contra o que consideram 

injusto ou realizando atos no intuito de mudar algo que lhes é maléfico. Bons 

exemplos disso são as fotografias que mostram as manifestações contra 

políticos (ACM e FHC), os trabalhadores em greve (policiais militares ou 

funcionários da BH-Trans), os "perueiros" que exigem o direito de trabalhar ou 

                                            
12 Apresentados em reportagem de Flávio Lobo na revista Carta Capital de 06 de fevereiro de 
2002. 
13 Sobre a distinção entre "ser visto" e "dar-se a ver" , ver Cunha, 2000. 
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os flagelados da seca que bloqueiam uma rodovia. Em alguns casos, o "grito" de 

protesto atinge a eloqüência. É o caso da foto que mostra um rapaz negro — 

André Guimarães, 21 anos — "crucificado" [FIG.16]. A legenda explica que a 

encenação é uma manifestação para a reserva de 50% das vagas de escolas 

estaduais. As cenas de protesto também aparecem, ainda que raramente, na 

narrativa dos livros didáticos. É o caso de Zumbi, homem ereto, altivo e que é 

apresentado como símbolo da resistência negra à escravidão [FIG.17]. Também 

é o caso da foto que retrata uma reunião do movimento negro. 

 Outro tipo de brecha simbólica encontrada em nossas pesquisas ocorre 

em algumas imagens que se referem à questão da cultura. Rituais, músicas e 

jogos sempre foram uma forma de construção e para solidificação de significados 

e identidades. Assim, nas fotografias de jornais também se vêem momentos em 

que a cultura é uma forma de valorização do negro, seja porque coloca o 

indivíduo em evidência, porque resgata tradições africanas ou porque serve de 

veículo para um protesto contra a ordem social. Esses são os casos de alguns 

cantores (dentre eles, MC’s do rap), dançarinos, atores ou da mãe-de-santo 

[FIG.18 e FIG.19]. Nos livros didáticos, esse tipo de brecha dá-se, sobretudo, 

através de imagens sobre o candomblé e sobre a capoeira: algumas ilustrações 

buscam representar tais eventos culturais não apenas no que têm de exótico ou 

corpóreo, mas como elementos repletos de significação. 

 Há, ainda, uma forma de fenda de significação que aparece em lugares 

formais de discussão pública ou representação política. As imagens dos líderes 

mundiais Nelson Mandela, Kofi Annan [FIG.20], Colin Powell e do deputado 

Damião Feliciano [FIG.21] representam essa categoria na narrativa jornalística. 

Nos livros didáticos, essa representação mais formal de um negro na cena 

pública poderia ser vista na já citada imagem sobre o movimento negro. 

 Um quarto tipo de brecha simbólica a ser mencionado são as ações 

sociais. Nessas imagens, o negro é autor de projetos ou trabalhos que 

beneficiam a sociedade. Seja em atos pontuais ou em propostas mais amplas, a 

idéia que se tem é de um negro atuante. Bom exemplo disso é uma foto que 

mostra uma cooperativa de costura que dá cursos de capacitação profissional 

na favela da Rocinha [FIG.22]. A belíssima foto mostra uma sala na qual sete 
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mulheres, cinco delas negras, costuram. Sorrisos generalizados demonstram o 

bom astral do ambiente. 

 Finalmente, tem-se o lampejo de singularidade que cintila em imagens 

que não representam categorias, mas indivíduos. Essas imagens são o exemplo 

mais claro de que é praticamente impossível tentar engessar sujeitos em formas 

estanques de representação. Eles escorrem dos tipos que lhes são impostos. 

Ali, os sujeitos são simplesmente sujeitos. Através de olhares, feições, sorrisos, 

cores, legendas, essas fotografias têm a riqueza (e essa é uma riqueza 

incomensurável!) de apresentar pessoas. Uma brecha que adquire grande 

importância, quando se tem em mente a história do negro brasileiro, tantas vezes 

visto como peça ou coisa. 

 Na narrativa imagética dos jornais, caso exemplar desse tipo de 

representação ocorre em uma foto que mostra, em meio a milhares de armas de 

fogo prestes a serem esmagadas por um trator, uma menina negra, de trança no 

cabelo, vestidinho amarelo e sandália cor-de-rosa [FIG.23]. Trata-se de Dandara 

Bastos Medaniel, de quatro anos. A rosa branca que traz às mãos, mais do que 

expressar a paz representada pelo momento, ressalta a singeleza da pequena 

Dandara. 

 Essas fendas de significação observadas em algumas imagens de jornais 

e livros didáticos conduziram-nos à formulação de uma nova pesquisa na qual 

agora trabalhamos: Um outro Outro no fotojornalismo: lampejos de cidadania. 

Faz-se essencial pensar a possibilidade de dissonâncias simbólicas que 

possibilitem o arranhar da freqüente representação negativa e tipificadora. Negro 

sofre. Porta de entrada de negro é pela cozinha. O negro joga bem demais! A 

crioula sabe ser boazuda. Fulano é preto, mas trabalha direitinho. Só preto dá 

conta do recado na roça. Ginga de negro é coisa de outro mundo. Preto é mais 

esperto pro crime. Ainda não é natural ouvir e ver isso? 
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O CORTE FOTOGRÁFICO E A REPRESENTAÇÃO DO TEMPO PELA 

IMAGEM FIXA 

Ronaldo Entler  

 

 Definimos com freqüência a fotografia como um recorte de tempo e 

espaço, mas essas variáveis têm merecido níveis desiguais de atenção em 

nossas reflexões. Enquanto o recorte espacial é claramente uma operação de 

seleção e transformação da realidade, o recorte temporal parece resultar num 

ato de anulação. Em outras palavras, enquanto as formas de representação do 

espaço precisam ser desvendadas, o tempo é esquecido pois é supostamente 

aquilo que se perde na fotografia. 

 De fato, é difícil perceber qualquer referência ao tempo fora de um fluxo e 

o instante é, por definição, aquilo que se opõe a esse fluxo. Jan Baetens 

(1998:232) vê no modo como o século XIX perseguiu a viabilização do 

instantâneo uma razão histórica para que o tempo tenha sido excluído do campo 

referencial da fotografia. Podemos retroceder um pouco mais e lembrar que as 

pesquisas que levaram à descoberta da fotografia constituíram, invariavelmente, 

uma busca pela estabilização e fixação da imagem. Se a sensibilidade da prata 

à luz já havia sido comprovada no século XVIII, a fotografia só pôde ser 

declarada "inventada" quando a transformação do material sensível foi 

controlada e interrompida. Percebemos, assim, que a linguagem da fotografia 

está ligada a sucessivas tentativas de anulação dos efeitos do tempo sobre a 

imagem. 

 Mas, além de tais questões sobre a "presença" do tempo na imagem, 

permanecem suas possibilidades de "representação". Aumont nos lembra que o 

espectador sempre carrega consigo um saber sobre a gênese de uma imagem. 

Conclui que, mesmo que a fotografia seja uma imagem não temporalizada, 

permanece atuante o conhecimento do espectador sobre o tempo, que pode 

então ser resgatado no processo de sua interpretação (Aumont, 1993:163-4). 

                                            
 Jornalista, Professor da Faculdade de Comunicação da FAAP e pós-doutorando no 
Departamento de Multimeios do IA-Unicamp. 



STUDIUM 18  31 

Partindo desse princípio, discutiremos a seguir três formas distintas de 

representação do tempo pela fotografia, que definiremos como tempo inscrito, 

tempo denegado e tempo decomposto. 

 

O tempo inscrito na imagem 

 Existe na fotografia a possibilidade pouco explorada de uma inscrição do 

movimento na imagem sob a forma de um "borrão", conforme o objeto se 

desloque com relação ao enquadramento selecionado durante a exposição. 

Esse tipo de inscrição do tempo, decorrente da transposição de uma duração 

sobre um espaço, resulta no que Arlindo Machado (1993) chamou de 

anamorfose cronotópica. Não temos aqui, como no cinema, uma inscrição do 

tempo no tempo, mas uma inscrição do tempo no espaço: dois segundos do 

movimento de um objeto podem ser percebidos no cinema como dois segundos 

de projeção; já na fotografia, esse mesmo movimento poderá aparecer, por 

exemplo, como dois centímetros sobre os quais um mesmo ponto do objeto se 

espalha. Por isso, Arlindo Machado considera precipitada a definição que 

observa na fotografia uma correspondência "ponto a ponto" com relação à 

realidade (Machado, 1984:44). 

 

William Klein. Metrô de Tokio, 1961 
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 O borrão demorou muito tempo para ser assimilado à linguagem 

fotográfica. Foi preciso esperar até o início do século XX para que esse tipo de 

inscrição do tempo aparecesse sistematicamente nos trabalhos de um autor. Foi 

Jacques-Henri Lartigue, talvez pela ingenuidade de alguém cuja carreira se inicia 

aos sete anos de idade, o primeiro a assumir e revelar o encanto por um mundo 

que nem sempre podia "congelar". Mas, ainda hoje, pode recair sobre fotógrafos 

de tendência documental como Robert Frank ou William Klein – que exploram 

os recursos da câmera com bastante flexibilidade, incluindo borrões de 

movimento – a acusação de uma atitude relapsa com relação à técnica.  

 Mesmo assim, o "efeito-borrão" resultou numa convenção para a 

representação do movimento que foi assimilada pela pintura e pelos quadrinhos. 

Muito se tem discutido também sobre o quanto algumas soluções 

impressionistas teriam sido emprestadas da fotografia e, de fato, é provável que 

a crescente exploração do traço indefinido como forma de representar o 

movimento na pintura da segunda metade do século XIX tenha recebido, no 

mínimo, o respaldo semântico da fotografia. 

 

 É fácil de entender que esse tipo de inscrição pode ser obtido não apenas 

pelo movimento do objeto, mas também da própria câmera. Com suas fotografias 

de corridas de automóvel, Lartigue tornou célebre uma possibilidade ainda mais 

Jacques-Henri Lartigue. Grande Prêmio do Automóvel Clube da França, 1912. 
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inusitada de inscrição do tempo na imagem, que combina esses dois 

movimentos. Para entender o resultado obtido por esse fotógrafo é preciso 

observar o funcionamento de certas câmeras: para garantir uma exposição muito 

curta, alguns obturadores abrem apenas uma fresta que varre o fotograma num 

determinado sentido. Isso significa que, a fração de segundo vista por uma 

extremidade do fotograma não é mesma vista pela extremidade oposta. No caso 

da foto de Lartigue, a exposição parcial do fotograma fez com que o carro se 

projetasse para frente na medida em que esta fresta avançou para a parte 

superior da película, pois a posição do carro mudou. Em contrapartida, o público 

se projetou para a direção oposta, pois o fotógrafo moveu a câmera na direção 

do carro, no momento da tomada. Isso nos mostra que uma imagem que já tem 

qualidades do chamado "instantâneo" pode, contraditoriamente, revelar 

diferentes instantes de um objeto, em seu modo particular de lidar com o tempo. 

 Podemos incluir nessa mesma categoria de representação algumas 

experiências de Picasso: com uma lanterna, o artista desenha no ar, deixando 

registrada na fotografia a trajetória da luz. O resultado é bastante inusitado 

porque sobrepõe à representação organizada pela câmera uma outra, criada 

pelo artista e invisível, a não ser como rastro captado pela fotografia. Processo 

semelhante é explorado por Evgen Bavcar, cego desde a infância, quando 

esculpe com a luz formas que capta através do tato: são carícias da luz, como 

sugere no título de algumas de suas obras. 

    

 

Evgen Bavcar, Túmulo de Van Gogh, 2000. Pablo Picasso. Desenho 
com luz, 1949. 
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O tempo denegado pela imagem 

 Com o instantâneo ou, antes dele, com a utilização da pose para simular 

a interrupção de um movimento, a fotografia se afirmou como um instrumento de 

"corte temporal". Segundo Dubois, esse corte tem algumas implicações: a) 

determina um modo sincrônico de construção da imagem: enquanto o pintor 

constrói sua obra ao longo de uma duração, o fotógrafo capta "tudo de uma vez", 

enquanto um "compõe" o outro efetivamente "corta"; b) perpetua o instante, mas 

o faz condenando-o à morte, porque o retira do tempo real e evolutivo para situá-

lo num "além a-crônico" e simbólico; c) apesar de tudo, faz desdobrar-se "um 

espaço que autoriza e até suscita um movimento interno", como se a revelação 

da imagem não resolvesse toda a "latência" da imagem, porque a imagem 

sugere a preparação (uma decalagem) anterior à tomada (Dubois, 1994:166-7). 

Analisaremos a seguir o papel simbólico dessa imobilização. 

 O instantâneo foi uma conquista técnica difundida ao final do século XIX. 

Por trás de sua busca há o respeito a um modelo que garante certo tipo de 

legibilidade à imagem, um modelo que tem uma longa tradição dentro da pintura 

e que prioriza a delimitação precisa do espaço ocupado pelos objetos 

representados. Já na pintura renascentista, percebemos que o realismo 

pretendido pelos artistas teve como efeito colateral uma perturbadora 

imobilidade da representação (cf. Gombrich,1993:228). Essa tradição sugere 

que a busca por uma "representação perfeita" do espaço passa inevitavelmente 

pela imobilização tanto da cena quanto do olho. A perspectiva depende de um 

alinhamento dos objetos, uma hierarquização que só pode ser conseguida com 

uma clara demarcação de suas relações topográficas. Isso exige a anulação do 

movimento e, assim, do tempo. O que o instantâneo fotográfico busca conquistar 

é, em outras palavras, aquela correspondência ponto a ponto, linha a linha, que 

o borrão coloca em questão. 

 Nem a pintura e nem a fotografia trazem em suas imagens qualquer 

analogia direta com o fluxo temporal da realidade. Mas sabemos bem que a 

analogia não é a única estratégia possível de representação. Carregamos 

conosco o conhecimento sobre a natureza da fotografia e daquilo que é 

fotografado, e isso basta para permitir o resgate de uma noção do tempo. 
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Imaginemos um salto congelado. O que 

vemos é apenas alguém parado no ar, 

mas se chamamos aquilo de "salto" é 

porque já deciframos o movimento, isto 

é, intuímos as etapas anteriores e 

posteriores àquela que foi registrada 

pela imagem fixa.  

 O modo abrupto e forçoso como 

o tempo é retirado de cena é uma ação 

que se trai, pois tal denegação acaba 

por constituir, ela mesma, uma forma 

de representação daquilo que foi 

ocultado. Se alguém diz que "tal coisa 

não existe", o ato de dizer já garante a 

referência e torna essa "tal coisa" existente, ainda que no âmbito do discurso. 

Além disso, a ênfase negativa pode resultar numa afirmação, como quando, sem 

ser perguntado, alguém exclama: "eu não fiz tal coisa!". É assim que a imagem 

representa o tempo ao interrompê-lo: permanece o sentido do movimento porque 

tal resultado está amparado por um conhecimento que nos leva invariavelmente 

a pensar no fluxo que foi ocultado. As teorias sobre a representação visual 

discutem com freqüência o espaço representado no extra-quadro, aquilo que se 

faz presente na interpretação da imagem, ainda que tenha sido excluído pelas 

bordas do enquadramento. De modo semelhante, referimo-nos aqui a uma 

representação através de um extra-instante, a reconstituição dos tempos 

excluídos da imagem. 

 Antes do instantâneo, e dentro de sua herança pictórica, a fotografia 

adotou estratégias idealizadoras para passar do mundo em movimento à 

imagem estática: a seleção de momentos exemplares e simbólicos dos objetos 

e personagens que, reunidos, davam à imagem um certo efeito retórico, 

evidenciando o papel desempenhado por cada um desses elementos. O 

instantâneo parece então livrar a imagem dessa carga simbólica trazida pela 

pose e pelos arranjos cenográficos, buscando trocar a capacidade discursiva da 

imagem pela espontaneidade da captação. Mas o instantâneo se desenvolveu a 

Philippe Halsman. Halsman e Marilyn Monroe 
(Jump Book), 1959. 
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partir de seus próprios códigos: 

admiramos um movimento congelado 

porque ele nos permite ver em detalhes 

a posição do sujeito, sua anatomia, sua 

relação com outros objetos e com o 

espaço. Mas também porque faz tudo 

isso sem destruir o sentido do 

movimento. Lembremos da célebre 

fotografia de Robert Capa, de 1936,  

que mostra o momento em que um soldado republicano espanhol é derrubado 

por um tiro. Se, por um lado, a imagem é impactante porque prolonga diante do 

nosso olhar o doloroso momento da morte, por outro, não deixa de nos informar 

sua ação: a de um soldado que percorre o campo de batalha e que, logo em 

seguida, desabará sobre o solo. O instante continua, portanto, sendo um instante 

exemplar, expressivo, um instante-síntese de um movimento que não poderá 

esconder totalmente, mesmo que não o contenha.  

 Por mais subjetivos que sejam os parâmetros, há uma escala de valores 

entre os instantes. Há um instante mais denso que Aumont chamou de instante 

pregnante (1993:231). Vemos isso também em Cartier-Bresson quando busca 

aquilo que chamou de "momento decisivo", aquele que é bem resolvido do ponto 

de vista plástico, semântico ou ambos. 

 É certo que há também o instante casual, o instante dos gestos e 

movimentos que não se explicam, que não são exemplares, tampouco são belos 

ou bem acabados. Já podemos reconhecer também uma linguagem que se volta 

para esse instante banal, que simplesmente nos lembra de quantos outros 

instantes é feito um movimento, todos eles recalcados num "inconsciente ótico" 

que a fotografia pôde revelar (Benjamin, 1994, p.94). De fato, a fotografia 

aprendeu a aceitar o gesto cotidiano e pouco eloqüente como seu tema 

privilegiado, mas é interessante perceber como é difícil escapar à codificação. 

Muitas vezes, os fotógrafos nos pedem que façamos uma expressão natural, e 

percebemos que o realismo pretendido por essa ação continua sendo uma 

construção, um diálogo com alguma tradição da arte mais do que com o real. 

Robert Capa. Guerra civil espanhola, 1936. 
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O tempo decomposto pela imagem 

 A fotografia absorveu também da tradição pictórica um modelo de 

exibição constituído por imagens isoladas. Temos tendência a ver cada 

fotografia como um universo autônomo, ainda que faça parte de uma série, de 

um livro, de uma exposição. Mas, enquanto uma pintura é construída a partir de 

uma sucessão de gestos que se somam e se corrigem, a fotografia deve se 

resolver numa única ação: o clique. É claro que, assim como o pintor realiza 

estudos e esboços para chegar à sua obra acabada, o fotógrafo também tem a 

chance de realizar várias tomadas de uma cena para, posteriormente, escolher 

aquela que julgará bem sucedida. Mas a origem técnica da fotografia tende a 

caracterizar seu processo de criação como um exercício de precisão. E não é 

rara a comparação entre o trabalho do fotógrafo e o do atirador: a eficiência 

dessas atividades está claramente associada à capacidade de acertar o alvo 

com uma economia de recursos, isto é, um único disparo. Vemos que a fotografia 

tende a anular o fluxo do tempo não só em suas representações, mas também 

no próprio ato de criação da imagem. 

 Isso é, sobretudo, uma mitologia construída em torno dos grandes 

mestres. Na prática, não há muitas razões para que um fotógrafo evite cercar um 

universo de possibilidades, como se os esboços de um artista diminuíssem o 

valor de seus resultados. Temos aprendido – mais lentamente do que 

deveríamos – a pensar a criação fotográfica não como um golpe, mas como um 

processo que se constrói em etapas, e que envolve uma série de escolhas, os 

equipamentos e materiais, os enquadramentos e instantes e, finalmente, as 

imagens que serão editadas, ampliadas e exibidas ao público. Com isso, ganha 

força a noção de ensaio, que pode às vezes ser entendida literalmente como 

revelação de um processo de pesquisa, ou seja, das questões levantadas em 

torno de um tema, e que já não precisam ser ocultadas. O resultado é uma obra 

que explicita um percurso e, portanto, a duração de um olhar, e aqui o tempo se 

faz representar através de sua decomposição numa série de imagens estáticas. 

 Tal possibilidade remonta às experiências cronofotográficas de Eadweard 

Muybridge e Etienne-Jules Marey, realizadas a partir dos anos 80 do século XIX. 

Mas a estruturação seqüencial de imagens está também na base de quase todas 
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experiências com narrativas visuais, incluindo aí a pintura, o cinema e os 

quadrinhos. A fotografia soube também explorar a decomposição do tempo em 

seqüências para constituir narrativas. Nesse campo, o autor mais consagrado é 

Duane Michals, com séries minimalistas que não necessariamente pretendem 

contar uma história mas, às vezes, apenas narrar uma ação corriqueira e 

acidental. 

    

    

     

 Como aprofundamento das possibilidades da narrativa fotográfica, Jan 

Baetens destaca o gênero emergente do foto-romance como uma nova forma de 

exploração de um espaço tradicional, o livro, mas agora não apenas como mero 

receptáculo de obras cujo valor independe do seu modo de apresentação nesse 

Duane Michals. Duane Michals. Encontro Fortuito, 1970. 
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suporte. Como implicação mais importante, o autor destaca a ruptura com a 

tradição teórica que relaciona invariavelmente o signo fotográfico ao passado. 

 Em A Câmara Clara, Barthes sugere que tudo o que uma fotografia é 

capaz de dizer é que "Isso é isso" (Barthes, 1984:14). Mas corrige o tempo verbal 

e recoloca: "Isso foi" (Barthes, 1984:115). Já o foto-romance, por sua forma de 

estruturação e por sua veia ficcional, liberta a fotografia de seu elo com o 

momento inaugural do registro, e destaca o presente do deslocamento do olhar 

sobre as páginas do livro, através do qual o sentido da narrativa vai se 

construindo (Baetens, 1998:239-240). 

 Vale destacar ainda um outro 

tipo de experiência que não toca 

propriamente nas intenções narrativas, 

mas que também sugere a passagem 

de tempo através da fragmentação de 

um percurso num conjunto de imagens: 

os mosaicos fotográficos realizados por 

David Hockney. Desde os anos 80, 

esse artista exibe cenas "metralhadas" 

por uma câmera e recompostas 

posteriormente num quebra-cabeça de 

imagens, sem qualquer tentativa de 

esconder as deficiências dos encaixes 

que realiza. A passagem de tempo se 

revela em pequenos deslocamentos dos personagens fotografados, mas 

também – e de forma um tanto mais perturbadora – no deslocamento do próprio 

fotógrafo, resultando numa perspectiva "multiocular" (em contraponto à vocação 

uniocular da fotografia). A transformação mais significativa que se percebe é, 

portanto, não a do objeto fotografado, mas o deslocamento do ponto de vista do 

fotógrafo ao longo de uma certa duração de tempo. Assim como no caso das 

narrativas fotográficas e ensaios, Hockney rompe também com a noção de 

criação fotográfica como "golpe".  

 

David Hockney. Retrato da mãe do artista, 
1985. 
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Apontamento de outros tempos 

 Numa perspectiva muito diferente, podemos ainda considerar a relação 

entre o tempo e a fotografia a partir da duração do olhar que é dedicado à 

imagem. Certamente vale para a fotografia algo que Hockney observa com 

relação à pintura: "o filme e o vídeo trazem seu tempo a nós; nós levamos nosso 

tempo à pintura – é uma profunda diferença que não se perderá" (Hockney, 

2001:198). Como um discurso que não impõe sua própria duração, a fotografia 

se abre para um tempo que será ditado pelo olhar, condensando sobre a 

superfície imóvel toda sua duração. 

 Benjamin cita um comentário feito pelo pintor Emil Orlik, a respeito das 

longas exposições exigidas pelos primeiros retratos: "a síntese da expressão, 

obtida à força pela longa imobilidade do modelo, é a principal razão pela qual 

essas imagens (...) evocam no observador uma observação mais persistente e 

mais durável que as produzidas pelas fotografias modernas" (Benjamin, 

1994:96). Poderíamos então adaptar o modo poético como Orlik explica a 

expressividade dessas primeiras imagens: num mundo marcado por uma 

constante aceleração de todas as coisas, e por relações sempre efêmeras, a 

possibilidade de deter o olhar sobre uma imagem representa a chance de 

imprimir sobre ela uma certa dose de desejos e sentimentos, que ligará o sujeito 

à imagem de uma forma intensa e, talvez, definitiva. Trata-se de substituir a 

velocidade (uma porção de espaço percorrido numa porção de tempo) pela 

densidade (uma porção de tempo condensada naquela porção de espaço). 
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IMAGEM FOTOGRÁFICA E TEMPORALIDADE SOCIAL 1 

Marcelo Henrique Leite 2 

 

Introdução 

 Os acontecimentos terroristas ocorridos com um trem na Espanha, em 

março de 2004, foram o estopim de uma série de manifestações em todo o 

mundo sobre o terrorismo internacional e suscitaram questões diversas, 

inclusive sobre a continuidade da permanência das tropas internacionais no 

Iraque. Mas, alguns detalhes do atentado ficaram circunscritos ao domínio dos 

editores e profissionais dos maiores jornais do mundo. A maioria da imprensa 

internacional usou uma imagem, fornecida pela agência Reuters, dos destroços 

do trem espanhol. Porém, um detalhe que chamava a atenção nessa fotografia 

era uma pequena parte que se caracterizou como restos de um membro inferior 

do corpo humano encontrado a alguns metros de distância dos destroços do 

trem. Por todo o mundo, essa mesma fotografia teve uma rápida e sutil 

manipulação a fim de se encobrir, ou até mesmo excluir, esse fragmento, 

buscando, com isso, não chocar os leitores. Os jornais The Times, Gazet Van 

Antwerpen e The telegraph, entre outros, preferiram excluir o referido detalhe. O 

jornal The Guardian preferiu mudar a cor da parte do corpo para cinza, a fim de 

ser menos perceptível e 

identificável. Já os 

jornais The Washington 

Post, Daily News, El 

Pais (Espanha) e Folha 

de S. Paulo (Brasil) 

optaram por deixar a 

imagem intacta.  

                                            
1 Trabalho apresentado ao NP-20 - Fotografia: comunicação e cultura no IV Encontro dos 
Núcleos de Pesquisa - XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Porto Alegre, 
PUC-RS, 2004. 
2 Mestrando junto ao Programa de Pós-Graduação, na área de Comunicação e Estética do 
Audiovisual, Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA/USP. 
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 Essa imagem fotográfica suscitou discussões nos principais jornais do 

mundo sobre a ética nos meios de comunicação em tempos em que os editores 

de imagens digitais fotográficas podem alterar substancialmente e muito 

rapidamente seu sentido e valor. Decorrem daí nossas próprias indagações 

sobre o fato, no objetivo de consolidar um entendimento de quais foram os novos 

significados trazidos pela omissão, ou não, do detalhe e de como interpretar o 

lugar da imagem no contexto político-cultural. O tempo social globalizado de 

distribuição de conteúdos mediáticos corresponde ao mesmo tempo social 

(recepção-consumo)? A alteração do detalhe da fotografia rompe culturalmente 

com a sua globalização, já que estruturalmente sua maior parte (80%) manteve-

se inalterada? 

    

 É nesse contexto de discussão sobre as múltiplas possibilidades da 

imagem, da mídia, do tempo e da cultura na atualidade que fica nossa proposta 

de figurar e especular sobre o papel da fotografia digital na contemporaneidade, 

como espaço de construção de realidades, entendendo a atualidade das 

discussões sobre as imagens como construtoras desse entendimento. 

 

Flusser e Baudrillard 

 Neste contexto de multiplicidade de imagens e de filosofias, dois teóricos 

são marcos no entendimento do papel de ambas como construtoras de um novo 

mundo globalizado. O primeiro, Vilém Flusser, especula sobre uma futura 
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filosofia da fotografia em tempos em que a imagem técnica3 torna-se onipresente 

e, do outro lado, o francês Jean Baudrillard indaga com a filosofia da imagem-

simulação como construtora de um nova realidade. Essa escolha está na 

perspectiva de indicar as possibilidades do entendimento da imagem e da 

compreensão do tempo, nesse contexto de globalização. 

 Para Flusser: 

"as imagens são superfícies que pretendem algo. Na maioria dos 
casos, algo que se encontra lá fora no espaço e no tempo. As imagens 
são, portanto, resultado do esforço de se abstrair duas das quatro 
dimensões de espaço-tempo, para que se conserve apenas a 
dimensão do plano. Devem sua origem à capacidade de abstração 
específica que podemos chamar de imaginação." (Flusser 2002: 7) 

 Nessa mesma linha, ele nos fala sobre a imaginação: "imaginação é a 

capacidade de codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e 

decodificar as mensagens assim codificadas. Imaginação é a capacidade de 

fazer e decifrar imagens." (Flusser 2002: 7). A imagem, portanto, seria nossa 

capacidade de imaginar, criar e decodificar o mundo à nossa volta, daí sua 

importância na caracterização da atualidade como construtora do conhecer, do 

saber, do prazer, da vida etc. 

 Entretanto, ao representar o mundo em seus mais diversos olhares, as 

imagens exercem o papel de mediadoras entre nós e o mundo, como se fossem 

mapas de um território, e essa mediação está cada vez mais por fazer do mapa 

um espaço mais importante do que o território em si. Flusser já alertava para 

essa proposição ao indagar sobre as imagens: "Imagens têm o propósito de 

representar o mundo. Mas ao fazê-lo, interpõem-se entre o mundo e o homem. 

Seu propósito é serem mapas do mundo, mas passaram a ser biombos." (Flusser 

2002: 9) 

 Flusser, ainda, nos esclarece sobre o papel atual da imagem: 

"Aparentemente, pois, imagem e mundo se encontram no mesmo nível 
do real (...) a imagem parece não ser o símbolo e não precisa de 
deciframento (...) O caráter aparentemente não simbólico, objetivo, das 
imagens técnicas faz com que seu observador as olhe como se fossem 
janelas, e não imagens." (Flusser 2002: 14) 

                                            
3 Imagem técnica= Imagem produzida por aparelho (Flusser 2002: 78) 
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 Na conclusão do seu primeiro capítulo, Flusser resume o entendimento 

proposto até aqui: 

"Ou seja, as imagens técnicas (e, em primeiro lugar, a fotografia) 
deviam construir denominador comum entre o conhecimento científico, 
experiência artística e vivência política de todos os dias. Toda imagem 
técnica deveria ser, simultaneamente conhecimento (verdade), 
vivência (beleza) e modelo de comportamento (bondade). Na 
realidade, porém, a revolução das imagens técnicas tomou rumos 
diferentes: ela não torna visível o conhecimento científico, mas o 
falseiam; não reintroduzem as imagens tradicionais, mas as 
substituem; não torna visível a magia subliminar, mas a substituem por 
outra. Nesse sentido, as imagens técnicas passam a ser "falsas", 
"feias" e "ruins", além de não terem sido capazes de reunificar a cultura, 
mas apenas fundir a sociedade em massa amorfa." (Flusser 2002: 18) 

 E é nesse processo geral de alterações e manipulações, seja para 

sensibilizar ou para esconder um detalhe fotográfico, que a imagem, hoje, 

processa um efeito mágico sobre a vida, principalmente as imagens fotográficas 

digitais. Assim, as imagens técnicas fotográficas digitais onipresentes em nossas 

vidas invertem sua proposta inicial de representar e passam a construir novos 

mundos. Sendo assim, nossa capacidade de imaginação torna-se alucinação 

(estamos entre biombos) e o homem fica incapaz de poder decifrá-las, isto é, 

decompor, como nas palavras de Flusser, as dimensões perdidas no ato de 

registrar a imagem fotográfica. 

 Essa abordagem sobre o papel da imagem técnica na atualidade e suas 

conseqüências frente à cultura são as intersecções que ligam os postulados 

iniciais de Flusser com as pesquisas filosóficas de Baudrillard. Para este, a 

abstração, conforme suas palavras adiante, já não é a do mapa, do duplo, do 

espelho ou do conceito: 

"A simulação já não é a simulação de um território, de um ser 
referencial de uma substância. É a geração pelos modelos de um real 
sem origem nem realidade: hiper-real. O território já não precede o 
mapa, nem lhe sobrevive. É agora o mapa que precede o território - 
precessão dos simulacros." (Baudrillard 1981: 8) 

 Neste mesmo ponto de encontro, Baudrillard considera que esse feito foi 

obtido através da proliferação desenfreada de imagens publicitárias na 

sociedade capitalista atual. Ele afirma que todas as formas atuais de atividades 

(economia, guerra, mídia, terror, violência, jornais, Internet, vídeos etc.) tendem 

para a forma publicitária de expressão. Nesse contexto, a imagem publicitária 
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impôs-se a todas as outras formas de linguagem, fazendo até das imagens 

jornalísticas imagens de publicidade. Caracteriza-se aqui, tanto em Flusser 

quanto em Baudrillard, a dimensão de superioridade da simulação do mapa 

frente ao território. 

 Nessa perspectiva, a parte da imagem retirada ou adulterada pelos 

editores, no caso fotojornalístico aqui sendo analisado, passa a ser uma ponte 

para se avaliar e questionar o seu real valor frente ao contexto de terror no qual 

ela estava inserida. Sua adulteração e ou substituição, geram, igualmente, 

questionamentos sobre o papel das imagens como construtoras de realidades 

mais ou menos chocantes. 

 Toda essa construção tem como pedra angular a capacidade que a 

sociedade atual tem de criar e processar imagens a uma velocidade cada vez 

mais alta, fato hoje fundamental, se lembrarmos que há até bem pouco tempo, 

para se fazer uma fotografia era preciso uma quantidade relativamente bem 

maior de tempo entre a captação e sua distribuição visual. Esse tempo é hoje 

cada vez mais reduzido graças aos avanços das novas tecnologias digitais de 

captação, tratamento e distribuição de imagens fotográficas. Novamente, é 

nesse contexto que os entrecruzamentos das filosofias de Flusser e Baudrillard, 

ao distinguirem a relação da predominância do mapa simulado sobre o território, 

encontram um elo em comum na perspectiva do entendimento da imagem e do 

tempo como fatores culturais para a construção e a assimilação dessas imagens 

pelas sociedades atuais. 

 A perspectiva filosófica de Flusser busca, inicialmente, denunciar a 

possibilidade do fotógrafo tornar-se um funcionário do equipamento, o que ele 

chama de "caixa-preta", na tentativa de romper com a automatização cada vez 

maior dos equipamentos ao processar as informações. Para ele, o futuro da 

fotografia está na capacidade humana de ainda poder construir os mapas dos 

territórios e também intervir de forma presente nos processos de elaboração da 

imagem. 

 Do outro lado, a filosofia de Baudrillard fala-nos da perda de referencial 

trazida pelas imagens simuladas no contexto da sociedade atual. Em um texto 
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publicado no Caderno Mais do Jornal Folha de S. Paulo, sobre o debate a 

respeito do estatuto ambíguo do fotojornalismo, Baudrillard assim se refere a 

essa ruptura com a realidade através da simulação: 

"A partir do momento em que vivemos no tempo real, em que os 
acontecimentos desfilam como num "traveling" o tempo de reflexão 
sofre um curto circuito. A tela quebrou a distância entre o 
acontecimento o fato e a percepção (...) Com isso, comete-se uma 
violência com essas imagens de violência. Acreditar que as imagens 
possam testemunhar uma realidade é nutrir uma ilusão. A informação 
é uma zona fria que se recebe como tal. A imagem é uma 
representação além do real. É um objeto precioso quando nos damos 
conta desse déficit de realidade, quando é ao mesmo tempo presença 

e ausência." 4 

 Tanto Baudrillard quanto Flusser compreendem, mesmo que de forma 

indireta, o papel do tempo e da cultura na construção da imagem da sociedade 

atual. Assim, atente-se que para Flusser estamos perdendo nossa capacidade, 

através da imagem técnica, de recodificar o tempo e o espaço abstraídos pelo 

processo de criação dessas. Nossa imaginação torna-se, então, alucinação 

frente a essa sociedade de simulação onde imagem e mundo se encontram no 

mesmo nível do real. Assim, a função da imagem técnica é a de emancipar a 

sociedade da necessidade de pensar conceitualmente. Já para Baudrillard essa 

emancipação tornou-se escravidão das simulações, na qual não podemos mais, 

devido ao curto-circuito entre o fato e sua percepção, termos o entendimento 

sobre esse. Tal crise decorre da caracterização do tempo como fator primordial 

na capacidade cognitiva de absorção e interpretação das informações visuais. É 

clássico o exemplo das mensagens subliminares como forma de sensibilização 

através de rápidas inserções. 

 Outros teóricos corroboram a questão do tempo como principal 

componente para o conhecimento. Kant postula que não há conhecimento sem 

o entendimento a priori da relação espaço-temporal, enquanto que para Piaget 

a criança só tem um conceito seguro em relação ao seu próprio corpo no espaço 

a partir do momento em que entende o tempo, e em decorrência, a velocidade, 

para só assim ter a capacidade de reconhecer a ela e aos objetos como 

                                            
4 Jornal Folha de S.Paulo, Caderno Mais,  O outro lado da matéria-prima da dor (trad. "Le 
Monde"), p. 3, 02 novembro de 2003. 
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entidades singulares.5 Carlos Pernisa Júnior, em seu texto sobre imagem, 

velocidade e viagem, também identifica o papel preponderante do tempo na 

construção da imagem e da percepção sobre esta. 

"A imagem é uma chave para se entender um pouco melhor a 
sociedade contemporânea... não procuramos fazer sua apologia e, de 
certa maneira, condenando mais seu uso do que sua natureza em si 
(...) É a tentativa de observar como a percepção humana se altera com 
o desenvolvimento de uma cultura baseada em alguns valores que se 
poderiam chamar de velozes. Toda a questão da informação passa por 
este sistema e principalmente o aparecimento e o aperfeiçoamento dos 
meios audiovisuais vão trazer uma série de conseqüências para 
aqueles que deles utilizam. Toda essa preocupação com um mundo 
veloz passa a atmosfera de uma sociedade que percebe as coisas de 
um modo bastante peculiar. Ao mesmo tempo dá também a idéia de 
como tudo anda mais rápido a partir de um contato com uma sociedade 
em que a aceleração e a própria comunicação de massa já antigiram 
um estágio mais avançado (...)." (PERNISA 1999: 143-156) 

 Sendo assim, esse autor dá importantes pistas sobre o papel da imagem, 

do tempo e da sua aceleração como construtoras de uma nova cultura na 

sociedade atual. 

 As indagações sobre a atualidade das sociedades contemporâneas, 

trazidas por Flusser e Baudrillard, são espaços teóricos que possibilitam o 

entendimento da globalização como forma de massificação e simulação, 

situações estas possibilitadas pela economia global, seja no que tange ao 

consumo, seja na mídia e na publicidade. A leitura no sentido de que quase a 

totalidade dos meios de comunicação usou, em princípio, a mesma fotografia do 

atentado ao trem espanhol, reflete o caráter globalizado com que a mídia trata 

as informações hoje em conformidade com os postulados de Flusser e 

Baudrillard sobre o consumo massificado da informação. 

 Porém, conforme abordado nas questões inicialmente aqui colocadas, 

qual o poder que o detalhe fotográfico trouxe à imagem e a sua conseqüente 

utilização ou não, no contexto acima exposto? Haveríamos de pensar que, 

apesar de ter a maior parte da fotografia (80%) globalizada, isto é, não alterada, 

houve na mesma foto um outro contexto, o dos (20%) do detalhe que não só 

                                            
5 Para um maior entendimento ver: OLIVEIRA, Silvério da Costa, Kant & Piaget - inter-relações 
entre duas teorias do conhecimento, cap.2 - tempo e espaço, Londrina, Ed. Eduel, 2004. 
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suscitaram as discussões sobre seu conteúdo como também a presente 

reflexão. 

 As considerações teóricas apontadas por Flusser e Baudrillard parecem 

enfraquecidas quando entendemos a sutileza do detalhe (os referidos 20%) em 

romper com uma cadeia de aspectos massificados das mídias e da cultura na 

atualidade. Diante disso, há de se considerar a existência de outros fatores 

envolvidos nesse contexto que não só o caráter de globalização ou massificação 

da informação através da fotografia. Nesse sentido, as teorias que abrangem de 

uma forma mais completa e complexa a imagem, a mídia e a cultura são 

possíveis caminhos, tanto na perspectiva de se entender a importância do 

detalhe e dos questionamentos derivados, quanto para romper com o modelo 

fechado do simulacro baudrillardiano. 

 

Estudos Culturais 

 As abordagens mais abrangentes e holísticas trazidas pelos estudos 

culturais são espaços de possibilidades teóricas de se entender os novos 

sistemas de significados que estão em jogo na globalização e na cultura da 

sociedade da informação, além de revelarem-se, como já abordamos, um 

caminho de ampliação do espaço teórico frente ao pragmatismo de outros 

paradigmas aqui levantados. 

 Neste contexto dos Estudos Culturais, Jesús Martín-Barbero, teórico que 

desenvolve pesquisa sobre os meios de comunicação, estuda o consumo e as 

identidades dos grupos sociais como novos espaços de recepção mediáticos. 

Seus trabalhos buscam entender os complexos sistemas de significados dos 

meios de comunicação e de sua recepção no contexto dos países latino-

americanos. 

 Para Martín-Barbero, não se trata mais de medir os efeitos produzidos 

pelos meios de comunicação e suas imagens sobre as pessoas, e sim construir 

uma análise mais integral do consumo pelos diversos segmentos, entendendo-

os como "conjunto de processos de apropriação de produtos" (Martín-Barbero 
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1997 :290). Nesse mesmo contexto, ele esclarece sobre os novos modos de 

consumo: 

" Não estamos nem no terreno da tão combatida "compulsão 
consumista" nem no repertório de atitudes e gostos recolhidos e 
classificados pelas pesquisas de mercado, mas tampouco no vago 
mundo da simulação e do simulacro baudrillardiano." (Martín-Barbero 
1997: 290) 

 Na perspectiva de estudarmos o detalhe da fotografia e seus significados 

frente ao contexto global da foto, há em Martín-Barbero uma informação de 

Beatriz Sarlo, sobre Hans-Robert Jauss: 

"propondo uma abordagem dos diversos leitores sociais possíveis. Se 
entendermos por leitura "a atividade por meio dos quais os significados 
são organizados num sentido", resulta que na leitura - como consumo 
- não existe apenas reprodução, mas também produção, uma produção 
que questiona a centralidade atribuída ao texto-rei e a mensagem 
entendida como lugar da verdade que circula na comunicação." 
(Martín-Barbero 1997: 291) 

 Sendo assim, ao avaliarmos a importância do detalhe fotográfico sob essa 

ótica podemos perceber o caráter organizacional, que o contexto de leitura da 

fotografia faz-se perpassando os diversos sentidos culturais - sentidos os quais 

cada cultura, no ato de possuir o material fotográfico, redefine a partir do seu 

complexo contexto cultural de recepção. O consumo, seja ele material ou 

simbólico, passa, assim, a não ser apenas de reprodução de formas homólogas, 

como queria Baudrillard e inicialmente questionado por Flusser, mas é um lugar 

de produção de sentidos, e que não se restringe somente à posse ou ao uso dos 

objetos e sensações, mas à forma com que é formatado cultural e socialmente. 

Assim, rompe-se com a cadeia de simulacro imposta por Baudrillard ao tratar a 

cultura e os meios de comunicação sob os modelos de mediação e recepção 

trazidos pelos Estudos Culturais. Também, divergindo de Baudrillard, Martín-

Barbero busca abandonar o mediacentrismo, já que o sistema de mídia está 

perdendo sua especificidade.  Este está se tornando cada vez mais integrante 

de outros sistemas de maior envergadura como, por exemplo, o político, o social, 

o cultural, o econômico etc. 

 Todo o contexto abordado por Martín-Barbero passa a ter no conceito de 

mediação o espaço de delimitação e configuração da materialidade social, da 

expressividade e da hegemonia cultural. Tal hegemonia é entendida como 
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espaço de confronto, de relações de forças dentro de um sistema no qual grupos 

passam a ser preponderantes, mas não exclusivos. Ele também propõe os três 

lugares básicos para essas mediações: a cotidianidade familiar, a temporalidade 

social e a competência cultural. A cotidianidade familiar é um dos conceitos 

básicos para o entendimento dos estudos de Martín-Barbero, porém, neste 

nosso contexto os que mais nos interessam são: a temporalidade social e a 

competência cultural na perspectiva do entendimento do tempo e da cultura 

como espaços de mediação na caracterização das diversas utilizações dadas à 

fotografia em questão. 

 O tempo social tem uma contextualidade histórica. Na atualidade da 

sociedade capitalista e industrial, o tempo é sempre um componente vital e muito 

valorizado pelo capital, sendo esse mesmo capital que mede, planifica e o 

calcula na produção. Esse contexto ao qual nos referimos é a visão construída 

pelo que chamamos de tempo cronológico, ou o tempo do relógio. É através dele 

que o capital tem mediado a força de trabalho de forma mais organizada e 

racional. Lembramos que, anteriormente ao sistema de tempo introduzido pela 

invenção do relógio, estavam em operação as forças de trabalho dos artesões 

em pequenas oficinas domésticas. Porém, essa perspectiva de produção 

artesanal era mais condizente com uma outra formatação do tempo, mais cíclica 

e em conformidade com a sucessão das estações climáticas. Esse sistema foi 

paulatinamente sendo transformado pela mudança do caráter artesanal para o 

operariado urbano e fabril, remunerado por horas ou dias trabalhados. Essa 

estrutura configurou-se no que podemos chamar de tempo cronológico e 

universal imposto pelo capital e pelo contexto urbano como forma de controle da 

produção. 6 

 Porém, essa forma de se pensar o tempo começa a conviver com uma 

visão temporal mais diversificada, isto é, uma cotidianidade que começa e acaba 

para recomeçar novamente, ou um tempo não feito de unidades contábeis, ou 

cíclicas, mas de fragmentos de tempos. Bergson, Heidegger, entre outros, 

                                            
6 Para um maior entendimento sobre  tempos vide: DOCTORS, Marcio. (org.) Tempo dos tempos. 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2003 e ROSSI, Vera Lúcia Sabongi de. e ZAMBONI, Ernesta. 
(orgs.). Quanto tempo o tempo tem. Campinas, Alínea, 2003. PIETTRE, Bernard. Filosofia e 
ciência do tempo. Trad. Maria Antonia Pires de Carvalho Figueiredo, Bauru, Ed. EDUSC, 1997. 
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introduzem o conceito de temporalidade nas questões relativas ao tempo nas 

sociedades capitalistas modernas. Para eles, o conceito de tempo cronológico 

deu lugar ao conceito de temporalidade aplicado na forma de sua apropriação 

por pessoas, culturas, sociedades etc., isto é, há um contexto de mediação com 

aquele tempo historicamente apontado como universal e introduzido pelo capital. 

Essa apropriação do caráter de temporalidade também está presente nos 

estudos de Martín-Barbero, sinalizando a importância da recepção mediática e 

de seu contexto histórico-cultural na forma de se apropriar de forma diversificada 

tanto da imagem quanto dos modos e gêneros com que ela se realiza na 

indústria cultural contemporânea. 

 

Conclusões 

 Diante do entendimento dos conceitos sobre tempo e temporalidade 

acima expostos, podemos obter indicadores na elucidação das questões 

propostas no início deste texto, sobre o tempo social globalizado e o tempo social 

da recepção-consumo, trazidas pelo exemplo da fotografia do atentado na 

Espanha e o contexto de sua utilização por diversos jornais. Essa busca vem 

ainda na direção do entendimento do tempo como uma das formas de articulação 

de poder conforme Foucault: "O poder se articula diretamente sobre o tempo." 

(Martín-Barbero 1997: 296). Assim, o tempo torna-se um valor de extrema 

significação nesta trama de diversidade cultural, dado que o tempo social da 

produção da imagem tem dimensão de poder que não se esgota na sua própria 

produção, manipulação e estandardização pelos medias, mas tem sua fonte de 

poder igualmente ampla e até muitas vezes superior na diversidade dos 

significados da temporalidade social dos receptores. Este aspecto fica evidente 

na própria caracterização do lugar do detalhe fotográfico frente aos seus 

contextos mais amplos. O fotojornalismo se tem em si a dimensão necessária do 

tempo técnico de sua produção tem também em si sua validade e significação 

social, baseados na pluralidade e na diversidade com que consegue lidar nos 

setores onde atua, ou a temporalidade social e cultural. 
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 Reafirme-se, mais uma vez, o entendimento de que num primeiro 

momento a imagem fotográfica passou por características e processos que 

poderíamos chamar de globalizados, isto é, a fotografia foi obtida de uma 

agência internacional de notícias (Reuters) e sua utilização foi quase que 

unânime em todo o mundo. Como já abordamos, é neste contexto que a 

massificação, o agenciamento, o consumo e a simulação propostos por Flusser 

e Baudrillard estariam, em princípio, a contento desse primeiro momento de 

produção. Também, podemos caracterizá-lo como um tempo único imposto 

pelos meios de comunicação na perspectiva de uma principal imagem de capa 

para retratar o atentado. Sendo assim, haveria o pressuposto de um eventual 

tempo unificado pelos medias na caracterização possível do consumo da 

imagem fotográfica pela sociedade atual, tempo esse feito na visibilidade da 

unificação imagética, como se fosse possível perpassar a diversidade social nos 

sentidos da mesma produção imagética. 

 Num segundo momento, consideramos o restante da imagem fotográfica 

como objeto mais importante de nossa reflexão na percepção de seu caráter 

tempo-cultural. Nesse contexto, a fotografia passa a ser valorizada no âmbito de 

seu detalhe e na sua perspectiva de visibilidade dada pelos Estudos Culturais 

como uma nova proposta de se entender a cultura contemporânea através dos 

conceitos de mediação, hegemonia, recepção etc. Em um terceiro momento está 

a inserção do tempo como fator importante para análise mais completa das 

imagens técnicas da atualidade e a aplicação dos conceitos de temporalidade e 

cotidianidade, para só assim podermos afirmar que apesar da globalização, isto 

é, da universalização da imagem, ela foi utilizada e editada, portanto, socializada 

já dentro de parâmetros contextualizados por diferentes jornais, em diferentes 

países, conforme cada cultura, isto é, espaço-tempo definido pelas mediações 

culturais hegemônicas em contextos políticos específicos. 

 Retornando ao contraponto inicial do presente texto, apesar de a maior 

parte da fotografia ser, como já dito, globalizada, e tendo nesta parte 

demonstrado as possibilidades de aplicação prática das teorias de Flusser e 

Baudrillard, num mesmo contexto, essa mesma fotografia demonstra que o 

detalhe fotográfico foi reinterpretado por diversas culturas das mais variadas 

formas. Sendo assim, os chamados 20% restantes da fotografia oferecem uma 
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nova perspectiva de estudarmos as 

imagens técnicas da atualidade e suas 

temporalidades pelo paradigma dos 

Estudos Culturais que, de uma forma 

mais abrangente, possibilita ampliar 

nosso entender sobre a fotografia do 

atentado, e seus processos de 

produção-recepção. Em um outro 

sentido, um estudo mais aprofundado 

das temporalidades nas práticas 

culturais pode ser significativo ao 

propiciar o entendimento da 

importância do tempo como fator 

construtor das práticas de percepção, 

de mediação e de recepção no universo 

dos medias. Em síntese, o detalhe 

fotográfico teve sua significação 

definida pela dimensão cultural que lhe foi atribuída por cada jornal em cada 

país. O detalhe deu sentido à foto.  
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EXPLORAÇÕES DO OLHAR: NATUREZA, CIÊNCIA E ARTE NAS 

FOTOGRAFIAS DA COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA DE SÃO 

PAULO i 

Cláudia Moi ii 

 

Resumo 

O artigo inicia com um quadro sinóptico das experiências no campo visual, ou 

seja, como se dava o ato da visão, da observação, e do que era fazer fotografia 

no contexto do período de fins do século dezenove e início do vinte. Segue 

depois relatando como surgiu e quais eram os objetivos da Comissão Geográfica 

e Geológica, sua produção fotográfica e usos dessa mídia pela instituição. Por 

fim, busca compreender os discursos imagéticos híbridos que perpassam uma 

de suas imagens. Nestas fotografias é visualizado tanto um modo de fazer 

ciência, representações de natureza, como valores estéticos próprios da época. 
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A fotografia como um meio de visibilidade das ciências no século XIX 

 Entre a invenção da fotografia do século XIX e a câmara escura do século 

XVII, não há um desenvolvimento linear e decorrente, mas sim, uma ruptura de 

"modelo epistemológico de observador"; o que, segundo Jonathan Crary, 

acontece com esse observador no século XIX é "um processo de 

modernização".iii 

 No século XIX, a visão se torna ela mesma, objeto do conhecimento 

científico. O desenvolvimento de dispositivos ópticos e de uma nova ciência da 

fisiologia óptica será "descoberta", o conhecimento será entendido como sendo 

condicionado pelo aparelho humano, os olhos, possuidores de um 

funcionamento e conformações anatômicas específicos, e não o inverso, como 

até então se pensava. Dessa forma, panoramas, estereoscópios, dioramas ( 

invenções dos séculos dezoito e dezenove), são alguns desses dispositivos que 

operavam diretamente no corpo do indivíduo e treinavam seu aparato visual para 

novas formas de olhar e de visão do mundo, "um instrumento de liberação da 

visão humana e desprendendo-a da limitação para o novo". iv 

 As imagens panorâmicas, como gênero de representação, levariam 

artistas e amadores a formular paisagens urbanas ou naturais, muitas vezes 

utilizadas no entretenimento do público em geral. Mas será com o seu uso no 

campo das explorações científicas, na geografia e em outras ciências a sua 

maior consolidação. 

 No século XIX, havia um entusiasmo pela ciência, procurando registrar e 

classificar o mundo e todas as coisas: desvendar, explorar, mapear todo o globo 

terrestre, controlar a natureza e entender seu fenômenos. No Brasil e no 

ocidente, os homens encontravam-se embevecidos pela idéia de progresso e 

civilização; a chamada "era da ciência, o final do século XIX representa o 

momento do triunfo de uma certa modernidade que não podia 

esperar...Velocidade, rapidez eram os lemas desse momento, quando não 

pareciam existir barreiras a frear". v 

 Esse "espirito de época" explica a necessidade das exposições nacionais 

e internacionais, ambiente em que se conheciam e propagavam as novidades, 
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invenções e realizações da dita "civilização", ciência e "progresso". A importância 

da fotografia como um meio de visibilidade das ciências na época afirmava-a 

como veículo de uma linguagem nova, realista e altamente convincente, pois 

possuía um caracter informativo, detalhado e preciso em relação ao mundo das 

ciências e seus feitos.vi 

 No circuito das exposições havia um trânsito de fotografias, 

principalmente de paisagens, ou as chamadas "vistas", que se transformam um 

"objeto de consumo".vii Essa grande circulação das fotografias de paisagens nas 

exposições estava inserida numa "cultura visual" já existente nas sociedades 

européias desde o início do século XIX. A crescente busca por imagens de 

paisagens naturais estava ligada a um contexto de rápido desenvolvimento 

urbano associado a um "impulso mapeador" de caráter militar e estratégico que 

se disseminou em toda a Europa da época. viii 

 A preferência por motivos paisagísticos, como grandes quedas d'água e 

florestas virgens, revela-se na "presença viva das forças da natureza, que 

provocam forte sensação e pelas quais impera a grandiosidade do universo, 

estimula o sentimento de sublime." ix 

 Os viajantes das expedições científicas do início do século XIX ao 

desvelar a natureza mostravam na descrição narrativa ou imagética um prazer 

na aventura da viagem, segundo Ana Maria Beluzzo, um "desejo de viver pela 

sensação e experimentação".x 

 No século dezenove, os motivos de paisagens naturais na pintura e na 

fotografia estavam aderidos à concepção estética do pitoresco e sublime.xi 

Assim, a fotografia importará os recursos de composição da pintura, para buscar 

representar a natureza, "incorporando-os, inserindo-os num novo tratamento 

plástico nos mesmos elementos temáticos, e por fim rompendo-os através da 

construção de um novo modelo." xii 

 Assim, as noções estéticas de pitoresco e sublime, geradas pelos relatos 

de viajantes do século dezenove, elaboram uma concepção de "paisagem 

brasileira". Essa definição de "paisagem brasileira" está, por sua vez, ligada à 

construção discursiva de uma afirmação de nação, à descoberta do território 
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como uma produção de um discurso sobre a "identidade nacional". A pátria, 

estabelecida no concreto do espaço, deveria ter uma correspondência no 

imaginário visual que, por sua vez, foi elaborado pela imaginação geográfica de 

cientistas-artistas do século XIX. xiii 

 As fotografias de paisagens naturais são pouco estudadas, e este trabalho 

vem neste sentido, de aprofundar as pesquisas, utilizando as fotografias da 

Comissão Geográfica e Geológica e tentando entender as concepções de 

natureza, ciência e cultura visual. 

 

As fotografias da Comissão Geográfica e Geológica 

 A Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo foi uma instituição 

criada pelo governo imperial brasileiro em 1886, com objetivo de elaborar mapas 

e levantar informações precisas e detalhadas sobre a geografia e geologia do 

Estado. Com essa instituição, o governo, somado aos grupos de fazendeiros de 

café e grandes comerciantes, buscava atingir seus interesses econômicos, como 

a exploração de recursos naturais, através da agricultura, da obtenção de 

energia hidroelétrica para a indústria e da construção de estradas no Estado de 

São Paulo para o escoamento da produção.xiv 

 O geólogo norte-americano Orville A Derby, chefe da CGG, e o 

engenheiro civil Teodoro F. Sampaio foram os responsáveis pela organização e 

projeto dessa Comissão, inspirados no formato da Comissão Geológica do 

Império do Brasil (1875 a1877).xv 

 A CGG foi de 1886 a 1904, dirigida por O. Derby, o qual realizou estudos 

aprofundados nas área de geologia, botânica, geografia, paleontologia, zoologia 

e topografia. Mas, após dezoito anos de trabalhos, Derby, com um estilo de 

trabalho e visão de ciência "naturalista",xvi acabou por descontentar os interesses 

imediatistas dos cafeicultores e do poder público paulista. Para estes a CGG 

deveria mapear a região oeste do Estado de São Paulo, o chamado "sertão", 

vasta região desconhecida e repleta de "índios ferozes" - ou como se inscrevia 
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nos atlas e mapas de então, "a Mancha branca". xvii E assim, entre críticas e 

debates com colegas de área, em 1904, Derby pediu demissão do cargo. 

 Em 1905, foi escolhido pelo presidente da província um novo diretor para 

CGG, o engenheiro civil João Pedro Cardoso, funcionário de carreira pública e 

mais afinado com a política republicana do governo da época. Ele continua as 

atividades da Comissão, mas confere à instituição um aspecto mais pragmático, 

alterando alguns dos seus campos de estudo e sua orientação. Voltando-se para 

o sertão, realiza grandes expedições à região, mapeando faixas que beiram rios 

importantes, como o Tietê, o Peixe, o Paraná e o Rio Grande. Desta forma, 

desenha a carta geral do Estado, o sertão e as fronteiras com os Estados do 

Mato-Grosso e Paraná. 

 É com a chefia de João Pedro Cardoso que se faz um grande uso da 

fotografia nas publicações da CGG, como meio de testemunhar o trabalho e 

principalmente catalisar apoio e aprovação de verbas. Seguindo o exemplo de 

Cândido Mariano da Silva Rondon, como nos relata Fernando de Tacca xviii em 

seu trabalho sobre a filmografia e fotografias deste conhecido sertanista, o uso 

das imagens em relatórios científicos fazia parte de uma política de marketing 

para angariar apoio da elite da época, para subvenção e continuidade de suas 

expedições pelo governo. 

 Das fotografias produzidas pela CGG existem originais e impressas.xix As 

fotografias impressas nos relatórios atingem uma quantidade aproximada de 

1000 unidades e as originais preservadas em álbuns não chegam a 400. Esses 

relatórios de expedições "ilustrados" seguem dois grupos: os de explorações de 

rios e por regiões - interior e litoral. 

 As publicações e álbuns não trazem registros de autoria ou assinatura dos 

fotógrafos; como era comum na época, os créditos ficavam sob a sigla da 

instituição que havia encomendado o trabalho. Através da minha pesquisa 

identifiquei, por meio de documentos administrativos, três principais fotógrafos, 

a saber: Donato di Pretoro, Adhemar Camargo, também operador de 

cinematógrafoxx, e Guilherme Gaensly, cuja participação considero indireta. Este 
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último realizou cópias fotográficas de mapas e documentos e também alguns 

retratos em estúdio dos comissionários. 

 As fotografias versam sobre diversos temas, desde imagens da natureza 

pura, selvas, vistas urbanas, retratos de indígenas ao cotidiano dos 

comissionários. As paisagens trazem imagens de grandes e pequenas 

cachoeiras, rios, riachos, matas, morros, cavernas, como também de vilarejos, 

casas, sítios, cidades. A ênfase das imagens se dava nos recursos energéticos 

a serem explorados para a indústria, nas vias de comunicação possíveis de 

serem construídas para o comércio. 

 Os indígenas representam ao mesmo tempo obstáculo e ajuda nessa 

empreitada sertão adentro. Os relatórios os apresentam ora como "selvagens", 

trazendo imagens de armas e utensílios como as provas dos confrontos com os 

chamados "índios Coroados", ora como "pacificados", com imagens de Xavantes 

e Cayuás vestidos com trajes de brancos, perfilados e sorridentes. 

 O cotidiano das expedições, no entanto, é tema aglutinador do maior 

número de imagens da comissão. Neste conjunto se descrevem afazeres da 

Comissão, como cozinhar, partir para o trabalho do dia, construir canoas e 

pontes improvisadas, atravessar rios, abrir picadas no mato, fazer medições e 

colocar marcos geográficos, carregar a carga, caçar, pescar, e o descanso dos 

comissionários em seus acampamentos. 

 Foram veiculadas através dos relatórios e no circuito da Exposições 

Nacionais da Indústria e do Comércio (1908 e 1922). Circularam em meio a 

grupos sociais seletos de pessoas, no que poderíamos chamar de "mundo 

letrado e acadêmico" da época, incluindo bibliotecas, museus (nacionais e 

internacionais) das áreas de história natural, geologia e zoologia, escolas de 

engenharia, grupos escolares, até instituições de pesquisa como Escola de 

Minas de Ouro Preto, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Gabinete de 

Leitura Português, entre outras. No setor empresarial recebiam-nas clubes, 

associações de profissionais de áreas afins, a Imprensa, bem como membros da 

elite industrial, comercial e fazendeiros de café. 
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 Contudo, a ênfase deste trabalho se coloca no tratamento estético sui 

generis dado às fotografias da CGG, quando comparado a outras expedições da 

época. Encomendadas com o propósito de serem uma documentação científica, 

deixam perceber outros olhares, explorações visuais muito além de apenas 

registrar um evento. 

 Pensando as fotografias da CGG como um gênero entre a ciência e arte, 

pode-se concebê-las como "testemunho", "técnica", "informação ou registro", 

"representação", "índices", "studium" ou "punctum"xxi, mas também como 

polissêmicas e aglutinadoras de múltiplos significados. Portanto, pode-se então 

analisar as imagens da Comissão Geográfica e Geológica como um "discurso" 

onde o homem domina a natureza sob uma idéia de "progresso, desbravamento 

e exploração pelo trabalho científico"xxii. Entretanto, nesta pesquisa estas 

fotografias são entendidas por outro viés, no qual a "natureza" pode ser 

representada numa perspectiva romântica, predominando uma valorização 

estética. Vista numa ótica poética, as imagens mostram os comissionários não 

tão somente como dominadores, antes sim aventureiros, que desejam vivenciar 

o prazer da viagem. 

 Assim, nesta linha de pensamento, pode-se analisar por exemplo uma 

fotografia da Expedição ao rio Tietê empreendida pela CGG. Vemos uma cena 

de natureza - uma cachoeira, homens e a selva. Trata-se de uma composição 

equilibrada (considerando as regras estabelecidas na pintura de paisagem), a 

linha do horizonte no centro da imagem, onde o enquadramento captura num só 

olhar toda a vista. A imagem mostra aos olhos do espectador uma cachoeira, 

seu volume, sua lisura, a fluidez das águas, a infinitude, a vastidão e o poder da 

natureza, qualidades próprias da estética romântica; por apresentar estas 

caraterísticas esta imagem se definiria como "sublime" e "bela".xxiii 
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Vista do salto do Itapura, alto do rio Tietê. 1905. (Parte 

integrante de uma panorâmica montada). Fotógrafo: Donato 

Di Pretoro, Comissão Geográfica e Geológica. Arquivo 

histórico do Instituto Geológico da Secretaria de Agricultura do 

Estado de São Paulo. 

 Aaron Scharf situa que os fotógrafos utilizavam, no período do século 

dezenove até o vinte, métodos de composição e temas importados da pintura, 

sendo que na maior parte deles predominavam temas das artes plásticas e o 

interesse por "vistas exteriores, monumentos, tanto naturais como 

arquitetônicos, como os que freqüentemente se encontravam nas publicações 

populares de lugares pitorescos". xxiv 

 Essa visão de mundo romântica, apesar de ter surgido em fins do século 

dezoito, permanece arraigada no imaginário da "cultura visual" ocidental nos 

modos de compor e conceber as paisagens naturais pictóricas por longo tempo 

e acabam por influenciar a estética fotográfica até inícios do século vinte. Os 

fotógrafos ao se apropriarem das artes plásticas, seu modo de elaborar as 

imagens fotográficas como um gênero de documento e um misto de arte. 

 

i Trabalho apresentado no dia 03 de setembro de 2004 no núcleo de pesquisa 20 - Fotografia, 
Comunicação e Cultura, do IV Encontro de Núcleos de Pesquisa da Intercom - XXVII Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
ii Mestranda na área de fotografia em Multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp e 
conservadora-restauradora de fotografias e documentos em papel. 
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NA UNIÃO DOS CONTRÁRIOS: A REVELAÇÃO SIMBÓLICA DO RETRATO 

PARA O FOTOJORNALISMO 

M. Eliana F. Paiva  

 

 Meio intermediário, ou mídia, se assim quisermos, entre duas coisas, o 

retrato está na medida certa para a comunicação interpessoal nas reportagens. 

Mas sem a informação referencial, mesmo que mínima na parte visível, pouco 

ou nada poderá ser compreendido do mundo que nos rodeia. Só vemos aquilo 

que nos é revelado, a partir do conhecimento adquirido que ajuda a interpretar 

melhor a composição fotográfica. É o conjunto dos elementos que unifica a vida 

simbólica das imagens, para o entendimento do papel social das personagens, 

as cores e o local dos cenários. 

 A objetividade do fotografar retratos, ato por vezes intuitivo, realiza quase 

que uma redundância, quando concebe uma obra diante de si mesma. Mesmo 

se desenvolve uma simples seqüência, do registro para a documentação. A 

câmera fotográfica, um dispositivo, permite a exibição de uma razão figurativa a 

mais, dispondo de seus recursos técnicos e tecnológicos. O instantâneo 

antecede o momento do resgate daquilo que se apresenta para a produção da 

imagem que, em definitivo, induz uma unidade semântica. 

 No entanto, nenhum enquadramento revela o todo, ou o objetivo se fixa 

por inteiro na dimensão do retrato. O artifício, a ilusão e a imaginação contribuem 

para distribuir argumentos. Na prática dos conceitos, a interação será dada pela 

unidade da significação concebida na composição formal, imersa na foto 

divulgada. Todas essas são operações anteriores à linguagem, se bem que nos 

pareçam paralelas. 

"A imagem, escreve Gilles Deleuze, nos propõe ‘fazer tocar o olhar 
como a mão toca, fazer escutar o olho como o ouvido escuta, fazer 
degustar a visão como a boca pode’. Estas promessas da imagem não 
fazem parte de sua realidade simbólica. A imagem é somente um 

                                            
 Maria Eliana Facciolla Paiva, editora de arte e jornalista. Professora do Departamento de 
Jornalismo e Editoração, ECA, USP. Mestre e doutora em Ciências da Comunicação e 
pesquisadora do Núcleo Jornalismo Mercado e Tecnologia da pós-graduação da ECA. Com 
D.E.A. em Estéticas, Tecnologias e Criações Artísticas, pela Universidade de Paris 8. 
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fragmento da experiência do mundo e de sua simbolização. Mas estas 
promessas da imagem fazem parte da sua realidade imaginária. Toda 
a imagem, se bem que é esta uma das faces do símbolo, contém a 
ilusão de poder nos dar acesso ao conjunto dos componentes 
sensoriais de uma experiência."1 

 No retrato, ao eleger a frontalidade como uma maneira de representar, o 

repórter acrescenta e atualiza para o espectador temas que evidenciam a 

escolha das personagens e dos cenários. O que permite evocar, mais e mais, 

conteúdos e significados como que símbolos agregados nesse espaço onde 

escamam superfícies visíveis, com todas as evidências do testemunho. Então, o 

maior ganho na habilidade da foto – para o noticiário da imprensa – é fazer o 

simbólico se unir e perfilar. E, de acordo com o efeito do real, é o símbolo que, 

em partes, unifica e revela o retrato. 

 Para exemplificar esta reunião dos contrários – desde a guerra unida à 

paz – aqui estão selecionados quatro retratos do fotojornalismo2, que 

apresentam grupos e personagens completamente diferentes, separados por 

data, localização e etnia. Mas, reunidos pela temática do descanso e indicando 

a legitimidade e a resistência popular dos combatentes nas suas batalhas 

regionais. Acompanhados da posição e emergência dos dirigentes diretos e 

indiretos, junto aos quais se alistam anseios e vontades e luta, para requisitar a 

intervenção e modificação do rumo das histórias nacionais desses países. 

 Diante da vista, e na intenção do gesto, dá-se a importância da decisão 

técnica de flagrar o realismo indubitável que emana dos rostos e corpos das 

personagens. Onde interferem escolhas da postura das pessoas, maneiras 

advindas do comportamento: daquilo que tudo se vê, somado àquilo que se 

mostrou e avivou o instante da imagem. Contrários porque é na restrição 

expressiva do formal, que os conteúdos restituem os elementos significativos. 

Porém, parecendo sempre nos escapar a identificação absoluta – por mais que 

tenha sido este mesmo o primeiro objetivo do fotógrafo – a atenção se desvia. 

                                            
1 TISSERON, Serge. Le bonheur dans l’image. Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 
2003, p.155. 
2 Gamma, 30 ans de photoreportage. CABELLIC, Michel; PARIS, Christian (editores); 
SCHURER, Geneviève (colaboração). Paris: Larousse, 1997. 
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 Temos, então, um grupo retratado dos soldados portugueses, em 1974 

(num capítulo da história política de Portugal, que ficou conhecido como a 

Revolução dos Cravos). E um grupo de combatentes das milícias populares do 

Afeganistão, os rebeldes moudjahidins, em 1992. Anônimos os dois grupos. Nas 

fotos menores, das personagens públicas, e para instigar o rigor do método do 

retrato nas reportagens, acrescentadas estas e outras relações contextuais e 

figurativas: o líder direto afegão (comandante Massoud e seu estado-maior), e o 

dirigente indireto (o presidente português Mario Soares, eleito quase um ano 

depois). 

   

    

Gamma, 30 ans de photoreportage. CABELLIC, Michel; PARIS, Christian (editores); 

SCHURER, Geneviève (colaboração). Paris: Larousse, 1997. 

FRANCOLON, Jean-
Claude. Revolução dos 

Cravos. Lisboa, 26 de abril 
1974, p.33. 1 fot: cor. 

GAUMY, Jean. Mario Soares anuncia sua vitória eleitoral, 
Lisboa, abril 1975, p.32. 1 fot.: P&B. 

QUIDU, Nöel. Os moudjahidins 
encontram a paz. Afeganistão, 30 de 

abril 1992, p.78-79. 1 fot.: cor. 

QUIDU, Nöel. O comandante Massoud no front de 
Beni Issar. Sul de Kabul, Afeganistão, 12 de março 

1995, pp.78-79. 1 fot.: cor. 
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 Como escreve Caprettini, "a imagem ‘cultural’ é ainda mais verdadeira que 

o dado ‘natural’" 3. Quando símbolo quer dizer concordar, incidir ao mesmo 

tempo, chegar junto. Então, o simbólico que vemos nestas duas grandes fotos 

coloridas é aquilo que constata, aceita e reenvia os signos que, rebatidos na 

compreensão da foto, reconduzem a uma sua unidade. O símbolo é distintivo, 

conjuga o acordo contratado e recomposto. 

 As insígnias, a roupa e o próprio soldado português revelam o 

emblemático. Definem uma realidade declarada, no conjunto dos elementos 

visíveis. Têm o real como referente, mesmo que por significações próprias. 

Temos mais outros aspectos da cultura nos trajes, armamentos e acessórios. No 

uso quase que tribal do peculiar chapéu de feltro usado pelos rebeldes afegãos; 

um baluarte portado pelo seu, então, líder máximo. O comandante Massoud, um 

homem sofisticado, educado em Paris, e adorado por seus seguidores, foi 

assassinado dias antes da destruição das torres gêmeas em Nova York. 

 De volta à foto dos soldados portugueses em descanso, os cravos 

vermelhos que, de tudo em nada simbolizam, e ainda, o começo do fim da 

ditadura de Salazar. E num cálculo antecipado da vitória que prevê eleições 

livres e democráticas, o fato referendado pela personalidade popular do 

presidente socialista Mario Soares. Homens e armas, embalados pelo incentivo 

dos cravos vermelhos, encostados no carro blindado. Quase soldados, jeitos 

travessos, pelo menos sossegados e marotos como mandam os seus figurinos. 

 Para a fotoreportagem, a busca de outros modelos e referenciais torna a 

pesquisa mais universal, ampliando o deciframento dos elementos presentes 

nas camadas visuais ou planos. Ainda, segundo S. Tisseron, "as imagens dos 

acontecimentos que angustiam, nos permitem antever, pelo menos, uma 

representação pessoal ... Por esta possível elaboração, para a qual elas se 

oferecem, as imagens da guerra se não servem para nos tranqüilizar, pelo 

menos elas constituem um meio de restabelecer algum sossego". Mais adiante 

ele escreve, acrescentando para o universo teórico das imagens: 

                                            
3 CAPRETTINI, G. P.  Imagem. In: Enciclopédia Enaudi, n. 31, Signo. Lisboa: Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, 1994. p. 187. 
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"Toda a imagem tem três polarizações: sua materialidade enquanto 
imagem, aquilo que ela representa e, o espectador para o qual ela 
representa ... 1. A imagem pode participar da transformação de seu 
espectador. É inútil insistir sobre uma pedagogia da imagem, assim 
como vulgarizar a idéia de transformação de seu espectador. 2. A 
imagem pode participar da transformação daquilo que ela representa; 
como é o caso das imagens científicas, que participam da 
transformação do mundo a partir da realização das imagens de 
matérias específicas. A maneira mais banal de impelir a transformação 
do mundo é mostrar uma imagem diferente do mundo. 3. A imagem 
pode participar de sua própria transformação. Toda a imagem tende a 
se situar em uma seqüência interrupta de transformações; ou seja, ver 
uma imagem é sempre a imaginar um pouco para o futuro, para depois 
..."4 

 Reconhecemos nas imagens a idéia de reenvio, que define o que é 

simbólico. Dentro de uma antropologia dos comportamentos sociais e para 

participar da alteridade das experiências trazidas à tona. No querer sempre ver 

de novo aquilo que se mostra coletivo e que se quer entender por conhecer 

individualmente, o símbolo pode assim unificar setores diversos da cultura, onde 

ele se faz presente, quando se liga ao mundo das imagens compartilhadas e aos 

valores do conhecimento. 

 A informação transita e se transmite no depósito figurativo dos símbolos 

objetivados, tornada modelo e utilizando uma visão normativa. Se dissimulada 

pela força e ironia dos contrários, os símbolos sensibilizados permanecem numa 

espécie de concentração energética das abstrações, como nos ritos. Ou ainda, 

sonhos e projeções inconscientes das imagens mentais. 

 Além do símbolo, nos permitimos reconhecer a alegoria, quando 

buscamos orientar os procedimentos numa ordem de interpretação e seqüência 

obrigatórias, dos conjuntos figurativos e ambientais da comunicação. Neles a 

alegoria se contextualiza através das personagens conhecidas, que já não são 

mais figurantes anônimos, mas públicas ou famosas e que, além de tudo, 

incorporam, elas mesmas, a expressão de atos da rebeldia. 

"Na alegoria a significação é obrigatória, enquanto o símbolo é 
interpretado e reinterpretado inconscientemente, realiza a fusão dos 
contrários, significa muitas coisas ao mesmo tempo, exprime o indizível 
porque o seu conteúdo escapa à razão." 5 

                                            
4 TISSERON, Serge. Le bonheur dans l’image. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond, 
2003, p.151. 
5 ECO, Umberto. Símbolo. In: Enciclopédia Einaudi, n. 31. Signo. Lisboa: Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, 1994, p.154. 
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 Para isso, para o arquivo e na documentação, naturalmente as imagens 

são levadas à categoria dos relatos idôneos, e apreciadas igualmente como 

ilustrações. Em um jeito aparentemente fácil de reconduzir, o que entendemos 

como próprio da habilitação fotográfica (ou imagem), em conjunto com a 

expressão da significação mesma dos atributos exigidos pela prática do 

jornalismo (ou reportagem). No que é importante lembrar e atribuir, para a 

felicidade do fotógrafo, a casualidade destes raros e fortuitos retratos. Cogitar 

em cuidar dessas identificações sociais como símbolos culturais, resgatados na 

orientação referendada dos acasos. 

 Podemos mais escrever sobre ... as lembranças da parte fragmentada dos 

conteúdos em forma de expressão. Essa estética aproximada e substancial que 

interfere na experiência simbólica. O diferencial é que o retrato resta 

infinitamente interpretável. Por exemplo, para o tema da reportagem de um 

aparente descanso, os soldados exibem um recuo emancipado e parecem 

resguardar um instante de liberdade, favorecido o momento coletivo e 

privilegiado. Mesmo que seja tranqüilo paradoxo, vê-se que os retratos são 

posturas abertas, revelando uma certa paz, durante a resistência armada e no 

flagrante da guerra. 

 No estudo teórico das imagens podemos usar de mais recursos 

interpretativos, que nos servem para desempenhar melhor a solução dos 

problemas de objetividade informativa. Então, seria somente um descanso 

beneplácito a verdade daqueles dois grupos de guerreiros? Recostados e 

cotejados, em contraste com poder entre armas e flores? Ou foram as câmeras 

bem posicionadas no bom momento que imprimem somente a cultura do instante 

daqueles focalizados? Tanto os atores principais como os figurantes estão em 

atitudes que parecem imprimir um certo grau de zombaria e surpresa, um toque 

de ação e curiosidade? Foi esse um pensamento intencional para a publicação? 

 É verdade que a câmera fixa, posiciona e, principalmente, identifica. E 

nunca é demais repetir que, no registro se situa a captação (na seqüência) de 

um arquivo temático. Como, por exemplo, designar guerreiros e dia de descanso. 

E, por que não, um certo enfoque ideológico. Comunicação é feita por princípios 
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referenciais que buscam organizar uma significação, troca e transmissão de 

dados. 

 Assim, todos os retratos do fotojornalismo são notórios e unificam 

símbolos, dos privados aos públicos. Mesmo quando ainda são indefinições 

daquilo que é só um registro tênue, que parece ter sido abandonado. Se 

enaltecido, resta a interpretação pública para o desempenho do símbolo 

personificado. Reconhecimento que vai exigir a pausa do observador, do 

espectador, para o momento de vida, o mesmo fragmento de olhar, o igual 

flagrante instantâneo de um análogo retrato. Se depois disso o olhar e o 

pensamento buscam ilustrar e informar, aí sim que a documentação midiatizada 

se torna bem de mercado e de troca referencial e cada vez mais oficial. 

 Então, assim, uma união que, se não definitiva, é pelo menos simbólica. 

Pois é, a imagem – recurso concreto e objetivo da comunicação – parece sempre 

organizar e otimizar algum tipo de referendo, como uma repetição em série. 

Assim como são os nossos pensamentos e indagações sobre ela. Se para ela 

sempre voltamos o olhar, se documento de pesquisa, se preocupação de 

análise. Nessa reunião de contrários, a situação representada é quase a mesma. 

Conserva seu o envolvimento interpretativo e, mesmo que além da datação da 

história social e antropológica, promove um sentido geral. 

"A dedução lingüística-semântica da temporalidade é diretamente 
articulada a esta do sujeito, ego, quando quer dizer que, 
simultaneamente, se repete num mesmo tempo, em sendo 
apresentando sobre um outro plano. Com efeito, o sujeito representado 
significa um presente permanente, ele é o mesmo sujeito do discurso 
que aparece descrito na legenda."6 

 Assim, toda e qualquer reportagem fotográfica resgata sistemas 

simbólicos, reenviando valores que vão do universal ao particular, e vice-versa. 

A partir de registros determinados, pode definir, repetir e seqüenciar uma mesma 

variedade interpretativa. Situadas numa reserva de analogias, no que se refere 

somente aos conceitos da comunicação, toda documentação unificada pela 

vivência do retrato será bem-vinda. Como aqui neste exemplo, e na maior parte 

das vezes e em todo e qualquer sistema, os retratos possuem iguais elementos 

                                            
6 MARIN, Louis. De la représentation. Paris: Gallimard/Le Seuil, 1994, p. 23. 
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de mediação, quando por esta ordem de significação. Unidas pelo simbólico, as 

imagens transmitem para todos nós alguma coisa do referencial compartilhado 

pelo olhar. 

 

para Octavio Ianni  

 

  



STUDIUM 18  75 

Referências bibliográficas 

 

ANDIÓN, M. L. Documentalismo fotográfico contemporâneo: da inocência à 

lucidez. Galicia: Edicións Xerais, 1995.  

CORNUÉJOLS, Martine. Sens du mot, send de l’image. Paris: L’Harmattan, 

2001. 

ECO, U; CAPRETTINI, G. P. Signo. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

1994. (Enciclopédia Einaudi n. 31.) 

HOHLFELDT, A.; MARTINO, L. C.; FRANÇA, V. V. Teorias da comunicação: 

conceitos, escolas e tendências. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 309 p. ISBN85-

326.2615-7. 

MARIN, Louis. De la représentation. Paris: Gallimard/Le Seuil, 1994. 

________. Des pouvoirs de l’image. Paris: Seuil, 1993. 

PAIVA, M Eliana F. Nos desígnios da imagem. 1998. Tese (Doutorado em 

Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes. Universidade de 

São Paulo. 

TISSERON, Serge. Le bonheur dans l’image. Paris: Les empêcheurs de 

penser en rond, 2003. 

 



FOTOGRAFIA E TRANSFORMAÇÕES URBANAS: AS "ÂNCORAS 

TEMPORAIS" COMO PERMANÊNCIAS NA MEMÓRIA DA CIDADE 

Patrícia Rodolpho 1 

 

 Neste artigo procuro abordar a problemática das transformações urbanas 

registradas fotograficamente, tema que foi o eixo central da discussão proposta 

por minha pesquisa de mestrado2, a qual teve como objeto de estudo uma das 

principais ruas do centro nervoso da cidade de Campinas, a Rua 13 de Maio. 

 Através da pesquisa em acervos iconográficos de instituições públicas 

persegui nas imagens fotográficas as variadas transformações que se abateram 

sobre a malha viária central campineira, em especial sobre suas edificações. Um 

de meus principais objetivos centrou-se em perceber as diferentes modulações 

dessas transformações, desde aquelas que causaram maior impacto na 

constituição física do espaço, como as derivadas de planos de remodelamentos 

urbanos - implementados a partir da década de 1930 e intensificados em 1950, 

os quais alargaram muitas das suas principais ruas com a conseqüente 

derrubada de várias edificações históricas da cidade - até alguns aspectos mais 

localizados e sutis, como o desaparecimento dos telhados de beiral, típicos da 

arquitetura colonial. 

 A fotografia, especificamente, desde os tempos de seu anúncio oficial em 

1839 por Louis-Jacques Mandé Daguerre, refletiu o interesse dos fotógrafos pelo 

registro das cidades. Esse meio de comunicação e informação, fruto do século 

XIX, foi por excelência aquele que assistiu e pontuou as transformações urbanas 

acarretadas pela modernidade revelando a intensidade e a rapidez com que 

ocorreram. 

 Imersos em transformações constantes, os fenômenos urbano e 

fotográfico acabaram por colocar em discussão a problemática da construção e 

                                            
1 Mestre em Multimeios pelo IA/Unicamp. 
2 RODOLPHO, Patrícia. A rua em imagens: as transformações urbanas na fotografia – Um estudo 
de caso sobre a Rua 13 de Maio em Campinas / SP. Dissertação de Mestrado, Unicamp / Instituto 
de Artes, Campinas, 2004. 
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da perpetuação da memória urbana enquanto também decorrente da utilização 

de meios que desempenham o papel de fazê-la presente de uma determinada 

maneira. Nesse panorama, à fotografia coube, sobretudo, levar ao público 

através de sua circulação em periódicos, cartões postais ou exposições 

nacionais e internacionais a imagem do progresso da cidade, da ação 

civilizadora de governos que associavam os avanços e descobertas da 

tecnologia à beleza, ao saneamento e à implementação de diversas melhorias 

em cidades que até então exibiam suas feições marcadamente coloniais, 

relacionadas à imagem do atraso, da insalubridade e da ausência de 

normatizações civilizadoras de uma sociedade então considerada inadequada 

para os padrões modernos. 

 Assim, fotografia e cidade consistem elementos privilegiados para uma 

aproximação das discussões entre a comunicação e a memória. Apresento a 

seguir alguns dos resultados possibilitados pela pesquisa em fotografias de 

acervos referentes ao trajeto da Rua 13 de Maio que, no conjunto da pesquisa, 

levaram-me à análise de algumas edificações específicas, as quais trato pelo 

termo de 'âncoras temporais'. 

 

As 'âncoras temporais’: uma abordagem possível para construções que 

persistem ao tempo 

 A expressão 'âncora temporal' pode parecer, em um primeiro momento, 

contraditória. De fato, o termo 'âncora' relaciona-se, genericamente, a um 

elemento que possibilita a retenção, a permanência de alguma coisa em uma 

situação de relativa estabilidade, uma possível garantia de segurança em meio 

a circunstâncias incertas. Ela é o elemento que estabiliza, que firma, que tem a 

propriedade de agarrar, de prender, de reter, de segurar uma situação ou uma 

condição, princípio antagônico ao significado da palavra 'temporal', o qual implica 

a noção de transitoriedade, de perenidade, de algo que não permanecerá. 

Assim, a 'âncora temporal’ concentra duas situações, quase como se realizasse 

dois esforços opostos: ela pode garantir sua permanência, manter a sua posição, 

mesmo estando prestes a sucumbir, a desaparecer. 
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 É no sentido dessa condição de ambigüidade que acredito ser possível 

considerar, de forma geral, as construções que retêm o tempo passado. O antigo 

casario, degradado e abandonado, é um bom exemplo dessa ambigüidade: 

propriedades particulares que, em Campinas, outrora serviram de residências 

luxuosas para os barões do café, banqueiros ou industriais. Também uma série 

de construções de uso coletivo podem ser incluídas nesta reflexão, pois todas 

estão há muito inseridas não apenas na vida cotidiana da cidade, mas também 

na memória e no imaginário de seus cidadãos. Permanecendo ao longo do 

tempo, essas edificações permitem a visibilidade de um amplo repertório de 

formas pois guardam as marcas, as inscrições da passagem do tempo em seu 

desgaste material. 

 Com relação à Rua 13 de Maio, acredito que quatro de suas edificações 

podem servir como modelos exemplares de âncoras temporais: a Catedral de 

Campinas, a Estação Ferroviária, o Teatro Municipal e o casarão Roque de 

Marco. Este último, situado em frente à Estação Ferroviária, é um exemplo 

tocante da atual situação de muitas mansões que, pela própria magnitude, 

padecem da dificuldade de uma re-inserção na vida cotidiana da cidade e, 

sobretudo, da falta de possibilidades quanto aos altos investimentos necessários 

para uma reestruturação adequada. 

 Quatro edificações cujas respectivas histórias se entrelaçam, marcando a 

história da própria cidade. Cada uma delas com funções originalmente 

específicas e distintas, funções que no transcurso do século XX sofreram 

modificações, foram eliminadas ou mesmo continuam sendo exercidas no 

cenário do centro de Campinas. Estes exemplos que apresento a seguir revelam-

se muito importantes porque permitem a percepção acurada dos processos de 

continuidades, rupturas e sobreposições envolvidos no âmbito das 

transformações urbanas de Campinas, tendo sido possível aproximá-los e torná-

los compreensíveis em função de que o material fotográfico disponível nos 

acervos concede-lhes expressiva visibilidade. 
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Igreja Matriz Catedral Nossa Senhora da Conceição de Campinas 

    

        

        

Construção da Matriz Nova. Desenho de 
Hercules Florence, 1830. Acervo 

MIS/Campinas. 

Construção da Matriz Nova. Desenho. Autor 
desconhecido. Sem data. Acervo 

MIS/Campinas. 

Matriz Nova, cerca de 1895. 
Acervo MIS/Campinas. 

Matriz Nova. Cartão postal, 
sem data. Acervo CMU / 

Unicamp. 

Matriz Nova. Cartão postal, 
sem data. Acervo CMU / 

Unicamp. 

Matriz Nova. Cartão 
postal, sem data. 

Acervo CMU / 
Unicamp. 

Matriz Nova. Cartão 
postal, sem data. 

Acervo CMU / 
Unicamp. 

Matriz Nova. Cartão postal, sem data. Acervo 
MIS/Campinas. 
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 A história da Catedral de Campinas mescla-se à história da formação da 

cidade. Setenta anos foram necessários à conclusão do templo cuja pedra 

fundamental foi lançada em 1807. Provenientes da comunidade, os altos 

Matriz Nova. Cartão postal, sem data. Acervo 
MIS/Campinas. 

Matriz Nova e 
perspectiva da 

Rua 13 de Maio. 
Sem data. Acervo 
CMU / Unicamp. 

Matriz Nova. Cartão 
postal, sem data. 

Acervo CMU / 
Unicamp. 

Rua Conceição e Catedral Metropolitana 
de Campinas. Sem data. Acervo 

CMU/Unicamp. 

Largo da Catedral Metropolitana da Campinas. ' 
Convívio' , década de 1970. Acervo 

CMU/Unicamp. 

Catedral e perspectiva da 
Rua 13 de Maio. Década de 

1970. Acervo 
CMU/Unicamp. 

 

Manifestação religiosa no Largo da Catedral. Sem data. 
Acervo CMU/Unicamp. 
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investimentos necessários geraram grandes polêmicas, já que inclusive um 

imposto municipal fora criado objetivando angariar fundos para a construção: 

seguidores de outros credos revoltaram-se com a determinação, e esse foi 

apenas um dos motivos dentre os muitos que atrasaram as obras. 

 O trabalho, contudo, foi realizado por mãos escravas, as quais 

construíram todo o templo em taipa de pilão3. Algumas informações secundárias 

afirmam que a Catedral é provavelmente a maior edificação construída em taipa 

de pilão ainda existente. Tombada pelo CONDEPACC4 desde 1988, a Catedral 

é uma obra de arte tocante, tanto pela sua beleza quanto pela história singular 

da sua construção. 

 Conforme salienta o historiador medievalista Jacques Le Goff, todo templo 

religioso está sempre imbuído da função de agregar os membros de uma 

comunidade. Ao contrapor os templos de culto da antiguidade às igrejas da 

cristandade medieval, este autor coloca que "(...) Quando há encontros e 

discussões, isso se dá com mais freqüência nas igrejas, sobretudo na sua parte 

anterior, que geralmente é mais desenvolvida e à qual se dá um nome antigo, o 

átrio. (...) com a igreja, um elemento fundamentalmente novo sobreveio. Os sinos 

aparecem e se instalam no século VII no Ocidente. Eles serão o ponto de 

referência da cidade (...)"5. 

 De fato, pelas imagens de acervo, a Catedral parece ter desempenhado, 

ao longo do tempo, o papel de um chamariz, de ponto de encontro em uma 

Campinas anterior, de dimensões bastante reduzidas. Transpassando o século 

XX, a interface da Catedral com a Rua 13 de Maio, espaço conhecido como 

'coração da cidade', atribuiu à igreja a afluência do imenso contingente 

populacional de Campinas. Atualmente, a Igreja Matriz está inserida no "Projeto 

de Reurbanização da Rua 13 de Maio e Entornos’6, no qual desempenha um 

                                            
3 Segundo Carlos Lemos, a taipa de pilão simbolizou a civilização paulista, pois foi a técnica 
largamente empregada nas primeiras edificações da província, e ainda durante muito tempo, até 
o final do século XIX. LEMOS, Carlos A. C. Alvenaria burguesa: breve história da arquitetura 
residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café. Editora Nobel, 
2a edição, São Paulo, 1989, p. 21-28. 
4 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. 
5 LE GOFF, Jacques. Op. cit., p. 9. 
6 O Projeto de Reurbanização da Rua 13 de Maio e Entornos centra-se na tônica da 'qualificação 
urbana' do espaço, visando implementar melhorias infra-estruturais além de tornar mais 
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papel fundamental, pela própria afluência que congrega: cerca de três mil 

pessoas transitam pelo interior do templo todos os dias, seja para rezar, 

descansar ou mesmo suprir algumas necessidades como alimentar bebês ou 

utilizar os sanitários. 

 Pode-se considerar que a característica preponderante da Catedral, 

quando comparada ao prédio da Estação Ferroviária ou à figura emblemática do 

Teatro Municipal, é que ela segue desempenhando a sua função original, não 

apenas a função religiosa, mas sobretudo a função de agregar a população. Na 

perspectiva das âncoras temporais, a igreja é um exemplo de continuidade, de 

seguimento das atividades que lhe são pertinentes. Atualmente, busca cada vez 

mais entrar em contato com a parcela significativa da população que transita ao 

seu redor, acolhendo-a em meio a um universo turbulento e por vezes um tanto 

árido. 

 

Estação Ferroviária da Cia. Paulista de Estradas de Ferro 

     

  

                                            
agradável a feição estética da rua. Diário Oficial do Município de Campinas, Prefeitura Municipal 
de Campinas, 09/08/2003, p. 20. 

Estação da Cia. Paulista, sem data. 
Acervo CMU/Unicamp. 

Estação da Cia. Paulista, sem data. Acervo 
MIS/Campinas. 
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 Na outra extremidade do trajeto da Rua 13 de Maio, no entroncamento do 

Largo Mal. Floriano Peixoto, localiza-se a 'Estação da Paulista', como era 

conhecida, posteriormente também chamada de Estação da FEPASA. Na 

verdade, este prédio é apenas a porta de entrada principal de um imenso 

complexo ferroviário instalado a partir da década de 1870 na região que era 

então o limite do perímetro urbano de Campinas. 

 O magnífico prédio da Estação da Paulista serviu à ampla circulação de 

indivíduos que, ao longo dos anos, chegavam ou partiam utilizando-se também 

Estação da Cia. Paulista, sem data. 
Acervo CMU/Unicamp. 

Estação da Cia. Paulista, década de 1930. Acervo 
MIS/Campinas. 

Estação da Cia. Paulista, sem data. 
Acervo MIS/Campinas. 

Estação da Cia. Paulista, sem data. Acervo 
MIS/Campinas. 

Estação da Cia. Paulista, sem 
data. Acervo CMU/Unicamp. 

Estação da Cia. Paulista, sem 
data. Acervo MIS/Campinas. 

Estação da Cia. Paulista 
durante a visita de Alberto 

Santos Dumont, 1903. Acervo 
MIS/Campinas. 
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de outros modos de transporte urbano: os veículos de tração animal, as 

carruagens, os automóveis, os ônibus. O relógio da torre, por sua vez, cuja 

visibilidade fora planejada para atingir toda a cidade, consiste em um elemento 

fortemente simbólico, pois auxiliava a instaurar a nova ordem da vida urbana 

moderna, a normatizá-la para a comunidade. O filósofo Norbert Elias, 

questionando-se acerca de quais objetivos guiam a necessidade dos homens 

em determinar o tempo, e discorrendo sobre as 'modalidades de mensuração' 

desenvolvidas, coloca acerca desse elemento: "Por intermédio do relógio, é uma 

espécie de mensagem que um grupo humano dirige a cada um de seus membros 

individuais. O mecanismo do relógio é organizado para que ele transmita 

mensagens e, com isso, permita regular os comportamentos do grupo (...) Ao 

olhar o relógio, sei que são tantas ou quantas horas, não apenas para mim, mas 

para o conjunto da sociedade a que pertenço."7 A Campinas moderna exigia a 

rapidez, a precisão e a eficiência dos trens, corroboradas e estendidas a este 

outro aliado: o relógio. 

 A partir da metade do século XX, o transporte rodoviário expande-se com 

rapidez e, paulatinamente, nas décadas posteriores, os trens deixarão de 

realizar o maciço serviço de transporte de cargas e passageiros. Na década de 

1970, as estradas ferroviárias do estado foram incorporadas à FEPASA, a qual 

manteve o transporte de passageiros até o ano 2000. O desmantelamento 

ferroviário, constatado em todo o país, associado ao alto valor imobiliário 

atribuído à região do Complexo Ferroviário da Paulista colocaram em risco as 

edificações, a malha ferroviária e toda a infra-estrutura construída entre o final 

do século XIX e início do século XX. Felizmente, um forte movimento conseguiu 

impedir a derrubada dos prédios e a destruição de um dos maiores símbolos da 

história campineira e paulista. Em 1990, grande parte do complexo foi tombada, 

assim como entrou sob proteção do CONDEPACC uma substancial área ao 

redor da FEPASA, as denominadas áreas envoltórias do Complexo Ferroviário. 

 Mesmo assim, a desativação dos trens fez com que a Estação perdesse 

a sua função primeira: o transporte. O processo de tombamento protege o 

patrimônio, mas não evita que ele se degrade com o tempo nem garante a sua 

                                            
7 ELIAS, Norbert. Sobre o Tempo. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1998, p. 13-17. 
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re-inserção na vida cotidiana da cidade. Atualmente, desenvolve-se um processo 

de transformar o local em um centro cultural, chamado Estação Cultura. A 

realização de shows freqüentes, assim como o encaminhamento de oficinas 

culturais para a comunidade objetivam reestruturar o complexo a partir de 

funções de outra natureza. Enfim, uma radical descontinuidade seguida de 

novas tentativas funcionais caracterizam a emblemática Estação Ferroviária de 

Campinas. 

 

O casarão Roque de Marco 

    

     

     

  

Casa de Câmbio Roque de Marco e Largo da 
Estação da Cia. Paulista. Entre 1890 e 1910. 

Acervo CMU / Unicamp. 

Edifício Roque de Marco e Casa de 
Câmbio Roque de Marco. Sem data. 

Acervo MIS/Campinas. 

Perspectiva do quarteirão da Casa de Câmbio e 
Edifício Roque de Marco. Sem data. Acervo 

MIS/Campinas. 

Edifício Roque de Marco. Sem data. 
MIS/Campinas. 
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 À diferença dos três outros prédios em estudo, o casarão Roque de Marco 

é o único neste grupo de 'âncoras temporais' que não foi construído para o uso 

coletivo. Constitui-se em uma propriedade particular construída no século XIX 

pelo italiano Roque de Marco, um comerciante ligado à exportação do café8. 

 O imenso casarão de dois pavimentos partilha com a Estação o mesmo 

largo triangular, na esquina com a Rua 13 de Maio e em uma das extremidades 

do seu trajeto. Como a grande maioria das residências de comerciantes do 

século XIX, combinava duas funções: desenvolver os negócios no térreo, 

abrigando a família no andar superior. A fachada, muito adornada, possui dez 

portas-janelas em cada pavimento, algumas emolduradas por balcões. 

 O italiano Roque de Marco estabeleceu-se naquele ponto e, a partir de 

então, as gerações posteriores continuaram a ocupar o andar superior. Sua filha 

Francisca, mesmo após casada, seguiu morando no local com o marido, Mario 

Gatti, e os filhos. Neta de Francisca, a senhora Maria Gatti concordou em 

fornecer-me um depoimento, contando sobre algumas de suas lembranças 

quando, na infância, freqüentava o casarão para visitar a avó: "(...) Vovó 

conservava como um brinco. O assoalho, para você ter uma idéia, era todo de 

madeira larga, era um espelho... Ela conservava aquela limpeza, aquele 

cuidado, um brinco... Hoje ainda existem aquelas pinturas a óleo, aquelas 

barragens...Tinha aquela outra sala, última sala, tem aquele corredor comprido, 

                                            
8 Informação obtida através de entrevista com a Sra. Maria Gatti, bisneta do Sr. Roque de Marco. 

Edifício Roque de Marco. 
Sem data. MIS/Campinas. 

Casa de Câmbio Roque de Marco e o espaço vazio do Edifício 
Roque de Marco. Sem data. Acervo MIS/Campinas. 
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ali era uma sala de estar, tinha um piano. Me lembro que sempre depois do 

jantar, todos os domingos, minha avó reunia a família, filhos e netos, sentavam 

todos ali, tinha uma prima que tocava piano... era muito bonito... era uma outra 

casa...".9 

 D. Maria rememora o movimento intenso do largo da Estação, contando 

que à circulação proveniente do trânsito ferroviário somava-se uma outra, 

derivada dos passageiros de duas empresas de transporte viário inter-municipal, 

a Viação Expresso Cometa e a Viação Expresso Brasileiro: "(...) Na minha época 

de menina, eu devia ter uns 6, 7 ou 8 anos, eu e meus primos ficávamos ali na 

janela, à noite, olhando o movimento da rua... Naquela época, você estando de 

frente para o casarão, do lado esquerdo tinha a Viação Cometa e do lado direito 

tinha a Expresso Brasileiro, que eram companhia de ônibus... E também, era 

muito curioso, porque havia ainda aqueles transportes de carroça, tinha os 

cavalos, então os cocheiros paravam todas as carroças enfileiradas, uma ao lado 

da outra, em frente à Fepasa, porque ali eles usavam aquele transporte também 

para carregar entulho, ou então fazer mudança. Aquilo me chamava muito a 

atenção, porque eu gostava de ficar ali na janela olhando o movimento... Ali 

chegava pessoal de todo o lado, tanto pelas duas agências de ônibus, quanto 

pela parte férrea." 10 

 Atualmente, por sua proximidade com a Fepasa, o casarão Roque de 

Marco está incluído no processo de tombamento do Complexo Ferroviário que 

privilegia também as áreas envoltórias. Existem quatro categorias de 

preservação: a) preservação total do bem; b) preservação da fachada e da 

volumetria; c) preservação parcial da fachada e total da volumetria; d) 

preservação somente da volumetria. O casarão inclui-se na primeira categoria, 

o que significa que nenhuma intervenção pode ser feita no prédio sem o aval do 

CONDEPACC. 

 

                                            
9 Idem. 
10 Idem. 
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O Teatro: uma outra história 

   

      

   

        

Teatro São Carlos. Cartão postal, sem data. 
Acervo MIS/Campinas. 

Teatro São Carlos. Cartão postal, sem data. 
Acervo MIS/Campinas. 

Teatro São Carlos. Cartão 
postal, sem data. Acervo 

MIS/Campinas. 

Teatro São Carlos, 1899 . 
Acervo MIS/Campinas. 

Teatro São Carlos. Sem data. 
Acervo MIS/Campinas.Teatro 
Municipal, década de 1950. 

Acervo CMU/Unicamp. 

Teatro Municipal, década de 1950. Acervo 
CMU/Unicamp. 

Teatro Municipal Carlos Gomes e Rua 13 de 
Maio. Sem data. Coleção V8, Acervo 

CMU/Unicamp. 

Demolição do Teatro 
Municipal Carlos Gomes, 
1965. Fotógrafo: Aristides 

Pedro da Silva (V8). Acervo 
CMU/Unicamp. 

Demolição do Teatro 
Municipal Carlos Gomes, 
1965. Fotógrafo: Aristides 

Pedro da Silva (V8). Acervo 
CMU/Unicamp. 

Demolição do Teatro 
Municipal Carlos Gomes, 
1965. Fotógrafo: Aristides 

Pedro da Silva (V8). Acervo 
CMU/Unicamp. 
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 Pode parecer estranho que, enquanto os três primeiros elementos 

permanecem fisicamente na rua, o teatro, já desaparecido, figure também 

enquanto uma possibilidade de permanência, característica que procuro 

reconhecer neste conjunto de edificações. E, de fato, o teatro teve outra história. 

 O Teatro São Carlos, construído em 1850 quando a produção do café 

começava a emergir no cenário econômico campineiro, atravessou a segunda 

metade do século XIX e o início do século XX, passando pelo período que 

compreendeu o primeiro forte salto de desenvolvimento que ocorreu em 

Campinas. Mas, em 1922, o Teatro São Carlos parecia pequeno e não adequado 

ao porte da cidade em constantes saltos de expansão, sendo demolido para 

ceder lugar ao Teatro Municipal, inaugurado em 1930. Era um prédio majestoso, 

ao qual não faltam descrições repletas de admiração. As escadarias, os 

corredores, o lustre do saguão, as paredes adornadas e, pelas narrativas, 

Demolição do Teatro Municipal Carlos Gomes, 
1965. Fotógrafo: Aristides Pedro da Silva (V8). 

Acervo CMU/Unicamp. 

Demolição do Teatro Municipal Carlos 
Gomes, 1965. Fotógrafo: Aristides Pedro da 

Silva (V8). Acervo CMU/Unicamp. 

Terreno vazio do Teatro 
Municipal Carlos Gomes. Em 

torno de 1965. Fotógrafo: 
Aristides Pedro da Silva (V8). 

Acervo CMU/Unicamp. 

Demolição do Teatro 
Municipal Carlos Gomes, 
1965. Fotógrafo: Aristides 

Pedro da Silva (V8). Acervo 
CMU/Unicamp. 

Demolição do Teatro 
Municipal Carlos Gomes, 
1965. Fotógrafo: Aristides 

Pedro da Silva (V8). Acervo 
CMU/Unicamp. 
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recobertas com pó de ouro11, são apenas algumas das características mais 

recorrentes nas lembranças daqueles que o conheceram. 

 Em 1965, o Teatro Municipal, que em 1959 passou a chamar-se Teatro 

Municipal Carlos Gomes, também foi demolido, gerando muita polêmica. Um dos 

mais enfáticos depoimentos acerca desse ato demolitório foi dado por Aristides 

Pedro da Silva, o V8, que fotografou intensamente o processo. Questionado 

sobre o motivo que o levou a fotografá-lo, V8 diz que "(...) aquilo lá doeu no 

coração, você tinha que fotografar. (...) Quem conheceu o Teatro, aquilo lá você 

chorava!"12 

 Muitos estudiosos têm insistido em uma função recorrente da memória 

coletiva: a de selecionar aspectos do tempo vivido, recuperando-os e 

repassando-os às gerações posteriores. Em Tradição e Esquecimento13, Paul 

Zumthor analisa a flexibilidade que o esquecimento introduz à conformação das 

tradições de uma coletividade. Um esquecimento que não deve ser encarado, 

necessariamente, como um aspecto negativo, posto que ele não anula, apenas 

molda, rejeitando alguns aspectos, mas sempre em vista de outros. O 

esquecimento, para esse autor, advém de uma vontade, de um desejo latente, 

mesmo que não de caráter imediatamente consciente: 

"(...) Nossas culturas só se lembram esquecendo, mantêm-se 
rejeitando uma parte do que elas acumularam de experiência, no dia-
a-dia. A seleção drena, assim, duplamente, o que ela criva. Ela 
desconecta, corta o contato imediato que temos com nossa história no 
momento que a vivemos. Ela nos afasta daí um pouco, permitindo que 
se crie uma perspectiva (mesmo míope) ao tempo em que se instaura 
uma espécie de repouso paradoxal. (...)" 14 

 A memória coletiva, essencialmente fragmentária, arbitrária, realiza a 

operação de selecionar, mas não em um processo imediato, negativamente 

utilitarista. Segundo Zumthor, há com certeza uma tendência em manter 'aquilo 

que tem chances de permanecer funcional': "(...) a comunidade adere 

memorialmente a formas de pensamento, de sensibilidade, de ação e de 

                                            
11 FARDIN, Sônia Aparecida (Org.). "Dois teatros, duas demolições", in Fragmentos de uma 
demolição – História Oral do Teatro Municipal Carlos Gomes, Campinas, SMCT – MIS, 2000, p. 
109. 
12 Op. cit., p. 114. 
13 ZUMTHOR, P. Tradição e Esquecimento. Editora Hucitec, São Paulo, 1997. 
14 Op. cit., p. 15. 
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discurso graças às quais ela 'funciona', não somente porque ela os tem à sua 

disposição, mas por causa dos valores de que são carregadas (...)" 15. 

 A curiosa sucessão de dois teatros em um mesmo espaço certamente 

fortificou a figura daquele local de lazer e sociabilidade na memória campineira. 

É muito provável que os posteriores tombamentos da Catedral, do Complexo 

Ferroviário e a preservação das áreas envoltórias a este consistam em 

expressões significativas do caráter 'funcional' do teatro na memória da cidade, 

fazendo-o prevalecer neste movimento contínuo e seletivo que retém, que 

garante a permanência de um elemento para as próximas gerações: um 

fragmento, operando continuamente, valorativamente, no devir coletivo. 

 

Conclusão 

 A pesquisa fotográfica em coleções de acervos tem a propriedade de 

evidenciar pontualmente as transformações que se impõem nas cidades, sejam 

elas de pequeno ou grande impacto. Através da observação desses conjuntos 

fotográficos podem ser percebidas determinadas recorrências nas formas do 

viver coletivo em períodos de tempo localizados, as quais têm expressividade 

nas edificações que compõem o espaço urbano de cidades em acelerado 

processo de expansão. À fotografia coube salientar a recorrência dos seus 

registros e as dinâmicas cotidianas específicas que, ao longo do século XX, 

envolveram essas edificações. 

 

  

                                            
15 Op. cit., p. 15. 
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