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EDITORIAL 

Studium 24 apresenta nesta edição contribuições de autores de renome 

internacional e reflexões sobre processos históricos da fotografia, enfatizados na 

sua inserção museológica, na estética revolucionária da câmera do buraco de 

agulha (pinhole), do documentarismo de guerra, do fotojornalismo e de olhares 

institucionais. 

 Geoffrey Batchen questiona os valores estéticos tradicionais da 

fotografia fazendo uma reflexão sobre questões que envolvem as dimensões e 

os formatos fotográficos. Batchen é autor de “Burning with desire. The conception 

of photography" (MIT,1997), traduzido para o espanhol pela Editora Gustavo Gili, 

2004, com o título "Arder en deseos. La conceptión de la fotografía". 

 John Mraz traz para o público brasileiro as polêmicas instauradas na 6ª 

Bienal de Fotojornalismo, no México, em 2005. A análise baseia-se em 

fotografias clássicas e o argumento, nas idéias de fotojornalistas como Henri 

Cartier-Bresson e de pensadores como Roland Barthes e Edmundo Desnoes. 

 Diana Dobranszky, em final de pesquisa de doutorado sanduíche em 

Nova York, apresenta os traços iniciais do processo de legitimação da fotografia 

nos espaços museológicos ao analisar a criação do Departamento de Fotografia 

no MoMA/NY, envolvendo entre outros atores da cena fotográfica Beaumont 

Newhall e Ansel Adams. 

 Ainda no campo internacional, apresentamos a exposição "A Guerra Civil 

Espanhola pelas Fotografias de Agustí Centelles Ossó", realizada no Espaço 

Cultural da Casa do Lago da Unicamp, com organização e curadoria de 

Fernando de Tacca e Enric Llagostera. 

 Celso Bodstein faz quatro leituras de uma foto marcante do 11 de 

setembro: conhecida como "Dama do Pó", Marcy Borders percorreu jornais do 

mundo todo. Ao atribuir significações com distintas legendas, o texto analisa 

possíveis roteiros para a imagem. 

 Fábio Goveia introduz-nos em campo fascinante instaurado no código 

fotográfico propiciado pelas fotografias realizadas por câmeras pinhole. 
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 Denise Gonçalves apresenta um recorte sobre os álbuns fotográficos 

produzidos pelo IAC - Instituto Agronômico de Campinas, centro de referência 

para a pesquisa científica brasileira com papel central no seu desenvolvimento. 

 Agradecemos à fotógrafa italiana MaraB_Violator3 pela cessão dos 

direitos autorais da fotografia de capa da presente edição. 

Fernando de Tacca 

 



TAMANHO IMPORTA? 

Prof. Geoffrey Batchen, PhD 1 

Tradução: Diana de Abreu Dobransky 2 

 

 O que aconteceu com a intimidade fotográfica? Não a representação de 

intimidade na fotografia, mas a intimidade que existia entre o espectador e a 

fotografia, a intimidade da experiência fotográfica? 

 Tamanho tem algo a ver com isso, porque estamos atualmente vivendo 

na era da fotografia de grande formato. Ou, melhor dizendo, de enorme formato. 

Exposições recentes de obras de Richard Avedon, Thomas Struth e Andreas 

Gursky apresentam, galeria após galeria, impressões fotográficas enormes, e a 

sua experiência pode ser poderosa. Falamos aqui de fotografias do tamanho de 

pinturas históricas do século XIX, ou, como termo de comparação mais recente 

e apropriado, telas do Impressionismo Abstrato [americano] das décadas de 

1940 e 1950. Como elas, essas fotografias ocupam a visão periférica assim 

como a central, nos absorvendo dentro de seus padrões detalhados e superfícies 

coloridas e pastosas. Suas proporções nos forçam a nos afastarmos para 

percebe-las em sua totalidade (não é coincidência que os espaços das galerias 

modernas abandonaram o interior doméstico como modelo e adotaram a escala 

e estética antisséptica de showrooms e depósitos). No entanto, quando nos 

distanciamos o suficiente para ver a imagem como um todo, perdemos a 

habilidade de ver detalhes que essas fotografias enormes prometem nos 

proporcionar. Então nos aproximamos um pouco, e agora perdemos a noção do 

todo, mas ao menos conseguimos (espera-se) alguma chance de descobrir 

como as obras foram feitas. Você examina uma pequena seção de May Day IV 

(2000) de Andreas Gurskys de 5 metros  de comprimento e tenta encontrar 

                                            
1 Geoffrey Batchen ensina História da Fotografia no Graduate Center da City University of New 
York. É autor de Forget me not: Photography and Remembrance; Each Wild Idea: Writing, 
Photography, History; e Burning With Desire: The Conception of Photography. 
2 Orientanda estrangeira em doutorado sanduíche, financiada pela Capes. 
 Nota da tradutora: os formatos das fotografias foram convertidos de polegadas para centímetros 
de forma aproximada 
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alguma repetição nos corpos e gestos dos dançarinos, como que para notar as 

costuras digitais, os "recortar/colar", que certamente fizeram ser possível esse 

panorama estendido de ravers [frequentadores de raves, festivais de música 

eletrônica]. Contudo a aproximação não nos leva muito longe. Como uma pintura 

de Pollock, os detalhes fascinam, mas não fornecem nenhuma informação além 

da que se tem observando a obra de longe. De fato, os detalhes são embaçados; 

certamente não nos emocionam. Isso porque as fotografias de Gursky são sobre, 

em parte, sua própria magnitude (elas teriam qualquer interesse se fossem 

pequenas?), e para apreciar sua interpretação grandiosa e abstrata do mundo é 

preciso abandonar o desejo de uma relação íntima com a própria fotografia. 

 

Instalação de uma exposição de Andreas Gursky em Nova York, 2004. Foto: Sarah Caylor. 

 Nesse sentido, o tamanho das obras de Gursky realmente importam. O 

sublime de sua escala em relação ao corpo humano, a distância fria que elas 

mantêm de nós, até sua ambição, tudo incorpora simbolicamente a globalização, 
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que é o tema do artista 3. Mas sua escala também é representativa da história 

internacional da fotografia artística recente, que tem visto um crescimento 

exponencial das impressões nos últimos anos. Não foi sempre assim, mesmo 

para Gursky. Suas ampliações de meados da década de 1980, por exemplo, 

eram de apenas 50 x 60 cm. Foi apenas em 1989 que ele, assim como outros 

fotógrafos alemães de sua geração, começou a encomendar ampliações 

coloridas cromogênicas em laboratórios comerciais (outra conseqüência de 

aumentar as proporções é que os artistas não mais podem produzir as obras 

sozinhos). Peter Galassi [ex-curador de fotografia do MoMA ] sugeriu várias 

razões para essa decisão inicial de "crescer". Um desejo de competir com 

pinturas, tanto nas paredes das galerias como no mercado (quanto maior a 

imagem, maior o preço, ou pelo menos é o que desejam os artistas e seus 

empresários), aliado aos avanços na tecnologia de impressão, a viabilidade de 

pagar os valores desse serviço, e a rivalidade entre fotógrafos (uma vez que um 

deles tomou a iniciativa, todos queriam fazer o mesmo) 4. 

 Galassi também argumenta que o tamanho melhora, ou mesmo cria, o 

efeito estético da obra, pelo menos no que se refere ao colega de Gursky, 

Thomas Ruff: "as ampliações transformaram seus retratos de uma série de 

cabeças de mais ou menos escala humana em ícones monumentais de brancura 

[blankness é parte do nome da obras] que seriam futuramente admirados por 

muitos" 5. Isso me interessa: a questão do efeito do tamanho no significado da 

obra. Porque em sua exposição de 2001 nos Estados Unidos Gursky teve suas 

fotografias mais antigas reimpressas em maior formato ("para unificar a 

exposição"), de 50 x 60 cm para 90 x 80 cm (mudando inclusive seu formato de 

horizontal para vertical) 6. Então, quando nesse processo de reimpressão o 

tamanho começa a importar? Até que ponto uma fotografia se transforma com a 

alteração do tamanho e torna-se outra coisa, e passa a induzir certo efeito em 

vez de outro? 

                                            
3 Vide OHLIN, Alix. "Andreas Gursky and the Contemporary Sublime", In: Art Jounal, 61: 4 (Winter 
2002), p. 22-35. 
4 GALASSI, Peter. Andreas Gurskys. New York: Museum of Modern Art, 2001, p. 27. 
5 ibid. 
6 ibid, p. 184. 
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 A reimpressão de obras para fazê-las maiores passou a ser comum entre 

artistas contemporâneos. Tome como exemplo as obras de Cindy Sherman. Seu 

celebrado Untitled Film Stills, feitos entre 1977 e 1980, foram originalmente 

ampliados em gelatina de prata formato 20 x 25 cm. Foram concebidos e 

apresentados, em outra palavras, como verdadeiros film stills (ou, mais 

precisamente, como fotografias promocionais de filmes feitas por estúdios). 

Contudo, mais tarde a artista encomendou outra edição de três séries dessas 

imagens que foram então impressas em 100 x 150 cm ou 50 x 40 cm. As imagens 

maiores aproximaram-nas das obras coloridas de Sherman, que eram cada vez 

maiores em cada nova série 7. Rosalind Krauss associa os Untitled Film com "a 

condição de ser uma cópia sem original" 8. Talvez isso seja porque os Stills são 

reproduzidos em vários formatos no livro de Krauss, de 1994, sobre Sherman; 

alguns bem pequenos e outros estendendo-se por duas páginas, como se o 

tamanho deles simplesmente não importasse na recepção da obra. Podemos 

entender porque uma artista escolheria lucrar com sua própria fama e prover o 

mercado com as fotografias grandes que querem. Contudo, nesse caso há 

"originais" com os quais é possível ser coerente, um formato serial consistente e 

repetido em 25 x 20 cm, desenhados especificamente para conjurar um referente 

específico, o gênero de film stills. Eles não podem ser lidos como film stills 

quando aumentados em quatro vezes com relação ao tamanho original. São, 

isso sim, lidos como obras de Sherman, troféus de arte na moda, um estilo 

reconhecido, um mero simulacro de um pós-modernismo abrasivo. Vi essas 

obras de Sherman em museus, fingindo ser film stills. Se esses museus têm 

qualquer interesse em prover uma história da arte fotográfica representativa (ao 

invés de um reflexo obediente da mecanização do mercado), eles deveriam 

imediatamente substituir essas ampliações por seus antecedentes menores. 

                                            
7 A série "rear-projections" de Sherman, de impressões coloridas de Untitled feitas em 1980, por 
exemplo, foi impressa em formato 50 x 60 cm, as fotografias "centerfold", de 1981, foram 
apresentadas em 60 x 122 cm, as fotografias "pink robe", de 1982, em 114x 76 cm, as imagens 
"civil war", de 1991, eram em 120 x 178 cm e as "sex pictures" de 1992 chegaram a 190 x 152 
cm. 
8 KRAUSS, Rosalind. Cindy Sherman 1975-1993. Rizzoli, 1994, p. 17. 
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Cindy Sherman ao lado de um dos seus "Untitled Fim Still", década de 1980.  

 Parece ser estranho estar insistindo em "originais" ao falarmos de arte 

pós-moderna. Ou, mais ainda, ao se falar de fotografia, um meio capaz de ser 

reproduzido em quase inimagináveis tamanhos. No entanto, se vamos 

desenvolver um conhecimento histórico da fotografia que corresponda às 

possibilidades particulares desse meio, a primeira coisa que devemos fazer é 

reconhecer a reprodutibilidade da fotografia. E a forma de fazer isso é não 

ignorar a questão do tamanho e o fato de que às vezes existem muitas versões 

do mesmo negativo, mas sim discutir muito sobre isso. Quando foi a última vez 

que você viu uma exposição que mostra várias versões do mesmo negativo? Ou 

mesmo que faz um esforço em reproduzir obras de maneira que sejam indicados 

seus tamanhos relativos? 9. Fotografias podem ser potencialmente reproduzidas 

                                            
9 Livros dedicados à história da fotografia raramente se esforçam para reproduzir imagens em 
seu tamanho natural, ou em escala relativa uma com relação a outra. O livro recente de Larry 
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em qualquer formato, mas geralmente elas chegam a nós em dimensões 

particulares, e por razões também bem específicas (técnica, comercial, estética) 

10. É hora de historiadores remeterem a essas particularidades e, em 

conseqüência, lidarem com a fotografia como um objeto material e um produto 

maleável, assim como uma imagem. 

 O caso do fotógrafo de Mali Seydou Keïta é instrutivo nesses termos. 

Keïta, que morreu em 2001, passou sua vida trabalhando na capital de Mali: 

Bamako. Após iniciar sua carreira de fotógrafo profissional em 1939, ele montou 

seu estúdio em 1948 e o fechou em 1962 para trabalhar para o governo de Mali 

(no departamento de investigação criminal), aposentando-se em 1977. Ele se 

tornou inicialmente proeminente nos E.U.A. depois de uma exposição no 

Museum of Modern Art em Nova York, na década de 1980, que mostrava alguns 

de seus retratos como ilustrações secundárias (mas sem nenhum crédito nas 

fotos). Tocado por essas imagens, um homem chamado André Magnin vizitou 

Bamako em 1993 e procurou por Keïta. Orquestrada por Magnin, a carreira de 

Keïta no Oeste tem crescido desde então, alimentada por milhares de negativos 

que ele tinha mantido intactos de seu estúdio e pelo nosso próprio desejo de um 

pouco do exótico vindo da África. Vi primeiro sua obra em 1996 como parte da 

exposição In/Sight: African Photographers, 1940 to the Present, apresentada 

pelo Museu Guggenheim de Nova York. Como todos, fiquei imediatamente 

impressionado por seus padrões característicos, pelos marcantes jogos de tons 

pretos e brancos e pelas poses formais de seus dignos retratados africanos. As 

reproduções da exposição que foram providas pelo Fonds National d'Art 

Contemporain em Paris eram datadas de 1949 ou 1952-55 e eram de 40 x 30 

cm ou de 30 x 40 cm. Vi desde então versões tão grandes quanto 77 x 60 cm, 

como por exemplo em 2001 no Fogg Art Museum em Boston. 

                                            
Schaaf sobre Talbot é uma exceção, reproduzindo cada impressão uma a uma. Veja SCHAAF, 
Larry. The Photographic Art of William Henry Fox Talbot. Princetown and Oxford: Princetown 
University Press, 2000. 
10 Em geral, antigamente fotografias eram ou imagens únicas em impressões em metal ou por 
contato feitas a partir de pequenos negativos de papel ou vidro (mesmo placas de vidro gigantes 
[mammoth-plates] eram de apenas 46 x 56 cm). Por volta de 1860, as chamadas "solar cameras" 
eram ocasionalmente usadas para fazer ampliações e podiam produzir imagens de até 178 x 
305 cm. Contudo, o uso de ampliadores só tornou-se comum na prática fotográfica da década 
de 1880. 
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 Mesmo Keita viu essas impressões pela primeira vez na Europa. "Você 

não pode imaginar como foi para mim ver pela primeira vez essas impressões 

de meus negativos tão grandes, sem manchas, limpas e perfeitas. Eu sempre 

soube que meu trabalho era bom, muito bom" 11. Essas impressões em grande 

formato foram obviamente feitas com o consentimento do fotógrafo e, é 

presumível, para seu benefício financeiro. De fato, Keïta estava muito atento 

para a capacidade de manifestações numerosas, diferentes e positivas dos 

negativos. "Meu desejo é que meus negativos sobrevivam por muito tempo... É 

verdade, meus negativos respiram, como eu e você" 12. Então ninguém pode 

queixar-se da produção e disseminação dessas versões grandes das fotografias 

de Keita. A não ser, é claro, que você se importe com seu verdadeiro significado 

e função em Mali, onde as fotografias foram criadas. Isso porque Keïta nos conta 

que nunca usou um ampliador durante sua carreira, e sempre vendia seus 

retratos como impressões por contato a partir de seus negativos 33 x 46 cm 

como formato de cartão postal (criados colocando um pedaço de cartolina na 

parte inferior da câmera, permitindo que duas imagens fossem feitas em um 

negativo; aparentemente esse formato "era tudo o que as pessoas queriam")13. 

 Já vi várias imagens de Keïta mas nunca havia visto as impressões 

antigas feitas por ele. No entanto, uma exposição recente em Nova York, de 

fotografias de seu compatriota Malick Sidibé, proporcionou uma idéia de como 

elas deveriam parecer 14. Com relação ao tamanho cartão postal, as fotografias 

de Sidibé, na maioria retratos de corpo inteiro, foram colocadas entre dois vidros 

selados nas laterais com fita crepe marrom e suspensas por um fio. Um típico 

exemplo é Untitled (1982), no formato 14 x 9 cm. Enquadrados com pouco 

espaço nas laterais pela câmera de Sidibé, seus retratados povoam os cantos 

do plano fotográfico. Nessa escala, os contrastes tonais são condensados e 

                                            
11 Seydou Keïta, entrevistado em Bamako, Mali, em 15 de novembro de 2000, por Michelle 
Lamunière, em LAMUNIERE, Michelle. You Look Beautiful like that: The Portrait Photographs of 
Seydou Keïta and Maladick Sibidé. Cambridge: Harvard Art Museums, 2001, p. 47. 
12 Seydou Keïta, citado por Alioune Bâ, em BELL, Clare. In/Sight: African Photographers, 1940 
to the present. New York: Guggenheim Museum, 1996, p. 268.  
13 Keïta, em Lamunière, p. 47. Ver também Sydou Keïta, em entrevista com André Magnin, 
1995/96, em MATT, Gerald & MIEBGANGS, Thomas eds. Flash Afrique! Photography from West 
Africa. Viena: Kunsthalle Wien, 2002, p. 67. 
14 A exposição "Studio Malick" aconteceu na Galeria Jack Shainman em Nova York, em janeiro 
e fevereiro de 2003. As obras apresentadas foram impressas em 2002 usando negativos antigos, 
mas foram apresentadas no formato tradicional de Mali. 
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concentrados, mas nunca ao ponto da abstração, e os detalhes permanecem 

claros. O seu formato os faz compatíveis com a correspondência postal ou para 

exposição em interior doméstico; mas também insistem na inspeção e 

conseqüentemente na intimidade física entre nós e eles. Apenas uma pessoa 

pode vê-los por vez, criando assim uma experiência de apreciação privada (você 

pode estar consigo mesmo ao vê-las, quero dizer). Com tudo isso, é uma 

experiência diferenciada da que se teria quando são impressões de 77 x 60 cm, 

como foram algumas expostas por Sidibé no Fogg de Boston. Lá posavam como 

"arte", como nós no Ocidente a entendemos; algo para ser visto e admirado, mas 

não necessariamente para serem sentidas com o coração. 

     

 Compare esse tipo de experiência com a relação mais íntima com a 

fotografia que muitos apreciaram no século XIX. Naquele tempo, fotografias 

eram freqüentemente combinadas com partes do corpo verdadeiro do retratado, 

geralmente com pedaços de cabelo; ambos eram então apresentados como 

amuleto ou pingente. Dessa maneira, o corpo do observador é fisicamente 

envolvido com a fotografia (a qual é experimentada na mão como um objeto ao 

invés de simplesmente como uma imagem). Esses observadores também tocam 

o corpo do outro, ao mesmo na imaginação (o cabelo era geralmente colocado 

atrás de um vidro em seu próprio mini-sarcófago). Ocasionalmente esse toque 

era literal. Vide um par de pequenos braceletes feitos confeccionados com 

Instalação de exposição de Malick Sibidé na Galeria Jack 
Shainman, Nova York, 2003. Foto: cortesia da Galeria Jack 

Shainman. 

Malick Sibidé: "Untitled", 1986 
(impresso em 2000). 
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cabelo humano, cada um com um daguerreótipo inserido (um de uma mulher e 

outro de um homem), agora no Eastman House em Rochester. Alguém 

(provavelmente ela) passou considerável tempo criativo e com habilidade 

tecendo esse cabelo, pensando em seu amado em alguns momentos, 

retardando a memória, fazendo disso algo a ser aproveitado (algo íntimo). Um 

resultado é que aqui ver e tocar são simultâneos e sinônimos. Mas também faz 

da fotografia uma experiência intensamente privada (uma sensação sentida no 

nível da pele). Nesses objetos, o toque do corpo desses dois amantes é real e 

contínuo, aquecendo os pulsos um do outro como uma lembrança física, 

permanente e pública da pessoa saudosa e do relacionamento de uma com a 

outra. 

 Claro que colocar uma fotografia grande na parede não impede que o 

observador tenha uma experiência potencialmente íntima. Contudo, não a 

facilita. A fotografia posiciona seus objetos de forma firme no passado e essa 

distância temporal é repetida por fotografias imensas em termos espaciais, 

literalmente nos empurrando para longe da impressão e de seus objetos 

retratados. Recorrer à miniatura igualmente não é a solução, pois a intimidade 

não é exatamente a proximidade física (pode-se fazer sexo com alguém e não 

ser necessariamente íntimo com ela). O problema aqui é que intimidade 

permanece algo difícil de definir. Você a reconhece quando a sente, aquele 

envolvimento pessoal e privado com outra pessoa ou coisa; um sentido de 

investimento emocional naquele relacionamento, mas que permanece nebuloso, 

uma experiência quase indescritível, medida pelo corpo (nas entranhas) e não 

pelo intelecto. É também daquele tipo de experiência que não acontece a não 

ser que você esteja aberto para isso. Sendo ou não acionada pela fotografia, a 

intimidade é, podemos dizer, "uma adição: é o que adiciono à fotografia e aquilo 

que antes já estava lá" 15. O desafio para os fotógrafos é produzir obras que 

induzam essa dinâmica, que causem uma troca emocional entre a fotografia e o 

observador. Essa não é uma tarefa fácil. Como em tantas outras coisas, nos 

parece, tamanho importa, mas habilidade importa mais ainda. 

                                            
15 BARTHES, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. New York: Hill & Wang, 1981, 
p. 55. 



A GUERRA CIVIL ESPANHOLA NAS FOTOGRAFIAS DE AGUSTÍ 

CENTELLES OSSÓ 

Fernando de Tacca e Enric Llagostera 

 

Apresentação 

 Os painéis apresentados a seguir foram concebidos para uma mostra, na 

Casa do Lago da Unicamp, alusiva aos setenta anos do início da Guerra Civil 

Espanhola. 

 Augustí Centelles Ossó, o fotógrafo cujo trabalho é mostrado nos painéis, 

retratou Barcelona no período anterior ao conflito e documentou a guerra civil 

desde os seus primeiros dias, a partir das barricadas republicanas, até os 

campos de concentração. 

 Os painéis compõem um percurso que acompanha essa história e passa 

por momentos dramáticos nas frentes de batalha e bombardeios. 

Todas as imagens e textos são clicáveis. 
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Abertura 

 

 

 

 

O tesouro de Centelles 

 No início de 1976, Agustí Centelles Ossó cruza a fronteira com a França 

e recupera algumas caixas de madeira suas que estavam guardadas na casa de 

uma família de camponeses amiga. Dentro delas, cuidadosamente embalados, 

estavam mais de quatro mil negativos fotográficos, correspondentes à boa parte 

de sua produção de imagens como foto-jornalista independente durante os 

períodos da Segunda República espanhola, da Guerra Civil e dos anos de exílio 

na França. 

A história desse tesouro começa em fevereiro de 1939, quando ele recebe 

a ordem de seus superiores no departamento especial de informações do 

Guardas de assalto fazem barricadas em 
Barcelona - 19 de julho de 1936 

Organização: 

Enric Llagostera e Fernando de 

Tacca 

Promoção: 

Depatarmento de Multimeios, Mídia 

e Comunicação 

Instituto de Artes - Unicamp 

Referências bibliográficas: 

Els catalans a la republica i a la 

guerra 

Texto : Eduard Pons Prades 

Fotografias : Agustí Centelles Ossó 

Editorial Blume, Barcelona, 1979 

Agustí Centelles 

Coleccion PhotoBolsillo 

La Fábrica y Tf. Editores, Madri, 

1999 
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Exército para retirar os arquivos fotográficos do exército republicano do Leste 

para a França. Embala esse material, junto com sua produção fotográfica 

particular, e o guarda em uma grande mala de couro. A viagem até a fronteira é 

feita por carro ou trem, mas Centelles cruza a fronteira à noite carregando a mala 

nas costas através dos Pirineus nevados. 

É levado primeiramente para o campo de concentração de Argèles, um 

descampado cercado de arames farpados perto do mar, e depois para Bram. 

Centelles consegue, com a ajuda de outros refugiados, proteger sua mala de 

couro de roubos, de curiosos e de confiscos. Sua carteira internacional de 

jornalista o ajuda a manter seu tesouro a salvo dos guardas franceses. 

Em Bram, monta um laboratório clandestino junto com outro fotógrafo 

refugiado, Salvador Pujol. Quando o supervisor do campo o descobre, Centelles 

outra vez utiliza-se de sua carteira de jornalista e consegue convencer esse 

supervisor de que fotografar o campo mostraria suas boas condições de vida 

para os refugiados. Os dois organizam uma exposição, em Bram, sobre a vida 

no campo de concentração. 

 Depois de conseguir sair do campo e ir trabalhar em um estúdio 

fotográfico próximo, Centelles envolve-se com a resistência francesa local. Em 

1944, depois de um apertado cerco da Gestapo, ele organiza seus negativos 

novamente em caixas de madeira e os deixa sob custódia da família de 

camponeses em Carcassone. 

Regressa para a Espanha na clandestinidade, mas depois de dois anos 

entrega-se às autoridades. Em 1946, tem sua carteira de jornalista cassada, 

dedicando-se pelos próximos trinta anos à fotografia industrial e publicitária, até 

o fim do regime franquista. O “Tesouro de Centelles”, como a família camponesa 

guardiã nomeava suas caixas de madeira, finalmente volta às mãos de Centelles 

em 1976. 
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Agustí Centelles Ossó e Eduard Pons Prades - década de 80 

Em uma rua de Belchite, Centelles (de 
camisa branca, no centro), milicianos e 
correspondentes de guerra - agosto de 

1937 

Agustí Centelles na frente de Aragão - sem data 
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Agustí Centelles Ossó 

Nascido em 1909 em Valencia, filho de um 

eletricista, com um ano Centelles fica órfão de mãe 

e seu pai muda-se para Barcelona em busca de 

emprego. Trabalhando desde cedo, ele inicia seu 

contato com a fotografia como retocador de 

negativos em um estúdio importante de Barcelona, 

com quinze anos de idade. 

Começa a trabalhar como foto-jornalista 

para o jornal El Dia Gráfico e durante um jogo do 

Barcelona, em 1933, vê pela primeira vez um 

colega de profissão com uma câmera alemã Leica, logo depois compra seu 

próprio equipamento. Transforma-se, então, em foto-jornalista independente, 

vendendo suas reportagens e notícias fotográficas para vários jornais de 

Barcelona. Centelles fotografa a república dos tempos de paz, a eclosão do 

conflito, envolve-se na frente e na retaguarda da guerra, retrata o genocídio da 

população civil exposta a bombardeios aéreos. 

Em sua volta para Espanha franquista em 1946 dedica-se durante trinta 

anos à fotografia publicitária e industrial. Com a morte de Franco e o fim de seu 

regime em 1976, Centelles recupera seu material fotográfico e o organiza em 

exposições e livros. Recebe o Prêmio Nacional de Artes Plásticas, em novembro 

de 1984, pelo seu importante papel na história da fotografia espanhola. Um ano 

depois, em dezembro de 1985, Agustí Centelles Ossó falece em Barcelona. 

República 

Em sua carreira como foto-jornalista durante o período da Segunda 

República espanhola,Centelles retratou a Barcelona republicana focando sua 

atenção no cotidiano, no popular. Seu olhar estava voltado para os cafés da 

Praça Catalunha, de onde muitas vezes tirava idéias para realizar suas 

reportagens e imagens informativas, a polícia, os funcionários das prisões, os 

encontros dos intelectuais. Em vez de esperar que o convocassem para cobrir 

algo, ele corria atrás das pautas, e também era sempre o primeiro a ser chamado 

Agustí Centelles Ossó - sem 
data 
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quando algo importante acontecia. Assim, registrou em imagens os grandes 

acontecimentos e o cotidiano desse período com agilidade e faro jornalístico 

únicos. 

 

       

Pesagem do boxeador Paulino Uzcúdun, Barcelona – 1934 

El Molino - sem data Estádio de Montjuic, 
Barcelona – 1936 

Exibição do autogiro na Praça 
Catalunha em Barcelona - 

sem data 
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19 de julho de 1936 

Poucos meses após a vitória da Frente Popular nas eleições de fevereiro 

de 1936, começa a Guerra Civil Espanhola, com o levante de diferentes partes 

do Exército espanhol. Em Barcelona, esse levante ocorre na alvorada do dia 19 

de julho de 1936. Centelles foi o único foto-jornalista que saiu às ruas para cobrir 

a reação popular a esse levante, em uma luta urbana em barricadas e praças. 

Em pouco tempo, os militares revoltosos são derrotados e presos pelas forças 

populares e do governo republicano, lutando lado a lado. Suas imagens do dia 

Fila de eleitores no colégio 
eleitoral do bairro pesqueiro 
de Barcelona - fevereiro de 

1936 

Fila em um colégio eleitoral de 
Barcelona - fevereiro de 1936 

Repressão às manifestações 
favoráveis à vitória eleitoral 

da Frente Popular - fevereiro 
de 1936 

Libertado da prisão, o presidente da Generalitat, Lluís Companys, chega à praça Sant Jaume - 
2 de março de 1936 
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19 de julho são fortes e próximas, feitas no calor do conflito, mostrando a reação 

popular, a luta urbana das barricadas, os mortos e a euforia da vitória popular 

nesse primeiro momento da Guerra Civil. 

     

 

    

 

Barricada popular - 19 de julho 
de 1936 

Corpo de um guarda de assalto coberto com a bandeira 
catalã - 19 de julho de 1936 

Guardas de assalto e civis vão para as barricadas 
da Rambla de Santa Mônica - 19 de julho de 1936 

Guarda de assalto - 19 de julho de 1936 
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Milícias 

Muitas das forças que saíram a combater nos frentes abertos no início da 

Guerra Civil Espanhola eram constituídas de milícias operárias e populares, 

compostas por homens e mulheres e, na maioria das vezes, organizadas por 

sindicatos ou organizações políticas, além de forças públicas leais ao governo 

republicano. Centelles fotografou a saída dessas milícias de Barcelona em 

caminhões e trens para os diversos frentes, assim como a chegada das Brigadas 

Internacionais com voluntários de vários países para lutar do lado republicano. 

Guardas de assalto e civis comemoram a vitória sobre os militares revoltosos em Barcelona - 
19 de julho de 1936 

Praça Catalunha, o coração de Barcelona, ao 
final do dia - 19 de julho de 1936 

Incineração de cavalos mortos na Praça 
Catalunha - 19 de julho de 1936 
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A progressiva transformação dessas milícias no Exército Popular republicano 

também ficou registrada por Centelles, nas suas fotografias de frentes em 

diferentes períodos do conflito. 

 

 

     

 

Saída de Barcelona de milicianos para o frente - julho de 1936 

Desfile da coluna Roja y 
Negra por Barcelona antes 

de sair para a linha de frente 
-1936 

A Coluna Lênin prepara-se para sair de Barcelona. George 
Orwell é o soldado mais alto da primeira fileira – 1936 
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Retaguarda 

Centelles retornava periodicamente das frentes e das batalhas para 

Barcelona, onde revelava seus filmes e publicava suas fotos, preparando-se 

também para voltar logo em seguida para as frentes. Nesses períodos, retratava 

a vida na retaguarda republicana barcelonesa com suas empresas coletivizadas, 

seus grandes acontecimentos e seu cotidiano marcados pela guerra. 

 

 

Grupo de milicianos da CNT saem 
para a linha de frente – 1936 

Saída de 
milicianos em 

Barcelona - julho 
de 1936 

Soldados e civis reúnem-se na 
Estação Norte de Barcelona antes 
de saírem para a frente aragonesa 

– 1936 

Na Catalunha, muitos dos comércios, indústrias e serviços foram coletivizados, inclusive 
espetáculos – 1936 
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Frentes 

Durante toda a Guerra Civil Espanhola, Centelles percorreu os frentes da 

porção oriental da península como foto-jornalista, retratando batalhas marcantes 

e decisivas como Belchite e Teruel, assim como a situação cotidiana das milícias 

e, depois, do Exército Popular em todo a extensa frente de Aragão. Mostra com 

suas imagens a guerra acontecendo na zona rural pobre espanhola, em pueblos 

em ruínas e campos secos, assim como as trincheiras e as terríveis condições 

em que aconteciam os combates, levando essas fotografias para a retaguarda, 

onde as publicava. Torna-se, no decorrer do conflito, chefe do gabinete 

fotográfico do departamento especial de informações do Exército do Leste, 

posição em que se encarrega de organizar a produção de fotográfias nos 

diferentes frentes da região da Catalunha. 

       

Jogo de crianças – 1936 Recepção no porto de 
Barcelona ao Zirianin, 

primeiro barco soviético a 
trazer ajuda à República 
espanhola - novembro de 

1936 

Grande manifestação popular 
quando da chegada do Zirianin 

- novembro de 1936 

Soldados republicanos lutam no pueblo 
de Belchite - agosto de 1937 

Guardas de assalto e artilheiros das Milícias 
Populares na Serra de Alcubierre, Zaragoza – 

1936 
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Miliciano na frente de Aragão – 1937 Trincheira em Belchite - setembro de 1937 

Milicianos cruzavam a linha de frente para conseguir,com a 
ajuda de pastores,carne na zona inimiga – 1937 

Tomada de Montearagón 
pelos milicianos - setembro de 

1936 



STUDIUM 24  27 

 

 

Bombardeios 

Centelles, em suas periódicas voltas à Barcelona e outras cidades 

maiores da Catalunha, retrata também uma face cruel da Guerra Civil Espanhola 

que viria a tornar-se lugar comum nos conflitos futuros: o bombardeio aéreo 

massivo em áreas de concentrada população civil. Fotografa as vítimas desses 

bombardeios em Barcelona e outras cidades, como Lleida, onde ocorre um dos 

piores e mais destruidores bombardeios aéreos da Guerra Civil Espanhola. 

         

Frente de Aragão - setembro de 1938 

Bombardeio da Gran Vía, 
em Barcelona - março de 

1938 

Bombardeio de Lleida - 2 de 
novembro de 1937 

Vítimas do bombardeio de 
Lleida - 2 de novembro de 

1937 
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Campos de concentração 

Durante seu exílio nos campos de 

concentração franceses de Argèles e 

Bram, Centelles organizou, junto com 

outro fotógrafo refugiado catalão, 

Salvador Pujol, um laboratório fotográfico 

clandestino, onde revelava imagens que 

fazia do campo de concentração. Após 

ser descoberto pelo supervisor do campo 

de Bram, ele o convence a deixá-lo 

fotografar a vida dos refugiados 

espanhóis no campo de concentração. 

Assim, antes de deixar o campo de 

concentração de Bram para trabalhar em 

um estúdio fotográfico de Carcassone, 

Centelles e Pujol organizam uma 

exposição no campo sobre as condições 

de vida dos refugiados republicanos.  

Bombardeio de Barcelona – 1938 O Passeio de Gràcia durante o enterro das 
vítimas do primeiro bombardeio contra 

Barcelona - fevereiro de 1937 

Campo de concentração de Bram, França – 
1939 
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Campo de concentração de 
Bram, França – 1939 

Campo de concentração de Bram, França – 1939 

Laboratório de Centelles em um barracão do 
campo de Bram - 1939 



O INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Cássia Denise Gonçalves  

 

 Este texto é apenas o prenúncio de um estudo que pretendemos realizar 

sobre o que ora estamos denominando ‘inventário fotográfico’, produzido pela 

Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo 

nas primeiras décadas do século XX. 

 Hoje sob a custódia do Centro de Memória-UNICAMP, trata-se do mais 

importante registro fotográfico das ações empreendidas pela então Presidência 

de São Paulo na Primeira República (1889-1929). 

 Considerando a importância da Secretaria da Agricultura nesse momento, 

refletida na diversidade e alcance das suas ações, bem como, o papel da 

fotografia na representação de conteúdos, o "inventário fotográfico" aponta para 

várias direções. 

 Contudo, nesta primeira incursão, abordaremos as questões que 

envolvem o corpus documental sob um enfoque arquivístico, partindo do 

pressuposto de que as fotografias, tal como os documentos textuais, dão conta 

do registro de atividades no cumprimento de funções. 

 É sabida a importância do contexto de produção para o tratamento de 

conjuntos arquivísticos. Tratando-se de fotografias produzidas no exercício de 

atividades, muitas vezes tal contexto é determinante para que possamos dar 

conta do seu conteúdo. Isso ocorre devido ao fato de que em tais casos o 

significado da imagem encontra-se atrelado à função que deu origem ao 

documento. 

 Isto posto, iremos primeiramente dar um panorama do "inventário 

fotográfico", para em seguida abordar o seu contexto de produção, localizado no 

                                            
 Centro de Memória-UNICAMP 
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período da "Reforma Carlos Botelho", buscando detectar a sua posição na 

estrutura do órgão produtor e compreender o papel das imagens produzidas pela 

Secretaria da Agricultura à luz desse contexto. 

 

O "inventário fotográfico" da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas do Estado de São Paulo 

 O "inventário fotográfico" da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas do Estado de São Paulo é composto por 2.700 fotografias, montadas 

em 23 álbuns, datando aproximadamente de 1896 a 1923. Uma grande parte 

dessas imagens foi produzida por Guilherme Gaensly, considerado um dos mais 

importantes fotógrafos de paisagens no período em questão. 

 Essa documentação encontrava-se no Instituto Agronômico de Campinas, 

o IAC, depositário dos álbuns durante aproximadamente trinta anos. Presume-

se que eles sejam oriundos do espólio da Biblioteca da Secretaria da Agricultura, 

a qual, desativada no final dos anos de 1950, teve o seu acervo destinado à 

Biblioteca do Instituto. 

 Tendo em conta a especificidade do tratamento da informação imagética, 

bem como da conservação dos materiais fotográficos, em meados da década de 

1990 o IAC repassou os álbuns, sob custódia, ao Centro de Memória-Unicamp. 

 Os álbuns nº.1 e nº.2 foram organizados para o Recenseamento Federal 

de 1920-1921. O primeiro possui 370 fotografias e, o segundo, 390, possuindo 

ambos as mesmas dimensões, 60 x 46 cm. Do conjunto dos álbuns, somente 

esses receberam uma montagem propriamente dita. 
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álbum nº 1 

 

 

 

 

Capa do álbum nº.1 da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
do Estado de São Paulo. Centro de Memória-Unicamp 

1º Panorama. São Paulo, SP, 1921. Centro de Memória-Unicamp.Ao centro vê-
se a Praça da República. 
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Officinas do Lyceu de Artes e Officios. São Paulo, SP, ca. 1920. Centro de 
Memória-Unicamp 

Parque Anhangabaú. São Paulo, SP, 1920. Centro de Memória-Unicamp 
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Penitenciária. Vista Geral. São Paulo, SP, ca. 
1920. Centro de Memória-Unicamp 

Asylo dos Expostos. São Paulo, SP, 1920. 
Centro de Memória-Unicamp 

Fábrica de Tecidos de Arame. São Paulo, SP, 
1920. Centro de Memória-Unicamp 

San Paulo Railway Subida da Serra do Mar. 
Santos, SP, 1920. Centro de Memória-

Unicamp 

Hotel de la Plage na praia do Guarujá. 
Santos, SP, 1920. Centro de Memória-

Unicamp 

Praça Carlos Gomes. Campinas, SP, 1920, 
Forster. Centro de Memória-Unicamp 
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 O álbum nº.1 (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) traz um número maior de 

fotografias da cidade de São Paulo. A região central (4), com suas ruas, praças 

(6) e jardins e as residências dos capitalistas. As principais obras do período, 

como a Penitenciária do Estado (7), a canalização do córrego do Ipiranga e 

instalação do Monumento à Independência, a maquete da nova Catedral da Sé, 

bem como as esculturas dos santos que seriam colocados no novo templo. A 

Santa Casa de Misericórdia e o Asilo dos Expostos (8) anexo a esta, o Liceu de 

Artes e Ofícios (5), a Escola Normal Caetano de Campos e o Primeiro Grupo 

Escolar do Brás. E, como não poderia deixar de ser, uma ou outra fazenda de 

café, uma ou outra indústria (9), representativas da riqueza econômica de São 

Paulo. 

 Este álbum também possui fotografias das cidades de Santos, Campinas 

(12) e Bebedouro. Para desembocar na cidade de Santos com seu imenso porto, 

as fotografias percorrem todo o trajeto do alto da serra, com a São Paulo Railway 

rasgando os caminhos com suas pontes e viadutos, as chamadas "obras de arte" 

(10). Há também fotografias das praias de Guarujá (11) e Bertioga, que eram os 

locais preferidos da burguesia paulista para as suas ‘temporadas de banho’. 

 Para a cidade de Campinas, além das ‘cenas urbanas’, destaca-se a série 

de fotografias da inauguração da rodovia São Paulo – Campinas e a série da 

Fábrica de Tecidos Carioba, na então Vila Americana, hoje município de 

Americana. Essa última registra da cultura do algodão na Fazenda Salto Grande 

ao processamento do produto, com o controle da Carioba sobre todo o processo 

de produção. 

 Por sua vez, o álbum nº.2 (2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) é composto por 

fotografias de várias cidades do interior do Estado. Destaca-se deste conjunto a 

série de fotografias do saneamento do rio Tiête, na cidade de Barra Bonita. 
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álbum nº 2 

 

 

 

 

Álbum nº.2 da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado 
de São Paulo. Centro de Memória-Unicamp 

Asylo de Preservação dos Filhos de Tuberculosos Pobres. Bragança Paulista, 
SP, 190_, O. R. Quaas. Centro de Memória-Unicamp 
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Estação de Monte Alto. Monte Alto, SP, entre 1910 e 1915. Centro de Memória-
Unicam 

Lavadeiras no Tiete. Barra Bonita, SP, ca. 1920. Centro de Memória-Unicamp 
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 Apesar de ambos os álbuns terem sido produzidos para o 

Recenseamento Federal, eles foram compostos de maneiras distintas. As 

fotografias do álbum nº.1 foram produzidas através de ‘missões fotográficas’, 

apresentando uniformidade tanto de formato como de técnica fotográfica. Já o 

álbum nº.2 foi montado com as fotografias remetidas pelas próprias localidades 

à Secretaria da Agricultura, o que é possível verificar através da diversidade dos 

documentos e dos distintos períodos das imagens (13, 14, 16, 17, 18 e 19). 

 As cidades que se encontram representadas nos álbuns nº.1 e nº.2 são 

aquelas mais desenvolvidas do ponto de vista sócio-econômico, o que se reflete 

Escolas Reunidas. 
Albuquerque Lins, SP, ca. 
1920. Centro de Memória-

Unicamp 

Vista Geral de Cabreuva, apanhada do morro de Sta. Eliza. 
Cabreuva, SP, ca. 1920. Centro de Memória-Unicamp 

Fazenda São Vicente. Guaratinguetá, SP, ca. 
1920. Centro de Memória-Unicamp 

1º. Grupo Escolar Cel. Joaquim Salles. Rio 
Claro, SP, ca. 1920. Centro de Memória-

Unicamp 
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nas suas instituições, nos seus negócios e serviços e na qualidade de vida de 

seus habitantes. Ou ainda, localidades nas quais a Secretaria da Agricultura 

possuía algum tipo de serviço. 

 Os demais álbuns, como os primeiros, envolvem cenas rurais e urbanas, 

com fotografias de fazendas, núcleos coloniais (21), campos de experiências 

agrícolas, culturas diversas (22 e 23), gado (24 e 25) e, imigração (21), ferrovias, 

instituições assistenciais, de ensino e pesquisa, visitas de autoridades, 

logradouros etc., de diversas cidades do interior do Estado como da capital. 

 A não ser por mais um ou dois álbuns, montados respeitando-se uma 

única temática, o restante deles não recebeu o mesmo tratamento dos álbuns 

nº.1 e nº.2. Pela diversidade das séries fotográficas que apresentam, depreende-

se que o ‘formato álbum’ foi utilizado somente para reunir os documentos. 

 

O contexto de produção das imagens: a Secretaria da Agricultura e a 

"Reforma Carlos Botelho" 

 O contexto de produção do "inventário fotográfico" nos remete ao histórico 

do órgão que lhe deu origem - a Secretaria da Agricultura Comércio e Obras 

Públicas. Ele também aponta para os caminhos e os percalços de uma 

documentação extraviada de seu fundo maior. 

 Com uma estrutura ainda proveniente do Império, a Secretaria de 

Agricultura foi criada em 1891 para atender as exigências de atuação do Estado, 

provenientes, principalmente, da cultura cafeeira e das atividades econômicas - 

direta ou indiretamente - atreladas a ela. 

 Neste período, o governo irá empreender esforços no sentido de 

estabelecer uma nova estrutura administrativa, mais moderna e eficiente, 

buscando, sobretudo, manter a força do seu principal produto, o café, que vinha 

sofrendo uma séria crise devido à superprodução e à baixa qualidade do produto. 

 De início a área de atuação da Secretaria abrangia, além da agricultura, 

a pecuária, o comércio e as obras públicas em geral - saneamento, edifícios 
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públicos e vias urbanas, estradas de rodagem e pontes, energia elétrica, gás e 

iluminação - os transportes e as comunicações - estradas de ferro e bondes, 

navegação e portos, telefone e telégrafo - as atividades industriais, a imigração, 

a colonização e a política de terras. 

 Com mais de 100 anos de existência, a Secretaria da Agricultura sofreu 

várias reformas na sua estrutura ao longo do tempo. Neste sentido, para localizar 

no tempo a produção do "inventário fotográfico", foi feito um recorte com base 

no período para o qual as próprias fotografias apontavam, qual seja, a reforma 

empreendida pelo Secretário Carlos Botelho, iniciada em 1907. 

 Com a "Reforma Carlos Botelho" as atribuições que antes eram 

distribuídas por seções continuaram as mesmas, alterando-se, contudo, a 

estrutura do órgão que passa a ser a seguinte: Diretoria Geral, Diretoria de 

Agricultura, Diretoria de Indústria Animal, Diretoria de Indústria e Comércio, 

Diretoria de Terras, Colonização e Imigração, Diretoria de Viação e Diretoria de 

Obras Públicas. 

 Nessa remodelação foi criado o Serviço de Informação e Publicidade, 

subordinado à Diretoria Geral. Esse serviço possuía entre suas atribuições: 

publicar trabalhos e estudos relativos à economia do Estado; divulgar 

comunicados de interesse aos agricultores; ampliar os serviços de propaganda 

e informações do Estado no Exterior; dirigir a impressão dos relatórios da 

Secretaria; organizar e manter a Biblioteca da Secretaria, entre outras funções 

(SCHMIDT, 1942, p.202). 

 Através das atribuições do Serviço de Informação e Publicidade, é 

possível apontar algumas das funções exercidas pelas fotografias da Secretaria 

da Agricultura. Uma parte dessas imagens foi produzida como instrumento de 

propaganda do Estado de São Paulo, no sentido de atrair não somente a mão 

de obra imigrante, mas também o capital estrangeiro. 

 Também auxiliaram a forjar uma nova imagem para o Estado de São 

Paulo frente o restante do país, de província "acanhada, interiorana e isolada", 

a qual já não mais condizia com a sua importância econômica, para um Estado 

moderno, empreendedor e progressista (MOI, 2005, p.12). 
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 Por outro lado, o "inventário fotográfico" apresenta imagens no seu mais 

puro estado indicial, no qual o que vale é o estatuto de impressão da fotografia. 

Aqui chamaremos a atenção para o registro dos suínos, caprinos, eqüinos e 

bovinos, da Diretoria de Indústria Animal e, das diversas culturas, da Diretoria da 

Agricultura. 

 O confronto com tais fotografias nos causou certo desconforto num 

primeiro momento. Apresentando apenas uma unidade visual, torna-se difícil 

apreender seu pleno significado. Mesmo com a presença da legenda da imagem, 

não temos onde ancorar a leitura. Além daquilo que a imagem aponta o que pode 

sugerir a fotografia de um porco ou de um bode? Ou mesmo a de uma plantação 

de abacaxi? 

 Fato da maior relevância, no período em questão, a Secretaria da 

Agricultura estava introduzindo a policultura, bem como diversas raças de 

animais no Estado de São Paulo. Deste modo, somente através do contexto de 

produção dos registros foi possível alcançarmos o sentido da imagem e 

apreendermos o seu conteúdo a partir da função que gerou o documento. 

 Por fim, gostaríamos de assinalar que o alcance das ações da Secretaria 

da Agricultura, a diversidade dos seus serviços, a sistematização na produção 

das fotografias, bem como a sua qualidade técnica dos registros, originaram uma 

documentação significativa para a compreensão do processo de construção de 

uma nova ordem político-administrativa para o Estado de São Paulo. Isso é 

válido tanto para o período em que foi realizada, como para os dias de hoje. 
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QUATRO LEGENDAS PARA MARCY BORDERS 

Celso Luiz Figueiredo Bodstein 

 

Texto-legenda: o primeiro contexto de significação para a fotografia 

inserida nas páginas dos jornais. 

 Este texto traz o exercício de 

atribuição de significados à imagem de 

Marcy Borders, através da produção de 

textos-legenda para sua foto, publicada 

em jornais do mundo no dia 12 de 

setembro de 2001. As legendas aqui 

fogem ao padrão técnico de edição de 

jornais, que pedem a descrição formal 

da imagem, ou seja, o pressuposto 

imediato de sua marca indicial. As 

legendas, agora, querem outras 

parcerias com o referente. Buscam 

compor uma compreensão do 

fotojornalismo como a ficção em 

conjunto com o factual. 

 A imagem de Marcy Borders freqüentou vários circuitos, pulou de suporte 

em suporte, tendo como start um momento performático do fotojornalismo. A 

"sacralização dessa imagem suscita incógnita, inquieta, posturas contemplativas 

de sua materialidade como artefato da violência e da cultura que a abriga. A 

compreensão desse fluxo dá a tônica aos rumos que este texto pretende traçar. 

 

Marcy Borders: um fonema para reconstruir network 

 Marcy Borders é a nº 1. Sua imagem é o fonema da tragédia em prosa 

pós-moderna. A figuração é um estado flamejante de seu monocronismo. O 

Stan Honda - Dama do pó (Marcy Borders) 
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preto-e-branco aplicado ao que o sépia insiste em afirmar nas suas pretensões 

memorialistas. Um fonema que também pode reconstruir o primeiro dia da 

tragédia de Manhattan, ao contrário, como seu mais contundente arauto. 

Quantas vezes o cinema animou imagens a partir desse potencial de 

narrativa/significação da imagem fotográfica? A rede é às vezes abstrata, mas 

sempre normativa. Insere-se na cultura e quase sempre é a cultura. As imagens 

migram de suporte, mas estão sempre na contingência da rede. Como não 

enxergar Marcy Borders a nos presentificar o espanto diante do non-sense, 

atitude que arrebata aqueles que não podem compreender a invasão radical de 

seu meio-ambiente supostamente intocável em sua redoma de urbanidade 

sofisticada. Quem é Marcy Borders, senão esse espectro de vida-que-segue-

apesar-dos-inimigos-da-sociedade-aberta (numa apropriação indevida das 

palavras do filósofo Karl Popper)? Como olhar para Marcy Borders e não se 

sentir flagrado por uma perturbadora falta de paixão? Que gosto do vivido é esse 

de MB que se rende às imagens-bomba barthesianas, do outro vivido 

interpretado em suas potencialidades de explosões, fogo, água, fuga, medo, 

coragem, promessas... Marcy Borders vem antes e depois. Aqui não há paixão, 

pois sua imagem não é fugaz. Traz aquele tipo de emoção que imaginamos ter 

diante dos arquétipos infantis da eternidade. A imagem é a mulher de sal, 

redentora dos males da carne e do espírito, que viu seu corpo dissolver-se ao 

olhar a degeneração dos costumes da cidade. É também Alice pisando em 

tabuleiro; joga com a Rainha de Copas. Quis o destino que Marcy Borders não 

viesse a sucumbir tão rápido, e nem por metáfora tão escolástica da decadência 

das grandes cidades capitalistas. 

 

Marcy Borders é souvenir de guerra 

 Não se trata de uma imagem terrível. Não se configura como agregadora 

de formas a um mosaico que assevere a violência a Manhattan. A silhueta 

metafísica de Marcy Borders inscreve-se em outro álbum: aquele para ser ligado 

como espécie de souvenir de guerra, que sela a surpresa sem admissão de 

fraqueza. 
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 Para Sebastião Salgado, "a mulher envolta numa nuvem de poeira 

amarela remete às imagens de trabalhadores na extração de enxofre na 

Indonésia, escravos de uma situação que os exclui". O fotógrafo brasileiro - 

conceituado internacionalmente mais pelas fotografias que produz, que por 

aquilo que freqüentemente diz sobre elas - atrai sua leitura para o reino do ícone. 

Que imagem é essa que, ao expandir sua realidade (de uma ontologia cultural, 

ao menos) amalgama-se a núcleos de significações vocacionadas à 

universalização e, portanto, sedimentadas sob comoções populares? Resiste a 

tentativas de contextualização sob o exercício de linhas do tempo, essa imagem. 

Ela fala de Kant enquanto legitimadora de ações extensivas a toda humanidade 

e talvez esteja aí sua ética: a de não pertencer a nenhum engajamento. Fica livre 

para ser altiva a cada solicitação do mundo factual, fortalecida pela aderência de 

suas convicções no estilo público de delimitar a ofensa e o poder. O ícone é 

imoral quando surpreende em seu preenchimento de significação a lógica 

esotérica da circulação midiática. Pode, às vezes, levar a irracionalismos, como 

a suposição de que é possível estabelecer - no parâmetro tecnológico e/ou das 

novas terapias do fazer artístico - limites para a representação. A doxa entre o 

vivido e o representado não é uma dialética, já sabiam os mais antigos. 

 

Borders: estetização para fluir a memória? 

 A rede expande-se em conceito e em materialidades. A imagem de Marcy 

Borders é um conceito acertado de estranhamento e civilidade que preencheu 

muitos suportes. Com a eternidade tornada implícita pela leitura ideológica da 

foto, sua circulação tornou-a quase onipresente em pontos em que a cultura é 

referendada. Circulou muito e muito pôde enunciar-se como signo condensado 

do traumático 11 de setembro. Talvez para aliviar o trauma; talvez como 

estratégia para o fluir da memória, um contar que é também um fixar de 

prerrogativas e ponderações, de indignação e resistência, de anonimato e de 

espírito público (aqui sou tentado, mas só um pouco, a pensar em Verdi e na 

Itália ameaçada). A imagem de Marcy Borders foi capa de praticamente todos 

os jornais do mundo. Foi para as revistas semanais de informação dos EUA e de 

países europeus. Transformou-se em selo/vinheta na tv americana. Foi vendida 
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em vários formatos como cartão postal. Chegou aos computadores como 

descanso de tela, foi estilizada por pintores, integra exposições e está em livros 

sobre os atentados nos EUA. Marcy Borders é um caso sui generis de fluxo de 

multimeios: dá privilégio ao status fotográfico além das finalidades de praxe 

informativa; aqui um tempo fotográfico possível apenas às visualidades do 

fotojornalismo (como abastecimento para um conceito paradigmático de 

referente). Borders circula e sua estampa não se prostitui. Ela nasceu opaca. 

 

Marcy Borders: apenas um estado de torpor 

 O fotógrafo tem sua categoria interna. E tal categoria resiste à circulação 

mercantil da imagem? É possível conhecer melhor o fotógrafo para compreender 

melhor seus processos de enunciação? Ou a fotografia é realmente um signo 

para recepção notavelmente aberta? O pós-formalismo não impõe a distribuição 

sobre a autoria? Não se estabelece, aí, a supremacia da marca (institucional) 

sobre o estilo (particular)? O estilo tende a ser particular, mas não é mais a 

primazia do singular. Conotação e denotação: o risco de se construir sistemas 

mentais baseados na máxima das causalidades? Como o fotógrafo Stan Honda 

, da France Presse encontrou e como quis a imagem de Marcy Borders, 

provavelmente nunca saberemos, mesmo que ele mesmo tente explicar e nos 

convencer. Mas podemos olhar para a imagem e imaginar por que alguém a faria 

daquela forma. O quadro é convencional, centralizador da imagem e 

componente da superfície que funde os planos em sutilezas de variação 

monocromática. A personagem parece aderida a um aqui/agora que lhe 

confunde as delineações do corpo/expressão com o cenário/símbolo de sua 

precariedade cognitiva. O que há de extra-campo? Toda a extensão da súbita 

violência em Nova York e é nosso imaginário regado às imagens terrificantes do 

inimigo universal que projeta o ausente. É a imagem-mental como premissa, 

arquetípica e redentora. É icônica na apropriação indébita, umas vezes 

conformista, outras de fino deboche, da marca indicial de absoluto senso comum 

                                            
 STAN HONDA – norte-americano, nascido em San Diego, tem longa trajetória pela imprensa 
do País, incluindo o Los Angeles Times e San Diego Union Tribune. Em Nova York, onde reside, 
trabalhou no New York Newsday. Produz imagens para os canadenses The National Post e 
Toronto Globe and Mail e freqüentemente comercializa suas fotografias pela France-Presse. 
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impresso na circunstância de Marcy Borders. Aqui, não se registra a evidência 

indicial de ação de bombeiros, para-médicos, policiais, luzes intermitentes, ferro 

retorcido, carros esmagados (que permitem intervenções ainda mais 

radicalmente ideológicas em seus referentes). Marcy é a figuração retocada de 

referência não a um politicamente correto, mas, antes, a um estado de torpor 

frente ao inexorável, antes mesmo que se possa tomar um comportamento de 

ataque ou fuga frente à descoberta do terror. Antecipa-se mesmo ao 

constrangimento da indignação. Estimula a interlocução com um estado de 

vigília que é primeiro da negação e serenidade (a câmera induz-se ao corpo 

levemente retorcido que antecipa a entrada en gard). Tem no fotógrafo o 

interlocutor de suas verossimilhanças. Um ato fotográfico de muitas 

emancipações, da "caixa preta" ao hinário da objetividade e da clareza. Uma 

imagem do mundo que paira provocativa sobre ele. Uma imagem para ser vista 

sem passe-partout e tendo o contorno das grandes cidades ao fundo. 

 Marcy Borders e o paradoxo da vida real - Marcy Borders está mais 

próxima dela mesma, nesta foto publicada seis meses depois da primeira. Com 

sua figuração elevada a símbolo, ela não teve futuro tão surpreendente em sua 

existência social: perdeu o emprego e, devido à fuligem que lhe maquiou o corpo 

e pela circunstância de seu registro, não foi convocada para atuar na indústria 

da publicidade e propaganda, como acontece com os heróis efêmeros na mídia 

norte-americana, o que faria de si uma rica e ilustre cidadã. 

 



A FOTOGRAFIA E O MUSEUM OF MODERN ART (NOVA YORK): ORIGENS 

Diana Dobranszky 

 

 Em 1934 Newhall publicou um de seus primeiros artigos sobre fotografia 

na revista Parnassus 1. Esse artigo discutia a relação da fotografia com os 

artistas e foi resultado do convite que Paul Sachs fez a Newhall para falar aos 

membros da College Art Association no Metropolitan Museum of Art, de Nova 

York. Sachs foi professor de B. Newhall em Harvard, quando ele assistiu ao seu 

curso sobre administração de museus. Naquela época a fotografia não era 

estudada de maneira sistemática e poucos estudiosos das artes se interessavam 

em estudar ou escrever sobre ela. Ao saber do tema escolhido por Newhall, 

Sachs ficou surpreso, mas consentiu na empreitada de seu aluno. 

 Paul Sachs foi figura importante para a história da arte americana pois 

formou toda uma geração de diretores, curadores e administradores de museus 

na primeira metade do século XX. Seu pupilo de maior influência é notadamente 

Alfred H. Barr Jr., primeiro diretor do Museum of Modern Art de Nova York, 

museu que tinha Sachs como um de seus administradores (trustees). Barr e 

Newhall se tornariam colegas de trabalho em 1935, ano em que o MoMA estava 

a procura de um novo bibliotecário. 

 Beaumont Newhall conta que sua curiosidade pela fotografia despertou 

ao assistir ao filme Variety (dirigido por Ewald André Dupont e fotografado por 

Karl Freund, 1925) e ao ver um livro de fotografias de arranha-céus americanos 

de Erich Mendelsohn (America: Picture Book of an Architect de 1926). Quando 

era o momento de decidir qual curso de graduação faria, ficou decepcionado ao 

saber que não havia qualquer curso direcionado para a fotografia ou cinema. 

Decidiu então estudar história da arte em Harvard. Formou-se em 1930 após 

viagem à Europa patrocinada por seus pais ao completar 21 anos. Nesse mesmo 

ano recebeu uma bolsa de estudos da universidade e iniciou seu curso de 

                                            
1 NEWHALL, Beaumont. Photography and the Artist. Parnassus 6, Outubro, 1934, p. 24, 25, 28, 
29. 
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mestrado. Foi então que estudou com Sachs na disciplina "Museum Works and 

Museum Problems" que, segundo B. Newhall, determinou seu futuro 2. 

 Quando foi indicado para o cargo de bibliotecário do MoMA em 1935 por 

Henry-Russel Hitchcock Jr., escreveu para Thomas D. Mabry - diretor executivo 

do museu - um pequeno memorial e nele foi enfático em seu interesse pela 

fotografia: 

"There is one further subject which I wish to mention: my interest in the 
technique of photography. Long a hobby of mine, I recently turned 
photography to account in my research. Last summer I was elected an 
Associate of the Royal Photographic Society. I have done a great deal 
of work with the Leica miniature camera, and am versed in the special 
technique required, doing all my own laboratory work. This phase of 
photography I feel to be of great importance in the future of research, 
and is bound to play a major role in library work of the future." (Carta 
escrita no dia 23 de agosto de 1935: Beaumont Newhall Papers, I.1. 
The Museum of Modern Art Archives, New York.) 

 Depois de conhecer contra-argumentos de um lado e boas indicações de 

outro, Barr disse estar "tudo bem com ele" em relação à contratação de B. 

Newhall 3. 

 Em seu primeiro dia de trabalho - 1 de novembro de 1935 - B. Newhall foi 

até o diretor e perguntou sobre a biblioteca. Barr, sentado no chão rodeado de 

van Goghs lhe disse: "Oh, esqueça da biblioteca. Tire seu casaco e me ajude a 

pendurar a exposição de van Gogh" 4. As impressões de B. Newhall sobre esse 

dia são uma síntese do que ele viria a declarar sobre o trabalho no MoMA por 

toda a sua vida: 

"Alfred H. Barr Jr. era o Museum of Modern Art para aqueles que 
trabalharam para ele no início do museu. Era ele que determinava o 
ritmo e formava o estilo do museu. Trabalhar para ele era um 
aprendizado. Ele determinou para ele mesmo e para os funcionários 
padrões exatos e altos. O que eu sempre lembrarei dos anos que 
passei na rua 53 entre 1935 e 1942 era sua [de Barr] intensa energia e 
devoção à causa. O fervor dos primeiros anos do museu tem sido 
comparado ao início da igreja cristã - porque era verdadeiramente uma 
cruzada, e Alfred era o nosso líder."5. 

                                            
2 NEWHALL, Beaumont. On Focus: Memoires of a life in Photography. A Bulfinch Press Book, 
1993, p. 26. 
3 MARQUIS, Alice Goldfarb. Alfred H. Barr Jr: Missionary for the Modern. Contemporary Books, 
1989, p. 138. 
4 On Focus, p. 39. 
5 NEWHALL, Beaumont. He set the pace and shaped the style, In: ARTnews, outubro de 1979, 
p. 134-137. 
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 O posto de bibliotecário estava aberto em 1935 porque Iris Barry, 

bibliotecária até então, passou a ser curadora do Departamento de Cinema, 

recém-criado no MoMA. A coincidência de Newhall vir a ser cinco anos depois 

curador de outro novo departamento pode ter transformado duas exceções em 

regra. Sem muitos documentos para comprovar o caso, cogita-se que Barr tinha 

em mente a possibilidade de promover B. Newhall a curador e que usava a 

biblioteca como treinamento ou teste para candidatos - silenciosamente. 6. Os 

fatos são que Newhall escreveu a Barr mostrando seu interesse por fotografia 

quando se candidatou ao trabalho (MARQUIS, p. 138); que Barr não parece ter 

se esforçado para a admissão de B. Newhall; que, apesar de ter um 

Departamento de Fotografia previsto pelo programa inicial do museu, ele não era 

especialmente interessado em fotografia 7. 

 No entanto, quando o momento chegou, Barr demonstrou sua confiança 

em B. Newhall. Na ocasião da preparação da exposição Photography: 1839-

1937 (que daria origem ao livro History of Photography), Barr deu apoio as 

iniciativas de B. Newhall, deixando inclusive a decisão do tema inteiramente nas 

mãos dele - oferecendo apenas conselhos quando necessário. Barr viu no 

bibliotecário o interesse e conhecimento do meio fotográfico e percebeu nele o 

curador em potencial que ele precisava, que poderia levar adiante o plano de um 

Departamento de Fotografia. 

 Quarenta e um anos depois da histórica Photography:1839-1937 Newhall 

finalmente descobriu como foi possível a sua realização: em uma festa David 

McAlpin confessou-lhe ser o doador dos US$5.000 que cobriram as despesas 

da exposição. McAlpin - ligado à família dos Rockefeller - era investidor e 

apreciador de fotografia, patrono de Ansel Adams e freqüentador da galeria An 

American Place, de Alfred Stieglitz. Quando o Departamento de Fotografia 

consolidou-se, McAlpin foi eleito administrador (trustee) do MoMA e foi indicado 

Presidente do Comitê de Fotografia do Museu. 

                                            
6 MARQUIS, p. 138. 
7 Mais detalhes sobre essa discussão: NEWHALL, Beaumont. On Focus; KANTOR. Alfred H.Barr 
and the intellectual origins of The Museum of Modern Art. The MIT Press, 2002; LYNES, Russel. 
Good old Modern: an intimate portrait of The Museum of Modern Art. New York: Atheneum, 1973. 
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 Em entrevista a Milton Esterow para a revista ARTnews em abril de 1989 

8 B. Newhall fala que essa exposição - Photography:1839-1937 - não foi a 

primeira a apresentar fotografias no MoMA, mas a primeira que estabeleceu a 

fotografia como uma parte importante da agenda do museu. A fotografia esteve 

presente nas paredes do MoMA em duas exposições antes de 1937: Murals of 

American Painters and Photographers, em 1932, e Walker Evans: Photographs 

of 19th Century Houses, em 1933. Os fotógrafos que criaram murais de 1932 

foram Berenice Abbot, Maurice Batter, Hendrick Duryea e Robert Locher, Arthur 

Gerlach, Emma Little a Joella Levy, George Platt Lynes, William Rittase, 

Thruman Rotan, Charles Sheeler, Stella Simon, Edward Steichen e Luke Swank. 

O catálogo produzido para a exposição continha textos de Julien Levy, dono de 

uma galeria intensamente dedicada à fotografia em Nova York, e de Lincoln 

Kirstein, que também organizou a exposição seguinte, de Walker Evans. As 

fotografias de Evans de casas americanas do século XIX foram doadas por 

Kirstein ao MoMA e formaram a primeira exposição individual de um fotógrafo 

oferecida pelo museu. 

 

Mural de Charles Sheeler, "Industry" (1932), feito para a exposição "Murals of American 
Painters and Photographers", MoMA, 1932. 

 Mesmo que tenha sido a primeira vez que a fotografia apareceu nas 

paredes do museu com destaque, Murals foi uma exposição de causa específica. 

                                            
8 ARTnews, Abril, 1989, p. 168-173. 
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Na introdução do catálogo, Nelson Rockefeller (presidente do museu) e Kirstein 

(diretor da exibição) escrevem que a exposição foi em parte estimulada pelos 

feitos mexicanos e teria como interesse encorajar os artistas a estudar as 

possibilidades desse meio de expressão artística (murais). Não só a exposição 

seria de interesse para o público em geral mas também para o estudo de 

arquitetos e outros responsáveis por construções americanas que poderiam 

aproveitar-se do meio para embelezar seus prédios 9. Ou seja, apesar de a 

fotografia estar nessa ocasião lado a lado com a pintura, não houve nenhuma 

declaração em termos de aproximação de valores estéticos intrínsecos. 

 Em diferentes termos Murals, Walker Evans: Photographs of 19th Century 

Houses trouxe uma mudança em seu significado para a causa do 

reconhecimento da fotografia como arte. A exposição de Evans foi um passo 

importante para a história institucional da fotografia por ser a primeira individual 

do MoMA. Apesar de B. Newhall referir-se a ela como predominantemente uma 

exposição dedicada a arquitetura (ARTnews- 1989), não há dúvidas de que a 

decisão de expô-las veio de seu reconhecimento artístico - e Evans se fez quase 

que fundador de um estilo de fotografia americana estimada e estimulada pelo 

MoMA até os dias de hoje com sua exposição Americans Photographs de 1938. 

Não podemos negar, contudo, que B. Newhall tem razão em certo aspecto: o 

foco de atenção está divido entre a fotografia e a arquitetura (que era arte 

altamente estimada por todos envolvidos com o MoMA e cuja tradição e 

reconhecimento vêm desde a Antiguidade). 

 

                                            
9 Murals of American Painters and Photographers. New York: The Museum of Modern Art, 1932. 
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Photography:1839-1937 

 

 

 

 

Como funciona a profundidade de campo, "Photography: 1839-1837", MoMA, 1937. 

Entrada da exposição "Photography:1839-1937", MoMA, 1937. 
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 Naquele ano de 1937, à fotografia foi dada a oportunidade de entrar no 

MoMA pelas portas da frente, e não pelas laterais, como fôra antes. A exposição 

levou um ano para ser preparada e B. Newhall viajou pelos Estados Unidos, 

França e Inglaterra para coletar material. Ocupou todos os andares do museu, 

atraiu milhares de pessoas e viajou por todo o país. Deu confiança aos 

administradores do museu quando tiveram de decidir pela concretização do 

Departamento de Fotografia - independente de outros departamentos - em fins 

de 1940. 

 Durante quase dois anos Ansel Adams, B. Newhall e McAlpin prepararam 

o projeto do departamento para apresentar aos dirigentes do MoMA. O 

envolvimento profundo de Adams na concepção e concretização aconteceu 

porque B. Newhall leu em 1935 o livro do fotógrafo, Making a Photograph 10. Na 

                                            
10 Adams, Ansel. Making a Photograph.: An Introduction to Photography. The Studio Publication: 
1935, p. 13-15. 

Instalação de "Photography: 1839-1937", MoMA, 1937. 
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introdução, Adams escreve sobre a necessidade de se entender a fotografia 

esteticamente em seus próprios parâmetros. Defende a fotografia pura - straight 

- e rejeita o pictorialismo. Fala da urgência de centros dedicados à fotografia 

onde ela seria ensinada e estudada em toda a sua amplitude. Sua argumentação 

era coincidente com a visão de B. Newhall, o que atraiu a atenção do 

pesquisador e bibliotecário e fez com que procurasse seu futuro colega e 

estimado fotógrafo para ajudá-lo no projeto: 

"We are considering setting up an ambitious photographic section to 
the museum, to collect and exhibit photographs, and to publish 
monographs and picture-books --- all in the cause of what we consider 
to be the most creative aspect of photography. I remember being 
impressed by the lines in the foreword to your book about the need of 
such a project. As we shall have to raise a substantial sum of money to 
make the project really worth while, and as we want to make the project 
fit into the needs of the outstanding photographers of the country, I 
should appreciate very much an expansion of the foreword of 'Making 
a Photograph', in the form of a letter. Would you be good enough to do 
this for me?" (Carta de 14 de fevereiro de 1938: Beaumont Newhall 
Papers, II.1. The Museum of Modern Art Archives, New York). 

 Certo dia, no início de 1940, quando conversavam sobre os planos para 

a coleção de fotografia do MoMA e B. Newhall detalhou a ele o que queria fazer, 

Adams, sentado ao seu lado no Yosemite Nacional Park, teria imediatamente 

jogado sua bebida num arbusto e dito: "Vamos ligar pra McAlpin agora mesmo!" 

11. Energético e determinado, Adams foi essencial, assim como McAlpin - o 

dinheiro, a influência dentro do museu e o gosto pela fotografia - para que B. 

Newhall - o teórico e "museumman" - pudesse alegremente anunciar ao fotógrafo 

em carta do dia 17 de setembro de 1940 a oficialização do mais novo 

Departamento do MoMA. O press-release com a novidade saiu do museu nos 

últimos dias de 1940 e no início do ano seguinte o Departamento de Fotografia 

abriu sua primeira exposição. McAlpin financiou a viagem e a estadia de Ansel 

Adams em Nova York para iniciar as atividades do departamento no museu. 

                                            
11 Lynnes, Russel. Good Old Modern: An Intimate Portrait of The Museum of Modern Art. New 
York: Atheneum, 1973, p. 159-160. 
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60 Photographs: A Survey of Camera Esthetics (1941) 

 

 

 

 

Exposição "60 Photographs: A Survey on Camera Esthetics", MoMA, 1941. 

Exposição" 60 Photographs: A Survey on Camera Esthetics", MoMA, 1941. 
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 A primeira exposição oficial do Departamento de Fotografia foi 60 

Photographs: A Survey of Camera Esthetics 12. Em carta do dia primeiro de 

janeiro de 1940, B. Newhall contou a Adams (que não pôde estar presente) que 

a abertura da exibição tinha sido um sucesso. Quinhentas pessoas estavam 

presentes e o curador admitiu que raramente viu tanto interesse nas obras em 

uma abertura. "Foi, eu acredito, um bom sinal para o futuro...". Contou em 

detalhes as percepções de Stieglitz sobre as obras e fotógrafos e que ele disse 

a B. Newhall que tiveram - o departamento - um bom começo. O mestre também 

disse que o que Barr escreveu (o mesmo texto publicado no Bulletin do MoMA 

anunciando o novo departamento 13) é muito importante: "Ele comprometeu o 

museu com a fotografia. Mais importante do que ele pensa, ou mesmo vocês. 

Vocês tem muito pelo que lutar." 14. 

 Desde 1935, quando B. Newhall começou a fazer parte do museu - na 

época 13 pessoas - o MoMA hospedou cerda de 40 exposições fotográficas. 

Organizadas por ele, Adams ou por sua esposa Nancy Newhall foram mais da 

metade. Algumas foram dirigidas por outros departamentos, membros do museu 

                                            
12 Fotógrafos que tiveram obras expostas em 60 Photographs: A Survey of Camera Esthetics: 
Berenice Abbot, Ansel Adams, Eugene Atget, Ruth Bernhard, Mattew B. Brady, Henri Cartier-
Bresson, Dr. Harold E. Edgerton, P. H. Emerson, Walker Evans, Dr. Arnold Genthe, David 
OCtavius Hill & Robert Adamson, Dorothea Lange, Henry Le Secq, Helen Levitt, Lisette Model, 
L. Moholy-Nagy, News Photographs, Dorothy Norman, T. H. O'Sullivan, Eliot F. Porter, Man Ray, 
Henwar Rodakiewicz, Charles Sheeler, Peter Stackpole, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Paul 
Strand, Luke Swark, Brett Weston, Edward Weston, Charles H. White. 
13 "Onze anos atrás, quando o Museum of Modern Art foi fundado, as artes da pintura e escultura 
eram sua preocupação principal. Gradualmente, outros departamentos foram fundados: 
Arquitetura, em 1933, ao qual foi adicionado Arte Industrial; depois a Biblioteca de Cinema, em 
1935, e agora o de Fotografia. 
Umas das artes mais vigorosas e populares de nosso tempo, a fotografia há tempos tem sido 
reconhecida pelo Museu. Várias importantes exposições foram organizadas: notadamente, em 
1932, "Murals of American Painters and Photographers"; em 1937, uma grande exposição 
retrospectiva "Photography 1839-1937"; em 1938, "American Photographs by Walker Evans"; e 
em 1940, 'War Comes to People, A Story Written with the Lens by Therese Bonney". Sob a 
proteção da Biblioteca, foi fundada uma coleção de fotografias e estabelecida uma biblioteca de 
referência de material fotográfico. 
O sucesso dessas iniciativas levou os administradores a criarem um Departamento de Fotografia. 
Um comitê foi formado presidido por David H. McAlpin; Beaumont Newhall, o bibliotecário do 
Museu, foi indicado como curador. 
Espera-se que com exposições no museu e em todo o país, com o aumento em tamanho e 
amplitude da coleção de fotografia e biblioteca de referência, e com publicações e palestras, o 
Departamento sirva como centro aos artistas que tenham escolhido a fotografia como seu meio 
e apresente para o público obras que, na opinião do Curador e do Comitê, representem o melhor 
do presente e do passado." (BARR, Alfred H.. In: Bulletin of The Museum of Modern Art, 2 Vol. 
VIII, Dezembor-Janeiro 1940-1941). 
14 Ansel Adams: Letters and Images 1916-1984. Ed. Alinder, Mary Street & Stillman, Andrea 
Gray. A New York Graphic Society Book, 1988, p. 123-124. 
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ou instituições, e duas por Edward Steichen, que viria a substituir B. Newhall em 

1947 como curador. Várias dessas exposições que tiveram origem fora do 

departamento, incluindo as de Steichen, fizeram parte do programa de "esforço 

de guerra" adotado pela instituição durante a II Guerra Mundial. Em 1942, B. 

Newhall entrou para as Forças Armadas Americanas e Nancy Newhall assumiu, 

com relutância dos dirigentes do MoMA, o cargo de Curadora Encarregada 

(Acting Curator) e permaneceu lá até que Beaumont voltasse. 

 Nancy acompanhou o trabalho de seu marido de perto e, rodeada de 

fotógrafos e de fotografias, absorveu-se nesse universo. Tornou-se grande 

amiga de Stieglitz e tinha planos para escrever uma biografia sobre a lenda da 

fotografia personificada nele. Sua formação era de pintora, mas seu 

reconhecimento no campo da fotografia vem principalmente dos seus escritos 

eloqüentes sobre essa arte. Seu trabalho como curadora do MoMA entre 1942 e 

1946 foi condizente com a filosofia de Beaumont e com o espírito de formação 

do Departamento de Fotografia. Sempre em contato, ela e o marido trocaram 

cartas em que discutem sua luta pela fotografia e pelos altos padrões de 

exposições, livros e fotografias dentro do museu. Ansel Adams, também seu 

amigo, esteve sempre presente para auxiliá-la. As mais importantes exposições 

que montou foram as retrospectivas de Paul Strand em 1945 e de Edward 

Weston no ano seguinte; ao mesmo tempo escreveu os textos introdutórios 

sobre os notáveis fotógrafos. Deveriam ser o início de uma série de 

retrospectivas se não fosse a saída de ambos do MoMA com a entrada de 

Steichen, sob a direção do qual B. Newhall disse não ser possível ficar. As 

divergências com Steichen vinham de longa data - sem que isso afetasse a 

admiração por ele como fotógrafo - e em dezembro de 1945 Stieglitz avisou 

Nancy de que Steichen queria assumir o departamento 15. Pelo fato de a linha 

de curadoria de Beaumont e Nancy Newhall serem inseparáveis - e Beaumont 

ainda era oficialmente o Curador do Departamento de Fotografia do Museu - é 

possível considerar o trabalho desse departamento sob ambos como uma 

mesma e condizente linha de atuação e atitude. 

                                            
15 LYNNES, p. 259. 
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Fotografia de Nancy Newhall em Nova York, feita por Beaumont Newhall em 1946. 

 Quando saíram do museu, a coleção de fotografias iniciada em 1933 com 

obras de Walker Evans somava quase mil e trezentas imagens representando 

mais de 160 artistas (o estudo dessa coleção e sua implicância é um do pontos 

centrais desta pesquisa de doutorado). A troca de direção no departamento foi 

silenciosa e o Comitê de Fotografia se desfez em protesto - nunca foram 

consultados. Muitos fotógrafos escreveram ao museu declarando sua decepção 

com a manobra política, mas pouco poderia ser feito naquela circunstância. 

 O legado desses anos dos Newhalls no MoMA foi longe de modesto. A 

visão acerca da fotografia que incrustaram no próprio nascimento do primeiro 

Departamento de Fotografia independente dentro do espaço institucional de um 

museu fincou solidamente os pés da fotografia no terreno da Arte. Entre acasos, 

sorte e determinação o caminho foi traçado e aos seus sucessores só restava 

segui-lo. 

 Tão significativa para a história dessa arte confusa, abrangente e quase 

que indomável é a própria História da Fotografia escrita por Beaumont Newhall 
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(1908-1993), cuja real influência ainda deve ser estudada em detalhes. O livro 

transformou-se em um clássico que, apesar de sua perspectiva parcial - como 

são todos os estudos feitos com paixão -, foi de grande contribuição para o 

estudo da fotografia como meio legítimo de expressão artística digna de atenção, 

apreciação e legitimação. Antes dela as histórias da fotografia já escritas eram 

centradas na técnica, e depois dela a tradição da fotografia alcançou 

reconhecimento. 



A IMAGEM PELO FURO DA AGULHA: BREVES PENSAMENTOS SOBRE 

PINHOLE 1 

Fábio Goveia 2 

 

Resumo 

 Este trabalho tem como objeto a análise da produção de fotografias que 

dispensam os modernos aparatos tecnológicos e são captadas por meio de 

câmeras de orifício (pinholes). As imagens feitas com pinholes são capazes de 

fomentar um novo modelo de visão fotográfica, deslocando o modo de 

representação e apresentando ao leitor um paradoxo: a imagem mais objetiva é 

aquela que não conta com o auxílio da objetiva (lente). Para além de seu caráter 

educativo e lúdico, as fotografias com pinhole propõem um outro paradigma de 

visão do mundo. Essa forma de ver nasce de imagens produzidas com latas de 

leite em pó, caixas de papelão ou até mesmo um pimentão. As coisas passam a 

ser a medida do olhar do observador. O olho humano deixa de ser o único lugar 

da visualidade e o fotógrafo passa a ter um trabalho dialógico com a câmera. 

  

                                            
1 Este artigo é parte da dissertação de mestrado A decomposição imagética nas fotografias com 
pinhole: a imagem pelo buraco de uma agulha, aprovada pelo Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura, Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 
março de 2005. 
2 O autor é Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
graduado em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo. É 
editor da Revista Científica ComunicaçõES (fabiogoveia@yahoo.com.br) 
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(Des)construir o aparelho 

 Produzir imagens com pinholes 3 é como entrar definitivamente na caixa 

preta de Vilém Flusser. Estar no miolo da construção da imagem e poder fazer 

parte do ato fotográfico, do mais simples ao mais complexo. Simples porque o 

processo de formação da imagem e fixação dela numa superfície sensível é de 

tal maneira modesto que se torna um dos caminhos mais acessíveis na 

pedagogia imagética. É comum vermos aulas, cursos ou oficinas de fotografia 

contemplarem em seus conteúdos iniciais aspectos que concernem ao processo 

de pinhole. Inúmeras experiências se espalham pelo Brasil e em outros países 

com esta metodologia na formação de profissionais da imagem ou na educação 

para a sociedade da imagem. Entre os elementos que estabelecem a técnica 

pinhole como ponto de partida para o ensino da arte de construir imagens ou 

apenas de vê-las está a facilidade de produção das fotografias. 

 Para fotografar com pinhole não é necessário que a pessoa disponha de 

muitos recursos. Bastam apenas: um ambiente oco, vedado de luz e com um 

pequeno furo em um dos lados, algum material fotossensível e os produtos 

necessários à revelação. Pronto. A partir disso, todo o universo fotográfico pode 

ser explorado indefinidamente, seja por uma criança que está aprendendo a 

escrever as primeiras palavras, seja por um experiente profissional do mundo 

fotográfico. Todos têm as mesmas possibilidades de produção, indistintamente, 

remetendo à gênese da fotografia, quando foi possível democratizar todas as 

experiências pela tradução de imagem (SONTAG, 1981). Este caráter simplório 

e despojado da pinhole é uma das principais características da técnica. Ao 

mesmo tempo, essa particularidade é o que torna a pinhole complexa. 

 O fato de a imagem ser formada sem o uso das objetivas permite que as 

fotografias tenham algo mais. Elas fogem do categoricamente instituído, daquilo 

                                            
3 Pinholes são as fotografias produzidas sem o tradicional aparato tecnológico que envolve o 
fazer fotográfico, utilizando-se apenas de um ambiente escuro com um furo numa extremidade 
e um material sensível noutro lado. Mas, neste trabalho, o termo pinhole pode aparecer com 
outros significados. Pode estar sendo utilizado para se referir ao espaço por onde a luz passa 
(do inglês pin-agulha; hole-furo); ao tipo específico de técnica fotográfica artesanal; ou às 
fotografias já produzidas. Quando referido à técnica, pode aparecer também como "fotografia 
estenopéica", nome mais utilizado em alguns países europeus. Já pinhole é o termo mais 
utilizado nos Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil, há predomínio da grafia pinhole, mas 
também são encontradas citações com "fotografia sem câmera". 



STUDIUM 24  63 

que se consolida como padrão visual: reproduzir o real sem interferência – já que 

este é o papel da objetiva, que, como o próprio nome diz, tem a função de permitir 

transpor o real ou a realidade sem alterações (MACHADO, 1984). Com as 

pinholes o olhar se transforma, deixa de ser "o" ponto de vista da câmera e passa 

a ser "um" ponto de vista. Aquilo que a câmera capta é o que existe naquele 

ambiente, não no olho humano: há uma outra subjetividade. Para analisar 

melhor, vamos tentar desvelar o aparelho fotográfico a partir dos conceitos de 

Flusser (2002): 

 

 

 O aparelho fotográfico pode servir de modelo para todos os aparelhos 

característicos da atualidade e do futuro imediato. Analisá-lo é método eficaz 

para captar o essencial de todos os aparelhos, desde os gigantescos (como os 

administrativos) até os minúsculos (como os chips), que se instalam por toda 

parte. (...) é preciso haver acordo sobre o significado do aparelho, já que não há 

consenso para este termo. Etimologicamente, a palavra latina apparatus deriva 

dos verbos adaptare e praeparare. O primeiro indica prontidão para algo. O 

segundo, disponibilidade em prol de algo (FLUSSER, 2002, p. 19). 

 Com essas considerações, iniciamos o desmonte do aparelho fotográfico 

presente na pinhole. Ao mesmo tempo em que as imagens estão na camara 

Cleber Falieri. Sem título. Fotografia pinhole tubular (disponível on line em  
http://www.eba.ufmg.br/cfalieri/galeria/s2/tubo7.html). Anamorfoses decorrentes 
da manipulação da área de formação da imagem no interior da câmera pinhole. 
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obscura formada pelo ambiente vedado de luz e com um pequeno orifício, elas 

não estão definitivamente prontas no aparelho. Enquanto que no processo 

tradicional de fotografia o "botão" é quase irresistível – sensação que se 

aprofunda ainda mais com as máquinas digitais – e a produção de uma fotografia 

está sempre evidente, na pinhole esse tempo pronto não existe. Há um 

descolamento da imagem de seu apparatus. Nada está de prontidão e nem 

disponível. Na medida em que a pinhole configura-se apenas a partir de uma 

concatenação de etapas construtivas, ela desvenda o próprio aparelho 

fotográfico. E não é apenas construção no sentido conotativo, mas denotativo 

mesmo. Participar das etapas de fabricação do aparelho-fotográfico-pinhole 

permite que o fotógrafo fique mais próximo do processo de realização da imagem 

fotográfica. Ter domínio também sobre aquilo que Flusser chama de hardware 

(objeto), além do software (regras) do aparelho: 

Enquanto objeto duro, o aparelho fotográfico foi programado para 
produzir automaticamente fotografias; enquanto coisa mole, 
impalpável, foi programado para permitir ao fotógrafo fazer com que 
fotografias deliberadas sejam produzidas automaticamente. São dois 
programas que se co-implicam (FLUSSER, 2002, p. 26). 

 A construção da câmera não é apenas uma tentativa de dominar o 

aparelho, mas uma fase, das mais importantes, da fotografia pinhole. Jochen 

Dietrich afirma que "o sistema é tão simples que uma criança é capaz de fazer 

uma máquina em meia hora" (DIETRICH, 2000, p. 144). Isso possibilita uma 

individualidade do aparelho em detrimento de sua estandardização. O controle 

sobre o aparelho deve ser trabalhado em cada imagem. Fica claro durante o 

processo de construção das câmeras que a ausência da objetiva modifica o 

status que Flusser confere ao aparelho. Quem passa a determinar as 

potencialidades dele é o fotógrafo-construtor. O programa presente na câmera-

pinhole depende do processo da qual ela é um resultado. Essa constatação 

subverte o processo de determinismo do aparelho sobre o fotógrafo. Ao 

contrário: há um poder do fotógrafo sobre o aparelho. Com as pinholes, o 

fotógrafo passa a fazer parte da caixa preta, como se pudesse viver na câmera. 

 Fabricar o aparelho modifica as relações estabelecidas no processo de 

produção de imagens. Permite uma nova forma de compreensão do fazer 

fotográfico. Relacionando: o hardware é o objeto; o software, as regras. Na 
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fotografia tradicional, o fotógrafo domina as regras para forçar o objeto a produzir 

imagem de acordo com possibilidades limitadas, ainda que estas sejam quase 

infinitas. Com as pinholes, o fotógrafo infringe o hardware, criando um novo 

software a cada imagem, mesmo que o aparelho permaneça o mesmo. O 

formato da câmera, a posição e o tipo do material fotossensível, o diâmetro do 

furo-diafragma-obturador, as condições de luminosidade. É preciso mergulhar 

em todas as variáveis do processo produtivo para constituir o aparelho de fato. 

As virtualidades contidas nas regras (FLUSSER, 2002) passam a estar contidas 

também no hardware, na parte dura do dispositivo. Mas, ao mesmo tempo, é a 

partir dessa incursão que se torna possível ao fotógrafo dominar o aparelho e ter 

o controle da produção de imagens. Há uma hibridização da relação homem-

máquina num estágio diferente do vivenciado com as fotografias feitas com 

câmeras convencionais. 

 A câmera-pinhole não é apenas um apêndice do olho; não é somente uma 

prótese da visão (VIRILIO, 1994), mas um sistema independente, que 

proporciona outra forma de interagir com as coisas. 

 A possibilidade de o próprio fotógrafo ser também seu construtor, 

incluindo dessa maneira a construção da câmera no processo de produção do 

imaginário, parece-me a grande vantagem da câmera obscura. Este fato se 

revela muito mais importante que a capacidade de representação pois, 

articulando-se numa linguagem às vezes delicada e de nitidez reduzida, sempre 

traz o risco de produzir algo kitsch (DIETRICH, 2000, p. 144). 

 A câmera, a partir dessas novas experiências, não é mais uma parte do 

processo de produção fotográfica, mas aquilo que o determina. Isso por dois 

motivos principais: primeiro, porque a relação homem-máquina deixa de ser 

apenas um elo da corrente capitalista; segundo, porque a presença dela no 

momento da captura da imagem desconstrói o mito da fotografia como 

representação objetiva da realidade. Explorando mais essas possibilidades, a 

ligação da pinhole com atividades de reaproveitamento de materiais é evidente. 

Caixas de papelão, latas enferrujadas, pedaços de madeira ou até mesmo 

cascas de ovos: tudo pode se transformar em uma câmera pinhole, ficando 

evidente uma característica muito forte da técnica: a reciclagem. Isso rompe com 



STUDIUM 24  66 

a estrutura capitalista que determina a produção imagética. Nas palavras de 

Vilém Flusser: "O tamanho e o preço das máquinas faz com que apenas poucos 

homens as possuam: os capitalistas" (2002, p. 21). 

 

  

 

 

 

  

Ausência de objetivas 

 Com as pinholes surge uma nova interpretação do ato fotográfico. E o que 

diferencia o aparelho-pinhole do aparelho-fotográfico-tradicional é a ausência 

das lentes objetivas. Dos três mecanismos que compõem o aparelho fotográfico 

– luz, material fotossensível e lentes – este elemento, ao ser modificado com as 

pinholes, cria um deslocamento do fotógrafo do posto de mero operador das 

Cleber Falieri. Sem título. Fotografia convencional (disponível on line em 
http://www.eba.ufmg.br/cfalieri/frame.html). Diferentes tipos de câmeras, a 

partir do reaproveitamento de materiais. 

Cleber Falieri. Sem título. Fotografia convencional (disponível on line em 
http://www.eba.ufmg.br/cfalieri/frame.html). Diferentes tipos de câmeras, a 

partir do reaproveitamento de materiais. 
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potencialidades do aparelho para agente de uma nova situação. Isso porque as 

outras duas partes do tripé estão intrinsecamente ligadas. Elas são as duas 

pontas da cadeia de realização da fotografia. Já a objetiva é o intermediário, o 

elemento que carrega grande parte da subjetividade. 

 Fazer uma fotografia utilizando apenas uma caixa com um pequeno furo 

cria outros parâmetros de tempo e espaço. Conforme citado anteriormente, a 

objetiva - o próprio nome diz - opera como uma parede completamente 

transparente. Ela é feita para não causar nenhuma interferência na imagem, para 

criar uma sensação de neutralidade. A própria transparência do material com o 

qual é fabricada a maioria das lentes – um tipo de cristal – leva o fotógrafo a ser 

convencido dessa normalidade. Entretanto, elas funcionam como filtros. E são 

realmente filtros, que deslocam os raios luminosos no caminho até o material 

fotossensível. 

 Já as pinholes permitem o contato da luz com o material sensível sem 

intermediários. Essa impressão direta de uma fonte luminosa na superfície 

fotossensível pode ser comparada ao fotograma 4 e às experiências do 

rayograma de Man Ray. 

 Todas as histórias da fotografia mencionam que houve duas direções 

principais da invenção da fotografia: a direção Nièpce-Daguerre, a da "foto-

grafia", propriamente dita, de uma "escrita da luz" para fixar a reprodução das 

aparências; e a direção Fox Talbot, a dos photogenic drawings, que consiste em 

produzir em reserva o traço fotogênico de objetos interpostos entre a luz e um 

fundo fotossensível (AUMONT, 1993, p. 164-165). 

 A partir das observações de Aumont, a pinhole estaria situada entre os 

dois pontos no universo da invenção da fotografia: entre Nièpce-Daguerre e Fox 

Talbot; entre a "foto-grafia" e o "fotograma". É uma câmera que produz 

fotogramas a partir de reflexos luminosos, sem interposição. A não-existência de 

uma das partes do mecanismo fotográfico faz com que os dois outros elementos 

sejam postos em contato imediato, criando um medium específico. E a base 

desse universo é a indeterminação, já que passa a ser suprimido exatamente o 

                                            
4 Imagem obtida pela ação da luz sobre uma superfície sensível, sem passar por uma objetiva. 
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elemento que proporcionava uma espécie de "mediação" – de controle – entre a 

luz e o material fotossensível. Ao ficarem diretamente em contato, esses dois 

pontos do aparelho fotográfico não se encaixam perfeitamente, provocando o 

deslocamento. Com a substituição das objetivas por um furo, a influência do 

fotógrafo no processo de produção da imagem passa da indução ao diálogo. 

 Com a fotografia convencional, o operador do aparelho lida com as 

possibilidades estabelecidas, com as regras, sem saber o que está na "caixa 

preta" (FLUSSER, 2002, p. 25). Conhecedor do modo de produção, o fotógrafo 

induz o seu aparato fotográfico para produzir as imagens com as quais o 

pensamento dele estava montando desde o primeiro momento em que viu a 

cena. Diz-se que é justamente essa uma das maiores características do bom 

fotógrafo: antever a imagem e preparar a câmera para fazer uma cópia fiel ao 

que ele imaginou. Somente as fotografias que se aproximarem desse padrão 

almejado poderão ser consideradas "boas", "aproveitáveis". Essa análise aplica-

se ao amador, que sonha em ter uma imagem noturna do Cristo Redentor, assim 

como ao fotojornalista, que deseja capturar o momento exato em que o jogador 

marca o gol; ao fotopublicitário, que busca a imagem mais que perfeita de um 

sorvete ou a um foto-artista, que monta um aparato fotográfico para esfacelar o 

rosto de uma celebridade. Ao trabalhar com a fotografia tradicional, todos são 

indutores do aparelho. 

 De outra forma, a imagem produzida pela pinhole é um resultado 

dialógico. Homem e máquina têm seus próprios elementos e a imagem é 

resultante dessa fusão. Não adianta ao fotógrafo obrigar o aparelho a processar 

exatamente a imagem que lhe convém. O lugar da câmera não é um e o lugar 

do olho humano é outro. Como afirma Dietrich, 

(...) as relações que formam o sistema da fotografia pinhole têm uma 
estrutura dialógica. Quem cria um imaginário usando uma câmera 
obscura está inserido em um diálogo complexo com o mundo (a parte 
da realidade que ele quer representar), com sua cultura, que lhe 
forneceu aquele artefato (o sistema da câmara obscura), consigo 
mesmo, pois foi ele que concretizou o sistema construindo sua 
máquina, e com o próprio artefato, a caixa. No triângulo Sujeito-Meio-
Objeto (realidade), o meio específico câmara obscura é capaz de se 
inserir em qualquer uma das três posições. Sendo um olho artificial, a 
câmara obscura representa sobretudo outra subjetividade, vale dizer, 
cada máquina construída significa uma subjetividade virtual 
(DIETRICH, 2000, p. 156). 
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 Se qualquer ambiente oco pode ser transformado em uma câmera, o lugar 

da visão deixa de ser o olho e invade outros espaços. Por isso, a câmera está 

fora do aparelho humano de visão. Não é mais uma extensão da visão, mas uma 

visão própria, o que demanda um diálogo do fotógrafo com o aparelho, e não 

mais somente uma indução deste por aquele. 

    

 

Jochen Dietrich. Pinhole Clocks. Fotografia 
pinhole (disponível on line em 

http://www.pinholeresource.com/gallery/dietrich_
clock.html). Despertador utilizado por Jochen 

Dietrich como objeto e câmera. 

Jochen Dietrich. Self Portrait. Fotografia 
pinhole (disponível on line em 

http://www.pinholeresource.com/gallery/dietri
ch_circle.html). Auto-retratos de Jochen 

Dietrich produzidos com câmera-
despertador. 

Jim Cherry. Katie. Fotografia pinhole, in. Renner, 2004. A 
fotografia tomada através de uma câmera de cinco furos 

permite a co-fusão de imagens do mesmo objeto numa cena 
quase cinematográfica. 
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 Além disso, o aparelho-pinhole possui uma gama de possibilidades que 

não podem ser determinadas apenas acertando um anel ou girando um botão, o 

que resulta numa fotografia com elementos não previstos: traços de luz, 

anomalias cromáticas, deformações inesperadas, zonas de sombras densas etc. 

É neste aspecto que a objetiva, mais que qualquer outra parte do processo 

fotográfico, determina a "ideologia perspectivista". Aumont, relatando os teóricos 

que descrevem o impacto da fotografia, escreve: 

 

A máquina fotográfica é um rebento da câmara obscura. Como esta, é 
capaz de produzir automaticamente uma vista perspectivista 
opticamente perfeita, mas, além disso, oferece sobre sua antecessora 
a vantagem decisiva de fixar essa construção, de registrá-la. 
Reconhecem-se aqui as teses "realistas" de numerosos críticos, em 
particular as de André Bazin, que a esse respeito deu uma versão 
impressionante, apoiada em uma grande metáfora religiosa: (...) Bazin 
vê "revelação" fotográfica como cumprimento da vocação mimética da 
arte e como uma das manifestações mais importantes do desejo, 
implícito em toda representação, de "embalsamar a realidade" 
(AUMONT, 1993, p. 180-181). 

 A ideológica perfeição perspectiva é perfeitamente possível com o 

processo tradicional fotográfico, mas com as pinholes deixa de ser fundamental. 

O vazio, a sobreposição e o fantasmagórico surgem como marcas irremediáveis 

de uma lógica própria e única. Há um esfacelamento total da busca pela 

objetividade, pois, como constata Machado, "nada é mais subjetivo do que as 

objetivas fotográficas, porque o seu papel é personificar o olho do sujeito da 

representação" (MACHADO, 1984, p. 37). Com a pinhole, o imprevisível é o mais 

importante. O resultado sempre será uma surpresa e aí justamente é que reside 

uma das maiores potências da pinhole: o acaso. 

Fábio Goveia. Guardador de carros. Fotografia pinhole. A falta de nitidez nas 
bordas cria um ambiente surreal numa cena comum das cidades brasileiras. 
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As imagens do acaso 

 A produção de imagens na contemporaneidade é um fenômeno bastante 

discutido em muitas esferas sociais, não apenas restrito ao claustro acadêmico. 

E essa massificação imagética tem na velocidade seu principal motivo de 

crescimento. Em um momento marcado por essa produção indiscriminada de 

imagens, por que discutir a produção de imagens com pinholes? Porque a 

potência dessas imagens está no fato de elas serem sempre resultado do acaso. 

E isso, numa sociedade completamente dominada pelas imagens determinadas, 

imagens-clichês, é um fator de irremediável destaque. 

 À medida que as câmeras fotográficas se tornam cada vez mais 

sofisticadas, automáticas e precisas, alguns fotógrafos vêem-se tentados a 

desarmar-se ou a sugerir que não estão efetivamente armados e preferem 

submeter-se aos limites impostos pela tecnologia pré-moderna da câmera – na 

suposição de que uma máquina fotográfica mais tosca e de menos potência será 

capaz de produzir resultados interessantes e expressivos, deixando mais espaço 

para o acidente criativo (SONTAG, 1981, p. 119-120). 

 Essa suposição de que o "acidente criativo" é mais iminente com um 

aparelho menos elaborado se justifica no ponto em que o fotógrafo-indutor da 

fotografia tradicional luta para dominar todas as potencialidades da câmera, 

enquanto que na pinhole o fotógrafo-dialogador, ainda que queira, não pode 

controlar essas regras do aparelho. Remetendo novamente a Flusser (2002, p. 

26), o software é diferente em cada situação. O que é imprevisível subverte o 

que está estabelecido. Justamente nessa dificuldade de previsibilidade reside a 

maior força da pinhole. A surpresa é a alma da imagem gerada com essa técnica 

despojada. O espanto do acaso é fazer pensar. Como destaca Machado: 

"Poucos são os fotógrafos que sabem tirar proveito dos acidentes do acaso para 

fazer emergir esse inconsciente ótico e arrancar do mundo dos protocolos e 

convenções cotidianas visões perturbadoras e corrosivas" (MACHADO, 1984, p. 

49). 

 A lentidão da captura da imagem pela pinhole deve-se à pequena 

quantidade de luz que penetra pelo ínfimo orifício. Com isso, qualquer mudança 
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no ambiente retratado fica impregnado na fotografia, fortalecendo a imprecisão 

como uma característica inerente ao uso da técnica. É comum exposições de 

horas para a obtenção de uma fotografia com a pinhole, fato que a torna mais 

propensa a intervenções não previstas na imagem, tais como a movimentação 

de um objeto, a aparição de outros, o desaparecimento de pessoas. A captura 

daquilo que não faz parte do universo do fotógrafo se torna evidente. O tempo 

da exposição é ampliado ao máximo. Percebe-se uma relação intensa entre o 

objeto e o material sensível. Essa intensidade nada tem a ver com o "clique" de 

uma máquina, a não ser pela função de obturador que ambos os mecanismos 

exercem. O contato é lento. A duração da imagem é maior e permite outras 

possibilidades imagéticas não previstas pelo programa, naquilo que o fotógrafo 

estava determinado a fazer. A imagem ganha uma temporalidade diferente, 

tornando o acaso e, por conseqüência, o espanto elementos constantes. 

 Outro aspecto do acaso na pinhole aparece na descaracterização do 

enquadramento como limite. Como todo o interior da câmera obscura é inundada 

de imagens, é recorrente a possibilidade de anamorfosear a imagem, torcer, 

alongar, continuar, romper ou compor uma fotografia em partes. Deixa de ser 

obrigatório que a imagem seja apenas aquilo que está entre as margens, mas 

pode ser justamente o que fica entre as duas partes. Ou pode ser a combinação 

de muitas partes, como um quebra-cabeça. Surge um tipo específico de 

fragmentação do objeto, que não se pode conseguir com a fotografia tradicional 

sem antes passar por complicadas manipulações em computadores. O acaso 

está na anamorfose por descontinuidade da imagem, que se forma 

indiscutivelmente alheia ao tato do fotógrafo. 
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Cleber Falieri. Sem título. Fotografia pinhole (disponível on line em 
http://www.eba.ufmg.br/cfalieri/galeria/s2/tubo9.html). A deformação do objeto é 

uma das potencialidades da pinhole. 

Renata Polastri. Sem título. Fotografia pinhole (disponível on line em 
http://www.eba.ufmg.br/cfalieri/arquivos/29-eba-2005/8renata.html). Imagem 

esfacelada pela lentidão na captura. 
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 Essas situações do acaso na pinhole agem indistintamente. Não há como 

conter. O mecanismo escorre por entre os dedos do fotógrafo e adquire uma 

espécie de vida própria. O momento de fotografar deixa de ser o momento da 

caça e passa a ser o instante do nascimento. O acaso permite que exista uma 

espécie de foto-vida, em detrimento da foto-morte. A imagem, aguardada como 

um filho, surge resultante da cumplicidade entre fotógrafo e câmera. A fotografia-

pinhole é sempre produto de um longo processo, no qual a surpresa sempre tem 

um papel essencial. 

 Outro ponto importante a ser referido trata da questão do aleatório; da 

imprevisibilidade da composição (já que a câmera pinhole não possui um visor 

de enquadramento) e do jogo lúdico que compreende o fazer fotográfico. A 

fotografia aqui assume um papel que transcende à sua própria existência 

enquanto imagem (FALIERI, 2002). 

  

O diálogo com as coisas 

 As imagens feitas com pinholes estão situadas, como dito anteriormente, 

entre uma fotografia de tradição figurativa e uma fotografia quase sem referente, 

como o fotograma. Importante é investigar como tempo e espaço se 

reconfiguram nesse medium. Além disso, o diálogo com as coisas está 

estritamente ligado à pinhole: tornar visível uma outra visualidade – ou o invisível 

– aos olhos humanos. Para fotografar com pinhole deve-se compreender como 

se dá a relação com o tempo e o espaço das coisas. 

 A partir do momento em que a técnica é definida pela multiplicidade de 

materiais utilizados, perde-se a referência da máquina fotográfica como algo 

pronto e pré-conceituado, com suas possibilidades demarcadas. As pinholes 

extrapolam a máquina fotográfica enquanto mera ferramenta. São objetos que 

passam a ter a função de capturar as imagens. Por meio da técnica, ocorre um 

processo de coisificação da câmera ou uma maquinização da coisa. Sabendo 

que qualquer espaço vazio pode ser transformado em aparelho fotográfico, a 

relação com esses objetos se transforma. 
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 Essas alterações ocorrem em 

vários estágios. Primeiro na relação 

do fotógrafo com os objetos antes da 

maquinização deles. O olhar sobre 

uma casca de ovo não tem mais a 

simplicidade de quem joga o lixo fora. 

Tudo pode ser um ambiente de 

produção imagética e, após essa 

experimentação, sempre há um 

território inexplorado à espera de uma 

fotografia. Renner (2000) tem um 

trabalho amplo no qual centenas de experiências são descritas.  Há as 

construções de pinhole com cascas de ovos, de Jeff Fletcher, os buracos na terra 

e a câmera que ficou seis meses em exposição, de Terrence Dinnan e 

Dominique Stroobant, ou até mesmo as imagens feitas por Marcos Kaiser nos 

buracos abertos no Muro de Berlim. Também os cine-teatros de Portugal 

transformados em câmeras obscuras por Jochen Dietrich ou a câmera feita com 

botas pretas ou pimentões vermelhos dos alunos do mesmo Dietrich. Seria 

impossível descrever todas as possibilidades existentes com a fotografia pinhole.  

 

 

Jeff Fletcher. Bromide Eggs. Fotografia 
convencional (disponível on line em 

http://www.pinholeresource.com/gallery/fletcher
_carton.html). A fotografia apresenta dezoito 

imagens-pinholes feitas com sensibilização de 
casca de ovos. 

Marcos Kaiser. Sem título. Fotografia convencional (disponível on line em 
http://www.pinholeresource.com/gallery/kaiser_hole1.html). O fotógrafo 

aproveitou os buracos no Muro de Berlim para produzir pinholes. 
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 Fato é que essas câmeras pouco convencionais estabelecem um modo 

muito próprio de representação do mundo. "Essa troca de olhares, esse diálogo 

com o mundo das coisas é algo que está totalmente fora do alcance da fotografia 

normal" (DIETRICH, 2000, p. 145). A inclusão desse mundo paralelo muda todo 

o contexto do ato fotográfico. Já não é mais possível tratar de uma busca pela 

objetividade, por uma representação transparente do real. Qualquer discurso 

deve considerar a possibilidade efetiva de outras subjetividades na 

representação pictórica da fotografia. Não apenas uma "imagem-cristal", 

autônoma, abstraída do vínculo remissivo de origem (FATORELLI, 2003, p. 33), 

mas algo além disso. Está dada a possibilidade de o homem ser aquilo que 

nunca fomos enquanto seres humanos, fato que implica um processo de 

deformação que em nada lembra a luta árdua para consolidar a representação 

imagética figurativa a partir da perspectiva linear, central ou artificialis. A filosofia 

da caixa preta da pinhole, parafraseando Flusser, é uma busca por outra 

visualidade. 

Marcos Kaiser. Sem título. Fotografia 
convencional (disponível on line em 

http://www.pinholeresource.com/gallery/kais
er_hole2.html). O fotógrafo aproveitou os 
buracos no Muro de Berlim para produzir 

pinholes. 

Marcos Kaiser. Sem título a. Fotografia pinhole 
(disponível on line em 

http://www.pinholeresource.com/gallery/kaiser_u
ntitleda.html). Cena capturada através do Muro 

de Berlim. 
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 Sem dúvida, esse aspecto da pinhole remete à questão da fotografia do 

invisível e ao inconsciente ótico de Walter Benjamin. A realidade está fora: 

A natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; é outra, 
especialmente porque substitui a um espaço trabalhado 
conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre 
inconscientemente. Percebemos, em geral, o movimento de um 
homem que caminha, ainda que em grandes traços, mas nada 
percebemos de sua atitude na exata fração de segundo em que ele dá 
um passo. A fotografia nos mostra essa atitude, através dos seus 
recursos auxiliares: câmera lenta, ampliação. Só a fotografia revela 
esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o inconsciente 
pulsional (BENJAMIN, 1994, p. 94). 

 A constituição da imagem com a pinhole deixa o fotógrafo dialogar com a 

coisa. E esta, como prêmio, oferece ao seu dialogador uma imagem de seu 

inconsciente ótico, daquilo a que ele jamais poderia ter acesso. Uma troca justa. 

Deixar-se estar no lugar de, ser o que não é, ver o invisível aos olhos humanos. 

Essas possibilidades são na verdade uma coisificação da humanidade, um 

abandono das consolidadas tradições pictóricas que por tantos séculos guiaram 

o caminho da produção de imagens na nossa sociedade. O observador não é 

mais o homem, mas as coisas. 
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A AURA DE VERACIDADE: ÉTICA E METAFÍSICA NO FOTOJORNALISMO 

John Mraz  

Tradução: Enric Llangostera.  

 

Introdução 

 Este artigo faz parte de uma polêmica que se gerou em torno da 6ª Bienal 

de Fotojornalismo, no México, em 2005. As Bienais de Fotojornalismo no México 

costumeiramente produzem discussões, mas desta vez estas foram 

particularmente ferozes, e vários fotojornalistas retiraram suas obras em protesto 

à decisão dos jurados de premiar um ensaio fotográfico que continha imagens, 

de acordo com eles, posadas e até plagiadas. Para os fotojornalistas dissidentes, 

não é ético dirigir uma cena ou mostrar as influências de outras fotografias. Neste 

artigo argumenta-se que o problema não é tanto uma questão de ética, mas sim 

de metafísica. São examinadas as crenças que temos sobre a fotografia 

documental e analisa-se o espaço existente nos diferentes gêneros do 

fotojornalismo para a direção de cenas. A análise está baseada na observação 

de fotografias clássicas como a do "Miliciano no momento de sua morte" por 

Robert Capa e as realizadas por Ruth Orkin e Nacho López dos homens que 

dizem cantadas às mulheres na rua. Ademais, o argumento constrói-se com 

base nas idéias de fotojornalistas como Henri Cartier-Bresson e de pensadores 

como Roland Barthes e Edmundo Desnoes. 

 As polêmicas provocadas no México, em decorrência da 6ª Bienal de 

Fotojornalismo (2005), abrem uma janela para a visão das crenças - "a 

metafísica" - que formam parte da base de nossa maneira de pensar a fotografia 

documental. No "Fórum de debate" que se criou para proporcionar um espaço 

de discussão, alguns fotojornalistas expressaram opiniões inquestionáveis sobre 

o que constitui a ética de sua profissão. Argumentam que o compromisso dos e 

das fotojornalistas é captar a realidade, da qual são meras testemunhas, para 
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informar com honestidade, transparência e veracidade. Já que as imagens 

capturadas são fatos irrefutáveis e duráveis, a primeira versão da história, o 

único que devem criar são documentos. Assim, não se permitem postas em cena 

ou poses, armações de cena e simulações, porque fazê-lo seria mentir e 

enganar. Além disso, mas relacionado com o compromisso de captar 

espontaneamente o desconhecido, que ocorre no instante mesmo, tampouco é 

aceitável plagiar ou inspirar-se em obras anteriores ("Fórum de debate"). 

 O primeiro problema que enfrentamos é o de determinar o que é o 

fotojornalismo. Para defini-lo de maneira mais simples, poderíamos dizer que 

são imagens feitas para publicações jornalísticas. Entretanto, ainda assim nos 

encontramos com situações de aperto. Como podemos comparar o trabalho de 

um diarista de Ovaciones, por exemplo, que tem que cobrir cinco pautas por dia, 

com o de Sebastião Salgado, que pode dedicar-se a projetos documentais 

durante seis anos (ainda que publique seleções de suas fotos em veículos como 

o New York Times durante esse período)? O campo do fotojornalismo é amplo e 

variado, mas uma consideração básica é o veículo para o qual está destinado 

(Mraz, 1999). Um fotojornalista que tira fotografias para a imprensa diária está 

atado à necessidade de proporcionar informação encapsulada em uma só 

imagem. Um fotojornalista que publica em revistas está mais afastado das 

notícias de acontecimentos ao vivo; suas fotos muitas vezes fazem parte de 

reportagens ou ensaios de maior profundidade e com múltiplas imagens. Um 

integrante dos Hermanos Mayo - o grupo mais prolífico na história da América 

Latina -, Cándido Mayo, descreve a diferença entre ser diarista e revisteiro há 

mais de cinqüenta anos: "O repórter pode e deve, ao mesmo tempo, ser artista, 

se trabalha em revistas. Entretanto, se for um fotógrafo dos diários, às vezes a 

urgência, os acontecimentos rápidos, obrigam-no a deixar de lado a 

preocupação com as luzes, as sombras e os ângulos" (Mraz e Vélez, 24). 

 Em termos mais gerais, parece-me que existem duas considerações-

chave para ajudar-nos a entender as diferenças entre os diversos tipos de 

fotógrafo que trabalham em publicações de meios de massa. A primeira é a 

questão do controle autoral, que se manifesta de diferentes maneiras nas três 

etapas da produção: a "concepção", a "realização" e a "edição". Em outras 

palavras: Até que ponto é o fotógrafo fonte da concepção original do artigo 
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ilustrado? Que controle tem sobre o ato fotográfico? Que poder tem a respeito 

da edição da imagem? 

 Relacionado com a questão do controle autoral está o grau de direção 

assumido pelo fotógrafo durante o ato fotográfico. Um exemplo de direção 

mínima seria a de um acontecimento ao qual o fotógrafo compareceu 

simplesmente para "cobrir" as notícias e sobre o qual parece ter a mínima 

influência. O outro extremo seria constituído pelos "ensaios fotográficos" para os 

quais o fotógrafo mesmo pôs em cena um "acontecimento". Encontramos 

inesgotáveis exemplos de variantes da fotografia "dirigida", desde imagens que, 

por espontâneas que sejam, mostram o efeito da presença do fotógrafo, até 

aquelas nas quais os personagens colaboram posando abertamente (Mraz 2002, 

2004). 

 Podemos construir uma hierarquia heurística para delinear as diferenças 

entre os vários grupos, levando em conta que estamos descrevendo funções e 

não pessoas , porque os fotógrafos mesmos mudam de papel segundo as 

situações concretas em que se encontram. Tal hierarquia estaria ordenada, de 

menor a maior controle, assim: fotógrafo de imprensa, fotojornalista, foto-

ensaísta, documentarista. Para exemplificar, os Hermanos Mayo funcionavam 

como fotógrafos de imprensa quando trabalharam para jornais diários, como 

fotojornalistas quando compuseram suas reportagens para revistas, como foto-

ensaístas nas poucas oportunidades que tiveram nas revistas para trabalhar 

sobre os temas que lhes interessavam e como documentaristas quando tiravam 

fotografias na rua enquanto iam e vinham de cobrir pautas. Vale a pena ressaltar 

que não é uma questão valorativa, simplesmente tenta descrever as diversas 

maneiras em que funcionam os fotojornalistas em relação aos meios. 

 Segundo esse esquema, um fotógrafo de imprensa trabalharia quase 

sempre em um meio diário e não teria como influir na concepção de uma história, 

porque o mais provável é que tenha sido designado para cobrir um 

acontecimento. Sua autoria na realização da reportagem está determinada pelo 

próprio evento, pelo material fílmico que tem disponível, pelas outras pautas que 

tem que cobrir no dia e pelos parâmetros relativos às possibilidades de 

publicação estabelecidos na sua fonte de trabalho, que já internalizou na forma 
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de auto-censura. Sobre a edição de suas fotos, não teria nada a dizer ou influir. 

A grande maioria dos fotógrafos nos meios de massa trabalha como repórter 

gráfico, fotógrafo de imprensa. 

 Os fotojornalistas distinguem-se dos repórteres gráficos em grande parte 

porque trabalham em revistas, nas quais o trabalho é de maior profundidade e 

requer mais imagens. Phillip Jones Griffiths, membro da agência Magnum, disse 

que essas categorias começaram a tomar forma nos anos trinta porque "Alguém 

que estava trabalhando para a revista Picture Post e que ia para a África durante 

três meses para realizar uma história sobre as mudanças de vento ali estava 

bastante preocupado em que não o confundissem com os fotógrafos de 

imprensa que, se supunha, tinham um vocabulário muito limitado, grandes 

orelhas e um chapéu estranho no qual levavam um cartão escrito ‘Imprensa'. 

Ansiosos em se autodenominar de outra maneira, chamaram-se de 

fotojornalistas ( photojournalists )" (Fulton, 188). 

 Um fotojornalista teria mais controle que um fotógrafo de imprensa sobre 

um projeto e até seria, talvez, o criador da idéia. Na etapa de realização também 

teria mais controle, pois supõe-se que o material não estaria limitado e que as 

questões sobre as quais poderia publicar já teriam sido discutidas antes de 

maneira explícita e nesse processo o fotojornalista teria alguma participação. Na 

"edição", raramente o fotojornalista teria influência, mas contaria com mais 

possibilidades que o fotógrafo de imprensa. 

 Distinguir entre uma reportagem e um ensaio é fundamental para 

diferenciar o fotojornalista do foto-ensaísta. Parece-me que uma reportagem 

necessariamente significa o fato de cobrir um evento que é notícia ou, pelo 

menos, um acontecimento "ao vivo". Assim, em termos gerais, poderíamos dizer 

que uma reportagem tem sua origem no mundo, na realidade. Um ensaio, ao 

contrário, tende a nascer da mente do fotógrafo, que pretende explorar algum 

pensamento formulado previamente sobre o ato fotográfico. Um ensaio pode ser 

algo "ao vivo", mas distingue-se da reportagem pelo grau em que a expressão 

de idéias do fotógrafo tem proeminência sobre a comunicação de informações a 

respeito de um acontecimento. Portanto, é o foto-ensaísta quem, de todas as 

funções dentro da imprensa de massa, tem maior controle autoral sobre o 
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produto. A concepção de um ensaio se origina muitas vezes da imaginação do 

próprio ensaísta. Por pretender, em grande medida, ilustrar os seus conceitos, 

pode incluir formas como elaboração de cenas ou a direção dos personagens 

nas suas poses e, assim, alcançar muito controle diretivo durante o ato 

fotográfico. Finalmente, poderia ter alguma influência na edição do artigo, ainda 

que isso ocorra sempre em casos excepcionais. 

 São os documentaristas os que gozam de mais liberdade de expressão. 

Aqui, é importante assinalar que, ainda que todo fotojornalismo seja documental, 

o conceito "documentarista" refere-se a uma categoria particular e dentro da qual 

há uma variedade de possibilidades. Uma seria a dos fotógrafos que trabalham 

para instituições: no México, por exemplo, no Instituto Nacional Indigenista (INI), 

onde trabalhava Nacho López anos depois de deixar as revistas ilustradas; nos 

Estados Unidos, o melhor exemplo seria a Farm Security Administration, com 

seus fotógrafos como Walker Evans, Dorothea Lange ou Arthur Rothstein. Outra 

possibilidade é de vincular-se a uma agência como a Magnum que proporciona 

a oportunidade de trabalhar em projetos individuais. Uma terceira possibilidade 

é a de trabalhar free lance, vivendo de bicos, venda de livros ou comissões de 

um governo de Estado ou de bancos. Finalmente, há de se considerar as 

imagens que os fotojornalistas realizam por sua própria conta, seja enquanto 

trabalham ou em seu tempo livre. 

 As imagens inscritas pelos fotojornalistas nas últimas Bienais dão a 

impressão de que freqüentemente foram feitas enquanto trabalhavam como 

documentaristas. Daí a predominância de temas relacionados com a vida 

cotidiana. Em tempo, a representação da vida cotidiana é um gênero 

fundamental dentro do fotojornalismo, além de ser o que oferece maior liberdade 

aos fotógrafos para desenvolver seu trabalho. No entanto, temo que o problema 

venha precisamente de sua facilidade. O grande fotojornalismo se faz ao evitar-

se o fácil e procurar o difícil: afiar o olhar para descobrir e ter a técnica para 

concretizar a imagem. 

 O fotojornalismo oferece a oportunidade de fazer coincidir os dois pólos 

da fotografia: a informação e a expressividade. Na medida em que esta relação 

se aproxima do lado informativo, a imagem fica em seu aspecto documental, que 
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é o que acontece no fotojornalismo tradicional. Na medida em que pende para o 

lado expressivo, converte-se em símbolo, em uma arte descontextualizada. O 

melhor fotojornalismo faz coincidir o expressivo e o informativo para criar uma 

metáfora, uma imagem que contém informação sobre um acontecimento que, ao 

mesmo tempo, está encarnado com uma força estética para transformá-lo em 

uma representação de uma referência mais ampla. 

 Quaisquer que sejam as diferenças entre as diversas formas do 

fotojornalismo, há um pano de fundo fundamental: a crença de que o ou a 

fotógrafa não teve nenhuma inferência no ato fotográfico. A credibilidade 

documental baseia-se nesta crença e sua linguagem estrutura-se dentro de 

"códigos de objetividade" que ocultam o efeito causado pela presença do 

fotojornalista (Schwartz 1992). Até as encenações baseiam-se nesta 

credibilidade e aproveitam-se de forma igual do novo e original status da 

fotografia como um índice autêntico do mundo fenomênico. 

 Esta é a "metafísica" da fotografia moderna e suspeito que o que mais 

problematiza o fotojornalismo não é tanto a questão da ética, mas a da 

metafísica. Encontramo-nos frente a crenças tão profundas em torno da 

fotografia documental e o fotojornalismo que parecem ser verdades eternas mas 

são, na realidade, relativamente recentes. De acordo com a historiadora de arte 

Gretchen Garner, o paradigma da fotografia como "testemunha espontânea" 

construiu-se a partir da década de 1930 e durou até pouco tempo atrás; nele, a 

fotografia foi cultivada pela maioria dos profissionais como um ato aberto, à 

mercê do azar e quase nunca com a intenção de dirigir a cena. A invenção da 

pequena e portátil câmera de 35mm levou à criação de uma estética na qual o 

mais importante era prestar atenção ao que acontecia no entorno, ser receptivo 

às contingências e comprometer-se com a revelação; isso dava como resultado 

uma "autenticidade sem intervenção" fundada na crença de que a falsificação 

não era aceitável dentro dessa convenção. 

 O pressuposto de que o descobrimento e a não-interferência dão impulso 

ao ato fotográfico é particularmente relevante no fotojornalismo, em que a 

veracidade fotográfica aparentemente transparente combina-se com a suposta 

objetividade do jornalismo. Em um manual de estilo produzido pela Associated 
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Press, " The News Photographer's Bible " (A Bíblia do fotojornalista), Ed Reinke 

faz uma formulação taxativa sobre a maneira ideal em que os fotojornalistas 

devem trabalhar: "No que se refere ao fotojornalismo, eu enfatizo a palavra 

jornalismo; tiramos fotografias nas circunstâncias que nos surgem e não 

tentamos modificar essas circunstâncias" (Horton, 51). No entanto, existe uma 

clara diferença entre o que é permitido nas notícias ( hard news ) e nas 

fotorreportagens ou foto-ensaios ( features ). Quase todas as imagens dirigidas 

entram nessa última categoria, ainda que sua credibilidade seja produto de um 

certo "filtro" de confiança gerado pelo conjunto das imagens das notícias. 

Costuma-se tolerar a encenação nos foto-ensaios, mas, quando se trata de 

notícias, nem o público nem os editores dos meios de massa – que sabem que 

suas vendas dependerão da credibilidade das histórias que publicarem – vêem 

com bons olhos a direção de cenas. 

 Apesar de muitas das melhores imagens do fotojornalismo terem sido 

dirigidas, esse gênero fotográfico mantém uma relação peculiar com a 

"realidade". Não existe espaço suficiente neste ensaio para discutir sobre o que 

consiste a "realidade", mas basta dizer que existem universos que não 

dependem de nossa percepção dos mesmos. Ainda que nossa maneira de ver 

esteja condicionada por construções a priori – "Verei quando crer" -, nunca 

estamos mais conscientes dessa realidade do que no momento em que 

tropeçamos com ela; o estudioso Fredric Jameson gostava de dizer que "A 

história dói". O fotojornalismo deve enfrentar a realidade em dois sentidos (pelo 

menos). Por um lado, é obrigatória a interação com o mundo social; segundo 

Julio Mayo: "Os fotógrafos somos a infantaria do jornalismo, porque sempre 

temos de marchar na primeira fileira. Temos de estar lá, não podem nos contar". 

Por outro lado, as imagens fotojornalísticas não são apenas ícones, também são 

índices e, como tais, oferecem uma evidência de presença, como resume 

precisamente Roland Barthes: "Isto foi" (Barthes, 80). Enquanto índices, as 

fotografias são rastros deixados pelo mundo visível que foram depositados na 

película ou no computador graças ao trabalho conjunto da mente, do olho e da 

câmera. Se trata-se de uma arte, é uma arte que – pelo menos segundo o ideal 

clássico – tenta encontrar, mais que criar, a justaposição entre o social e o 

formalmente significativo. 
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 Henri Cartier-Bresson é o fotojornalista que melhor encarna o enfoque 

moderno através de seu conceito de "momento decisivo": "Para mim, a fotografia 

é o reconhecimento simultâneo, em uma fração de segundo, da relevância de 

um acontecimento e da organização precisa das formas que expressam 

adequadamente esse fato" (Cartier-Bresson 1999, 42). Basicamente, o 

"momento decisivo" é uma alusão à busca de uma confluência entre conteúdo e 

forma que o fotógrafo deve descobrir e capturar em um instante: "Dediquei-me a 

percorrer as ruas durante todo o dia com um sentimento de júbilo e de disposição 

para a caça, com a determinação de ‘enjaular' a vida – conservar a vida no ato 

mesmo de viver. Desejava abarcar dentro dos confins de uma só fotografia toda 

a essência de uma situação que estava começando a desenvolver-se perante 

meus olhos" (Cartier-Bresson 1999, 22). Cartier-Bresson criticou de maneira 

explícita a fotografia dirigida: "A fotografia fabricada, ou posta em cena, não me 

interessa... Há quem faz fotografias compostas de antemão e que vai ao 

descobrimento da imagem e a capturam" (Cartier-Bresson 1991, 48). Insistia em 

que "tirava" suas fotografias ao invés de "fazê-las" e acreditava que sua renúncia 

a intervir no curso dos eventos permitia-lhe surpreender as "coisas-tal-como-

elas-são" e capturar a realidade que, para ele, é muito mais rica que a 

imaginação. 

 Agora, o que dizem os fotojornalistas e o que 

fazem não são sempre a mesma coisa. Assim que, 

ainda que poucas, podem-se encontrar fotos de 

Cartier-Bresson que deixam a impressão de sua 

intervenção na cena, como a do garoto que carrega 

garrafas de vinho. Por outro lado, para Walker 

Evans o termo "documental" tinha uma conotação 

muito específica que não admitia nenhum tipo de 

interferência. Qualquer alteração ou manipulação 

dos fatos era para ele "uma violação direta de 

nossos princípios. Pois é nisso que se baseia a 

palavra ‘documental': não tocar em absolutamente 

nada"(Stott, 269). O argumento encarna de maneira articulada a noção clássica 

da fotografia documental. Desafortunadamente, Walker Evans ficou como 

Cartier-Bresson 
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portador da tocha do registro não-manipulado da 

realidade. O historiador James Curtis comparou as 

imagens de Evans com as detalhadas descrições 

de James Agee, co-autor de seu livro Let Us Now 

Praise Famous Men (Honremos agora homens 

famosos), e descobriu que Evans fez modificações 

nas casas das famílias de arrendatários enquanto 

estes trabalhavam nos campos, para construir 

cenas harmoniosas que mostrassem uma pobreza 

digna. As naturezas mortas modificadas por Evans 

criavam um mundo que não era o dos pobres 

arrendatários; Evans fotografou uma ordem pitoresca em vez do caos em ruínas 

no qual realmente viviam.  

 A complexidade do 

fotojornalismo dirigido pode ser 

demonstrada pela foto de guerra 

sobre a qual se derramaram mais 

opiniões, a de Robert Capa "O 

miliciano em seu momento de morte". 

Em um primeiro momento, pensei que 

o soldado fingia que tinha sido 

atingido e que participava de uma 

encenação útil para o fotojornalista. Cheguei a essa conclusão baseando-me na 

predominância de cenas montadas na fotografia da Guerra Civil Espanhola e, 

além disso, pela existência de imagens feitas por Capa, nos mesmos tempos e 

lugar, que claramente não são de combate. Investigações recentes do biógrafo 

de Capa, Richard Whelan, estabeleceram que a foto é "autêntica": trata-se de 

um miliciano republicano capturado no momento de sua morte. No entanto, ainda 

que a imagem não seja dirigida, ela poderia ser, até certo ponto, o resultado 

irônico da interferência do fotógrafo na situação. 

 

 

Walker Evans 

Robert Capa 
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 Em seu ensaio mais recente sobre o tema, "Proving that Robert Capa's 

‘Falling Soldier' is Authentic" (Provando que ‘O miliciano em seu momento de 

morte' de Robert Capa é autêntica), Whelan oferece nova evidência. Uma pista 

crucial foi proporcionada por um especialista forense, que assinalou que o 

soldado não estava atacando nesse momento, mas que "estava bem parado 

quando foi atingido". Para entender a importância dessa observação, é 

necessário combiná-la com os testemunhos de dois colegas de Capa: o 

renomado editor de fotojornalismo, John G. Morris, e Hansel Mieth, uma 

fotojornalista alemã que trabalhava para Life. Mieth afirmava que Capa havia dito 

que ele e os milicianos estavam "brincando" quando os fascistas infiltraram-se 

nas linhas de frente e de repente começaram a atirar contra eles. Capa também 

comentou que estava "atormentado" pelo episódio. A lembrança de Mieth sobre 

o mal-estar de Capa quanto a essa imagem foi corroborada por Morris, que 

afirmou que "Um homem morreu e isso perturbou Bob pelo resto de sua vida" 

(Morris-Mraz). 

 Agora o mistério parece estar resolvido. Os milicianos republicanos 

estavam fingindo estar em combate para a câmera do fotojornalista, quando uma 

metralhadora fascista matou este soldado justamente enquanto posava. É a 

coincidência de que Capa fotografava a este indivíduo precisamente na fração 

de segundo em que foi atingido que faz com que esta foto de guerra seja mais 

transcendente. No entanto, o envolvimento de Capa fez com que ele sentisse 

que havia sido, de alguma maneira, responsável por sua morte. Daí sua 

reticência em falar dessa foto e, ademais, uma certa confusão ao contar os 

eventos em torno de sua produção, decisões que vemos de uma maneira muito 

diferente se assumimos que o fotojornalista dirigia a imagem. O que este caso 

estabelece é que nossa interpretação de uma foto baseia-se nas presunções 

que temos quando a vemos, mas que a investigação e a razão podem nos ajudar 

a percebê-la de uma maneira diferente. 

 Outro exemplo que demonstra as complicações tanto da foto dirigida 

como da questão do plágio é a imagem mais conhecida de Nacho López, "A 

mulher bela". A fotojornalista, Ruth Orkin, antecipou-se a López na tentativa de 

provocar uma reação "real" ao colocar uma mulher bonita para passear pela rua 

na frente de alguns homens. Tanto Orkin como López utilizaram as mulheres 
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como "catalisadores" para produzir a famosa cantada, um fenômeno comum nas 

culturas latinas. Orkin tirou sua fotografia " An American Girl in Italy " durante 

uma estadia em Roma, Itália, em 1951. Trabalhou em conjunto com sua amiga, 

Jinx Allen, para recriar os problemas que enfrentavam as mulheres ao viajar 

sozinhas, entre eles, o tratar com jovens impulsivos. Orkin tinha a intenção de 

fazer essa fotografia desde o momento em que chegou à idade em que se pode 

prestar a fazer experiências desse tipo, mas se deu conta de que o melhor seria 

fazê-lo com gente, iluminação, fundo, ângulo e (sobretudo) a modelo apropriada 

para recriar a situação (Orkin). A fotojornalista descreve Allen como uma "atriz 

muito natural" que participou na cena caminhando em frente a um grupo de 

homens ociosos na esquina da Piazza Della Repubblica, enquanto Orkin corria 

para o cruzamento para fazer a foto. De acordo com a fotógrafa, ela apenas falou 

com dois dos homens que estavam no veículo motorizado para pedir-lhes que 

avisassem os outros para não olharem para a câmera. Orkin fotografou Allen 

enquanto caminhava em frente aos homens e, logo depois, pediu a sua amiga 

que repetisse a cena para que tirasse uma segunda fotografia. Eventualmente, 

a imagem seria publicada junto com o artigo "Don't Be Afraid to Travel Alone" 

(Não tenha medo de viajar sozinha) que apareceu no número de Setembro de 

1952 da revista Cosmopolitan, depois de ser rechaçada por várias revistas. 

    

 Em 1953, Nacho López fez uma fotografia muito parecida à de Ruth Orkin 

para ilustrar o foto-ensaio "Quando uma mulher bonita anda por Madero". López 

era conhecido por seu ímpeto como diretor e minhas investigações me deixaram 

com a impressão de que metade de suas fotos publicadas foram dirigidas. No 

entanto, aqui seu afã em controlar o ato fotográfico foi mais além de suas 

Nacho López Ruth Orkin 
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estratégias presentes em outros foto-ensaios, que consistiam em fazer que as 

pessoas posassem ou em construí-los a partir de fotografias de arquivo. Para 

este artigo, López fez com que Matty Huitrón, uma atriz menor com cintura fina, 

que já tinha posado para revistas masculinas, andasse pela rua em frente a um 

grupo de homens para produzir a esperada cantada. Huitrón tinha ensaiado seu 

papel, mas as reações dos homens eram verídicas: um efeito causado pela 

"mulher como catalisador". 

 Também os cineastas documentaristas empregaram a tática de provocar 

reações, com o argumento de que estas produzem acontecimentos mais reais 

do que se pode conseguir com uma fotografia espontânea ou com o cinema 

cândido. Para suas encenações, tanto Orkin quanto López fizeram-se valer de 

uma forma de instigação muito parecida a que mais tarde seria empregada pelo 

cineasta documentarista Jean Rouch em Chronique d'un été ( Crônica de um 

verão, 1961). Nesse filme, Rouch queria provocar em seus sujeitos "momentos 

de revelação" mediante a pergunta "Você é feliz?" e através da presença da 

câmera. O cineasta estava convencido de que ambas constituíam "estimulantes 

psicoanalíticos" que fariam com que as pessoas atuassem de formas que 

fossem, de alguma maneira, mais reais que uma realidade não interferida (Levin, 

137). Rouch chamou de cinéma verité esta estratégia que consistia em precipitar 

crises em vez de esperar que acontecessem sozinhas. Da mesma maneira, a 

essência da estética documental de Michael Moore, o documentarista em maior 

evidência hoje em dia, reside em provocar reações, sobretudo em seu primeiro 

filme, Roger & Me (1989), que consiste em uma odisséia infrutífera por uma 

entrevista com Roger Smith, diretor da General Motors. 

 É difícil saber se Nacho López tinha visto a imagem de Ruth Orkin quando 

fez a sua. Não creio que as possibilidades sejam grandes de López ter visto uma 

foto publicada na Cosmopolitan, uma revista para mulheres que contém 

conselhos de beleza e moda. No entanto, a foto de Orkin foi republicada em 

muitas ocasiões, ainda que seja questionável que tenha sido republicada tão 

rápido a ponto de ter influenciado a Nacho López. Daniel Mendoza, um grande 

amigo de López, afirma que quando encontrou a foto de Orkin, em 1985 ou 1986, 

levou-a para "beliscar" seu professor (Mraz 1999, 151). López mostrou muita 

surpresa e consternação. Disse que nunca tinha visto a imagem e perguntou 
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quando ela foi feita, para poder comparar as datas das duas fotos. Obviamente, 

a questão gira em torno do período no qual a foto de Orkin começou a circular 

maciçamente e eu suspeito que tenha sido durante os anos oitenta, momento 

em que muitas fotos documentais foram ressuscitadas, como "O beijo" de Robert 

Doisneau. Ademais, aqueles que conheciam López duvidam que ele tenha 

plagiado a imagem. 

 Parece que Ruth Orkin utilizou esse procedimento somente para a 

imagem feita em Roma. Nacho López fotografou a "mulher bela" em distintas 

situações. Ademais, voltou a utilizar a mesma técnica em um foto-ensaio 

posterior, "A Vênus foi-se de folga aos bairros baixos", no qual fez com que um 

empregado de uma pequena fábrica de manequins carregasse um manequim nu 

pela rua e posasse com ele em uma cantina. López dizia que "A mulher nua e a 

seriedade solene do empregado produziam na rua uma sensação estranha e 

incongruente. Ele ia muito despreocupado, enquanto aconteciam incidentes 

muito simpáticos: surpresa, repúdio, admiração, pudor, recato, estranheza etc. e 

até um fato assaz impublicável. Creio que esta reportagem pode servir de 

exemplo como resultado de uma ‘pré-visualização' organizada antecipando-se 

às reações humanas provocadas por objetos, gestos ou sensações" (López). 

 

 

 Ainda que não esteja certo de que as polêmicas provocadas em relação 

à direção e ao plágio no fotojornalismo sejam uma questão de ética, isto surge 

quando falamos da crítica. Pelo menos no caso do crítico de fotografia José 

Nacho López 



STUDIUM 24  93 

Antonio Rodriguez, que entrou na polêmica em torno da Bienal para chamar os 

fotógrafos dissidentes de "medíocres e atrasados, descerebrados com raquítica 

cultura, que cometem barbaridades e tontices públicas, além de exibir uma série 

de ignorâncias, por sua falta de bagagem intelectual" (Rodríguez). A dura porém 

honesta crítica de arte do México, Raquel Tibol, manifestou-se faz anos contra o 

que ela chamou de "terrorismo verbal" desse indivíduo, mas não adiantou de 

nada. Ter o privilégio de publicar em meios de massa acarreta uma certa 

responsabilidade. Assim, um crítico que na sua vida não criou nada de original 

dedica-se a atacar aos que, sim, se arriscam a criar algo. E esse mesmo, que 

até a presente data não realizou uma verdadeira investigação, arremete contra 

aqueles que passaram anos em arquivos e hemerotecas. Essa falta de ética 

envenenou o clima em torno da fotografia e do fotojornalismo no México. 

 A Bienal de Fotojornalismo no México parece estar sempre cambaleando, 

como areias movediças. Isso ocorre porque se encontra baseada precisamente 

sobre as contradições que constituem as falhas do fotojornalismo: a que existe 

entre documentar a informação e expressar-se fotograficamente, a que se 

encontra entre os interesses dos meios e os dos fotojornalistas. Como disse o 

escritor cubano Edmundo Desnoes, há quase quarenta anos: 

 "Se nas fotos de revistas e jornais se permitisse ao criador desenvolver 

sua personalidade, seu ponto de vista, todos descobririam que a fotografia não 

é a verdade objetiva. Cada fotógrafo teria um estilo, como os pintores, por 

exemplo, e se veria facilmente o sentido, a linguagem. E, naturalmente, uma vez 

descoberto o segredo, ninguém acreditaria na veracidade informativa de uma 

foto. Daí a divisão de que sofrem os fotógrafos que têm que ganhar seu pão e 

querem ao mesmo tempo criar e expressar-se" (Desnoes, 81). 

 Resumindo, o fotojornalismo é um mundo diverso e complexo que requer 

estudo, reflexão e maturidade, tanto para praticar quanto para criticar. Penso que 

as controvérsias devem-se, em grande parte, ao fato de que as regras que todos 

pensamos conhecer estão em um nível muito implícito, em uma metafísica que 

não questionamos o suficiente. Conhecer a história do fotojornalismo, tanto no 

México como em outras partes, nos impulsionaria a fazer novas e melhores 

imagens e críticas do entorno no qual nos encontramos. 
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