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EDITORIAL 

Nesta edição trazemos artigos destacados do terceiro encontro do Núcleo 

de Pesquisa Fotografia: Comunicação e Cultura, da INTERCOM, realizado na 

UNB, Brasília/2006. Na ocasião prestamos homenagem na abertura de nossos 

trabalhos a Luis Humberto, fotógrafo e professor titular da UNB, que não pôde 

comparecer pessoalmente por motivos de saúde, e tivemos a emocionante 

apresentação de sua trajetória como realizador e pensador por seus colegas da 

universidade: Duda Bentes, Susana Dobal e Marcelo Feijó. 

Para abrilhantar a Studium 26 temos o privilégio de mostrar um ensaio 

inédito de Boris Kossoy, em edição do próprio autor. Como uma espécie de pré-

estréia, o ensaio anuncia a exposição de Boris Kossoy que acontecerá no final 

do ano na Pinacoteca de São Paulo: Entre o caleidoscópio e a câmara. 

Ana Farache analisa o discurso ideológico no fotojornalismo, 

principalmente quando se verifica uma eficácia comunicacional e quando 

estamos diante da dor dos outros. 

Victa de Carvalho atualiza o pensar sobre a relação entre realismo e 

fotografia a partir do próprio dispositivo fotográfico e enfoca o trabalho do 

fotógrafo Phillipe Lorca Dicorsia. 

André Luís Carvalho apresenta a pesquisa de documentação fotográfica 

realizada no Projeto Patrimônio Imaterial da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, no período de 2004 a 2006, na 

qual podemos ver expressões culturais ou as memórias visíveis nessa 

territorialidade. 

Denise Camargo nos expõe o Projeto Herança Compartilhada, pelo qual 

esteve nas cidades de Nova York e Nova Orleans retratando visibilidades das 

heranças africanas nos EUA. Um ensaio com 20 fotografias de sua autoria 

acompanha o texto e transita entre identidades africanas no Brasil e nos EUA. 

Cláudia Linhares Sanz percorre a questão da temporalidade, sempre 

presente na fotografia, e aqui procurando o advento fotográfico como marca 
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epistemológica da modernidade, em que podemos revisitar o momento do 

surgimento da fotografia e suas implicações posteriores. 

As imagens da exposição Paris Transfer do fotográfo Luiz Eduardo R. 

Achutti são entradas para que Maria Eliana Facciolla Paiva teça argumentação 

sobre modelos de comunicação com características estéticas a partir de teoria 

da imagem. 

Com mais esta edição de trabalhos apresentados no Núcleo de Pesquisa 

Fotografia: Comunicação e Cultura, da INTERCOM, esperamos trazer ao público 

a maturidade dos estudos fotográficos desse grupo de pesquisadores, fotógrafos 

e amantes da fotografia. 

Fernando de Tacca



FOTOJORNALISMO E IDEOLOGIA: DIVERSIDADE CONCEITUAL E 

EFICÁCIA COMUNICACIONAL 

Ana Farache 1 

 

Resumo 

Este trabalho discute a presença, a leitura e a percepção da ideologia no 

fotojornalismo, apontando para a diversidade de conceitos e as divergências de 

abordagens. Apesar da análise crítica sobre a contaminação do fotojornalismo 

pela ideologia da mídia e do mercado, aqui se propõe uma reflexão voltada para 

aquele que parece ser, de fato, o principal objeto da fotografia jornalística: a 

imagem em si. Nesse sentido, reafirma-se sua eficácia comunicacional e sua 

autonomia como um meio de expressão - principalmente quando representa a 

dor e a perplexidade do homem diante da morte. 

 

  

                                            
1 Ana Farache é jornalista, fotógrafa e mestranda do Programa de Pós-graduação em 
Comunicação da UFPE.  anafarache@gmail.com 
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Introdução 

Em 1932, o americano James E. Abbe fotografou o líder soviético Joseph 

Stalin, tornando-se o primeiro fotógrafo estrangeiro a ter acesso ao interior do 

Kremlin, definido por ele mesmo como o “templo sagrado do comunismo” (citado 

por Johnson, 2004, p. 152). Uma de suas primeiras preocupações ao chegar ao 

local foi a de se informar de como deveria se dirigir à principal liderança da então 

União Soviética. “Simplesmente chame-o de Sr. Stalin”, aconselhou seu 

acompanhante. E, para sua surpresa, assim que o líder o viu perguntou ao 

intérprete por que ele queria fotografá-lo e virando-se para Abbe, antes de 

qualquer resposta, Stalin falou: “rápido, rápido”. “Meu orgulho profissional estava 

ferido”, revelou tempos depois o fotógrafo. Diante de Stalin, sem pestanejar, 

Abbe retrucou que não esperava fazer em apenas cinco minutos as fotografias 

do homem que planejava industrializar a Rússia em cinco anos. A reclamação 

intempestiva surtiu algum efeito e Stalin concedeu-lhe dez minutos que, afinal, 

se transformaram em um quarto de hora para a realização do trabalho, 

posteriormente publicado nas principais revistas e jornais de diversos países do 

mundo (FIG. 1). 

 

FIG. 1 

Joseph Stalin no Kremlin 

Moscou, 13 de abril, 1932 

FONTE – Johnson, 2004 
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Na fotografia de Abbe, vemos Stalin ao fundo, sentado em uma mesa de 

trabalho com seu olhar fixo na objetiva, tendo acima de sua cabeça, bem no alto 

da parede, uma fotografia de Karl Marx. Enfileirados com precisão, dividindo 

horizontalmente a mesa, encontramos objetos como tinteiros, garrafas, cinzeiros 

e algumas folhas de papel. A figura de Stalin encontra-se no centro da imagem, 

embora essa posição esteja neutralizada pela perspectiva oblíqua na qual todo 

o ambiente foi enquadrado pelo fotógrafo. 

Apesar de não ter interferido no cenário, o fotógrafo revela que posicionou 

Stalin na cena, produzindo assim a fotografia que intitulou de “Joseph Stalin no 

Kremlin”. Após terminar a sessão de fotos, Abbe perguntou a Stalin se ele podia 

divulgar aquelas fotos sem retocá-las. Secamente, Stalin respondeu: “Isso não 

importa”. 

James E. Abbe (1883-1973) foi um dos mais famosos fotógrafos 

internacionais nas décadas de 20 e 30 do século passado e um dos primeiros a 

trabalhar como free-lance no fotojornalismo. Mas, sem dúvida, fotografar Stalin 

no Kremlin foi seu maior furo jornalístico (conferir em Johnson, 2004, p. 152, T 

do A). 

Entretanto não foi apenas o fato de ser uma fotografia famosa pela sua 

repercussão na imprensa da época que nos levou a tomá-la como ponto de 

partida para o presente trabalho. Consideramos que essa imagem está 

carregada de símbolos e sentidos que podem ser identificados como ideológicos. 

Simbologia 2 essa presente naquilo que a fotografia expõe em si, mas também 

no que a cerca - como, por exemplo, o diálogo entre Abbe e Stalin que antecede 

a sessão de fotos propriamente dita. Num primeiro nível mais elementar de 

leitura do problema levantado, seria pertinente destacar: 

1. A simbologia existente no fato de um fotógrafo americano – que 

representaria, nesse caso, a idéia de liberdade de imprensa tão divulgada 

pelos Estados Unidos - fotografar um líder soviético, figura máxima de um 

                                            
2 Empregamos o termo símbolo na perspectiva de Gilbert Durand, conforme sintetiza Rocha Pitta 
(2005, p. 18): “Símbolo é todo signo concreto evocando, por uma relação natural, algo ausente 
ou impossível de ser percebido. É uma representação que faz aparecer um sentido secreto. Os 
símbolos são visíveis nos rituais, nos mitos, na literatura, nas artes plásticas, etc.” 
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governo totalitário e avesso à liberdade de expressão através dos meios 

de divulgação de massa. 

2. A hierarquização de importância entre o trabalho de um fotógrafo - que 

teria que ser feito às pressas - em contraposição ao tempo precioso do 

trabalho de um chefe de estado. 

3. A subserviência de um fotógrafo, que mesmo pertencendo a uma 

imprensa considerada “livre” pede permissão para divulgar seu trabalho 

sem retoques. 

Por outro lado, ao observar a fotografia de Abbe, deparamos com 

elementos cruciais para sua análise, como a presença imponente da figura de 

Karl Marx. Retratado numa fotografia devidamente emoldurada e 

estrategicamente pendurada no alto da parede do recinto, e centrada acima da 

cabeça de Stalin, podemos postular que essa imagem de Marx poderia estar 

representando a própria consciência do líder soviético. 

É justamente pelo acúmulo de simbologias e sentidos que tomamos aqui 

a fotografia de Stalin, de James E. Abbe, como ilustração inicial da nossa 

reflexão que objetiva levantar algumas considerações sobre a presença, leitura 

e percepção da ideologia no fotojornalismo contemporâneo. 

 

As guerras e o fotojornalismo 

A história do fotojornalismo nos aponta para o fato de que seu grande 

impulso inicial aconteceu após a Primeira Guerra Mundial na Alemanha 

(Sougez,1996, p. 259; Sousa, 2004, p. 19, entre outros). Entretanto, já em 

meados do século XIX, surgem os primeiros trabalhos fotográficos com 

características de reportagens que tinham em comum “a proposta de 

documentação de acontecimentos contemporâneos de interesse coletivo” 

(Costa, 1993, p. 75), sendo as guerras os temas dessas documentações iniciais. 

Seus fotógrafos pioneiros foram o inglês Roger Fenton, que registrou a guerra 

da Criméia, em 1855, e o americano Mathew Brady, que acompanhou a guerra 

civil americana, em 1890 (Freund, 1974, p. 103). 
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FIG. 2 

Cena da vida cotidiana de um regimento de Hussars durante a Guerra da Criméia 

1855 

FONTE – Govignon, 2004 

Se nos detivermos sobre os resultados da cobertura dessas duas guerras, 

perceberemos que o olhar do fotógrafo já estava associado a determinadas 

circunstâncias que perduram até hoje no fotojornalismo. As fotografias da guerra 

da Criméia, de Fenton, num trabalho encomendado, mostravam apenas 

soldados sorridentes (FIG. 2), numa atitude de censura prévia e com o objetivo de 

poupar dos horrores da guerra as famílias dos soldados enviados à batalha 

(conferir Freund, 1974, p. 103). 

 

FIG. 3 

Uma colheita de mortos 

Gettysburg, julho de 1863 

FONTE – Langer, 2002 
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Já na cobertura da guerra da Secessão, nos Estados Unidos, a equipe 

liderada pelo fotógrafo americano Matthew B. Brady produz milhares de 

daguerreótipos que retratam cenas violentas, com soldados mortos (FIG. 3) e 

abandonados nos campos de batalha. O trabalho da equipe não era 

encomendado e o próprio Brady arcou com todas as despesas com o intuito de 

comercializar as fotografias só após o fim da guerra. 

 Ambos os trabalhos, o de Fenton e o da equipe de Brady, nos permitem 

especular o impacto de posturas ideológicas na produção das imagens. No caso 

da guerra da Criméia, fica evidenciado que o objetivo era o de falsear uma 

realidade de morte e dor e nos remete à definição de ideologia de Marilena Chaui 

(2006, pp. 23-24): “Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia. 

Por seu intermédio, os dominantes legitimam as condições sociais de exploração 

e dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas”. 

Na guerra americana, por sua vez, o fotógrafo apostava justamente nas 

cenas de horror e de exposição da morte para vender suas imagens, agindo 

assim sob a égide de uma ideologia mercantilista, na qual o sofrimento também 

pode virar mercadoria. Nesse sentido, se nos apossarmos da perspectiva 

desenvolvida por Marx e Engels na Ideologia Alemã, essa produção de imagens 

expressaria os interesses do capitalismo, portanto, da classe dominante, 

podendo-se assim definir essa ideologia em última instância como “um sistema 

de idéias que expressa os interesses da classe dominante, mas que representa 

relações de classe de uma forma ilusória” (Thompson, 1995, p. 54). 

Esse processo de construção da imagem – seja para esconder a realidade 

ou para tornar essa realidade mercadoria – nos remete ao que Zizek (1996, pp. 

305-306) considera como dimensão fundamental da ideologia, “[... que] não é 

simplesmente uma ‘falsa consciência’, uma representação ilusória da realidade; 

antes, é essa realidade que já deve ser concebida como ‘ideológica’”. Nessa 

perspectiva, seria importante ressaltar também que, para alguns autores, a 

representação da imagem, em si, já carrega uma ideologia, cuja definição estaria 

mais ligada a uma perspectiva athusseriana, segundo a qual “uma ideologia é 

um sistema (possuindo a sua lógica e o seu rigor próprios) de representação 

(imagens, mitos, idéias ou conceitos segundo o caso) dotado de uma existência 
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e de um papel históricos no seio de uma sociedade dada” (Althusser, 2004, p. 

79). 

 As aproximações conceituais de Marx a Zizek mostram como podem ser 

diversas e divergentes as abordagens da questão ideológica no fotojornalismo 

contemporâneo. 

 

A presença da morte no World Press Photo 

Criado em 1955, o World Press Photo é uma organização que surgiu na 

Holanda com o objetivo de promover internacionalmente o trabalho dos 

profissionais do fotojornalismo, tendo instituído uma das maiores e mais 

prestigiadas competições do gênero no mundo. Só em 2005, mais de quatro mil 

fotógrafos de 123 países submeteram ao concurso mais de 60 mil imagens. 

Em comemoração aos seus 50 anos, o WPP publicou um livro com as 

imagens premiadas na categoria “foto do ano” de 1955 a 2005 (conferir em WPP 

2005a). Nessa publicação, deparamos com fotografias que retratam a morte, a 

dor, a violência e a tristeza. Do total das 50 fotografias premiadas, apenas uma 

está fora desse contexto e retrata um momento esportivo, sem conotação de 

sofrimento ou de tragédia 3. Na análise de Sousa (2004, p. 130), entretanto, nem 

todos os tipos de violência estão representados nas premiações anuais da World 

Press Photo: 

[...] grande parte das fotografias premiadas com o título de “foto do 
ano”, se relaciona com a violência bélica, mas que outros tipos de 
representações da violência estão ausentes: os crimes comuns, os 
suicídios, a pobreza ou a violência nos subúrbios. 

Numa observação mais detalhada da publicação retrospectiva do WPP 

constatamos que, como observa Sousa, das fotografias premiadas, 27 estão 

efetivamente relacionadas à violência da guerra. Por outro lado, constatamos, 

também, que o restante do trabalho apresentado retrata a dor ou a morte 

                                            
3 A foto de 1958, e que foge da temática da dor e da guerra, mostra um jogador de futebol antes 
de chutar a bola num campo encharcado, durante um temporal. Como informa a legenda (conferir 
em WPP 2005a), enquanto os outros fotógrafos tentavam se proteger da chuva, o fotógrafo 
tcheco Stanislav Tereba “fez a sua louvável foto”. 
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provenientes de tragédias naturais, acidentes, situação de miséria, fome, 

doença, desastre ecológico, protestos e violência urbana. Observe-se nessa 

perspectiva, a foto do ano de 2004 (FIG. 4). 

 

FIG. 4 

Uma mulher vela um parente morto no tsunami 

Índia, dezembro de 2004 

FONTE – WPP 2005 

 A fotografia do indiano Arko Datta foi resultado da ampla cobertura que a 

imprensa internacional deu à tragédia causada pelo tsunami, nas costas dos 

países do Oceano Índico, em dezembro de 2004, e que resultou na morte de 

cerca de 300 mil pessoas. Constatamos, entretanto, que essa foto fugiria de uma 

similaridade que Sousa (2004, p. 130) nos aponta encontrar nas imagens 

premiadas do WPR, tanto quanto a temática da violência bélica quanto na 

valorização da expressão do rosto. 

 Como podemos verificar, a imagem de Datta, distribuída pela agência 

Reuters, mostra uma mulher prostrada ao lado do corpo de um parente 4. De 

fato, só visualizamos uma parte do braço da vítima em estado de decomposição. 

A mulher está caída sobre os joelhos, a face direita sobre a terra e as mãos 

abertas, espalmadas e voltadas para o céu, num gesto que podemos interpretar 

como um pedido de clemência ou uma expressão de perplexidade. Sem uma 

                                            
4 Essa informação foi a única que o fotógrafo obteve sobre o fato, com a ajuda do seu motorista 
que falava a língua local (Conferir em WPP 2005, p. 7). 
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referência direta sobre a composição da fotografia de Datta, Sousa (2004, p. 

130) pontua outra similitude presente em diversas “fotos do ano”: 

É notória – nas “fotos do ano” do World Press Photo - alguma similitude 
nos enquadramentos, nos pontos de vista e nas abordagens, na 
submissão da informação ao terror, na exploração do tabu da morte 
como instrumento da luta concorrencial, o que poderíamos classificar 
de fotonecrofilia. 

 Por sua vez, o autor da fotografia premiada explica (conferir em WPP 

2005, p. 7, T do A) o que, efetivamente, para ele, motivou a composição da cena 

representada: 

Primeiramente eu fotografei toda a cena, mas o corpo estava inchado, 
numa visão desagradável, e eu achei que não teria sentido em mostrá-
la. O medonho pode desviar a atenção para o principal assunto da foto 
ou mesmo de toda a foto em si. Então, depois de alguns disparos, eu 
enquadrei a cena só com a mão aparecendo – a foto não foi elaborada 
posteriormente e cortada – seu enquadramento mostra a cena como 
foi fotografada. 

 O que observamos entre a análise de Sousa e o depoimento de Datta é 

uma diferenciação de perspectiva: o teórico aponta para um sistema de 

representação que se reproduziria com freqüência entre profissionais do 

fotojornalismo, enquanto o fotógrafo, contrariamente, destaca a singularidade da 

situação de como seu trabalho foi realizado, utilizando-a para explicar seu 

recorte da cena que lhe foi posta. Duas visões antagônicas, porém 

complementares e necessárias para um entendimento mais integral de como se 

processa a intervenção ideológica no fotojornalismo: a reflexão sobre as 

singularidades enfrentadas pelo fotógrafo em cada ato fotográfico e as 

imposições mercadológicas impostas pela mídia. 

 

O fotojornalismo e a reprodutibilidade técnica 

Como verificamos anteriormente, o fotojornalismo praticamente começou 

e se estabeleceu na cobertura de guerras e, até hoje, passados mais de 150 

anos, essa temática permanece como uma das mais presentes na fotografia de 

imprensa. Foi ressaltado ainda que não apenas ganham destaque as fotografias 

que mostram as guerras entre os homens, mas, também, as que documentam a 

destruição como resultado de catástrofes naturais ou provocados pelo homem. 
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Essa tendência do fotojornalismo, inclusive, é fortemente criticada por Bourdieu 

(1997, p. 141): 

Essas tragédias sem laços, que se sucedem sem perspectiva histórica, 
não se distinguem realmente das catástrofes naturais, tornados, 
incêndios florestais, inundações, que também estão presentes na 
‘atualidade’, porque jornalisticamente tradicionais, para não dizer 
rituais, e sobretudo fáceis e pouco dispendiosas de cobrir. 

Para tentar refletir sobre essa questão, postularemos, inicialmente, que 

esse interesse/fascínio pela exposição da morte não se daria, em alguns casos, 

apenas porque seriam “jornalisticamente tradicionais”, “rituais”, “fáceis” e “pouco 

dispendiosas de cobrir”, como nos indica Bourdieu. Consideramos que essa 

constância no tema acontece, também, pelo fato de as guerras e catástrofes 

retratarem a morte, essa sim uma das preocupações não do fotojornalismo em 

particular, mas do ser humano, e que perpassam todas as culturas e tempos 

históricos. Morte que, mais que nunca, pode ser contemplada de diversas formas 

e que se multiplicam na mídia onde são reservados muitas vezes espaços 

exclusivos para a divulgação de corpos ensangüentados e mutilados, mortos 

pelos mais diversos tipos de violência. A proliferação desse tipo de imagem 

também tem sido objeto de críticas, como as de Sontag (2003, p. 97): 

A circunstância de as notícias sobre guerra estarem hoje disseminadas 
por todo o mundo não significa que a capacidade de pensar nas 
aflições de pessoas distantes tenha se tornado significativamente 
maior. Na vida moderna – vida em que há uma superabundância de 
coisas a que somos chamados a prestar atenção -, parece normal dar 
as costas para imagens que nos fazem simplesmente sentir-nos mal. 

No entanto, ao eleger a morte um dos seus principais alvos, o 

fotojornalismo não inova, apenas exacerba, na era da reprodutibilidade técnica, 

uma tradição anterior e constante da necessidade do homem de representação 

da morte e, conseqüentemente, de trazê-la para mais perto de si. Ou seja, como 

argumenta Benjamin (1993, p. 170), “fazer as coisas ‘ficarem mais próximas’ é 

uma preocupação tão apaixonada nas massas modernas como sua tendência a 

superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade”. Como 

sabemos, a morte vem sendo representada exaustivamente; apesar disso, o 

caráter surpreendente dessa temática se mantém, como nos indica Chevalier & 

Gheerbrant (2005, p. 622): 
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O mistério da morte [é] tradicionalmente sentido como angustiante e 
figurado com traços assustadores. É levada ao máximo, a resistência 
à mudança e a uma forma de existência desconhecida, mais do que o 
medo de uma absorção do nada. 

Ora, se a preocupação com a morte acompanha o homem em toda a sua 

trajetória, era de se supor que com o estabelecimento da fotografia e com a 

instalação da reprodutibilidade das imagens essa necessidade de representação 

fosse fortemente ampliada e difundida. Parece evidente que o que levaria hoje o 

repórter fotográfico a cobrir as guerras e as catástrofes não seria, na grande 

maioria das vezes, uma questão particular, nem relativa à inquietação humana 

diante da morte. Seria muito mais uma imposição quase que predominante das 

empresas jornalísticas que sabem que esse tipo de imagem, por estar presente 

no imaginário do ser humano, atrai leitores e em última instância amplia as 

vendas, o lucro e representa, ainda, ganhos simbólicos, como defende Bourdieu 

(1997, pp. 57-58): 

A concorrência econômica entre as emissoras e os jornais pelos 
leitores ou pelos ouvintes ou, como se diz, pelas fatias de mercado, 
realiza-se concretamente sob a forma de uma concorrência entre os 
jornalistas, concorrência que tem seus desafios próprios, específicos, 
o furo, a informação exclusiva, a reputação na profissão, etc, e que não 
se vive nem se pensa como uma luta puramente econômica ou ganhos 
financeiros, enquanto permanece sujeita às restrições ligadas a 
posição do órgão de imprensa considerado nas relações de forças 
econômicas e simbólicas. 

Consideramos que o fato de a fotografia de guerra, de morte e de dor 

tornar-se uma mercadoria e, portanto, responder a uma demanda 

mercadológica, política ou social, não torna a fotografia, em si, necessariamente, 

representante de tal ideologia. Ao nos apropriarmos de uma imagem para 

explicarmos nossa maneira de encarar determinados fenômenos, muitas vezes 

procuramos uma justificação mais adequada àquilo que acreditamos. Ou seja, a 

imagem é utilizada para reforçar um discurso anteriormente elaborado e com fins 

previamente determinados, como define Baeza (2003, p. 16): 

[...] A história contemporânea está vendo o triunfo absoluto do grande 
capital monopolista e da rapinagem globalizadora, que outorga à 
imagem três usos fundamentais: os usos persuasivos (publicitários e 
propagandísticos), os usos espetaculares e modelizadores (pão & circo 
e auto-identificação programada) e os usos de vigilância (que 
violentam constantemente – mais que em nenhum outro âmbito – 
nossa intimidade). 



STUDIUM 26  16 

 As relações das imagens com esses discursos prévios, no entanto, 

apontam para certas tensões nem sempre consideradas pelos que as analisam, 

como defende Nichols (1981, p. 64, T do A): 

Palavras podem efetivamente mentir, sobre as imagens, assim como 
sobre qualquer outra coisa. A grande ambigüidade de uma imagem 
ajuda a reforçar essas mentiras. O jogo entre imagem e palavra é tanto 
um lugar de integração como de desintegração. Tanto de não 
cooperação quanto de incorporação. O jogo dos códigos constitutivos 
da imagem, assim como daqueles constitutivos do ser-como-sujeito, 
constitui uma arena ideológica e uma arena para a contestação 
ideológica. 

 Se o discurso da imagem tem sido amplamente investigado por diversos 

autores quanto ao seu processo de pré-produção e de sua posterior veiculação, 

ambas impregnadas de ideologias, é fundamental refletir, também, sobre a 

dimensão da fotografia jornalística enquanto objeto autônomo. Ao nos determos 

apenas no seu entorno, torna-se quase impossível não privilegiarmos a ideologia 

que a envolve. Consideramos pertinente para alguns estudos esse tipo de 

abordagem. Entretanto, tornam-se imperativas para o aprofundamento e a 

expansão do estudo do fotojornalismo reflexões voltadas para aquele que é, de 

fato, o seu principal objeto: a imagem. 

 Expressões de dor e de desespero diante da morte, capturadas através 

de fotografias que registram tragédias como a do tsunami representariam 

apenas manipulações ideológicas e resultado de uma fixação do jornalismo pela 

foto sensacionalista? 

 São questões que merecem uma atenção especial. Não se trata aqui de 

enaltecer o fotojornalismo, visto que concordamos que as fotografias, 

principalmente as jornalísticas - pela sua capacidade de propagação -, podem 

ser usadas para os mais diversos fins manipuladores. Apesar dessa perspectiva, 

a fotografia jornalística atrai, do ponto de vista ideológico, uma diversidade 

conceitual sem, no entanto, perder sua autonomia como um meio de expressão 

e sua eficácia comunicacional - principalmente quando nos apossamos dela para 

representar a dor e a perplexidade do homem diante da morte. 

  



STUDIUM 26  17 

Referências Bibliográficas 

 

ALTHUSSER, L. A favor de Marx. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1979. 

BAEZA, P. Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2001. 

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1993. 

BOURDIEU, P. Sobre a televisão: seguido de a influência do jornalismo e 

os jogos olímpicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 

CHAUÍ, M. O que é ideologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 2006. 

CHEVALIER, J & GHEERBRANDT, A. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: 

Editora José Olympio, 1982. 

COSTA, H. Da fotografia de imprensa ao fotojornalismo. Acervo: Revista do 

Arquivo Nacional, n. 1-2 (jan/dez 1993) Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1993. 

GOVIGNON, B. The Abrams encyclopedia of photography. New York: Harry 

N. Abrams Inc. Publishers, 2004. 

JOHNSON, B. (Ed.) Photography speaks: 150 photographers on their art. New 

York:  Aperture Foundation, 2004. 

LANGER, F. Icons of photography: the 19th century. Munich: Prestel, 2002. 

NICHOLS, B. Ideology and the image: social representation in the cinema and 

other media. Bloomington: Indiana University Press, 1981. 

ROCHA PITTA, D. P. Iniciação à teoria do imaginário de Gilbert Durand. Rio 

de Janeiro: Atlântica Editora, 2005. 

SONTAG, S. Diante da dor dos outros. São Paulo: Companhia das Letras, 

2003. 



STUDIUM 26  18 

SOUGEZ, M. L. História da fotografia. Lisboa: Edições Cátedra, 1996. 

SOUSA, J. P. Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e à linguagem 

da fotografia na imprensa. Florianópolis: Letras contemporâneas, 2004. 

___________. Uma história crítica do fotojornalismo ocidental. Chapecó & 

Florianópolis: Argos Editora Universitária & Letras Contemporâneas, 2004. 

THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos 

meios de comunicação de massa. Petrópolis: Editora Vozes, 1995. 

WPP 2005. World Press Photo 05. Amsterdam: Thames & Hudson, 2005. 

WPP 2005a. Fifty years: World Press Photo. Amsterdam: Sdu Publishers, 2005. 

ZIZEK, S. (Ed.) Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 

1996.



FOTOGRAFIAS DO DISPOSITIVO: POR UMA EXPERIÊNCIA DO 

COTIDIANO 

Victa de Carvalho 

 

Em meio aos inúmeros discursos apocalípticos a respeito da perda do 

referente e da credibilidade da imagem, percebemos um forte movimento em 

busca do realismo nas produções imagéticas atuais. Seja na televisão, no 

cinema ou na fotografia, experimentamos diferentes modalidades de retorno ao 

realismo através de uma evidente explosão de narrativas do comum e do 

cotidiano que parecem, à primeira vista, ocupar o vazio deixado pelas imagens 

descomprometidas com o real, promovido pelas novas tecnologias digitais. Sob 

essa perspectiva, tudo nos leva a crer que no exato momento em que a imagem 

parece estar sob o risco máximo da ilusão absoluta e da perda da credibilidade, 

novas estratégias entraram em cena com o objetivo de devolver à imagem a 

experiência do realismo na atualidade. No entanto, pensar as estratégias de 

produção de imagens e seu interesse pelo realismo no contexto contemporâneo 

implica na revisão do próprio estatuto do Real e das suas formas de 

representação. 

Em oposição aos discursos tecnicistas que decretaram a morte da 

referência e da representação na atualidade, e em oposição às análises que 

insistem em manter uma postura teleológica em que a técnica é a questão central 

capaz de determinar a quantidade de analogia com o real, dirigimos nossa 

reflexão para a possibilidade de criação de novas formas de ser e de estar no 

mundo a partir de estratégias de visibilidade que questionam o realismo das 

imagens cotidianas. Para o desenvolvimento desta proposta, importa rever a 

discussão sobre os dispositivos de produção de imagem e sua relação com 

discursos realistas. 

 Trata-se aqui de repensar a relação entre fotografia e realismo na 

atualidade a partir do trabalho do fotógrafo Phillipe Lorca Dicorsia. Para dar conta 

desta análise propomos deslocar a questão da representação para o dispositivo, 

tendo em vista uma concepção do dispositivo que não se limita a uma dimensão 
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técnica, mas também a dimensões estéticas e discursivas, e é capaz de produzir 

novas formas de subjetividade. Manter o foco de análise na quantidade da 

analogia, o que é de uma forma ou de outra a questão da representação, poderia 

resultar em uma armadilha que nos levaria a um problema puramente técnico 

que remete, na maioria das vezes, a uma enganosa visão teleológica da história 

dos dispositivos imagéticos. 

 A fotografia dos anos 80 marca o momento de intensificação de uma 

produção fotográfica que evidencia o ordinário, o banal e que aposta nas 

narrativas do cotidiano, tornando-se um objeto privilegiado para pensarmos 

algumas das questões previamente apresentadas. De um modo paradoxal, são 

produções intrigantes que causam uma forte sensação de estranhamento diante 

da realidade, que poderíamos definir como uma perda da familiaridade entre o 

sujeito que percebe e o real percebido. Grande parte desta produção encontra 

ressonância no realismo, ao mesmo tempo em que se aproxima de um discurso 

que remete à impossibilidade de um real puro e livre de artifícios. 

 A questão aqui levantada diz respeito à complexa relação entre a 

fotografia e o realismo, principalmente depois dos anos de 1980, a partir de seu 

interesse pelo comum, pelo ordinário. É importante identificar o que está em jogo 

nesses registros que ao mesmo tempo nos inserem numa narrativa cotidiana e 

nos distanciam do real, tendo em vista estratégias técnicas e discursivas 

estabelecidas por um dispositivo previamente criado. 

 Direcionar nosso foco de interesse para o cotidiano, hoje, poderia parecer 

ingênuo tendo em vista o forte interesse pelo homem comum e pelo ordinário ao 

longo de todo o século XIX . A Modernidade marca o nascimento de um 

observador que é incapaz de observar o mundo sem também observar-se a si 

mesmo, como demonstra Michel Foucault em relação ao limiar discursivo que 

permitiu o nascimento das Ciências Humanas. Foucault, em “As Palavras e as 

Coisas”, aponta o reposicionamento do sujeito no século XIX a partir do momento 

em que este se torna também objeto de seu próprio conhecimento. A bipartição 

clássica entre sujeito e objeto confunde-se nesta intrigante troca de papéis que 

abre caminho para experimentos intelectuais e artísticos sobre um mundo que já 

não é completamente legível. Sem dúvida, importantes problematizações entre 



STUDIUM 26  21 

conhecimento e arte podem ser articuladas a partir da chamada crise da 

representabilidade para pensarmos os próprios limites da representação. 

 Nosso interesse aqui remonta à produção fotográfica americana dos anos 

80 por se afastar de um discurso realista da imagem técnica baseado na 

representação transparente da realidade para se aproximar de modalidades de 

realidades construídas, visíveis e miscigenadas. Trata-se de pensar como o 

cotidiano, hoje, apresentado através da proposta de Phillipe Lorca DiCorsia, 

pode ser ele mesmo, de um modo paradoxal, o produtor de uma experiência 

realista através da tática de apreensão do real que supõe a intervenção e a 

construção desse real a ser apreendido. Que experiência de real está sendo 

proposta por estas imagens que a princípio parecem inseridas em um discurso 

realista, mas em seguida nos inserem em um contexto de estranhamentos? 

 Esta investigação se orienta através de duas hipóteses principais: 

1. As estratégias contemporâneas parecem se diferenciar da exploração do 

banal e do comum como forma de transgressão tal como celebrada pelas 

vanguardas modernistas. Hoje, parece haver uma incorporação do 

ordinário não no sentido de buscar as invisibilidades que ele esconde, 

mas com a intenção de promover uma indiscernibilidade entre o real e o 

falso, entre a representação e a apresentação, entre indivíduo e massa, 

entre vivo e morto. 

2. A segunda hipótese, decorrente da primeira, é uma aposta de que não se 

trata mais da necessidade de revelar o real, pois essa experiência já se 

faz inacessível, mas trata-se de uma construção da realidade visível a 

partir de um dispositivo previamente criado. 

Pensar a experiência de realidade hoje implica em perguntar pelas 

estratégias de visibilidade que tornam visível o real. A estratégia de Phillipe Lorca 

diCorsia nos possibilita pensar em uma realidade que já não se dá a surpreender, 

um cotidiano inacessível a não ser sob a forma de uma imagem que promove ao 

mesmo tempo a experiência do estranhamento e um efeito de realidade. A 

ambigüidade de suas imagens sugere uma situação de máximo controle em que 
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o objetivo é a impressão de descontrole, uma ambígua naturalidade. O resultado 

parece ser a construção de uma realidade para ser vista. 

 Desse modo, a imagem não poderia ser pensada como uma simples 

representação da realidade preexistente, mas, como em Foucault, uma 

“máquina de simulação capaz de produzir múltiplos efeitos” que, por sua vez, 

são produtores de novas formas de subjetividade. As imagens fotográficas de 

Phillipe diCorsia nos permitem questionar se o que está em jogo é ainda o desejo 

de uma reprodução da realidade cotidiana através de um efeito de semelhança, 

ou a criação de propostas que misturem diversas categorias de formas inéditas 

e criativas. A difundida hipótese de um “alargamento do real” que permeia o 

pensamento sobre a fotografia desde o seu nascimento poderia se incorporar a 

este estudo pela via da criação de realidades miscigenadas, na qual a distinção 

entre o que é real e o que é simulação não é mais a distinção fundamental. 

 

Fotografia e Realismo 

 Muito se diz a respeito do ganho de realismo inaugurado pela imagem 

fotográfica, passando a esta o estatuto de presença e documento incontestável 

do Real e da Verdade. Tais concepções acerca da natureza da imagem 

fotográfica estão baseadas em seus aspectos icônicos e indiciais e, portanto, 

sobre um real previamente instituído, pronto para ser surpreendido e capturado 

pelo aparelho fotográfico. “Repensar estas estratégias, por sua vez, implica a 

revisão das noções de verdade e de realidade implícitas nestas assertivas” 

(FATORELLI, A. 2003:24); é preciso compreender o significado da realidade 

para cada época e o modo como foi representado pelos artistas. 

 Ainda no século XIX, inúmeras fotografias foram produzidas pelo fotógrafo 

naturalista Fox Talbot em que pessoas evidentemente posadas simulavam uma 

cena cotidiana sem dar a ver que sabiam da presença da câmera. Tais 

estratégias pareciam atribuir veracidade e apontar para a objetividade do meio 

fotográfico. Essa aparente naturalidade aliada a uma ilusão de não saber estar 

sendo fotografado difere das imagens produzidas pelos estúdios de 

daguerreotipia da época, em que o objetivo dos fotografados era se parecer mais 
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com uma imagem idealizada e projetada por eles do que de fato com a realidade 

em si. 

 A discussão é retomada por Jeannene M. Przyblyski ao ressaltar em suas 

reflexões a tendência, nas décadas de 1860 e 1870, de direcionar a câmera para 

eventos do cotidiano. Tudo indica que à medida que a fotografia começou a 

captar o real, este se tornou inconcebível e inimaginável sem a presença da 

fotografia. As imagens feitas em Paris, no histórico ano de 1871, são exemplos 

inquestionáveis de uma realidade que se apresentava como tal para ser vista e 

fotografada. O desejo de visibilidade expresso nestas imagens se dá através das 

poses e dos olhares com que homens e mulheres encaravam a câmera. Tais 

combinações do falso e do real formaram imagens híbridas, complexas do ponto 

de vista da fotografia. 

Dezenas de fotografias como essa foram feitas nos bairros populares, 
por toda a cidade, no dia em que se abriu caminho para a declaração 
da Comuna. As poses para a câmera registravam momentos que 
pretendiam demonstrar a disposição dos parisienses para defender 
seus arredores contra a invasão inimiga. (PRZYBLYSKI, 2004, p. 289). 

 A história da fotografia é, de maneira geral, marcada pela diversidade de 

discursos a respeito de sua especificidade e de sua relação com o real. Diversos 

autores apontam para uma habitual distinção entre fotografia documental e 

ficcional, ou entre realismo e abstração, sendo a vertente documental aquela que 

acentua a importância do referente e do aparelho, e a fotografia ficcional ou 

experimental aquela que prioriza a interferência da subjetividade do fotógrafo no 

sentido de apostar no uso criativo de técnicas e linguagens. É comum dizer que 

essa polarização promoveu, por um lado, a chamada “fotografia-direta” e, por 

outro lado, os experimentalismos vanguardistas. No entanto, a insistência nessa 

separação não nos parece produtiva para a reflexão na medida em que “inibe a 

visibilidade das questões que a produção fotográfica apresenta” (FATORELLI,A. 

2003, p.32).   

 Herdeira da “fotografia-direta” difundida por Stieglitz, a fotografia 

documental se estabelece ao longo do século XX a partir de diferentes 

abordagens do real. A fotografia documental desempenha importante papel tanto 

na Europa quanto na América, a partir de expressivos trabalhos como os de 

Lewis Hine, Walker Evans, Robert Frank, Garry Winogrand e Erich Salomon e 
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outros. São, sem dúvida, fotografias que guardam singularidades relativas à 

proposta de cada autor, mas que podem ser inseridas em um mesmo contexto 

de captura e de representação do real. 

 A partir dos anos 80, fotógrafos como Jeff Wall, Cindy Sherman, Florence 

Paradeis e Phillip-Lorca diCorsia voltam-se para o cotidiano de modo diferente 

dos fotógrafos documentaristas, visando a construção de uma realidade sem 

limites precisos entre real e ficcional, sujeito e objeto, público e privado, vivo e 

morto. A realidade passa a ser concebida como um território de intervenção, de 

fragmentação, de temporalidades múltiplas, distorções e repetições. As imagens 

são aqui privilegiadas na medida em que apontam para um real miscigenado, 

um cotidiano hibridizado, para a experiência de um real impuro e indiscernível. 

 As primeiras experiências de Phillip-Lorca diCorsia foram feitas com a 

colaboração de amigos e familiares em situações cotidianas. Inúmeras 

repetições da mesma cena eram feitas até que o fotógrafo ficasse satisfeito com 

a imagem apreendida. Em “Mario” (1978) já é possível perceber a mescla de 

cotidiano e artificialidade na própria ação banal de buscar uma comida na 

geladeira contrastada com a artificialidade do flash eletrônico. Trata-se de uma 

cena aparentemente simples e cotidiana, não fosse a preocupação com o 

instante certo do click, a iluminação e a cor da imagem. O personagem parece 

alheio à câmera e o observador ocupa o lugar de um voyeur. 
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 Algumas de suas imagens estabelecem um forte diálogo com fotógrafos 

documentaristas de outras épocas. “Igor” é um homem pensativo sentado no 

banco de um vagão do metrô segurando seu peixinho em um saco plástico, e 

guarda forte ressonância com o trabalho de Walker Evans feito no metrô de Nova 

York. Na famosa série “Subway Portrait” (1938-41), Walker Evans manteve sua 

câmera escondida enquanto fotografava os passageiros distraídos na tentativa 

de fazer seus verdadeiros retratos, sem máscaras ou falseamentos. A fotografia 

documental para Evans se referia a um estilo artístico baseado na ilusão de 

transparência inerente ao meio; já para diCorsia a construção consciente da 

realidade como forma de documento é o que está em jogo. 

 

 As imagens construídas por diCorsia apontam para um efeito de 

distanciamento, uma operação de estranhamento que nos carrega para fora da 

imagem, nos emprestando o papel de voyeurs. As figuras solitárias parecem 

absorvidas em reflexão e, portanto, não conscientes da presença de nenhum 

observador. Tais imagens nos remetem a uma experiência que poderia ser 

definida por uma sensação de estranhamento em relação ao familiar, apesar do 

forte “efeito de realidade”. 
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 A temática do estranhamento foi, sem dúvida, amplamente discutida e 

divulgada pela literatura e pela fotografia de vanguarda futurista e surrealista 

através de inúmeras propostas visando aumentar o intervalo entre percepção e 

reconhecimento. O que talvez diferencie as imagens de diCorsia de trabalhos 

vanguardistas, como por exemplo as imagens de Bill Brandt, é a aposta de que 

é possível manter um equilíbrio entre a ficção e a experiência de realidade sem 

de fato ter que escolher entre um e outro. 

 O que se particulariza nas imagens de diCorsia é a potencialização da 

idéia de impossibilidade de captura de uma realidade pura, isto é, a idéia de que 

o real está de tal modo miscigenado com as práticas de representação e seus 

discursos que não há como entendê-lo fora de seus dispositivos. A experiência 

de realidade contemporânea surge como absolutamente impura, miscigenada, 

híbrida, e não pode ser surpreendida de forma inocente. Diante dessas imagens, 

já não faz sentido pensar numa separação entre ficção e realidade, natural e 

artificial. As imagens aqui apresentadas nos permitem mergulhar numa 

virtualidade onde as imagens fabricadas tornam-se híbridas e transitórias, e 

onde somos forçados a redimensionar valores estéticos em vista não do 

reconhecimento, mas de novos modos de ser. 

 O contexto é familiar, cotidiano, corriqueiro, no entanto, tais imagens 

tornam-se profundamente deslocadas do seu contexto, estranhas a partir de 



STUDIUM 26  27 

uma iluminação profundamente artificial, de uma abordagem com forte 

ressonância com o cinema e um forte efeito voyeurístico causado pelas 

estratégias do dispositivo. As estratégias apresentadas pelo autor levam em 

conta não apenas a parte técnica do dispositivo - escolha da câmera, filme, flash 

-, mas também as formas de discurso implícitas nas suas escolhas. Nesse caso, 

o dispositivo fotográfico poderia ser compreendido como uma estratégia de 

produção de uma realidade miscigenada, indiscernível e inapreensível de outra 

forma, um modo de apresentação do real mais do que uma captura transparente 

ou um decalque da realidade. 

 

Fotografias do Dispositivo 

 A questão sobre o dispositivo vem sendo amplamente discutida por 

pesquisadores não apenas das artes visuais, mas também da sociologia, 

antropologia, psicologia. O pensamento sobre o dispositivo tem origem no 

estruturalismo francês baseado na idéia de que todas as relações entre sujeito 

e mundo são construídas a partir de um dispositivo. Mas, são as reflexões de 

Foucault 1 que expandem o conceito de dispositivo em múltiplas dimensões, 

tornando-o determinante nas relações entre visibilidade e subjetividade. O 

dispositivo em Foucault não é constituído apenas por sua parte técnica ou por 

um equipamento, mas por um regime de fazer ver e de fazer falar. É composto 

por curvas de enunciação e de visibilidade, e não há como escapar de suas 

lógicas de saber e poder. A partir dos estudos de Foucault, o dispositivo torna-

se um modelo teórico com diversas aplicações 2. 

 Ainda sob uma perspectiva foucaultiana, consideramos que o dispositivo 

não corresponde apenas a um sistema técnico, ou maquínico, mas que ele 

propõe estratégias, produz efeitos, direciona e estrutura as experiências, 

apresenta diferentes instâncias enunciativas e figurativas. Ou seja, compreender 

                                            
1 Ver: Foucault, M. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1997. 
2 O panóptico, modelo de prisão criado por Jeremy Benthan no séculoXVIII, torna-se a partir dos 
estudos de Foucault uma metáfora para a transversalidade do poder nas instituições modernas 
através das estratégias de confinamento e disciplina. Diferentes forças estariam atuando nesse 
dispositivo, tendo em vista não apenas a sua dimensão arquitetônica, mas também instâncias 
enunciativas e o regime de visibilidade correspondente. 



STUDIUM 26  28 

o dispositivo como mecanismo de construção de realidade cria uma situação 

complexa que aqui não poderia ser analisada sob a égide do real e do falso, do 

sujeito e do objeto, caso contrário estaríamos considerando que algo pudesse 

existir fora de um dispositivo, fora das dinâmicas de saber e poder, o que não 

nos parece possível. 

 A idéia de uma experiência de realidade pura e livre de linhas de força, 

livre de estratégias, fora do dispositivo, nos leva a uma espécie de nostalgia em 

relação a um real puro e livre das mediações. A oposição entre natural e artificial 

nos remete ao problema da mediação técnica. No entanto, a aposta aqui é de 

que essa mediação, parte da lógica própria ao dispositivo, não aponta para uma 

perda de realidade, mas para um dos modos pelos quais a realidade pode se 

fazer aparecer. O que nos parece interessante na análise de Foucault para 

pensar as imagens fotográficas do dispositivo é exatamente a impossibilidade de 

pensá-las fora desse contexto. 

 Ao longo da história dos dispositivos de produção de imagem não é difícil 

perceber que um mesmo dispositivo é capaz de desempenhar diferentes papéis 

dependendo do momento histórico. O dispositivo da câmera escura, por 

exemplo, representou um modelo de visão e percepção passiva até o século 

XVIII, e deu lugar a um modelo de percepção ativa ao longo do século XIX. 

Poderíamos pensar também a fotografia como dispositivo que dá lugar a 

modelos teóricos diferentes de acordo com o regime de visibilidade vigente. 

 As fotografias do dispositivo se fazem a partir de interferências diretas na 

realidade e ainda estabelecem relações com outros dispositivos. São imagens 

que apresentam realidades paradoxais e indiscerníveis, fora de uma lógica 

temporal linear e sucessiva. A vantagem de pensar a fotografia a partir do 

dispositivo é justamente escapar das armadilhas da representação que definem 

seus elementos por oposição – sujeito/objeto, presente/ausente, real/ilusão. 

 Se as mudanças que possibilitaram o regime de visibilidade na 

modernidade se baseiam na idéia de um aumento das possibilidades visuais, a 

partir do desenvolvimento de próteses como a luneta e o microscópio, permitindo 

a visualização de mundos antes invisíveis, hoje identificamos novamente um 
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discurso que dissemina a idéia de alargamento do campo das possibilidades 

visuais. Contudo, cremos que a experiência contemporânea guarda algumas 

singularidades que a diferenciam da experiência moderna. A multiplicação das 

possibilidades dessas imagens fotográficas do dispositivo se apresenta como um 

sintoma de um regime de visibilidade paradoxal que não se baseia mais em 

dualismos excludentes, mas que permite a miscigenação de práticas e 

conceitos. 
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O essencial é saber ver 

Saber ver sem estar a pensar, 

Saber ver quando se vê, 

E nem pensar quando se vê 

Nem ver quando se pensa.  3 

 

 A proposta deste texto é apresentar, em fragmentos, algumas 

impressões, registros de uma história por trás das histórias – tal como a 

fotografia faz com a vida. O tema é a trajetória do trabalho fotográfico 

desenvolvido dentro do projeto Patrimônio Imaterial da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) 4. É uma história sobre 

imagens captadas em cinco municípios pertencentes a essa região: Formosa, 

Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Corumbá, todas no estado de Goiás; e 

Buritis, em Minas Gerais. A intenção não é abarcar a complexidade do vivido, a 

totalidade do experimentado, mas alguns de seus instantes, a partir dos quais 

seja possível se ter uma idéia da caminhada repleta de desafios, descobertas e 

muitos olhares. 

 A estrutura pretendida para este ensaio escrito é a de um bloco de notas, 

um diário de bordo: ora se preocupa em ser o mais preciso possível e, de forma 

ilusoriamente passiva, relata o observado, ora cuida de deixar explícitos os juízos 

formados, os valores acerca do vivido. O momento final dessa estrutura remete 

à tentativa do narrador de ordenar o observado, acreditando que assim poderá 

entendê-lo e, portanto, revivê-lo melhor. Em todo caso, sempre redescobre que, 

na verdade, só é possível registrar partes do vivido, recortes espaço-temporais, 

memórias pontuais de um todo muito mais complexo do que o que se consegue 

contextualizar. 

                                            
3 PESSOA, Fernando. Poesia completa de Alberto Caeiro; edição de Fernando Cabral Martins 
e Richard Zenith. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 49. 
4 Pesquisa sobre patrimônio imaterial com o patrocínio da Petrobras realizada entre o fim de 
2004 e o início de 2006 e desenvolvida por professores e estudantes do Curso de Comunicação 
Social da UCB e do Departamento de História e da Faculdade de Comunicação da UnB. Além 
da documentação fotográfica, foram produzidos cinco vídeo-documentários sob a supervisão do 
MFA. Mauro Giuntini Viana. Coordenação-geral: Dra. Thereza Negrão (UnB) e MSc. Alex da 
Silveira (UCB). 



STUDIUM 26  40 

 Cinco cidades, cinco equipes, cada uma composta por um professor 

universitário – coordenador de pesquisa – e três estudantes, dos quais um ficou 

diretamente responsável pela documentação fotográfica. O desafio comum: 

construir um acervo imagético de expressões ligadas ao patrimônio imaterial 

dessas localidades. Entre outros propósitos, as fotos seriam destinadas à 

produção de um catálogo, um livro e uma exposição. 

 O meu papel foi de consultor do trabalho fotográfico, portanto, nem 

sempre atuei como fotógrafo. Por isso, peço licença ao(à) leitor(a) para o uso do 

“eu”, quando entendo o que digo como impressões particulares; em outros 

momentos, para o recurso à primeira pessoa do plural, posto que eu e os cinco 

estudantes responsáveis pela maioria das imagens tentamos construir 

conjuntamente os passos para o trabalho de campo; e ainda para o emprego do 

“ele”, quando falo do fotógrafo de forma mais universal ou mesmo sobre 

vivências das quais não participei diretamente. 

 

Exercícios de ver 

 De início, vale salientar, o equipamento fotográfico digital de que 

dispúnhamos na maior parte das saídas de campo apresentava limitações 

ligadas ao uso do flash eletrônico, com baixa potência, e ao zoom ótico de 

pequeno alcance. 5 O primeiro aspecto dificultava tanto a documentação noturna 

de áreas amplas, onde muitas das expressões culturais se desenvolviam, quanto 

a de grandes grupos de pessoas. Além disso, ao ser acionado, o flash levava 

um tempo considerável para disparar, comprometendo assim o registro de ações 

de curta duração. 

 O zoom ótico de pequeno alcance, por sua vez, obrigava o fotógrafo a se 

aproximar da cena captada. Desse modo, em diversas situações, a técnica 

acabou determinando decisivamente as estratégias de abordagem do assunto. 

O autor da foto deveria, assim, garantir o registro do instante pretendido, sem, 

                                            
5 Câmeras Ciber-shot DSC–P93A; marca Sony; resolução de 5.255.000 pixels totais e de 
5.090.000 pixels da câmera; zoom 3X (7,9 a 23,7mm, na conversão para 35mm: 38 a 114mm); f 
2.8-5.; flash: distância recomendada de 02,m a 3,5m (W), 0,6m a 2,5m (T). 
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contudo, interferir excessivamente no ritual em andamento. Em condições 

adversas, teve de optar pela gravação da imagem ou pela possibilidade de 

interferir na cena. Nesses casos, o respeito ao que se fotografa estabelece o 

limite da escolha. 

 Se, por um lado, tais fatores técnicos representam desafios, por outro, 

obrigam os “pesquisadores-fotógrafos” a um maior cuidado e compreensão dos 

acontecimentos em pauta, de modo a depender menos do desempenho do 

aparelho e mais da perícia de quem se apropria dele e o transforma em 

instrumento eficaz de abordagem. Ou seja, a todo momento a realidade se impõe 

ao ato fotográfico, exigindo de seu responsável escolhas e adaptações 

instantâneas, capazes de garantir a eficácia do disparo. Assim, conhecer bem a 

tecnologia empregada e o assunto em pauta, ajustando objetivos e 

possibilidades, acaba sendo um elemento vital para o ofício de campo, 

principalmente quando frações de segundos se tornam tempos de definição. 

Henri Cartier-Bresson, um dos mais reconhecidos fotojornalistas da 

contemporaneidade, pondera sobre a garantia do “instante decisivo”: 

... desenvolveu-se todo um fetichismo a respeito da técnica fotográfica. 
Esta última (...) é importante na medida em que devemos dominá-la 
para transmitir o que vemos (...) A máquina fotográfica é para nós uma 
ferramenta (...). O manejo do aparelho, o diafragma, as velocidades, 
etc. devem tornar-se um reflexo, como mudar a marcha num 
automóvel. 6 

 Mas, com certeza, a busca por uma imagem eficaz – seja por sua beleza 

plástica, riqueza informativa ou potencial de síntese da complexidade de um 

determinado evento – é uma eterna negociação com o que as condições da 

realidade de produção nos impõem. O assunto documentado, as expressões 

culturais, embora pontuadas pela tradição, por elementos que se repetem, 

apresentavam, como toda obra humana, os improvisos, as mudanças impostas 

pelas contingências do espaço e do tempo, onde e quando ocorriam. Assim, a 

imprevisibilidade também marcava as ações em pauta. 

 

                                            
6 CARTIER-BRESSON, Henri. O imaginário segundo a natureza; tradução de Renato Aguiar. 
Portugal: Editorial Gustavo Gili, SA, 2004, p. 26. 
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Muito além do aparelho 

 Mas, para um melhor entendimento do universo fotográfico, é importante 

levarmos em conta também as considerações de Boris Kossoy 7 acerca dos 

“componentes estruturais” da fotografia: a tríade assunto, fotógrafo e tecnologia. 

Sobre a tecnologia e o assunto fizemos breves apontamentos. Portanto, agora é 

preciso conhecer um pouco mais sobre os autores da documentação e suas 

expectativas. 

 A maioria dos fotógrafos, embora com alguma experiência, era iniciante. 

Desta sorte, não se aplicava ao nosso caso a proposta de Henri Cartier-Bresson 

sobre a técnica se tornar um reflexo quase imperceptível. O autor de uma foto 

sabe o quanto pode lhe custar, no plano das frustrações, um registro ineficaz. É 

deixar para a cruel memória a tarefa de apontar, internamente, o que se viu, mas 

que não se concretizou em imagem. Assim, inicialmente, a obsessão técnica, 

imposta pela condição de aprendizes, acabou pontuando um dos desafios das 

incursões de campo. 

 Somente após os primeiros resultados, quando se percebe o que foi 

transformado ou não no registro imagético, é que se começa a ter uma noção 

mais nítida dos limites e potencialidades dos aparelhos da escrita visual, bem 

como da habilidade de quem os maneja. É nesse momento que, 

conseqüentemente, o olhar começa a suplantar, em relevância, a câmera, 

transformando-a não em barreira, mas em sua extensão. É um processo lento, 

relativamente complexo, pois o exercício de superação não deixa de existir, é 

apenas atenuado no caso das condições de iluminação, enquadramento e 

disparo já dominadas. 

 Kossoy, em seu livro Realidades e ficções na trama fotográfica, discute 

alguns aspectos que norteiam o processo de produção da imagem: 

Seja em função de um desejo individual de expressão de seu autor, 
seja de comissionamentos específicos que visam a uma determinada 
aplicação (científica, comercial, educacional, policial, jornalística etc.) 
existe sempre uma motivação interior ou exterior, pessoal ou 
profissional, para a criação de uma fotografia e aí reside a primeira 

                                            
7 KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. 2.ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2000, p. 26. 
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opção do fotógrafo (...). Esta motivação influirá decisivamente na 

concepção e construção da imagem final. 8 

 É bem provável que tais motivações se alternem, em ordem de prioridade, 

durante o ato do registro. Na tentativa de discutirmos as mais evidentes, 

responsáveis por conduzir o trabalho em questão, podemos citar três, não 

necessariamente em ordem de importância, sobre o ato do registro. A primeira 

delas foi a acadêmica. Por se tratar de uma pesquisa, alguns parâmetros e 

procedimentos norteadores adquiriram um valor crucial e efetivo no dia-a-dia de 

captação das imagens: cuidados com a interferência excessivamente 

manipuladora, capaz de distorcer a configuração simbólica da cena 

representada; respeito ao ritual na forma como é habitualmente desenvolvido; 

estudo prévio e em profundidade sobre o assunto, como forma de entender 

melhor sua complexidade e, assim, estar mais apto a selecionar seus fragmentos 

espaço-temporais relevantes. Tudo isso regado à relativa liberdade de escolha 

do fotógrafo, pois, em campo e por trás da lente, era ele que, muitas vezes 

sozinho, definia para onde apontar a câmera e em que instante dispará-la. 

 Por existirem objetivos definidos para o uso das imagens, antes mesmo 

de terem sido produzidas (o catálogo, o livro e a exposição), eles também 

acabaram orientando a documentação. Como os três produtos permitiam o 

emprego de seqüências de fotografias para descrever ou narrar um determinado 

tema, o trabalho não se deteve à obsessão, por exemplo, a que a prática do 

jornalismo diário condiciona seus fotógrafos: a todo instante buscam uma única 

imagem-síntese do acontecimento. Em nosso caso, se comparado ao trabalho 

diário do fotógrafo de imprensa, houve uma maior semelhança com o que 

Cartier-Bresson aponta como reportagem fotográfica: 

Em que consiste uma reportagem fotográfica? Às vezes uma foto única 
cuja forma possua rigor e riqueza suficientes, e cujo conteúdo tenha 
bastante ressonância, pode bastar a si mesma; mas isto raramente é 
dado; os elementos do tema que fazem brotar a centelha 
freqüentemente são esparsos; a gente não tem o direito de reuni-los à 
força, encená-los seria uma trapaça: daí a utilidade da reportagem; a 
página reunirá os elementos complementares repartidos em várias 
fotografias. 9 

                                            
8 Idem, ibidem, p. 27. 
9 CARTIER-BRESSON, Henri., op. cit., p. 17. 
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 A terceira motivação, por sua vez, é a que Boris Kossoy chama de 

“componente de ordem imaterial” 10 – embora não a reconheça exatamente pelo 

termo “motivação”. São os “filtros individuais, sociais, ideológicos etc.”, além do 

“repertório pessoal: bagagem artística, habilidade técnica, experiência etc.”. 

 Portanto, com uma pequena diferença do que propõe Kossoy, mas me 

apropriando de grande parte de sua terminologia, chamarei aqui de 

componentes imateriais tudo o que liga as demais motivações e as filtra no 

instante da foto, o imaginário e o olhar do fotógrafo, sua subjetividade, ora mais 

influenciada por uma, ora por outras das orientações anteriormente descritas, 

mas sempre levada por um misto de todas elas. É o que determina o ato 

fotográfico no exato instante do clique, de forma às vezes mais intuitiva que 

consciente. Henri Cartier-Bresson define essa escolha da seguinte maneira: 

Fotografar é prender a respiração quando todas as nossas faculdades 
se conjugam diante da realidade fugidia; é nesse momento que a 
captura da imagem é uma grande alegria física e intelectual. 

 Fotografar é por, na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. 11 

 Os acontecimentos colocavam-se diante do olhar do fotógrafo, conduzido 

ainda, no caso deste trabalho, pelas necessidades do coordenador de pesquisa 

e de seus colegas. 

 

Itinerários imagem-texto 

 Após tantas negociações intermináveis entre olhares acadêmicos, 

técnicos, temáticos, intuitivos e autorais, é chegada a hora de nos lembrarmos 

das fotografias materializadas em estado “bruto”. Embora permita a visualização 

quase instantânea da imagem captada, o digital não elimina a surpresa do ato 

fotográfico, pois a euforia e o envolvimento no momento do registro levam o 

fotógrafo, em diversas circunstâncias, a um estado próximo do transe, quando 

suas ponderações mais lógicas e precisas sobre a qualidade do produzido se 

tornam frágeis. A respeito do processo de construção e transposição de 

                                            
10 KOSSOY, Boris., op. cit., p. 32. 
11 CARTIER-BRESSON, Henri., op. cit., p. 11. 
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realidades fotográficas, Kossoy propõe a existência de uma primeira e outra 

segunda realidades: 

A primeira realidade é o próprio passado. (...) diz respeito à história 
particular do assunto independentemente da representação (fotografia) 
(...) como também, ao contexto desse assunto no momento do ato do 
registro. É também a realidade das ações e técnicas levadas a efeito 
pelo fotógrafo (...). Toda e qualquer imagem fotográfica contém em si, 
oculta e internamente, uma história: é a sua realidade interior (...). 

A segunda realidade é a realidade do assunto representado, contido 
nos limites bidimensionais da imagem fotográfica, não importando qual 
seja o suporte no qual esta imagem se encontre gravada. (...) É esse 
aspecto visível a realidade exterior da imagem. 12 

 A todo instante, realidade da vida (referente fotográfico, cena a ser 

registrada) e realidade do documento se fundem, não só pelo que separa o 

passado (tempo do registro) do presente (imagem material, explícita, posta sobre 

uma outra condição). O ato da edição, escolha das imagens mais adequadas 

aos objetivos do trabalho, está condicionado a um complexo processo de fusão 

do documento fotográfico e do imaginário de quem seleciona as fotos. O próprio 

Kossoy chega a afirmar que “fotografia é memória e com ela se confunde”. 13 

Assim, com o intuito de editarmos o material captado de forma menos pessoal e 

subjetiva, adotamos os seguintes critérios: 

1. Conteúdo informativo, levando em conta o assunto em questão 

(representado) e o devido enfoque dado a ele pela pesquisa. 

2. Construção do quadro fotográfico: disposição dos elementos na 

fotografia, com destaque visual para os de maior importância informativa. 

3. Contextualização do assunto: precisão do significado do plano de fundo 

das imagens (cenário do evento em pauta). 

4. Qualidade estética: elementos plásticos compostos de forma a garantir 

uma leitura clara, objetiva e agradável da foto. 

 O processo de edição passava sempre por três filtros: o fotógrafo, o 

coordenador da pesquisa e o consultor de fotografia – todos repletos de suas 

primeiras realidades, nem sempre coincidentes, mas dialogando a partir de 

                                            
12 KOSSOY, Boris., op. cit., p. 36-37. 
13 Idem, ibidem, p. 132. 



STUDIUM 26  46 

critérios mínimos de obtenção de uma pretensa eficácia fotográfica, ainda que 

por parâmetros muito abertos. 

 Quando, então, entra em cena o primeiro produto, o catálogo, 14 acabam-

se agregando aos filtros mencionados outros relativos à sua finalidade (conceito) 

e à sua forma (características gráfica, como número de páginas, formato, 

impressão, entre outras). O livro e a exposição foram lançados em março de 

2006, quatro meses após o catálogo. Para este ensaio, ative-me somente ao 

primeiro produto como forma de exemplificar um pouco algumas negociações 

texto-imagem instauradas durante sua elaboração. 

 Problematizando as relações entre o que chama de mensagem 

lingüística, o texto escrito e a mensagem icônica (dupla), 15 a imagem fotográfica, 

Roland Barthes propõe: 

... toda imagem é polissêmica e pressupõe, subjacente a seus 
significantes, uma “cadeia flutuante” de significados, podendo o leitor 
escolher alguns e ignorar outros. (...) Desenvolvem-se, assim, em 
todas as sociedades, técnicas diversas destinadas a fixar a cadeia 
flutuante dos significados, de modo a combater o terror dos signos 
incertos: a mensagem lingüística (texto escrito) é uma dessas técnicas. 
(...) A função denominativa corresponde a uma fixação de todos os 
sentidos possíveis (denotados) do objeto, através da nomenclatura; 
(...) Ao nível da mensagem “simbólica”, (...) constitui uma espécie de 
barreira que impede a proliferação dos sentidos conotados. 16 

 Portanto, de acordo com Barthes, cabe ao texto a função de controlar a 

multiplicidade de sentidos da fotografia. Isso ocorre tanto no campo mais 

explícito da denominação (literalidade), quando nomeamos as coisas no mundo, 

quanto no campo das idéias, quando valores, conceitos e estruturas internas são 

trazidos à tona pelas “mensagens lingüísticas” que acompanham as fotos. No 

caso em tela, por se tratar da confecção de um catálogo de projeto de pesquisa, 

a precisão da informação não pôde ser deixada de lado. Mesmo assim, ao 

contrário do que se vê normalmente, onde a desconfiança de quem produz o 

trabalho recai sobre as fotografias – gerando textos-legendas com exageros 

descritivos, extremamente longos, exaustivos e para os quais a imagem atua 

                                            
14 O catálogo foi elaborado pela PLD Arquitetos Associados. A programação visual é de autoria 
de Frederico Barboza. 
15 Denotada: literal. Conotada: simbólica. 
16 BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III; tradução de Léa Novaes. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 32-34. 
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como simples traço de comprovação documental ou mera ilustração –, em nosso 

catálogo, optamos por dar à imagem sua devida função de também construir 

uma informação particular, associando-se ao texto e não somente o 

corroborando. É o caso das páginas 18 e 19 do catálogo da RIDE (a seguir), 

entre outras: 

    

Imagens em memória 

 Neste momento, com os catálogos prontos, está em processo um outro 

importante trabalho, o do retorno dessas imagens reveladas e potencialmente 

“ressignificantes” para os seus lugares e personagens de origem. Segundo 

Mauro Guilherme Koury, a imagem revelada “recompõe experiências sociais (...). 

Recupera os homens como engendradores de cada experiência social e 

pessoal”. 17 Um novo mundo de reconstruções de realidades é então acionado. 

Os seus efeitos e caminhos são os mais distintos, a sua importância serve não 

apenas para os arquivos e inventários históricos familiares, mas principalmente 

para “ressignificar” o vivido, reforçando-o como memória viva. Por ser esta uma 

etapa ainda em andamento, não fico à vontade para o que poderia ser um 

exercício precipitado de análise. Assim, deixo aqui registrados dois depoimentos 

                                            
17 KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. Caixões infantis expostos: o problema dos sentimentos 
na leitura de uma fotografia. In: FELDMAN-BIANCO, Bela e LEITE, Míriam L. Moreira (orgs.). 
Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. Campinas, SP: 
Papirus, 1998, p. 73. 
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de moradores do povoado do Mesquita ao receberem seus catálogos da RIDE, 

com os quais concluo em aberto esse bloco de notas: 

Janeiro de 2006, Povoado do Mesquita. 

Seu Dito, 90 anos: 

(...) “Não tem eu aí na foto, mas tem meu filho – olha o João, é ele aí 
mexendo a massa do marmelo. Ele aprendeu comigo”. 

(...) “Tem pesquisador e aluno de escola e de faculdade que já veio 
aqui, fez foto, gravou no gravador, conversou, mas que depois nunca 
no mundo voltou mais”. (...) 

“Essa foto mesmo aí – eu não fui lá, mas me contaram e agora tô 

vendo.” 

Sobrinho do guia de folia Evandro Braga: 

(...) “Mas não tem mais catálogo não, que possa ficar aqui? Era bom 
ter muito, pra quem é daqui ver as pessoas dos outros lugares, e quem 
é de lá conhecer nós daqui. Quem não pode ir pras festas dos outros 
lugares, podia conhecer assim...”. 18 

 

  

                                            
18 Esta mensagem de texto me foi generosamente cedida pela coordenadora de pesquisa do 
município de Luziânia, Ivany Câmara Neiva, a quem sou sempre grato pelo carinho, estímulo e 
cumplicidade. 
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PULSÕES FOTOGRÁFICAS: BORIS KOSSOY 

Fernando de Tacca 
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 Essa é uma série de escolha pessoal do fotógrafo Boris Kossoy. Não 

podemos classificá-la como um ensaio ou como narrativa; cada imagem tem 

existência única na vivência do ato fotográfico. Podemos tentar encontrar algum 

elo do olhar, da escolha e quem sabe das intimidades visuais do autor. Fora de 

contextos autorais ou de sentimentos decisivos, aquilo que nos atinge sem 

pretensões pré-concebidas é como portais também pessoais e a fotografia como 

estado de arte escapa do criador pela sua condição massiva. Exerço aqui uma 

experiência de leitor distante da escolha pessoal do autor, uma condição de 

absorção de intencionalidades em tensão dialógica, campo poético entre 

palavras e imagens. 

 Qual dizível e indizível me fala, me olha e me toca? Posso buscá-lo em 

cercanias de arredondamentos pulsativos e tentar envolver o leitor. Posso até 

mesmo encontrá-los nos olhares das pessoas fotografadas, ainda que sejam em 

desacordo com o ato fotográfico. 
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 Pressinto uma ironia latente nessas imagens de Kossoy. A luz é a ferida 

mais penetrante, aquela que nos salva do comum. E o fotógrafo é isso, sua 

distinção e sua angústia abismal, como o fotógrafo de Bioy Casares flanando 

pela cidade de La Plata. 

 Não há como escapar de uma perpétua solidão no silêncio magistral na 

dimensão oculta do inatingível, aquele que rege nossa dúvida de sempre e em 

música ali nos espera. Que felicidade poder assim nos projetar na morte, um 

concerto de contracanto para a melodia principal, a vida. 

 Ironia de imagens encontradas no flanar por uma vida fotográfica, algo a 

ser sentido como uma luva que toca o pensar, a imagem como parte de algo que 

sempre podemos penetrar, mas sem nunca sairmos cicatrizados. Parecem-nos 

como feridas abertas, pontos em sutura ainda vertentes no acaso da luz. 

 O silêncio passivo de um ser pensante em reflexão pétrea abarca o 

espaço público, afinal o que seríamos se desconhecêssemos nossas 

individualidades e subjetividades? Seres solitários de caminhos curvos 

conduzem o jogo de luz para dentro do quadro infinito, novamente o silêncio se 

impõe. O realismo fantástico nos impacta em corpos fragmentados de máscaras 

surreais, de bonecas alegóricas em abandono e simulacros em êxtase. Por onde 

anda o Sr. Américo? 
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 Se ao chinês em contemplação de deslocada etnocentricidade na procura 

de compreensão do não lugar habitado por sua cultura encontramos uma janela 

prisional, o que dizer dos abutres amazônicos em desconcerto com a natureza, 

ou dela sendo sua limpeza em desequilíbrios atônicos. Noutro lugar plástico 

encontramos o desequilíbrio em uma mera lata de lixo indicativa da quebra da 

regra. 
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 Na nossa liberdade trágica construída em céu anil de contraste social, 

para que serve afinal sua espada, para que serve sua venda, para que serve sua 

presença imperiosa em terra de desajuste? Uma grande angular sem 

contracampo... Latinamérica farejada por cães cercados nas fontes coloniais vê 

sua sede de justiça como posição de isolamento de sua condição perene. 

      

 E o que dizer da luz? A tênue luminosidade do entardecer em águas 

cubanas, cadeira vazia esperando quem sabe o grande astro vir assentar-se 

como em poema de Maiakovski, para um chá com indispensáveis charutos 

cubanos. Fico a imaginar o sol e o poeta russo ali fumando charutos, 

conversando sobre o mar de Hemingway, conversando sobre os oceanos, 

moradia de nosso inconsciente. 
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 Será que a linda baiana da cidade alta a nos interrogar com seu olhar teria 

alguma intimidade com o garçom? Ela não está sentada como as demais 

pessoas e o poste é seu ponto de apoio. Anuncia-se no poste um show de Castro 

Cunha, teria ela ido? Perguntas tolas a que a fotografia não nos dá respostas. 

Parece que ela parou sua rotina para interrogar com seu olhar direto o fotógrafo 

que ali passava com sua câmera, quase início de uma conversa. Carrega uma 

revista junto ao peito, talvez estivesse ela ali sentada, tomando um sorvete na 

Cubana e lendo sua revista. A fotografia não conta anterioridades e 

posterioridades, temos somente o enquadramento, a composição e os gestos 

como narrativa, e o fotógrafo é introduzido na curta história através de seu olhar. 

 

 Somente o sentido do momento vive na percepção do ser sensível em 

inconsciente imagético, característica da vivência fotográfica além do aparelho. 

Nessa hora, tudo joga a favor, até mesmo o aparelho. Não há embate e sim 

encontro entre homem e máquina, e ao final nos rendemos ao indizível.



O OBJETO APARENTE E O MÉTODO PROVÁVEL: ENTRE A ESTÉTICA E 

A COMUNICAÇÃO NA FOTOGRAFIA 

M. Eliana F. Paiva 1 

                                            
1 Maria Eliana Facciolla Paiva possui Licenciatura em Educação Artística, com Habilitação em 
Artes Plásticas pela USP. Mestrado em Ciências, Curso Ciências da Comunicação pela USP. 
D.E.A. (Diplôme d'Études Approfondies) em Estéticas, Tecnologias e Criação Artísticas pela 
Universidade de Paris 8, sob a orientação do Prof. Dr. Edmond Couchot. Doutorado em Ciências 
da Comunicação, área de Jornalismo pela USP. Jornalista e Editora de Arte. Tem experiência 
na área de Comunicação, com pesquisa em Teorias da Imagem e com ênfase em Jornalismo e 
Editoração. 
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“Deve-se deixar de considerar as artes figurativas como o instrumento 

miraculoso que permite ao homem materializar, através da inspiração, certos 

aspectos da realidade suprema, como se deve deixar de as encarar como um 

caso especial da ciência, pretensamente universal, da informação – no sentido 

atual que este termo tem. 

Existe um pensamento plástico, diferente do matemático, do físico, do biológico 

ou do pensamento político. 

Entre outras características específicas, o pensamento plástico possui a de 

utilizar um meio, um suporte não-verbal. Essa característica faz dele uma das 

três grandes faculdades do espírito humano; as outras duas, são o pensamento 

verbal e o pensamento matemático.” 

Pierre Francastel [1983] 
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Imagem é um jogo de aparências, numa definição primordial e útil. Mais 

utilitário fica, quanto mais a lida produtiva dos signos visuais remeter ao registro 

funcional por causalidade, em razão da temporalidade das formas elementares 

e visíveis da realidade, numa espacialidade antes investigada e, depois, 

modelada, reproduzida e retransmitida. Sendo que toda a imagem revelada e 

fixada por meios químicos, impressa, gravada e estampada etc. vem da 

aplicação da sua matriz material primeira – realizada por meio da técnica dos 

instrumentos ou da tecnologia dos dispositivos – que resulta em objeto o qual 

transporta a mensagem enquanto informação e que pode se associar à 

montagem da obra de arte. Contudo, o intento é sempre estrutural e cumulativo: 

de fixar o olhar do sujeito que a produz para o observador que a recebe. 

 O procedimento fotográfico (da mesma maneira que o pensamento 

plástico) segue um roteiro restrito para o encadeamento produtivo da 

representação visual do tema previamente elaborado ou instantaneamente 

sugerido. Com isso, sustenta as atribuições materiais que qualificam o arranjo 

referencial – sendo ele, por vezes, retocado na própria plasticidade do seu 

próprio referente – para contemplar a sua codificação visual. Portanto, esse 

objeto ou obra, sendo qual for, sendo o que for, estará sujeito a certa apreciação 

conformativa (resolvida para a comunicação) em função dos argumentos formais 

e constitutivos do objeto (resolvido para a arte). 

 No entanto, como exibe um jogo de aparências, esse mesmo objeto ou é 

comunicativo ou é uma obra de arte. Depende do uso que dele se faz. Por isso 

o termo “utilitário” usado no primeiro parágrafo. Quando em razão dessa sua 

última alternância criativa a arte materializa um universo de expressões do 

conteúdo visível, de codificação quase abstratas para uma obra estruturada e 

concreta; mostra-se que, com isso, a razão de ser da obra de arte se constitui 

de certa maneira mais difusa, porém, está mais de acordo com os juízos 

(estéticos) da construção intelectual. 

 Mesmo assim, se a subjetividade do fotógrafo interfere, ela investiga a seu 

favor sugestões espaciais da luz e dos cenários. Mas, sendo o sujeito da obra, 

ele deve antes estabelecer uma estrutura do (seu) controle espacial e temporal 

dos dispositivos. Ou seja, ordenar o manuseio técnico, cultural e datado dos 
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instrumentos disponibilizados pela sua qualidade industrial e tecnológica. Assim 

dito, lembramos que nesse acordo com a máquina estão distintas no espaço as 

realidades que habitamos, e as maneiras temporais de gerar, trabalhar e editar 

imagens que nos representem ou representem uma realidade distinta e 

comunicativa. 

 

Exposição Paris Transfer 

 Para o trabalho apresentado no VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 

Intercom (Brasília, setembro de 2006), ao Núcleo de Pesquisa – Comunicação: 

Fotografia e Cultura, consultamos e apresentamos as fotos da Exposição Paris 

Transfer, do Prof. Dr. Luiz Eduardo Robinson Achutti 2, um fotógrafo cuja 

experiência profissional é, também, marcada por passagens no fotojornalismo 

das redações de jornais. 

 São fotografias e, em especial, são imagens que observam características 

de geração criativa e evolutiva, a partir do uso da tecnologia que desenvolve um 

tipo de filme 3, o Polaroid. O fotógrafo trabalhou com a transferência de imagem 

de filme Polaroid para papel Arches, a partir de slide 35 mm, projetando a 

imagem no Back Polaroid. As fotos, ou gravuras, resultantes do efeito da 

impressão da matriz do filme, imerso em emulsão fotográfica, têm o tamanho de 

4x5 polegadas (9,16cm x 12,70cm). 

                                            
2 Luiz Eduardo Robinson Achutti, fotógrafo desde 1975, é professor do Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor no Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Social e Institucional (UFRGS). Achutti é doutor em antropologia pela Universidade 
de Paris 7. As fotografias foram feitas e expostas em Paris entre 1998 e 2002, período em que 
Achutti lá viveu para doutorar-se pela Universidade de Paris 7 Denis – Diderot sob a orientação 
do cineasta Jean Arlaud, diretor do Laboratoire d’Anthropologie Visuelle et Sonore du Monde 
Contemporain. 
3 O POLAROID é o processo fotográfico da fotografia por difusão química e interna de corante. 
Quando o processo fotográfico utilizado é o colorido: “Os corantes são liberados das camadas 
expostas à luz conforme a imagem de prata é revelada e migram por difusão para uma camada 
selada no verso do material onde a imagem positiva aparece, progressivamente. Por essa 
característica, é um procedimento de muitos artistas manipular a imagem enquanto ela se forma, 
com calor ou pressão em pontos escolhidos, rendendo efeitos exclusivos em imagens que já 
seriam únicas por si.” In: TECPAR, Instituto de Tecnologia do Paraná. MORAES, Camila e 
MEZZARDRI FILHO: RESPOSTA TÉCNICA, Curitiba, dezembro 2005 [online]. Disponível em: 
http://www.sbrt.ibict.br (Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas). Acesso em 17 de março de 
2007. 
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 Em relação ao estudo da estrutura dessa imagem fotográfica, que resulta 

em plasticidade, observamos o impacto e o entrelaçamento das concepções 

teóricas de muitos anos que reverberam, apesar de todo o assoberbamento 

proposto pelo avanço tecnológico e digital, com atenção, ainda válida, para os 

avisos dos teóricos da semiótica, sobre a questão da observância dos conceitos. 

Porque o que tem atrapalhado na mensuração pedagógica e na exatidão no 

trabalho de ensino, da edição da imagem especialmente, é uma certa negação 

das teorias anteriores à fase digital, para um abuso dos meios absolutamente 

instrumentais e puramente aplicativos. 

 Se for melhor recuperada a bibliografia sobre a imagem pré-digital, 

teremos títulos preciosos que, na maioria, descrevem teorias ligadas à 

linguagem, porém, preenchidas de análises bem escritas e fundamentadas, 

pelas quais podemos alimentar, em contrapartida, as novas teorias da imagem. 

Alguns pensamentos são brilhantes, alguns métodos de compreensão ainda 

resistem bem aos novos tempos e modismos, frente às adaptações engajadas 

pelo tempo real da informação. 

 

O objeto da ciência da comunicação e a manifestação do método da 

estrutura estética visível e fotográfica 

 Sempre é possível a reflexão científica feita junto às estruturas gerais da 

obra plástica, que é fotográfica. Quando se fala de ciência, a fotografia distingue, 

e de maneira assertiva, o seu objeto em relação ao uso da máquina, ou do 

aparelho. Para desenvolver melhor essa relação devemos ter, necessariamente, 

um corpus metodológico. Quase sempre, mais voltado para os registros da 

antropologia e interrogando, sempre que possível, as ciências do signo. 

 Ou seja, apesar de ser difícil e quase impossível decompor, ou mesmo 

desconstruir a obra de arte, o suporte fotográfico mantém uma imagem quase 

analógica, produto distinto que nos devolve uma sua realidade representativa e, 

necessariamente, sígnica. Esse objeto oferece seu próprio método para o 

pesquisador, quando define um caráter, no mínimo, documental. A pesquisa 

científica assume que pode decompor unidades de investigação (a partir de um 
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código visual, cor, enquadramento, temática, personagens, cidade e assim por 

diante). Então, conseguimos uma menor resistência de investigação aberta e 

estrutura exposta, ante o “caráter ativo e aglutinador da atividade visual” 4, para, 

assim, tratar de acentuar as inovações tecnológicas, as quais devemos estudar 

e tornar acessíveis ao nosso público, para que seus repertórios (teóricos, 

técnicos e tecnológicos) sejam desenvolvidos na área científica das ciências da 

comunicação. 

 Para tal basta, de início, dar crédito às funções primárias do que significa 

a representação da imagem, dos instrumentos e das máquinas que operam. E, 

assim, lembrar o quanto devemos nos deter na análise de alguns conceitos que 

vão desde a fabricação dos instrumentos desenvolvidos, até a cultura teórica 

que se desenvolve nos meios. Antes ainda, lembrar as técnicas manuais que 

acordam, de mais a mais e necessariamente, as inovações industriais 

determinantes para esta ou aquela investigação científica dos dispositivos em 

seqüente evolução para a reprodução de imagens. 

 Parece que, até agora, tratando da nossa especialidade científica, o que 

escrevo não transgride nem altera o sentido da inseparável imanência e fruição 

estética. Um valor tão caro à obra de arte. São temas que surgem em torno da 

obra fotográfica e, neste aspecto, eles são multiplicadores e, por vezes, intensos. 

Quanto a isso vale uma visita a essas fotografias da Exposição Paris Transfer. 

Para concluir, observamos que a apreciação estética, sempre revisitada, nos dá 

a perceber a gênese de unidades estruturais manifestas no estado funcional do 

signo e, no intangível e visual puro da obra de arte. 

 Em resumo, para demonstrar que tentamos não cair em tentação de fazer 

uma simples substituição de termos ou relativização de métodos. É verdade que, 

neste caso, quando o objeto tem o trato da arte, a abordagem científica se faz 

quando a estrutura da obra se mostra, digamos, aberta. A discussão se volta 

para ela mesma, para a qual se descreve o próprio processo de reprodução 

fotográfica e da gravura artística, no caso deste material ao qual nos referimos. 

Também é sempre bom lembrar que a invocação da Lingüística e da Semiótica 

                                            
4 FRANCASTEL, Pierre. Imagem, visão e imaginação. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 31. 
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confirma a base científica de um sistema representado. Sistema esse que não 

está somente solto na natureza, mas tem uma aplicação razoável da aplicação 

de métodos e que se manifesta na pesquisa acadêmica do objeto plástico, 

preenchido do signo e do uso de linguagens definidas nas elaborações técnicas 

e tecnológicas, como matéria de análise e mediadora das inovações sistêmicas 

de produtos de aquisição, reprodução e cópia de imagens. 

 Assim, este pequeno texto ordena - e, genericamente - alguns conceitos 

que, por sua vez, interagem nas naturezas estética e comunicativa em uma 

determinada e selecionada coleção de fotografias de um mesmo autor. Interrogo, 

mais uma vez, como tantos já o fizeram, o conhecimento das ciências que 

expande informações de captação de formas, para esta coleção de saberes da 

arte, consideradas a partir das aplicações de uso instrumental que fazem delas 

um tipo de gravura. 

 A atenção deve ser direcionada para a importância de usar soluções do 

método dispositivo, cujas pesquisas congregam a diversidade dos resultados 

dos enquadramentos das obras visuais e dos fatos apresentados, representados 

e reproduzidos. As pesquisas acadêmicas que identificam e convergem para o 

estudo de um conteúdo visual e da expressão das imagens distinguem uma 

postura que compreende a relação do método sempre debruçado sobre si 

mesmo, pela força de um só modelo de imagem (aqui temos a fotográfica do 

Polaroid 5) e a possibilidade de multiplicação de cópias em variados suportes, 

por meio dos diversos processos de reprodução. Já foram mais que absorvidos 

a problemática das rupturas face às renovações, e estamos numa época em que 

se apreende a complexidade tecnológica de maneira mais natural. 

 Aqui não faço a interpretação do discurso fotográfico – que mantém sua 

autonomia ancorada na estrutura da obra – porém, me proponho a entender a 

                                            
5 O inventor do processo é o Dr Land, que fabricou um filme instantâneo, viabilizando a produção 
de uma cópia fotográfica, dentro da câmera, em lugar do negativo. Filme e cópia são um só, 
quando a captação da fotografia se faz sensibilizando o filme, que é ao mesmo tempo papel e 
emulsão. Embora tenha sido na época revolucionário, o processo implicou em algumas questões 
que permaneceram sem solução. Entre elas: o fotógrafo obtém uma cópia única da foto, que não 
permite nova ampliação; apesar de toda a tecnologia, o filme é muito caro e está em vias de ser 
extinto pela indústria que o produz devido à implementação e facilidades da fotografia digital. In: 
TECPAR, Instituto de Tecnologia do Paraná [cite cit.]. 
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capacitação de seus registros de estética (arte) e indícios de comunicação 

(ciência). A partir da análise (diria mais, uma “pré-análise”, ou uma introdução) e 

de fundamentos teóricos das ciências dos signos, trabalho de novo com uma das 

três categorias definidas por Peirce (índice, símbolo, ícone). Apesar de saber 

que é um investimento teórico isolar uma só categoria dentre as três, mais uma 

vez procuro entender e explicar a funcionalidade abstrata do índice para a 

aptidão referencial da estrutura dessas imagens 6. 

“Roland Barthes mostrou, em sua Introdução à análise estrutural das 
narrativas [L’Analyse structurale du récit, Communications n.8, 
1966], que a causalidade que se manifesta nas narrativas não é de um 
único tipo: a par das unidades que causam ou são causadas por 
unidades semelhantes (chamadas por ele de funções), existe um outro 
tipo de unidades, chamadas índices, que remetem [segundo Barthes] 
‘não a um ato complementar e conseqüente, mas a um conceito mais 
ou menos difuso, necessário contudo ao sentido da história: índices de 
caráter concernentes a personagens, informações relativas à sua 
identidade, notações de atmosfera, etc.’  Uma nova subdivisão impõe-
se portanto, no caso; e se seguirmos as sugestões da linguagem crítica 
do passado, chegamos a uma série aberta não-estruturada, de 
diferentes causalidades postas em ação pela literatura no curso de sua 
história. Embora cada uma delas tenha suas causas específicas, é 
difícil compreender, de momento, as razões que nos obrigariam a 
escolher tais causalidades, e não outras quaisquer; é, pois, de esperar 
que novos tipos de causalidade venham à luz no futuro. Mais uma vez, 
raramente se encontrará uma obra que realize uma única causalidade; 
só pode tratar-se de uma causalidade dominante”. 7 

 Então, com ênfase na indexicalidade representativa dos signos visuais 

nas obras da Exposição Paris Transfer: sabe-se que o tipo indicial de signo é 

aquele que transmuta numa conexão dinâmica o objeto fotografado que é o 

próprio referente, ou seja, ele mesmo (o referente como índice preposto pela 

categoria do signo) é a causa própria da fotografia. A função indicial é dominante 

e conduz a uma ordem lógica de leitura visual; ou seja, tal “ordem repousa na 

causalidade”. 8 

 Apesar de que Tzvetan Todorov escreve esta análise (1968) para a 

estrutura do texto narrativo, de maneira que importo seu pensamento 

observando que cada fotografia da Exposição Transfer Paris “encontra seu 

lugar” no encadeamento da captação fotográfica (quase como indicando uma 

                                            
6 PAIVA, M. Eliana F., Na união dos contrários: a revelação simbólica do retrato para o 
fotojornalismo. Studium, Instituto de Artes Unicamp. Campinas, v. 18, 2004. 
7 TODOROV, Tzvetan. Estruturalismo e poética; tradução de José Paulo Paes. 3. ed. São 
Paulo: Cultrix, 1974, p. 52. 
8 TODOROV, Tzvetan. Idem. 
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continuidade de imagens narradas pelo olhar), obedecendo “essa ordem” mais 

“familiar, a mais ‘natural’”, apesar de preenchida de valores estéticos e absorvida 

em sua própria plasticidade que assim a codifica visualmente. 

Técnica transfer 

Estética e comunicação na fotografia 

 

 O fotógrafo utilizou um dispositivo chamado Back. Uma espécie de 

pequeno estojo de plástico, pesando 500 gramas, acoplado a câmeras de 

estúdio, que utiliza o filme 4x5 polegadas para câmeras de estúdio. Para produzir 

as suas fotos, o dispositivo Back Polaroid 9 foi usado sob o ampliador. O Back 

normalmente usa o filme T59. Outro Back serviu para o filme 579. Para obter a 

foto, o filme/papel/emulsão fica exposto 30 segundos e depois o envelope é 

aberto e o fotógrafo "cola" (ou imprime) o positivo sobre um papel de gravura 

(Arches, 300 gramas, papel prensado a frio) e espera mais 1 minuto até descolar 

a matriz/filme/plástico do papel. Devemos considerar que foi feito aqui um 

resumo simples do processo, frente à qualidade do seu trabalho que, 

certamente, demandou uma mão-de-obra criativa e mais elaborada, de um 

gravurista, do que a simples aplicação da descrição da técnica Transfer 10.   

 Então, para a publicação na revista Studium, quis separar, digamos 

assim, o joio do trigo, e reescrevo aqui o texto e incluo, com um resumo no final, 

parte do texto apresentado no Congresso Intercom 2006. Ao mesmo tempo em 

que a Studium abre espaço nesta edição para a integridade da belíssima 

Exposição Paris Transfer, de autoria de Luiz Eduardo Robinson Achutti. 

                                            
9 BACK POLAROID 4x5 modelo 550, é uma espécie de estojo “para ser utilizado com filme 4x5 
na maioria das câmeras 4x5 e também em equipamentos similares a 4x5 (microscópio e 
osciloscópio) formando uma imagem de 9x11,7cm; os filmes utilizáveis são: Polacolor 579 
colorido, Type 559 colorido, Polapan 572, Polapan pro 100, Type 554, Type 553 e Type 
552.P&B.” É um processo manual, no qual uma lingüeta é puxada provocando o rompimento de 
invólucros contendo reagentes que atuam na precipitação e revelação. Em poucos segundos e 
numa temperatura ambiente de 28°. In: TECPAR [cite cit.]. 
10 “Transfer - Designação genérica da transferência física da imagem para uma nova base ou 
suporte, possível em diversos processos de toda natureza. Aplica-se tanto para o efeito obtido 
pela migração da tinta ou outro elemento formador da imagem como para a transposição de toda 
uma camada, película ou emulsão.” In: TECPAR [cite cit.]. 
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 A publicação de fotografias pelas mídias informativas também como 

fontes de expressão dos conceitos por elas veiculados aplica a geração de um 

conjunto de linguagens técnicas ordenadas e/ou a utilização de noções do 

instrumental tecnológico. Alguns pontos estabelecem a compreensão quase 

ambiental da marcação do nosso olhar. É claro que existe uma certa pretensão, 

quando se lê o título original deste meu texto: “Estética e comunicação na 

fotografia”. É impossível abarcar todo o conteúdo sugerido. No entanto, foi 

pretexto para navegar por alguns ditames teóricos importantes, introdutórios e 

fundamentais. Porque, por mais que a inovação tecnológica avance, nunca a 

imagem, objeto estético por excelência, vai deixar de comunicar. Por exemplo, 

revisitando um dos primeiros teóricos da imagem, Pierre Francastel, que escreve 

em 1983, portanto na fronteira técnica e no limiar tecnológico da era digital, 

quando, singelamente, ele dita esta afirmação numa entrevista, bastante fértil, 

porém inteiramente questionável na atualidade dos acontecimentos: “Parece-me 

evidente ser a reflexão sobre a cultura artística um dos problemas mais urgentes 

de qualquer adaptação da nossa pedagogia às condições do mundo atual. A 

imagem não é um conceito; ela prescreve uma das mais importantes formas de 

organização da sociedade.” 11 

 Esta outra, escrita poucos anos antes da industrialização e 

implementação da tecnologia Polaroid (atualmente em vias de desaparecer do 

mercado), é uma citação de Francastel plena de sentidos essenciais. 

Instigadora, mas discutível. Se feita a atualização de leitura na atual diversidade 

de linguagens científica e tecnológica dos aparelhos. E, principalmente, da 

capacidade de memória virtual, presente nos dispositivos de ponta: 

“Torna-se claro, então, que a imagem estética não está de modo 
nenhum ligada à instantaneidade, e que a imagem figurativa está 
sempre na mente e não na natureza. A imagem é sempre já um 
primeiro grau de associação e de montagem; ela já possui uma 
estruturação. Sabe-se, de resto, que não se pode nunca isolar uma 
percepção pura, visual, parte do cérebro. O caráter ativo, aglutinador 
da atividade visual comanda também o caráter ativo e aglutinador da 
visão estética. Esta, é estruturada antes de ser cumulativa. A forma, 
por conseguinte, corresponde já a um grau de elaboração pretendido 
e é inadequada ao real, corresponde mais à organização material da 
obra que às suas referências significativas. Estas, fazem parte do 
imaginário e por isso pode dizer-se que a verdadeira imagem artística 
não está na obra, mas sim na memória, ou mais exatamente, nas 

                                            
11 FRANCASTEL, Pierre. Op. cit., p. 19. 
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memórias diferenciadas de todos esses – criadores, espectadores, 
proprietários, críticos – que tratam o objeto de civilização de acordo 
com a sua forma de pensar e de agir. 

Daí resulta que uma imagem, uma obra, possuam elementos cujo grau 
de coesão é extremamente variável. Considerando uma obra de arte, 
o espectador utiliza, ao mesmo tempo, informações recolhidas da sua 
própria experiência e da dos outros; salta sobre o espaço e tempo. A 
atividade artística surge assim, claramente, como uma das principais 
formas de transformar em ação o pensamento, não podendo deixar de 
reclamar-se, segundo as perspectivas estruturalistas modernas, uma 
atenção especial para o estudo desta forma de linguagem ainda tão 
mal conhecida.” 12 

 Para nos certificarmos de que ainda caminhamos, lentamente, rumo à 

Teoria da Imagem, coloco no plural, quando ela me preocupa na sua precisão 

conceitual e rigor metodológico (Teorias da Imagem). E, também, é por isso que, 

dentro do pensamento que desenvolvo, considero linguagens da imagem, 

somente os aspectos técnicos e tecnológicos, que se encarregam de ditar 

situações e sentidos arbitrários para a aplicação e orientação textual do signo 

lingüístico. Quando sei que a imagem concebe, por ela mesma, leituras outras, 

infinitas, apesar da aplicação cultural e da atuação atemporal dos dispositivos. 

Tempo e espaço são as únicas grandezas intrínsecas à imagem e razão e função 

direta com os seus signos visuais. A codificação também é uma variável. Porque 

os signos que trabalhamos nas imagens são só, e somente só, visuais. Jamais 

lingüísticos. Ficando as linguagens, repito, a cargo da estrutura normativa e 

dispositiva dos aparelhos. É evidente que este parágrafo é quase que 

introdutório do pensamento que desenvolvo nas minhas análises, pareceres e 

pesquisas. 

 No entanto, a frase de Francastel ainda se refere ao objeto de estudo do 

que vem a ser a captação e a realização dessa imagem que é envolvida com os 

sentidos da arte e da comunicação. Nesses dois aspectos, toda a leitura e 

análise de imagens é complementar e factual. Utilitária dentro dos aspectos que 

envolvem uma narrativa visual. Sendo que, neste texto, a reflexão primeira é 

contrabalançar a inteligibilidade da imagem envolta em um efeito estético 

apresentado na fotografia com uma atividade reflexiva e técnica do fotógrafo. 

Assim dito, que o público reconhece nelas modelos diferenciados de 

comunicação de um mundo real que traduzem e emancipam uma possível 

                                            
12 FRANCASTEL, Pierre. Op. cit., p. 31. 
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plasticidade – na qual interfere, diretamente, o talento abstrato e a compreensão 

dos dispositivos de geração das linguagens técnicas (intemporais) e seus 

instrumentos culturais (datados e temporais) reconhecidos em qualquer 

reprodução e publicação. 

 Em princípio, os modelos de imagem são tipos de diálogos distintos, 

coletivos e internos, transmitidos como réplica fotográfica, como uma abstração 

formal da realidade que utiliza o sistema representativo visual e, por vezes, o 

informativo. Se forem somente ordenados os modelos estéticos, eles ainda 

formalizam esquemas de figuração e continuam a unificar a comunicação com a 

arte de imitação concreta do visível. 

 Estética, em uma definição ligeira, é quando percebemos para a fotografia 

o estudo do modo de ser dos efeitos da criação artística que dominam a idéia e 

a matéria através de uma racionalidade compositiva, inventada e construída. E 

que, realizada na maneira da arte, suscita uma diversidade de sentimentos, 

fruição e tipos de emoção revelados. Porém, em princípio sabemos que o modelo 

fotográfico, por ser uma cópia e, sendo assim, a captação da foto, é sempre 

mensageiro de alguma realidade e prepara uma aplicação conceitual estudada 

que distingue, une e aproxima os signos da arte e da comunicação. 

 Ou seja, quando informativa e investida do conhecimento dos campos 

formais da estética, para este modelo referencial e específico o fato sensível 

existe na razão objetiva ao produzir dentro de uma ordem prática. Quando um 

tratamento revelado pode trazer à tona não só uma discussão sobre os efeitos 

transcendentes das formas de representação visual nas mídias, como também 

dos fatos noticiados. Pode-se afirmar, da mesma maneira, que continuamos a 

dispor para a fotografia da comunicabilidade, numa relação direta com toda 

documentação, fornecida em parte pela arte e revelada pela formulação dos 

acordos criativos que a acompanham na extensão comunicativa e teórica das 

mensagens e dos códigos. 

 Por exemplo, para as teorias da imagem, se reparados os poderes do 

jornalismo, por um lado, podemos notar a popularização da arte fotográfica, de 

outro. Esses são processos que nos colocam diretamente a questão e o debate 
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sobre a convergência da arte e da comunicação, para cada modelo fotográfico 

considerado fato noticioso, objeto estético ou simples documento. Mesmo que, 

se valendo do material fotográfico possível de ser analisado e que, de algum 

modo tenham conexão com a realidade, entre fatos e experiências, para o qual 

sempre fica uma dificuldade de ordem racional, quando insistimos em seguir 

normalmente um raciocínio sobre o conteúdo direto da ordem final e significativa 

da representação fotográfica. 

 

Algumas anotações finais sobre a exposição Paris Transfer 

 O efeito estético (pensamento e julgamento de valor, o estudo racional do 

belo) tem seu momento de reflexão, ajusta o senso de medida envolvendo 

comunicação, arte e cultura. O fotógrafo reconhece na fotografia, ao mesmo 

tempo, a representação de um mundo real e a apresentação de um mundo 

possível. E as fotografias revelam réplicas sentimentais das coisas do mundo. O 

fotógrafo encontrou com esta técnica uma forma de propor imagens atemporais 

de Paris, a cidade de todas as décadas. 

 Na verdade, a fotografia pertence ao jogo de valores adquiridos da arte. 

E tem o dom de fazer aparecer uma diversidade de sentimentos entre fruição e 

emoção da realidade. Aqui, a arte rege o funcionamento dos signos visuais e 

técnicos da linguagem fotográfica no uso da sua própria expressão formal de 

inteligibilidade. 

 Assim, os efeitos estéticos, os sentimentos do belo, dispõem na fotografia 

de valores de comunicabilidade e documentação - lembrando que é uma 

documentação preenchida de arte e revelada na estrutura técnica e ambiental 

da comunicação. Os atributos visuais das fotografias inventam: retratos, 

conceitos, fatos, cenários. Emancipam o belo e o estético. Revelam cores, 

formas, profundidades, ilusão de movimentos. 

A compreensão do modelo, entre arte e comunicação: 

“Por ser uma forma de abstração e seleção de pontos a serem 
incluídos, o modelo implica julgamentos de relevância. Esses 
julgamentos por sua vez, implicam uma teoria sobre aquilo que está 
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sendo modelado. O modelo nos fornece assim uma moldura dentro da 
qual consideramos um problema, ele também aponta para lacunas não 
aparentes em nosso conhecimento de algo, sugerindo áreas em que a 
pesquisa é requisitada”. 13 

Dois aspectos na prática da fotografia: 

1. Para a comunicação a fotografia é um modelo noticioso. É quando a priori 

os sistemas da linguagem técnica são específicos de representações 

factuais da imagem informativa. 

2. Para a estética, ela possui valores reflexivos que podem nos levar em 

direção aos ditames da arte, e seguir o que foi e está sendo construído de 

maneira sensível. 

 O objeto fotográfico é arte, mesmo que inerente ao modelo da 

comunicação e instigado pela técnica de captação, revelação e documentação 

do fotógrafo. Se nas suas grandezas de tempo/espaço a fotografia se revela 

integralmente, a escolha entre um e outro modelo de imagem se fixa no instante 

do envolvimento temático, na seleção do ângulo, da cena, do cenário e 

enquadramento. Reconhecer numa exposição a força da imagem fotográfica e 

levar junto ao pensamento, reflexão e olhar certo senso de medida, quando 

aceitamos que existe todo um aparato de medidas, matemático e químico por 

traz da geração de cada fotografia, ou modelo. Ainda existe, sim, a fruição 

daquilo que, se não é exatamente o belo, faz reinar o gosto pelo momento da 

expressão no espaço. 

 A seqüência narrativa das imagens de Paris revela, antes, o compromisso 

do fotógrafo com a sua fotografia - depois, temos o documento comunicado na 

sua amplitude técnica e na maneira estética - e para o qual toda imagem é 

construída, modelada e quase que decalcada. Significa quase sempre uma 

estética em construção para a comunicação. Mesmo desenvolvendo 

aproximações conceituais, nos sentimos curiosos, estamos tomados por 

sentimentos. O prazer da representação pode significar uma estética em 

construção. E que também parece informar, se assim o desejarmos. 

                                            
13 SANTAELLA, Lucia. Comunicação e pesquisa. São Paulo: Hacker, 2001, p.48 
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 Cada foto de Luiz Eduardo Robinson Achutti é um argumento, um espaço 

dentro do tempo de sua realização. O fotógrafo pensa a técnica, controla a 

identidade imagética, valoriza o assunto e mantém a cidade como ponto de 

contato que se desloca na direção da imagem. As fotografias (figuras) são quase 

todas identificáveis, imersas na sua prática adulta de uma estética seriamente 

retomada, a cada passo de um fotógrafo que também documenta e comunica 

mensagens: a exposição de trinta fotografias na técnica de transferência de 

imagem de filme Polaroid para papel Arches. 

 O fotógrafo encontrou com essa técnica uma forma de propor imagens 

atemporais de Paris, a cidade de todas as décadas. Como se diz, se por um lado 

habitamos nas cidades, as cidades habitam o imaginário de cada um de nós. 

Achutti apresenta, com esta exposição, a Paris que lhe habita e (nos) enche de 

saudades. 

 O objeto aparente e o método provável: entre a estética e a comunicação 

na fotografia 

 

  



STUDIUM 26  71 

Referências Bibliográficas 

 

COUCHOT, Edmond. Da representação à simulação. In: PARENTE, André 

(Org.). Imagem e máquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: 

Editora 34, 1993. p. 37-48. 

DUFRENNE, Mélanges Mikel. Vers une esthétique sans entrave. Paris: Union 

Générale d’Éditions, 1975. 

ECO, Umberto. La production des signes. Paris: Le Livre de 

Poche/Biblio/Essais, 1992 (1976). 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da 

fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 

FRANCASTEL, Pierre. Imagem, visão e imaginação. Lisboa: Edições 70, Arte 

e Comunicação, 1987 (1983). 

KLEE, Paul. Journal. Paris, Bernard Grasset, 1959. 

LYOTARD, Jean-François. Algo assim como: Comunicação ... sem 

comunicação. In: PARENTE, André (Org.). Imagem e máquina: a era das 

tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, p. 258-266. 

MARIN, Louis. De la représentation. Paris: Gallimard/Seuil, 1994. 

________. Des pouvoirs de l’image. Paris: Seuil, 1993. 

Mc LUHAN. Pour comprendre les media: Les prolongements technologies de 

l’homme. Paris: Mame / Seuil, 1964. 

PAIVA, M. Eliana F. Nos desígnios da imagem. Tese (Doutorado em Ciências 

da Comunicação/Jornalismo) – Escola de Comunicações e Artes. Universidade 

de São Paulo. 1998. 

SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações e as artes estão 

convergindo? São Paulo: Paulus, 2005. 



STUDIUM 26  72 

________. Comunicação e pesquisa. São Paulo: Hacker, 2001. 

SUASSUNA, Ariano. Iniciação à estética. Rio de Janeiro: José Olympio, 2004 

(1972). 

TODOROV, Tzvetan. Estruturalismo e poética. São Paulo: Cultrix, 1974 

(1968).



IDENTIDADE NEGRA E MESTIÇAGEM NO BRASIL: UMA REFLEXÃO 

SOBRE O PROCESSO DA FOTOGRAFIA DAS HERANÇAS 

COMPARTILHADAS  1 

Denise Camargo  2 

 

Resumo 

 Este trabalho propõe uma análise do processo de criação das imagens 

fotográficas do projeto Herança Compartilhada, realizado em abril de 2005 nas 

cidades Nova York e Nova Orleans, cujo objetivo era retratar a influência das 

heranças africanas nos Estados Unidos. O resultado é um ensaio fotográfico, 

contendo cerca de 20 fotografias, que pretende escapar das imagens 

estereotipadas sobre o negro americano, lançando uma discussão sobre 

questões da identidade negra também no Brasil, onde a mestiçagem faz parte 

do caráter nacional. As imagens fotográficas oferecem, assim, a possibilidade de 

transitar por este tema. O ensaio realizado em território americano é completado 

por um conjunto de imagens realizadas no Brasil que traz aspectos da tradição 

afro-brasileira formadores da identidade do brasileiro.  

                                            
1 Trabalho apresentado ao NP 20 – Fotografia: Comunicação e Cultura, do VI  Encontro dos 
Núcleos de Pesquisa –  XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom. 
2 Denise Camargo (deca@pbrasil.com.br) é doutoranda em Artes (Instituto de Artes, da 
Unicamp); mestre em Ciências da Comunicação (ECA – USP). É docente do Bacharelado em 
Fotografia do Centro Universitário Senac onde é membro do Grupo de Pesquisa da Imagem 
Contemporânea e coordenadora da pós-graduação em Fotografia. É fotógrafa e faz pesquisas e 
projetos fotográficos nas áreas de novas mídias, teoria e crítica fotográfica, imagem e matrizes 
africanas. 
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Duas cenas se prestam à introdução deste trabalho. A primeira é um 

diálogo durante a realização de uma fotografia feita no centro da cidade de São 

Paulo em 1996: o rosto que se vê é claro. Claros também os olhos. Azuis. E 

claro, o cabelo. Ruivo. O garoto explica: "minha mãe é branca como essa 

parede". Desvia o olhar e segue dizendo: "meu pai é negro e meus irmãos, 

mulatos que até gostam de pagode". Então, sugere-se a pergunta como na letra 

de Caetano Veloso: "você é neguinho?". A afirmação parece demasiado certeira. 

"Não é bem assim", ele desconversa, fechando a questão. Num outro momento, 

a pergunta sobre a ascendência vem. Ele omite a origem negra do pai: "minha 

mãe é européia". E disfarça o acentuado ar mestiço: "mas tem de tudo na minha 

família". 

 A segunda: Sônia Braga recém-saída de Nova York é entrevistada por 

Regina Casé para o programa Brasil Legal da Rede Globo, na década de 90. E 

a pergunta vem: "como as pessoas se identificavam com você, mulata 

brasileira"? E a resposta vem: "ninguém me via como mulata, aliás, eu era 

reconhecida nas ruas pelo meu trabalho, eu era uma branca comum lá". E a 

entrevistadora segue: "mas é claro que há negros na sua família". Sônia se 

defende: "eu sei que tem índios, mas negros eu não conheço, será que tem"? E 

a Casé não deixa por menos: "nossa, com esse cabelo, esse nariz, claro que 

tem. Eu também tenho, olha a minha cara. Meus ascendentes negros eu sei 

quem são. Tem até fotografia deles lá em casa, negrões mesmo". E um corte de 

edição leva outras cenas adiante. 

 "E a pergunta vinha: eu sou neguinha?" Nem sempre a pergunta virá. Nem 

sempre encontrará interlocução porque o País prefere ocultar a resposta e atar-

se a uma suposta "democracia racial" com poder mascarador. É que o Brasil 

parece ter resolvido a questão racial com mais "competência" do que países 

como os Estados Unidos, "sem conflito". 

 

Sotaque mestiço 

 Durante a realização do ensaio fotográfico para o projeto Herança 

Compartilhada, realizado em abril de 2005, esta questão da identidade afro-
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brasileira tornou-se particularmente evidente. O projeto, patrocinado pelo 

Consulado Americano, propunha o intercâmbio entre profissionais americanos e 

brasileiros de diversas áreas com a finalidade de discutir as influências da cultura 

africana nos dois países. 

 O destino eram as cidades de Nova York e Nova Orleans. O desafio, 

escapar fotograficamente ao lugar comum oferecido pelo imaginário aos negros 

americanos: o jogo nas quadras de basquete; o hip hop nas ruas e nas estações 

de metrô, as calças largas, cuecas à mostra, os penteados das mulheres; ou 

ainda, apresentações do Mardi Grass, equivalente ao carnaval brasileiro, e o 

Jazz & Heritage Festival, um grande evento musical em Nova Orleans, no qual 

a música negra é bastante bem representada. 

 Cabe confessar que essas imagens, menos no campo da pesquisa, mais 

no campo da especulação, surgiram vez ou outra diante das lentes. Entretanto, 

já era sabido que nenhuma delas dava a conhecer, de fato, o objeto a que se 

propunha o trabalho: um olhar sobre si mesmo, sobre a própria ancestralidade. 

"O maior problema que surge com a mera presença do fenômeno do 
poder estético, seja qual for a forma em que se apresente ou a 
habilidade que o produziu, é como anexá-la às outras formas de 
atividade social, como incorporá-la na textura de um padrão de vida 
específico. E esta incorporação, este processo de atribuir aos objetos 
de arte um significado cultural, é sempre um saber local." (Geertz, 
2001:146) 

 Em Nova Orleans a busca seria, então, um templo religioso da prática 

vodu, de tradição africana. Em Nova York, os bairros negros Harlem, Bronx e 

Brooklyn, onde foi trabalhada uma fotografia de rua focada na construção dos 

tipos africanos encontrados aleatoriamente, além do convívio com duas 

instituições que desenvolvem trabalhos voltados à preservação da identidade 

negra: a The New Amsterdam Musical Association, um importante espaço para 

a música negra do Harlem; e a The Brotherhood/Sistersol, que desenvolve 

programas para crianças e adolescentes em situação de risco. 

 "A fotografia constrói uma identidade social, uma identidade padronizada, 

que desafia, não raro, o conceito de individualidade, permitindo forjar as mais 

variadas tipologias" (Fabbris, 2004:15). Assim, aprofundar imageticamente a 

questão da identidade negra, nesse momento inicial da pesquisa teórica e visual, 
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corresponderia, então, a pensar nas aproximações da influência da cultura 

africana entre Estados Unidos e Brasil. Essa ponte tornou possível, na edição 

final do trabalho, a inclusão do retrato das duas iaôs, isto é, iniciadas à tradição 

religiosa iorubá, uma vez que elas poderiam estar até mesmo no Brasil, entre as 

baianas do Candeal, em Salvador, por exemplo. A cena se deu durante a 

celebração em homenagem aos homens iorubá. Por serem recém-iniciadas não 

poderiam deixar-se fotografar. Entretanto foram, durante o evento, se tornando 

cúmplices da lente. Inevitável. "Se me movesse alguns milímetros para a direita 

ou para a esquerda, ou se por sua vez o rosto se movesse, a visão se 

desmontaria, o rosto se dissiparia". Nesta frase, excerto do texto O único rosto, 

Hervé Guibert (1984) declara, como nesta cena, o momento em que fotógrafo e 

fotografado se colocam em uma mesma sintonia. 

 

 Uma outra formulação teórica possível naquele momento era lidar com a 

idéia de festividade; a festa seria uma característica da cultura africana a ser 

contemplada no trabalho: o ritmo, a dança, a comida, as cores, as celebrações, 

as representações religiosas. Mardi Grass e The Jazz Festival Heritage cairiam, 

assim, como uma luva para a documentação visual. Explorar essa condição das 

imagens levaria o trabalho a ressaltar a festa como composição do ethos do povo 

negro de qualquer lugar, ao pensar-se especificamente nos rituais sagrados, já 

que "o termo ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu 
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estilo moral e estético e sua disposição, é a atitude subjacente em relação a ele 

mesmo e ao seu mundo que a vida reflete", na definição de Geertz, 1989: 143. 

 Entretanto, o aporte conceitual a ser considerado fez com que essa 

hipótese inicial para a realização das imagens fosse abortada. Embora parte do 

trabalho tenha sido realizada em terras americanas, era preciso levar em conta 

o saber local, isto é, brasileiro, sobre a questão das influências africanas. 

 A primeira dessas considerações é o profundo desconhecimento que os 

próprios afro-brasileiros têm de suas origens; isso equivale a dizer que não se 

conhece o território africano, nem os territórios étnicos de onde muitos de nós 

somos originários. É importante lembrar que a palavra negro adquiriu, por isso 

mesmo, um significado pejorativo. Ao tratar os negros como mercadoria deu-se 

origem a um engano secular chamado "raça negra". Impossível realizar um 

trabalho fotográfico desse porte sem considerar que a sociedade brasileira é 

mestiça e criou artimanhas em vez de solução para essa questão. Segundo a 

literatura, o mestiço é um malandro e acostumado a "dar nó em pingo d'água". 

Com isso, conseguiu revelar a própria disparidade racial ou, pelo menos, o que 

se chamaria de problema da cor. Perguntar se o brasileiro é branco, preto, pardo, 

amarelo ou indígena é inútil. Ele determina colorações outras (um dado informal 

do IBGE aponta 136 cores diferentes para a pergunta sobre cor). Ele dribla o 

preconceito velado e, por mais que insista o pesquisador, ele não se diz negro. 

Disfarça-se, tal qual os dois personagens que introduzem as discussões 

propostas neste trabalho, porque prefere ser o mulato malandro cantado nas 

canções, tratado com humor na literatura, no cinema e exaltado pela beleza 

exótica das mulheres. 

 Mas nas ruas é que a cor se confirma. Artifícios estatísticos consideram a 

população de matriz africana no Brasil como minoria. Na verdade, se juntarmos 

as populações pretas e pardas (mestiços com graus diferenciados de 

ascendência africana), no Censo 2000, do IBGE, o total são 69.649.861 

habitantes, o que equivale a 47% da população brasileira; o que faz do Brasil a 

segunda maior nação de povos de matriz africana do planeta. É como se 

estivéssemos ainda diante do quadro de M. Brocas, descrito pelo antropólogo 

João Batista Lacerda, em que a população clareada reinaria absoluta, 
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agradecida e feliz. O mestiço neste caso é o próprio negro, é a população com 

diferentes níveis de ascendência africana e brasileiros, portanto. 

 De 1870 a 1930, o pensamento crítico discutia a identidade étnica do 

nosso povo. Depois disso, o assunto se perde, talvez porque a elite brasileira 

não tenha transgredido a ideologia do branqueamento tal como ela foi formulada. 

Isso ocasionou um vácuo que pode ter sido a causa da indefinição de identidade. 

Aqui surge uma contradição. O brasileiro não conseguiu a tal definição étnica por 

ser tão mesclado, mas é exatamente essa mistura que oferece o seu caráter, o 

seu ethos. 

 Ou há desconhecimento da mestiçagem implícita, ou há repúdio das 

características que, a despeito da tonalidade da pele, são explícitas, como o 

formato da boca, do nariz, além de pintinhas escuras, quase sardas, o cabelo 

frisado. Negros, se não no sangue, ao menos na alma, diria Sílvio Romero, no 

auge das diversas ironias teóricas sobre o tema. Para os dois casos, uma mesma 

diagnose: a questão não é racial, mas de identidade cultural. Assim, os moleques 

do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, maioria negra, passam a usar cabelos 

brancos e amarelos justificando que isso não significa perda da identidade, mas 

aproxima o negro do branco. "E isso é muito bom", explica um deles, salientando 

que, apesar de exótico, o negro é lindo. Se for parecido com o branco, melhor? 

E a pergunta vinha. A questão, segundo Michel Serres (1997) é "como se sua 

identidade se esgotasse em um dos seus pertencimentos." 

 Muitas perguntas vieram durante a realização do ensaio fotográfico à 

medida que era preciso estabelecer um conceito de visualidade para o trabalho, 

um campo conceitual em que a imagem pudesse ao mesmo tempo fugir dos 

estereótipos, considerar o saber local, o repertório e a experimentação e, assim, 

"operar entre conceitual e sensível, entre teoria e prática, entre razão e sonho" 

(Brites, 2002). 

 São inúmeras as possibilidades da fotografia e de seus usos e funções 

para a sociedade. Isso não impede, entretanto, que exista algo de emblemático 

no processo fotográfico, talvez porque ele ocupe um território próprio, do qual 

todas as outras imagens são derivadas, e se afaste conceitualmente de todas as 
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outras formas de expressão artística que têm na imagem o produto final; talvez 

porque ela registre o instante e transforme “conceitos em cenas” (Flusser, 

1985:45). 

 Muitas também têm sido suas possibilidades de estudo: sob o ponto de 

vista do fotógrafo, do fotografado, do observador da imagem que, isolado do 

contexto de produção, vai ler o registro de acordo com o seu repertório cultural, 

filosófico ou imagético, um novo conceito sobre o objeto e seu traçado luminoso, 

e “apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo o que existe de planejado em 

seu comportamento, o observador sente a necessidade irresistível de procurar 

nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a 

realidade chamuscou a imagem” (Benjamin, 1987). 

 A centelha fotográfica se faz neste conjunto de imagens realizadas na 

instituição The Brotherhood/Sistersol, no Harlem. A busca era pela possibilidade 

de discutir a questão da inclusão social do negro, tendo como base um paralelo 

com o repertório sobre a mestiçagem do brasileiro e a compreensão que 

teríamos do negro americano, a partir disso. Entretanto, ela parece dissipar-se 

diante da configuração imagética das cenas encontradas nos ambientes dessa 

instituição. A porta se abre e a luz de final de tarde em sua exploração dramática 

dá origem, curiosamente, às outras imagens que compõem todo o ensaio. Ponto 

de partida para a construção do olhar sobre o tema, quase num punctum 

barthesiano presentificado. 

 A primeira imagem tomada é o menino deitado sobre um sofá recoberto 

por tecidos de estampas étnicas. "Instantaneamente, amei como um louco esse 

rosto. Era para mim um instante propriamente fotográfico: programado pelo 

acaso e pela configuração do espaço: uma centelha fotográfica." (Guibert, 1984). 

Ele tem os olhos pousados na câmera e se mantém assim durante toda a 

seqüência de imagens realizada nessa área de convivência social em que os 

monitores conversam, descansam, fazem reuniões. Uma cena que se perpetua 

na sua duração. 
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 Nas salas seguintes foram tomadas imagens dos rapazes discutindo as 

notícias do dia ao redor de uma mesa. A configuração espacial foi se modificando 

enquanto eles iam se dando conta da presença da câmera, até que se pôde 

chegar a essa cena, uma síntese visual, imagem ao mesmo tempo construída – 

embora não haja interferências na organização formal da cena, e aguardada – o 

retrato não é artificial. Embora a constante busca seja pelo tema a ser discutido 

com o ensaio, as conformações da luz reinam absolutas e podem, assim, 

ressignificar o trabalho que está sendo realizado. 
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 A partir desse primeiro conjunto, outras imagens puderam ser feitas. É ele 

que dispara o processo de criação. Foram tomadas imagens nas ruas, com as 

quais foi possível reafirmar a presença marcante das questões da ancestralidade 

africana, como nos retratos das mulheres orgulhosas de sua condição de negras, 

cientes de suas origens, vestidas com trajes típicos nas ruas do Harlem, em 

Nova York, entre outras. 

 

 As seqüências realizadas na The New Amsterdam Musical Association 

retomam a mesma lógica visual da apropriação da luz, "um lance de dados entre 

eu e o espaço, onde o que estava em jogo era o desejo." (Guibert, 1984). Duas 

imagens são, portanto, exemplares para pensar este ambiente sagrado para as 

pessoas que o freqüentam, reduto de velhos músicos do Harlem; espaço para a 

experimentação das novas gerações. Em comum, a discussão sobre a herança 

africana. 

 A primeira delas tomada na The New Amsterdam Musical Association, 

durante a apresentação de uma peça teatral que tratava justamente da condição 

do negro americano. Nesse local, uma bancada com um espelho foi o portal para 

o depósito de inúmeras imagens que remetem à memória do local, arquivo das 

imagens do mundo. A cena fotografada pretende pensar uma questão 

amplamente discutida pela Fotografia: seu valor de culto e ritual. Deslocadas 

para o âmbito do sagrado, fotografias são colocadas em posição de destaque, 
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espécie de altar de onde podem ser vistas de imediato, de frente para a entrada 

das casas. Na edição final é incluída, além dessa, uma outra imagem tomada no 

templo, um altar religioso. 

 

 No templo de prática vodu, em Nova Orleans, a proposta era a de aferir 

como se dariam as manifestações religiosas, uma vez que há um 

compartilhamento mais evidenciado com o ensaio fotográfico realizado na 

cidade de São Paulo em terreiros de candomblé, no qual a experimentação 

visual se dá nos limites da interpretação da luz e da documentação. São 

seqüências que exploram as relações mitológicas das divindades africanas e os 

espaços profanos e sagrados. 

 As imagens pretendem fazer pensar, assim, como as tradições africanas 

foram mantidas nesse universo americano. No Brasil, é preciso que se retome a 

discussão; apesar de ser difundido externamente como uma democracia racial 

de negros ilustres como os jogadores de futebol, há internamente uma questão 

negra de difícil solução e passa freqüentemente atestado de nação em vias de 

embranquecer, como na teoria de João Batista Lacerda para o Congresso 

Universal da Raças, de 1911. Se pensarmos que a questão não é racial, mas de 

identidade cultural, teremos aí um forte elemento para descobrir o que vem a ser 

o Brasil, como se dá a circulação da imagem do negro brasileiro. Lacerda 

propunha um prazo de cem anos para o desaparecimento dos negros em virtude 
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do clareamento absoluto dos mulatos. Cada vez mais brancos, eles perderiam, 

assim, miraculosamente, todas as características da raça. Não desapareceram, 

negando a tese do antropólogo. Mas não se sabem muito bem. Não se 

reconhecem nos tambores de crioula, nas danças do coco, na capoeira, no 

jongo, no maculelê, nos terreiros de candomblé, com a crença de que é possível 

haver "feitiço sem farofa". 

 As diferenças raciais, ou pelo menos de cor, são muito intensas no Brasil, 

por isso o reconhecer-se como parte de uma totalidade vingue como a única 

saída possível para a questão racial no País. Nesse contexto, onde estaria a 

identidade e como ela se renova no final do século XXI? Para descobrir isso, é 

preciso tirar a sociedade da cultura homogênea em que ela parece estar fincada 

e dar vez ao contraste que existe entre os diferentes grupos.   Mais do que 

constatar a diferença, é avaliar como há absorção desigual dos diversos 

elementos que a compõem e como os grupos são capazes de operar a 

transformação. A fotografia pode repercutir favoravelmente as diversidades. 

"A adoção metafórica de mecanismos ópticos e fotográficos para 
explicar o funcionamento da ideologia e, em contrapartida, a 
elaboração de concepções aberrantes sobre a fotografia, baseadas 
numa reflexão ingênua sobre os processos de conhecimento e de 
representação do real, contribuíram com esses erros. Acreditamos que 
a crítica a tais estereótipos é indispensável para se repensar a 
estrutura do trabalho fotográfico e seu papel nas transformações 
sociais" (Canclini,s/d). 

 À época da globalização, a identidade fala todos os idiomas, é multi-

étnica, mutante, feita por elementos misturados de várias culturas, plural. 

Distante das propostas nacionalistas do século XIX, a discussão atual sobre a 

identidade e a cidadania deve alocar-se nos vários suportes culturais e não 

apenas no folclore. 

 Enquanto as intervenções folclóricas inerentes à mistura ocorrem, o 

mestiço se obriga a aceitar uma discriminação menos evidente a partir do 

momento em que é socialmente respeitado. É exatamente nesse contexto em 

que a cultura negra na Bahia foi descoberta como expressiva, importante e passa 

a ser valor cultural do País. As notícias que se produzem por lá apontam o 

desígnio da cultura negra dividindo espaço com o mestiço vitimizado pelo 
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preconceito, mas revelado nas imagens contundentes de um Pierre Verger e de 

um Mario Cravo Neto. 

 Um pouco mais além, estaria o reconhecimento da identidade cultural 

brasileira como um todo. A idéia de identidade não parece dar conta de toda a 

manifestação cultural no Brasil. Se pensarmos em identidade como algo que 

tende a permanecer porque é sempre igual, não se pode mesmo falar de uma 

identidade brasileira. É quando tratamos da singularidade, isto é, daquilo que é 

peculiar, característico e por isso mesmo absolutamente mutável. 

 É o caso, por exemplo, dos cultos afro-brasileiros, objeto das imagens 

realizadas em São Paulo como complemento ao projeto Herança Compartilhada. 

Não são manifestações folclóricas e estáticas, ao contrário, reinscrevem 

elementos da cultura nacional, se apropriam de uma territorialidade que pretende 

dar conta do resgate de referências africanas. Os elementos simbólicos da 

cultura afro-brasileira são retratados nesse segundo ensaio. Tal qual a 

experiência da interpretação da luz na cena da instituição que cuida de crianças 

e adolescentes em risco no Harlem, as cenas de terreiro, neste ensaio, remetem 

a uma exploração diferenciada do olhar sobre a ancestralidade. Embora surjam 

os objetos rituais e os arquétipos, há um grito pela constatação de que é possível 

olhar para esse universo dando conta de sua imagética, mais do que de seu 

lugar-comum. É assim que são incluídas, por exemplo, as duas imagens abaixo 

– que fazem referência direta a ações concretas do sistema ritual, mas procuram 

um outro modo de olhar para essa questão. 

      

 Para concluir, é preciso colocar os pés nas ruas. A atenta observação da 

população mestiça que ainda não se deu conta de sua manifestação cultural 

peculiar está acima de qualquer teoria. O pardo, isto é, o mestiço, continuará se 
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declarando branco. O negro se dirá mulato. Uma política cultural eficiente saberá 

ressaltar que o produto final é uma gente com caráter, que absorveu todas as 

culturas que formam o País. E, ao contrário do que se pensa, negros e mestiços 

não são minoria. É isso que faz que se perceba, em território estrangeiro, a 

importância da herança africana para o Brasil, como se pretendia o projeto. 

 A riqueza étnica contribui para um padrão de enriquecimento cultural. 

Nesse sentido, é preciso dissolver o disfarce branco como esconderijo dos 

mesclados, que têm por si tão vasta personalidade. Assim, cria-se a verdadeira 

identidade do povo brasileiro completada pelos limites da história e da cultura. 

Por exemplo, a contradição mais contundente está no fato de que o brasileiro 

conseguiu derrubar a barreira da raça, mesclando-se, coisa impensável nos 

Estados Unidos. E essa mesma nação miscigenada ignora os seus mestiços, 

sua gente. 

 É preciso que se diga que apesar da cor da pele os olhos eram o de uma 

estrangeira, apenas latina – o que, por si, já era o suficiente para alguns 

impedimentos. A diferença eram as lentes, focadas em um outro sujeito com o 

qual foi possível estabelecer cumplicidades. E as cumplicidades com sua própria 

identidade. Para encerrar o ensaio fotográfico, a mulher nas ruas, invadida pelas 

texturas das sombras. Mais uma vez a luz dá à fotógrafa a possibilidade de 

retratar-se. “É o que dizia: Eu sou neguinha”. 
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ADVENTO FOTOGRÁFICO: MARCA EPISTEMOLÓGICA DA 

TEMPORALIDADE MODERNA 

Cláudia Linhares Sanz 

 

Um Deus vingador ouviu as preces desta multidão; Daguerre foi seu messias 

(...) A partir deste momento nossa desprezível sociedade correu, como Narciso, 

para contemplar sua imagem trivial na placa metálica. Uma forma de 

insanidade, um extraordinário fanatismo, dominou esses novos adoradores do 

sol! 1 

Em 19 de agosto de 1839, o “messias” 

apresentou sua profecia. Tratava-se de evento 

memorável no Palácio do Instituto da França, uma 

sessão solene da Academia de Ciências e Belas 

Artes de Paris, em que dezenas de homens cultos 

acomodavam-se em cadeiras de couro e ouviam a 

apresentação de Louis Jacques Mande Daguerre. A divulgação oficial do invento 

representava o encerramento de um processo árduo de negociações entre 

Daguerre, o renomado deputado François Arago, o Ministério do Interior e a 

Câmara. Como fazem os cicerones – tomados de certo orgulho próprio e vaidade 

– Arago oferecia ao domínio público a magnífica invenção do amigo Daguerre, 

tornando-a, enfim, objeto de patente do governo francês e marcando o início da 

popularização de uma prática que se tornaria, muito em breve, absoluta febre 

moderna. 

 O que talvez nem todos os presentes soubessem é que aquele senhor 

não era propriamente o único a encontrar uma maneira de fixar a imagem 

produzida pela câmera escura e que aquela descoberta não era exatamente uma 

novidade de nacionalidade estritamente francesa. 

 Daguerre, como se sabe, aprendeu muitíssimo com Nicéphore Nièpce – 

autor da imagem fotográfica mais antiga de que se tem conhecimento. Em 1826, 

                                            
1 Baudelaire, Charles. O público moderno e a fotografia. Crítica salão de 1859. Texto mimeo. 
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mais de 10 anos antes daquele dia histórico, Nièpce havia conseguido produzir 

uma imagem do quintal de sua casa, expondo durante cerca de oito horas uma 

placa de estanho sensibilizada com sais de prata. 2 Nièpce, entretanto, morre 

sem conseguir que suas imagens fossem aperfeiçoadas e, alguns anos após sua 

morte, Daguerre deduz, teorizando a partir do feliz acidente com o termômetro, 

que uma imagem quase invisível, latente, podia-se revelar com o vapor de 

mercúrio, reduzindo-se, assim, o tempo de cada exposição de oito horas para 

cerca de 10 a 20 minutos. Daguerre, então, apressa-se em comercializar a 

patente do daguerreótipo e escreve uma espécie de dossiê relatando, em termos 

genéricos, seu experimento. A conselho de seu amigo Arago, negocia 

diretamente com o governo francês a revelação dos detalhes de sua experiência 

em troca de estabilidade financeira. Marco na historiografia fotográfica, trata-se, 

na realidade, de um dia fundamentalmente político. O apoio e a influência de 

Arago são importantíssimos para que Daguerre consiga, antes de qualquer 

outro, patentear o processo fotográfico. Numa espécie de “tacada de mestre”, 

recebe os louros de inventor de algo que estava sendo investigado, 

paralelamente, por muitos outros cientistas. A partir de 19 de agosto, então, a 

notícia de que Daguerre teria descoberto um método para transformar as 

imagens da câmera escura em imagens permanentes espalha-se pelo mundo, 

causando alvoroço, sobretudo naqueles que acreditavam estar prestes a ser 

louvados por descobertas bastante semelhantes. 

 Na própria França, Hippolyte Bayard, alguns 

meses depois desse dia histórico, divulga uma 

espécie de “propaganda-protesto-fotográfico”– um 

auto-retrato em que Bayard aparecia como se 

tivesse cometido suicídio por afogamento. De olhos 

fechados, sem camisa e com as mãos escuras, o 

fotógrafo se ancora na parede. A legenda, como se 

fosse a carta do suicida, protesta: 

                                            
2 Quando Nièpce e Daguerre tomam conhecimento um do outro, passam a manter 
correspondência sobre seus trabalhos. Em 1829, firmam um acordo formal de cooperação em 
suas pesquisas, compartilhando seus secretos conhecimentos com o propósito de desenvolver 
o processo, então chamado de heliografia (gravura com a luz solar). Newhall, Beaumont. The 
History of Photography, 1839 to the present day. New York: Moma, 1982: 23. Tradução livre. 
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O cadáver visto aqui é o de M. Bayard, inventor do processo que 
acabou de ser mostrado a vocês. Até onde sei o incansável 
experimentador tinha estado, por cerca de três anos, ocupado com sua 
descoberta. O governo, que por um lado tem sido muito generoso com 
o Senhor Daguerre, disse que nada poderia ser feito em prol do Senhor 
Bayard; assim o pobre desgraçado afogou-se. 3 

 A imagem de Bayard, angustiante e fúnebre, traduz a frustração de muitos 

outros cientistas da época que se julgaram extremamente injustiçados pela 

história. De fato, Bayard investigava, desde 1837, um método para obtenção de 

imagens diretamente positivas. Na Inglaterra, os rumores do invento de 

Daguerre também provocaram extremo embaraço para William Henry Fox-

Talbot que havia muitos anos pesquisava uma maneira de imprimir imagens. Em 

janeiro de 1839, ao ter notícias pelos jornais das pesquisas de Daguerre, Talbot 

escreve apressadamente um artigo sobre suas experiências com os “photogenic 

drawings”, que faz publicar em jornais ingleses e submete à Royal Society. Tal 

artigo foi lido na sessão de 31 de janeiro de 1839 (sete meses antes de Daguerre 

apresentar suas descobertas à Academia Francesa), mas os membros da Royal 

Society consideram seu trabalho pouco explicativo e suas anotações por demais 

generalizantes. 4 

 Longe da Academia parisiense, o anúncio da 

invenção do daguerreótipo acaba chegando ao 

Brasil em uma reportagem publicada pelo Jornal do 

Commercio e também provoca enorme 

constrangimento ao francês Hercules Florence. Ao 

ler a notícia com as “novas” vindas da Europa, o 

morador da Vila de São Carlos, em Campinas, fica 

absolutamente estarrecido: “Minha imaginação está 

cheia de descobertas. Nenhuma alma me ouve. 

Nem me compreende. Aqui só se dá apreço ao ouro, só se ocupam de política, 

açúcar e café,” escreveu ele. Florence, havia pelo menos sete anos, inventara 

seu próprio meio de impressão para as imagens produzidas pela câmera 

                                            
3 Leggat, Robert. A History of Photography, from its beginnings till the 1920s. Bath: Ed Ph.D, 
Royal Photography Society, 1995. Ver também Newhall, op. cit.: 25. Tradução livre. 
4 Ver Newhall, op. cit.: 42. 
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obscura. 5 Ao saber que sua invenção não seria tão revolucionária quanto 

imaginava, interrompeu as pesquisas, entregando-se a um profundo sentimento 

de derrota e “exílio” . 

 Como poderia haver tamanha coincidência? 

Por que Nièpce, Daguerre, Bayard, Talbot e 

Florence eram invadidos pelo mesmo desejo de 

fixar as imagens obtidas há, pelo menos, dois 

séculos pela câmera obscura? Como poderíamos 

explicar que tantas pessoas, em lugares tão 

distintos, trabalhassem dedicadas à mesma 

investigação? Na realidade, não eram apenas 

Nièpce, Daguerre, Florence e Talbot que 

pesquisavam uma maneira de congelar imagens “fiéis” do mundo. Segundo 

Helmut Gernsheim, muitos outros cientistas declararam estar realizando 

pesquisas nesse mesmo sentido: Rdo. J. B. Read, Sr. John Herschel, Friedrich 

Gerber, por exemplo. 6 Tais experiências estavam literalmente pulverizadas, 

acontecendo de forma independente e simultânea em várias partes do mundo 

ocidental. 7 

 Mas por que essa obsessão coletiva? Por que, afinal, passou a ser tão 

importante fixar a imagem, voltar-se contra a inexorável passagem do tempo? 

Que relações poderíamos estabelecer entre esses eventos históricos, ocorridos 

                                            
5 Ver Monteiro, Rosana. Brasil, 1833: a descoberta da fotografia revisitada. Dissertação de 
Mestrado em Política Científica e Tecnológica. Campinas: Instituto de Geociências, Universidade 
de Campinas, 1997. Ver também Monteiro, Rosa. Descobertas múltiplas: a fotografia no Brasil 
(1824-1833). Campinas: Mercado de Letras, 2001. 
 Cabe ressaltar que a visibilidade atingida pela descoberta isolada da fotografia no Brasil deve-
se à pesquisa de doutorado de Boris Kossoy, publicada com o título: 1833: A Descoberta Isolada 
da Fotografia no Brasil. São Paulo: Duas Cidades, 1980. A introdução de Hercule Florence nos 
compêndios de história da fotografia internacional deve-se ao trabalho de Kossoy e de sua 
legitimidade nos fóruns internacionais, principalmente por comprovar os seus processos 
experimentais através de impressões utilizando a luz. Recentemente foi publicado sua terceira 
edição com o título: Hercule Florence: A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, São Paulo: 
EDUSP, 2006. (N.E.) 
6 Gernsheim, Helmut. História Gráfica de la Fotografia. Barcelona: Foto Biblioteca, Ediciones 
Omega, 1966: 23. 
7 Fatorelli, Antônio. Fotografia e viagem. Entre a natureza e o artifício. Rio de Janeiro: Faperj, 
Relume Dumará, 2003: 37. 

Talbot 



STUDIUM 26  92 

na primeira metade do século XIX, com a crise de representação e a aceleração 

temporal vivida na modernidade? 

 

 Quando estudamos o nascimento da fotografia é preciso levar em conta 

que praticamente todas as descobertas, no âmbito físico e químico, que 

envolvem seu surgimento já integravam o acervo do conhecimento humano 

muito antes de 1839. De fato, os aspectos técnicos já estavam praticamente 

resolvidos pelo menos um século antes de a fotografia ser inventada. A câmera 

obscura, por exemplo, já teria sido empregada como método sistemático pelos 

árabes desde o Século II e, pelo menos, desde o Renascimento os pintores já a 

utilizavam como instrumento para o desenho. Os conhecimentos da física óptica, 

que permitiram a introdução de lentes capazes de convergir os raios produzindo 

uma imagem com definição, também já existiam desde o século XVI. Além disso, 

o sistema óptico, mais tarde aperfeiçoado pelas lentes fotográficas, já era 

largamente utilizado desde 1589. 8 Também as propriedades químicas dos sais 

de prata já tinham sido reveladas pelas experiências de Schulze em 1727. 9 

                                            
8 Neste ano, Della Porta descreve, na segunda edição do Magia Naturallis, como uma lente 
côncava pode ser colocada na abertura da câmera para produzir uma imagem mais definida. 
9 Foi por volta de 1725 que o professor de anatomia Johann Heinrich Schulze, da universidade 
alemã de Altdorf, notou que um vidro que continha ácido nítrico, prata e gesso se escurecia 
quando exposto à luz proveniente da janela. Por eliminação, ele demonstrou que os cristais de 
prata halógena, ao receberem luz e não o calor, como se supunha, se transformavam em prata 
metálica negra. Sua intenção com essas pesquisas era a fabricação artificial de pedras luminosas 
de fósforo. Como suas observações foram acidentais e não tinham utilidade prática na época, 
Schulze cedeu suas descobertas à Academia Imperial de Aldorf, em Nürenberg, na apresentação 
intitulada "De como descobri o portador da Escuridão ao tentar descobrir o portador da Luz". 
Gernsheim, op. cit.: 29. 
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 Nesse sentido, parece um pouco prematuro afirmar, como o fazem 

algumas historiografias fotográficas, que existe um processo de evolução natural 

entre a câmera obscura e o regime fotográfico, como se fosse apenas uma 

questão de evolução técnica e, nesse caso específico, da descoberta de um 

material capaz de fixar a imagem produzida pela câmera obscura. Não estamos 

dizendo, é claro, que as pesquisas sobre a fixação da imagem não tiveram sua 

relevância. O que assinalamos aqui é que, mesmo que as informações técnicas 

envolvidas no processo fotográfico tenham estado disponíveis por mais de um 

século, isso não significou necessariamente o aparecimento imediato da 

fotografia. Aí reside, segundo Gernsheim, o maior mistério de sua história: o fato 

de ela não ter sido inventada antes. 10 Por que não teria a fotografia surgido 

anteriormente e por que, quando o faz, acontece de maneira pulverizada, 

coletiva e simultaneamente? Por que o início do século XIX é invadido por essa 

violenta necessidade de produzir uma imagem fixa, que congelasse o tempo e o 

mundo de maneira “realista”? 

 O momento inaugural da fotografia parece, portanto, não envolver apenas 

questões técnicas, mas emergir, sobretudo, a partir de deslocamentos 

epistemológicos. Como afirma Fatorelli, o advento fotográfico “dependeu da 

maturação de concepções particulares sobre identidades tão abstratas como o 

                                            
10 Apud Fatorelli , op. cit., 2003: 36. 

Os conhecimentos da física óptica Schulze 
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tempo e o espaço e de um reposicionamento do observador.” 11 Nessa 

perspectiva, a fotografia não seria mero desenvolvimento da câmera obscura, 

apesar de se apropriar de sua tecnologia, e a câmera obscura não constituiria, 

absolutamente, espécie de “fotografia anterior”, “fotografia menor”, “fotografia 

sem filme”. Apesar de disporem de aparelhos com iguais estrutura e princípios 

ópticos, o pintor da câmera obscura e o fotógrafo se inscrevem em regimes de 

visualidade, em modelos de conhecimento, organizações representacionais e 

subjetividade próprios. 

 

Aceleração e crise de representação: condições de possibilidades 

históricas para o surgimento da fotografia 

 Se o advento fotográfico não é um simples produto da evolução 

tecnológica, a que fatores podemos atribuí-lo? Talvez seja interessante sublinhar 

que a fotografia – como meio de fixar e parar a imagem do tempo – surge, 

curiosamente, exatamente quando o tempo parece adquirir velocidade inédita. 

De fato, na virada do século XVIII para o XIX o funcionamento das cidades 

adquire uma rapidez nunca antes experimentada; trata-se do tempo da 

economia industrial e do poder disciplinar, das novidades tecnológicas e do 

crescimento demográfico. Intensifica-se o comércio; o sistema de tráfego amplia-

se e se complexifica. Tráfego, ruídos, painéis, sinais de trânsito, multidões, 

vitrines, anúncios. Instaura-se um tempo especificamente urbano: mais veloz, 

caótico, fragmentado e desorientado do que em qualquer outra fase anterior da 

cultura humana. Transportes mais velozes, horários prementes do capitalismo 

moderno, velocidade da linha de montagem. Nesse sentido, o capitalismo 

industrial e o poder disciplinar estão certamente no centro dessa velocidade, não 

só acelerando o tempo, mas regulando-o e exigindo um certo regime de atenção 

e formatação corporal. 

 Na realidade, a aceleração desse período pode ser vista também como 

efeito de uma mutação de âmbito mais amplo, não apenas como um produto 

sócio-econômico, mas como sinal de um novo posicionamento do sujeito diante 

                                            
11 Idem. 
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do conhecimento e do tempo. Como analisa Hans Ulrich Gumbrecht, a partir do 

século XIX, o tempo passa a ter como atribuição a função de agente absoluto de 

mudança e isso teria promovido uma modalização temporal bem acelerada. Tal 

processo está fundamentalmente vinculado a uma mudança epistemológica 

significativa, na qual aquele sujeito observador que, no início da Modernidade, 

confiava cegamente em uma produção de conhecimento de primeira ordem (e 

objetiva) passa a se observar e a se perceber como observador de segunda 

ordem, “interpretativo”. 12 Segundo o autor, o que diferencia o período que 

denomina de início da Modernidade do período caracterizado como 

Modernidade epistemológica, a partir, principalmente, das décadas em torno do 

ano de 1800, é exatamente o fato de estar sendo deixada para trás a confiança 

cega no conhecimento produzido pelo observador de primeira ordem e 

emergindo um observador de segunda ordem (que se observa enquanto observa 

o mundo). Como bem trata Foucault, a partir do final do século XVIII aparecem 

pela primeira vez “as rugas traçadas sobre a face esclarecida do saber”. 13 

 Podemos identificar este reposicionamento do sujeito ao analisar o modo 

como a visão e a percepção passam a ser estudadas a partir do século XIX. Com 

efeito, a configuração de um sujeito de segunda ordem acompanha a 

emergência de uma vasta gama de estudos fisiológicos que voltam-se, cada vez 

mais, para o indivíduo como objeto de conhecimento, pesquisando seu aparato 

cognitivo e sua constituição corpórea. No começo de 1820, surge na Europa uma 

enorme quantidade de estudos científicos sobre fenômenos próprios da 

experiência subjetiva da visão. Isso significa que a visão não é mais apenas uma 

maneira privilegiada de conhecer, mas é, ela mesma, o próprio objeto de 

conhecimento. Observador e observado tornam-se sujeitos ao mesmo método 

empírico de investigação. Visão e percepção não são mais produtos da reflexão 

direta de raios luminosos, mas de um processo óptico realizado por um corpo, 

em todas as suas contingências e especificidades; tornam-se processos opacos, 

                                            
12 Gumbrecht, Hans Ulrich. A Modernização dos sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998: 14. 
13 “Na época de Descartes ou de Leibniz, a transparência recíproca entre o saber e a filosofia 
era total, a ponto de a universalização do saber num pensamento filosófico não exigir um modo 
de reflexão específica. A partir de Kant, o problema é inteiramente diverso; o saber não pode 
mais desenvolver-se sobre o fundo unificado e unificador de uma máthêsis.” Foucault, Michel. 
As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes, 
2002: 297. 
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oriundos de um sistema complexo de sentidos diferenciados, especificados e 

autonomizados. A subjetividade corpórea do observador torna-se o produtor 

ativo da experiência óptica, o lugar a partir do qual é possível observar. Trata-se 

de uma mudança no regime de visualidade, que passa de um modelo óptico – 

regido pela mecânica dos raios e transmissão óptica – para um modelo 

fisiológico – em que a imagem é criada no corpo do observador. Com efeito, 

entender a visão como produção de um corpo vivo significará uma alteração 

importante na relação entre homem e conhecimento, objeto e imagem, mundo e 

representação. A visão é definida, então, como a capacidade de um corpo ser 

afetado por sensações que não estão necessariamente ligadas de modo direto 

a um referente externo. 

 Nesse sentido, a idéia de que a percepção depende da estrutura física e 

do funcionamento do organismo humano guiou inúmeras pesquisas sobre a 

capacidade do olho em termos de atenção, tempo de reação e condições de 

fadiga. Surgem, até mesmo, projetos que visam, mediante técnicas do corpo e 

procedimentos práticos, conquistar uma visão acertada, uma percepção “pura” 

e objetiva. Tais pesquisas voltam-se, sobretudo, para criar uma “pedagogia do 

olhar” a partir de uma verdade óptica não instantânea. 

     

Em 1810, Goethe utilizou a câmera obscura para evidenciar sua Doutrina das Cores, 

ou Farbenlehre. Goethe investiga a medida do tempo de fixação de uma imagem 

pela retina e inaugura o problema da pós-imagem e da persistência retiniana. Nesse 

sentido, propõe a observação das afetações do corpo a partir de vários estímulos 

artificiais, numa experiência de interface com o mundo exterior. Depois de Goethe, 

a cor nunca mais esteve “grudada” ao mundo, invadiu nossos corpos e passou a 

morar inexoravelmente no interior do olho do observador. Além de “químicas” e 

“físicas”, as cores tornaram-se também “fisiológicas”, dependentes do 

funcionamento de um corpo em toda sua contingência e especificidade. O corpo, 
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então, passou a ser entendido como produtor ativo da experiência óptica, 

determinando, inclusive, as percepções cromáticas. 

     

 É interessante notar que essa “temporalização” do olhar é explorada por uma 

pedagogia própria, constituída por uma profusão de aparelhos ópticos e técnicas 

específicas. Nesse sentido, os estudos experimentais sobre a subjetividade da 

visão, não possibilitaram apenas instrumentos com propósitos científicos: também 

se converteram em ampla gama de inventos de entretenimento. Em 1825, surge na 

Inglaterra o Traumatrópio, um pequeno disco com desenhos impressos em cada um 

dos lados. À medida que esse círculo fosse posto em movimento, o observador seria 

capaz de “juntar” as imagens, tendo a impressão de que esses desenhos estavam 

animados. 

    

 Em 1928, o cientista belga Joseph Plateau trabalha com o disco de cores de Newton 

e inventa a Roda de Faraday. O aparelho era composto de dois discos paralelos; 

no da frente, várias fendas; no segundo, desenhos. Ao girar os discos, o observador 

olhava através das fendas e tinha a impressão de que as imagens estavam paradas. 

Os experimentos de Plateau investigavam a duração e a qualidade das imagens 

que o observador criava a partir de diferentes intensidade, cor e direção de 

estímulos. 
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No entanto, dentre todos os aparelhos ópticos que emergem a partir desse 

deslocamento epistemológico, talvez o mais interessante seja o estereoscópio. De 

fato, ele materializa como nenhum outro a passagem de um homem que vê o mundo 

fora de si para um homem que, para ver, realiza uma síntese em si. Tal “aparelhinho” 

não produzia imagens em movimento – como outros instrumentos ópticos portáteis 

– mas produzia uma imagem tridimensional, constituindo um efeito impressionante 

de realidade. Tratava-se de um equipamento que explorava a disparidade binocular 

da visão e o trabalho de síntese da percepção. Com ele, o observador olhava, 

através de uma “lente”, duas imagens díspares (uma ao lado da outra). Em algum 

momento da observação, a partir de um esforço de síntese e convergência, aquelas 

duas imagens se tornavam apenas uma, mas numa perspectiva tridimensional. O 

“realismo” perceptivo, localizado em algum ponto entre a imagem e o olho, era tão 

impressionante, que o estereoscópio se tornou uma verdadeira febre européia, 

sobretudo os de imagens pornográficas. Desse modo, o observador experimentava 

nitidamente, a partir do estereoscópio, a multiplicidade e a instabilidade de sua 

visão, pois não seria possível fixar o olho em nenhum plano daquela imagem em 

profundidade. Os “brinquedos ópticos” aparecem nas feiras populares como 

atrações inusitadas e reúnem público significativo que testava, experimentava, 

percebia e consumia, através deles, o que, no âmbito científico, estava sendo 

investigado como “o novo conhecimento” sobre o corpo humano e, em especial, 

sobre a visão. 

 Na realidade, quando os regimes ópticos transitam do modelo da câmera 

obscura – que supõe uma relação de projeção mecânica e transparente entre 

mundo e representação – para um modelo de síntese (em que a imagem é criada 

por um corpo), a descrição da percepção não estará mais relacionada ao espaço 

da câmera escura, mas a certa existência temporal e duracional. Como afirma 

Crary, a “instantaneidade virtual” da transmissão óptica – alicerce incontestável 

na óptica clássica e nas teorias da percepção, desde Aristóteles até Locke – e a 

simultaneidade da imagem da câmera obscura com seu objeto exterior têm, 

então, suas condições de possibilidades históricas inviabilizadas: “Não obstante, 
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na medida em que a observação é crescentemente ligada ao corpo, no início do 

século XIX, temporalidade e visão tornam-se inseparáveis”. 14 

 Há, portanto, a introdução da temporalidade como elemento fundante da 

cognição e percepção. A experiência da visão passa a ser pensada como 

desdobramento temporal, constitutiva de processos de intensidade, adaptações 

rítmicas, gradações de atenção, num verdadeiro jogo de forças e relações. 

Torna-se, deste modo, dinâmica de fluxo, atividade que se desenrola 

duplamente no tempo: primeiro, porque existe numa duração e, depois, por ver 

e observar um mundo extremamente veloz, em movimento contínuo e acelerado. 

 Quando o corpo humano é “arrastado” para a cena da percepção, o 

observador (estável e pontual) é transformado em criador; tal deslocamento 

altera profundamente a relação do sujeito com o conhecimento e com suas 

práticas representacionais. A idéia de que nossa experiência perceptiva e 

sensória depende menos do estímulo externo do que da composição e do 

funcionamento de nosso aparato sensório proporcionou uma desconexão da 

experiência perceptiva em relação ao mundo exterior. Agora o funcionamento da 

visão é atribuído à complexa e contingente configuração do observador, o que 

confere à própria visão traços inexatos, temporais e flexíveis.  O novo observador 

(auto-reflexivo) acredita que todo o conteúdo da observação depende de sua 

posição particular, e isso supõe uma infinidade de percepções, formas de 

experiências e representações. Nesse novo cenário epistemológico abre-se, 

portanto, uma brecha entre o “conhecimento verdadeiro” sobre o mundo dos 

objetos e as “realidades” produzidas pela mente humana. 15 Assim, segundo 

Crary, a partir de meados do século XIX, muitos trabalhos na ciência, na filosofia, 

na psicologia e nas artes entraram em acordo quanto à impossibilidade de a 

visão, ou qualquer um dos sentidos, poder reivindicar uma objetividade ou 

certezas essenciais. 16 

 As superfícies materiais do mundo entram, desse modo, em processo de 

reavaliação, configurando a crise de representabilidade analisada por Foucault 

                                            
14 Crary, Jonathan. Techniques of the Observer. Cambridge: Mit Press, 1990: 98. Tradução Livre. 
15 Gumbrecht. Op. cit.: 162. 
16 Crary, Jonathan. A visão que se desprende: Manet e o observador atento do fim do século 
XIX. In Charney e Schwartz, Op. cit., 2001:  81. 
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em As palavras e as coisas: “O que muda, na curva do século, e sofreu uma 

alteração irreparável foi o próprio saber como modo de ser prévio e indiviso entre 

o sujeito que conhece e o objeto de conhecimento”. 17 Como espécie de solução 

ao esfacelamento produzido por essa crise epistemológica, o século XIX passa 

a organizar a descrição dos fenômenos numa linha progressiva, evolutiva e 

vetorial. A fragmentação e a instabilidade do mundo moderno suscitam, desse 

modo, formas próprias de gerenciar o problema da percepção e do 

conhecimento: as representações são agora integradas em modelos cada vez 

mais complexos de evolução e em relatos historiográficos. Tratar-se-ia de um 

processo de modalização do tempo histórico, de uma vetorialização de seu fluxo 

numa linha progressiva e evolutiva. Não se pode mais imaginar que qualquer 

fenômeno esteja livre de mudanças, livre do vetor da irreversibilidade, da flecha 

temporal, do próprio tempo como agente absoluto de mudança. Todas as 

representações são engolfadas por essa reta evolutiva, por essa lei compulsória 

de inovação, por esse vetor que opõe o passado – espaço da experiência que 

deve ser deixado para trás, ultrapassado, negado e aperfeiçoado – ao futuro  

horizonte aberto de expectativa, lugar indefinido a ser construído, espaço de 

redenção a ser inventado pela ação presente dos homens. 

 Assim, apesar de fragmentada, a temporalidade moderna costurava-se 

em um passar de tempo evolutivo que desembocava na idéia de um futuro 

emancipador e em um ideário utópico. Esse “homem-agente”, que lutava pelo 

domínio racional da natureza, produziu relógios e esquadrinhou a temporalidade, 

sentindo a intensidade do fluir do tempo como um movimento vetorial em direção 

ao futuro. A “temporalização do tempo”, que coincide com os processos 

disciplinares e avanços tecnológicos da sociedade industrial, configura, desse 

modo, a experiência moderna de aceleração temporal. 

 A Modernidade é, talvez mais do que qualquer outra coisa, a história do 

tempo ou, como afirma Zygmunt Bauman, “o tempo em que o tempo tem uma 

história”. 18 Nos trilhos dessa temporalidade histórica, não se pode mais imaginar 

que qualquer fenômeno esteja livre de mudanças, ou seja, que esteja livre do 

                                            
17 Foucault. Op. cit.: 346. 
18 Baumam, Zigmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001:129. 
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vetor da irreversibilidade, da flecha temporal, do próprio tempo. Todas as 

representações são engolfadas por essa reta evolutiva, por essa lei compulsória 

de mudança e inovação, por esse vetor que opõe o passado – espaço da 

experiência – ao futuro – horizonte de expectativa. Segundo Koselleck, essa 

dissociação entre expectativa e experiência, posicionadas sob uma tensão 

permanente, constitui o que o autor denomina temporalização moderna do 

tempo. 19 Trata-se de tempo em movimento, mas um movimento com direção 

reta, um traçado linear de uma seta. Na mesma medida em que o espaço da 

experiência precisa sempre ser deixado para trás, ultrapassado, negado, 

aperfeiçoado, o futuro configura-se sem forma definida, como um campo vasto 

a ser plantado, um lugar de redenção, a ser instaurado pela ação dos homens. 

O presente passa, então, a ser vivido como aquele instante imperceptivelmente 

curto, sempre em movimento por impulsos convergentes de mudança, não 

sendo mais um intervalo de continuidade, gerando uma sensação de 

permanente aceleração. O presente torna-se o lugar escorregadio, mas 

estrutural, de onde o sujeito imagina um futuro diferente do passado e, 

sobretudo, de onde ele se conecta com o tempo histórico. 

 Há, nesse sentido, nítida convergência entre as análises de Foucault, de 

Gumbrecht e de Crary: os autores concordam em considerar o início do século 

XIX limiar discursivo, momento de nítida aceleração e modalização temporal. 

Evidentemente, não conseguiremos nos aprofundar em todos os aspectos que 

fizeram parte desse novo posicionamento do observador e, sobretudo, dessa 

nova concepção de visão, percepção e tempo. São extensos os discursos e as 

práticas que compõem esse deslocamento do regime clássico de visualidade 

para o regime de uma visão corporificada. Gostaríamos, porém, de destacar dois 

eixos fundamentais trabalhados nas páginas anteriores que, provavelmente, 

estiveram bastante relacionados à invenção da fotografia (tema central deste 

artigo). O primeiro estaria ligado ao fato de a percepção ter incorporado, como 

elemento fundante, a temporalidade, ou seja, de a experiência da visão ter-se 

tornado necessariamente um fluxo contínuo e incerto. O segundo é o fato de 

                                            
19 Barbosa, Marialva. Meios de comunicação, memória e tempo: a construção da “redescoberta 
do Brasil”. Texto final da pesquisa de pós-doutorado em Comunicação Social realizada no 
Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales – Laios/Centre 
National de la Recherche Scientifique, Paris, 1999: 35. 
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essa visão subjetiva, diferente daquela da época clássica, não garantir a 

apreensão do real como processo neutro e objetivo. Desaparece, assim, a bem 

equilibrada bipolaridade entre sujeito e objeto, e o mundo dos objetos deixa de 

ser “experienciado” como um mundo universalmente legível. Esses dois 

aspectos estiveram profundamente relacionados à crise de representabilidade, 

apresentada por Foucault, e à aceleração do tempo proveniente tanto dos 

processos de modernização e industrialização quanto da modalização temporal, 

configurando as possibilidades históricas para o surgimento das imagens 

maquínicas, capazes de fixar o fluxo e de revelar o “real”. 

 É exatamente no momento em que a visão humana não pode mais 

reivindicar a objetividade de um observador de primeira ordem e a não-

temporalidade da câmera obscura que emerge, em vários países europeus, uma 

intensa solicitação, explorada por diversos ramos da ciência empírica, no sentido 

de, finalmente, inventar alguma “técnica” capaz de apreender o “real”, dominar o 

incontrolável que “infectou” a relação entre mundo e representação. Aos olhos 

positivistas do projeto científico moderno, as máquinas parecem poder esquivar 

o homem das contingências de sua subjetividade, resguardá-lo da crise de 

representação. No universo científico-industrial que se desenrola na sociedade 

do século XIX, as novas tecnologias materializam os avanços da ciência como 

uma maneira de conhecer (e controlar) racionalmente a natureza. Nesse 

momento, nas palavras de Baudelaire, o povo procura apenas a verdade e 

instala-se o progresso como “domínio progressivo da matéria”. 20 Surge, então, 

a fotografia. 

 

  

                                            
20 Baudelaire. Op. cit. 
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