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EDITORIAL 

 

 A revista Studium deu um grande passo para começar a constituir uma 

equipe efetiva de trabalho, e um salto de legitimidade, com o número de registro 

ISSN e a indexação como referência na lista de periódicos na área de 

Comunicação da CAPES. 

 STUDIUM 5 chega à rede com um corpo de colaboradores ampliado: 

sangue novo compartilhando da intensa experiência de formular conteúdo nas 

veias digitais da internet. 

 Rogério Simões entra com seu olhar perspicaz na varredura e captura 

de imagens; Mariana Meloni procura os elos perdidos e dissonâncias nas 

passagens entre as páginas; Maria Lúcia Castro traz a normatização e a 

reorganização da informação, alimentando o novo mecanismo de busca (em 

construção) e os índices gerais; Daniel Roseno propõe soluções e desvenda 

possibilidades nas profundezas do espaço virtual onde mora a revista. 

 O destaque temático da presente edição orbita em torno das imagens 

documentais: 

 Marcelo Eduardo Leite analisa a obra do fotógrafo Militão Augusto de 

Azevedo e seu olhar particular sobre a sociedade paulistana entre 1862 e 1887. 

Militão elege um olhar sobre as transformações urbanas em São Paulo e deixa 

um acervo e retratos dos diferentes atores sociais do período. 

 Hélio Sôlha apresenta-nos um fragmento de sua pesquisa de mestrado, 

na qual trata das ocorrências públicas de um tipo de imagem que antecede a 

fotografia de imprensa, analisando particularmente a obra do fotógrafo Alexander 

Gardner. 

 Cássia Denise Gonçalves observa possibilidades de leitura de uma 

única imagem e nos alerta para a ilusão da representação na busca de dados 

históricos. 
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 Mauro Koury aborda as relações de luto e os rituais da dor por um ente 

querido, analisando os usos sociais das fotografias mortuárias em Recife, 

Pernambuco. 

 Em contraponto, Maryam Avelar experimenta processos artesanais e 

apresenta os resultados de sua pesquisa autoral em técnicas híbridas originais, 

desenvolvidas no curso do seu mestrado. 

 Já Régis Moreira penetra no imaginário de internos do Hospital Cândido 

Ferreira, permitindo-lhes a explicitação de personagens habitantes de seu 

inconsciente. 

 Finalizando, Beatriz Lefrève analisa uma única fotografia de Helmut 

Newton, na qual o fotógrafo aparece como personagem da imagem. No jogo de 

espelho e de olhares, com a presença de sua mulher compondo um quadro 

doméstico, explicita-se a cumplicidade imagética do casal. 

 Bem-vindos às páginas e imagens da Studium 5. 

 

Fernando de Tacca e Lygia Nery 

outono '2001 

 

 



MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO: UM OLHAR PARTICULAR SOBRE A 

SOCIEDADE PAULISTANA (1862-1887). 

Marcelo Eduardo Leite  

 

     

          

                                            
 Marcelo Eduardo Leite - mestrando em Sociologia na Unesp/Campus de Araraquara SP 
(bolsista FAPESP). 



STUDIUM 5  6 

     

           

 

O cenário 

 Na segunda metade do século XIX, a capital imperial conta com um 

crescimento dos estúdios fotográficos e, sobretudo com a grande expansão 

cafeeira; vários deles são instalados no Vale do Paraíba e na cidade de São 

Paulo. Em um momento em que os elementos da vida burguesa são difundidos 

com rapidez e uma nova força surge dos escombros da antiga ordem, as 

representações de status ganham importância diante de uma nova realidade que 

acena para a possibilidade de ascensão social. Forma-se assim uma sociedade 

"[...] em que as relações sociais estão sujeitas a freqüentes mudanças no tempo 

e no espaço; em que predomina uma variedade muito grande de critérios de 

julgamento; em que as demarcações sociais não são intransponíveis e a 

comunicação entre os grupos é uma regra [...]" (Souza,1987:123). Assim, a partir 

de 1877, principalmente após a ligação por ferrovia entre São Paulo e Rio de 

Janeiro, os novos costumes da capital imperial se difundem com maior facilidade. 

Para a população das cidades do Vale do Paraíba, e posteriormente da cidade 

de São Paulo, nota-se a necessidade de registrar a prosperidade vivida e, ao 
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mesmo tempo, é possível perceber, em diferentes regiões, a influência da moda, 

da arte e da cultura européia, sobretudo francesa. 

 

O fotógrafo 

 Miltão Augusto de Azevedo está entre os fotógrafos que mais se 

destacaram nesse momento, tendo nos deixado um rico acervo, hoje 

devidamente organizado e disposto na área de documentação do Museu 

Paulista 1.  Atuando a partir de 1862, quando da popularização das cartes de 

visite, ele é responsável por uma rica produção através da qual avaliamos, em 

detalhes, a riqueza do panorama social da cidade de São Paulo no século XIX. 

Nascido em 1840 no Rio de Janeiro (veio a falecer em 1905 em São Paulo) 

Militão inicia sua atividade fotográfica ainda na capital imperial, quando 

provavelmente trava "[...] conhecimento com os proprietários do estúdio Carneiro 

& Smith [...] ainda nos anos 50" (Kossoy,1978:17). Tendo desenvolvido 

paralelamente as atividades de ator e de fotógrafo, Militão atuou na Companhia 

Joaquim Heleodoro (1858-1860), mas foi a vinda da Companhia Dramática 

Nacional, onde trabalhou entre 1860-1862, que o levou a se mudar para a capital 

paulista, quando esta "[...]se estabelecia na cidade para uma temporada e da 

qual Militão participava como ator" (Carvalho e Lima, 1998:111). Em 1869, faz 

parte da companhia João Caetano (Grangeiro,1993:149). 

 A experiência no teatro tem influência decisiva no modo de Militão 

fotografar. Enquanto outros fotógrafos dedicam-se prioritariamente aos retratos, 

o grande mercado da época, notamos que ele exerce uma liberdade criativa ao 

eleger a paisagem urbana como objeto de seus registros. Essas fotos que não 

tinham um fim mercadológico, já que as fotografias de paisagens com fim 

comercial se expandem apenas no final do século XIX, e mais efetivamente no 

início do século XX, com o advento dos cartões postais. Nota-se, assim, como 

característica fundamental do seu trabalho, sobretudo nas paisagens de 1862, o 

que Lima e Carvalho chamam de o olhar de um "[...] visitante aprendiz de 

                                            
1 A coleção “Militão Augusto de Azevedo” é formada por um acervo de mais de 12.000 fotos; em 
1996 esse material foi adquirido dos herdeiros do fotógrafo pela Fundação Roberto Marinho e 
pela Rede Globo e depois foi doado ao Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 



STUDIUM 5  8 

fotografia e não de um profissional contratado por uma instituição ou empresa" 

(Lima e Carvalho, 1998:111). 

 As fotos tiradas em 1862 foram usadas posteriormente num dos mais 

importantes documentos existentes a respeito da cidade de São Paulo no século 

XIX, o Álbum comparativo de vistas da cidade de São Paulo. Fruto do 

reaproveitamento de paisagens urbanas que não foram vendidas pelos ateliês 

de Carneiro & Gaspar e Photographya Americana, bem como de devoluções de 

fotos enviadas a outros ateliês instalados em outras capitais do país, o Álbum 

comparativo de vistas da cidade de São Paulo confronta registros fotográficos 

tirados entre 1862 e 1887 que mostram várias localidades da cidade e suas 

transformações urbanas. Para Lima, o Álbum comparativo "[...] pode ser 

considerado um exemplo da percepção do discurso baseado na idéia de 

progresso que iria justificar as intervenções urbanísticas na cidade nos anos 

subseqüentes" (Lima, 1991:68). 

 Paralelamente às paisagens urbanas, já a serviço do ateliê Carneiro & 

Gaspar, Militão é responsável por milhares de retratos. Segundo Kossoy, os 

retratos de Militão "[...] denotam a visão crítica de um fotógrafo que vai além do 

simples ato repetitivo de operador da câmera, ao retratar os mais diferentes tipos 

humanos de uma sociedade em formação e constituem um documentário único 

da paisagem urbana de São Paulo da época"(Kossoy,1978:12). Sobre os 

retratos, o autor considera, ainda, que estes "gravaram democraticamente os 

tipos dos diferentes estratos sociais"(Kossoy, 1980: 51), fornecendo "um farto 

arquivo visual de tipos da época [...]" (Kossoy,1978: 08). 

 Fruto da atividade profissional fotográfica mais popular e mais rentável no 

século XIX, estes retratos chamam a atenção pelo fato de, em muitos casos, os 

retratados serem registrados com sua indumentária habitual e em poses que 

denotam maneiras cotidianas. Militão registra os mais diferentes tipos sociais, 

num período em que a fotografia, e sobretudo as cartes de visite, ainda estão a 

serviço da construção simbólica e da afirmação social dos segmentos 

emergentes, no campo e nas cidades. Isto é: podemos considerá-lo um fotógrafo 

diferenciado no tocante ao uso da carte de visite, já que retrata inúmeros 
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personagens comuns da urbe paulistana, como escravos, estudantes, padres, 

soldados, músicos, atores, colonos, políticos, entre outros. 

 

O ateliê 

 Estudos recentes apontam que o Photographia Americana, criado em 

1875 por Militão, tinha uma clientela mais popular que a clientela dos demais 

estúdios instalados em São Paulo nesse período. Segundo Lima, o preço 

cobrado pelas fotos era um dos mais baratos de São Paulo: "uma dúzia de 

retratos era vendida no Photographia Americana por 5$000, o equivalente a duas 

camisas para homem ou cinco passagens para a Penha". 2 A própria localização 

do ateliê de Militão, defronte à "[...] Igreja do Rosário, freqüentada pela 

população negra [...] na então rua da Imperatriz, 58" (Carvalho e Lima, 

1998:116), talvez explique a grande quantidade de negros fotografados, bem 

como a forma em que estes aparecem nas fotos, não como escravos, mas como 

cidadãos da cidade de São Paulo. Inúmeras cartes de visite mostram ainda 

artistas de teatro e coristas, retratados, de modo geral, quando da passagem por 

São Paulo para as apresentações. 

 Descontente com o desempenho do seu estabelecimento, Militão coloca-

o à venda no ano de 1884, alegando, como mostra sua correspondência com 

amigos, a falta de "[...] um profissional retocador, além de um gerenciamento 

melhor - coisa que seu gênio acanhado atrapalhava" (Grangeiro, 1993:158-9). 

Em outras cartas, Militão salienta que "[...] lhe falta um sócio que compense sua 

timidez, alguém que lhe ajude a 'tocar' o negócio" (Grangeiro, 1993: 159). 

Enfrentando sérios problemas comerciais, acaba por liquidar o Photographia 

Americana  "[...] quando em outubro de 1885 enviou ao procurador da Câmara 

Municipal e ao coletor de Rendas Gerais o aviso de que estaria fechando [...]" 

seu estabelecimento, após 10 anos de atividade (Grangeiro,1993:163). Após o 

leilão dos equipamentos e móveis de seu ateliê, parte para a Europa. 

                                            
2 Anúncio do ateliê Photographia Americana publicado no jornal Correio Paulistano de 21 de abril 
de 1876, apud Solange Ferraz de LIMA (1991), op. cit.,  p. 75. 
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 É interessante observar que é após essa viagem que ele tem a idéia de 

produzir o Álbum comparativo, possivelmente influenciado pela febre das vistas 

urbanas e dos álbuns mostrando as cidades européias. Ao vender o Álbum 

comparativo, segundo ele sua obra prima, Militão de Azevedo, em carta a seu 

amigo Portilho, diz: "[...] como Verdi despedindo-se da música escreveu seu 

Otello, eu quis despedir-me da photographia fazendo o meu" (Grangeiro, 

1993:164). 
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A FOTOGRAFIA MORTUÁRIA NA CIDADE DO RECIFE, PERNAMBUCO: 

INDICADORES DE UM IMAGINÁRIO URBANO SOBRE FOTOGRAFIA E 

MORTE NOS FINAIS DA DÉCADA DE 1990. 

Mauro Guilherme Pinheiro Koury  

 

 Este trabalho busca compreender as atitudes no Brasil contemporâneo da 

sociabilidade urbana em relação ao luto e aos rituais da dor de quem perde um 

ente querido, especificamente, levantar algumas questões sobre o uso da 

fotografia mortuária na cidade do Recife, Pernambuco, ou sobre sua existência 

nos álbuns de família locais. O universo é formado por um conjunto de sessenta 

e nove informantes, recifences, ou moradores da cidade1, entrevistados entre os 

anos de 1995 e 1997. 

 Uma breve caracterização desses informantes se faz necessária para 

uma compreensão melhor de suas respostas à questão da fotografia mortuária 

de cunho privado. 

 Dos sessenta e nove entrevistados, 62,32% eram do sexo feminino, 

contra 37,68% do sexo masculino. A escolaridade de 17,39% chegava ao 

primeiro grau completo, 39,13% ao segundo grau completo e 43,48% dos 

respondentes ao superior completo. Como se pode ver, os indivíduos que 

optaram por responder à pesquisa possuem em sua maioria uma educação 

formal acima da média brasileira, sendo especificamente pertencentes às 

classes médias e altas.  

 Quanto à renda, 57,97% estão situados na faixa de 06 a 20 sm, 14,49% 

acima de 21 sm e 27,54% na faixa de 01 a 05 sm. O que confirma a opinião 

acima atribuída quanto à inserção dos entrevistados da cidade do Recife nas 

classes médias e altas. As profissões são as mais variadas, de aposentado, dona 

                                            
 Professor do Programa de Pós Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. 
Coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Imagem, GREI, e do Grupo de 
Estudo e Pesquisa em Sociologia da Emoção, GREM, na mesma universidade. 
1 Faz parte de uma pesquisa maior sobre Luto e Sociedade no Brasil, na qual foram entrevistados 
1304 informantes nas vinte e sete capitais de estados do Brasil, entre os anos de 1994 e 1999. 
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de casa a estudante. De empresário, comerciante e profissional liberal e 

professor, a militar, de trabalhador de nível médio e trabalhador manual a 

desempregado. 

 Dos informantes, 92,75% freqüentam religião, contra 7,25% que afirmam 

não possuir qualquer tipo de religião. Dos que aceitam alguma forma de 

religiosidade, 62,32% são católicos, 21,74% evangélicos e 8,70% de outras 

religiões (espiritismo, religiões afro-brasileiras, religiões orientais, e outras) 

 Perguntados se possuem o hábito de fotografar os seus mortos, 84,06% 

afirmaram que não, contra 15,94% que disseram ter o costume da fotografia 

mortuária. É interessante notar que todos os evangélicos afirmaram não possuir 

o hábito, muitos deles tendo afirmado a diabolização presente no costume, 

sendo condenado pela Igreja como um apego a práticas mundanas que pecam 

sobretudo por condenar o morto ao inferno e os que o praticam de nunca 

poderem aspirar à salvação. 

 São sobretudo os católicos que atestam a afirmação do uso da prática da 

fotografia de seus entes queridos mortos. A fotografia mortuária parece significar 

para alguns uma forma de retenção da face da boa morte, costume medieval 

que buscava diagnosticar através da face do morto se ele chegaria em paz no 

céu, e se tinha cumprido todos os compromissos terrenos antes da hora do 

trespasse, segundo o historiador francês Phillipe Ariès, que estudou as atitudes 

do homem ocidental perante a morte. 

 Os informantes que afirmaram não fotografar, quando perguntados sobre 

o porque de não fotografarem seus mortos, responderam que a religião não 

permite (5,80%) ou que a fotografia mortuária era um desrespeito ao morto 

(15,94% das respostas). Neste tipo de informação, a religião, enquanto uma 

instância desindividualizadora, ou seja, superior ao indivíduo, parece atuar como 

o principal centro de referência e informação do sujeito com relação à fotografia 

mortuária. O desrespeito ao morto parece estar relacionado com a 

dessacralização da morte nele representada, com os malefícios para o bem estar 

celeste dele e para a salvação e possível intermediação do morto com o além 

para com os que ficaram. O não uso da fotografia mortuária está preso assim às 
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amarras de uma atitude relacional, em que a religião tece as redes e dirige os 

seus nós para assegurar a configuração final. 

 Interessante, porém, é a verificação de que 31,88% dos entrevistados 

preferem lembrar a pessoa viva. Acreditam que a lembrança do morto quando 

em vida ameniza a solidão e torna possível uma evocação sentimental do que 

se foi pelos que ficam. A fotografia mortuária, por sua vez, parece prolongar a 

dor e é vista como uma atitude mórbida, por fixar a morte como elemento de 

recordação. 

 É o que parecem pensar também os 7,25% dos recifences que 

informaram, explicitamente, que não utilizam esse costume para evitar 

recordações da dor. E mesmo os 4,35% que informaram ter pavor só em pensar 

na fotografia mortuária. 

 Para estas três categorias, a morte deve ser esquecida, se não se pode 

ainda domá-la e vencê-la. As atitudes do registro do corpo morto amado é 

sentida como mórbidas, e  são olhadas com desdém, seja interpretando-as como 

ingênuas e ligadas ao passado, e como tal não civilizadas, na formulação 

conceitual proposta por Norbert Elias em diversos trabalhos, seja psicologizando 

e explicando-as como fixação mórbida à morte e, como tal, como atitude doentia 

que deve ser tratada por especialistas. 

 Outros informantes, entretanto, indicaram falta de interesse (18,84%) para 

a prática do hábito de fotografar seus mortos. Essa atitude revela uma 

indiferença manifesta existente quanto às relações dos sujeitos em cena no 

social. O tanto faz parece propor a existência de uma diversidade de atitudes 

onde cada qual faz o que quer, por outro lado, parece mais uma indisponibilidade 

e ao mesmo tempo uma carência em relação ao trato com o outro da ação. 

Parece revelar uma ambigüidade de atitude que evidencia a fragmentação de 

sentimentos coletivos e a desagregação do sujeito individual, em sua dor, do 

social. Que parece condenar o trabalho de luto a realizar-se unicamente como 

desilusão do mundo. 

 Os entrevistados que informaram ter o costume de fotografar os seus 

mortos, por outro lado, representam 15,94% dos entrevistados recifences. As 
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suas respostas situaram o costume como tradição (5,80%) e como uma espécie 

de última lembrança do ente querido que se foi (10,14%). 

 As respostas relacionadas à tradição indicam, por sua vez, a manutenção 

de um hábito familiar, vindo dos antepassados e conservado pelos avós e pelos 

pais. Muitos dos que indicaram o seu uso têm tradições recentes no urbano e 

conservam uma estrutura familiar cuja rede é importante para definição da 

configuração da pessoa no seu interior, e daí para o social. 

 Outros, pelo contrário, imputam a tal prática a busca de obtenção de um 

registro que seja a última lembrança do parente morto. Neste caso, não parece 

ser apenas a face da morte retratada, mas o processo do morrer. Muitos 

informam ao lado do questionário possuírem o registro fotográfico dos últimos 

momentos em vida de alguns dos seus entes queridos até a despedida final, 

quando o caixão é depositado na cova ou na caixa funerária. 

 É interessante notar aqui que na cidade do Recife ainda hoje existe, junto 

aos cemitérios mais populares e nas centrais de velórios, fotógrafos profissionais 

que se oferecem aos familiares para o registro final do morto enquanto velado, 

ou no cortejo até a última morada. Conversando com alguns deles, revelaram 

sobreviver basicamente desse tipo de registro, cobrando em média R$ 5,00 

(cinco reais) por cada foto revelada.  

 Essas fotografias não servem apenas para rememorar a morte do ente 

que se foi entre os que estavam próximos na hora dos momentos finais de vida 

e na morte, mas também, e principalmente, para ser enviadas para aqueles 

parentes, próximos ou amigos, que não puderam assistir aos momentos finais 

do ente amado. A troca de fotografias mortuárias tem o sentido, aqui, ao que 

parece, de assegurar aos que não puderam acompanhar o desfecho da morte 

de um parente, a sua morte. Como uma forma de, ao comprovar, poder exercitar 

o trabalho de luto em sua integridade. 

 A posse, mesmo que visual, do corpo morto, parece, aqui, configurar uma 

prática de consubstanciação da morte, permitindo uma introjeção do morto de 

uma forma inteira, por assegurar-se do seu morrer, ao mesmo tempo que parece 
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evocar o reforçamento de redes familiares como manutenção e estabilidade dos 

indivíduos que a ela pertencem, inclusive nos momentos de dor. 

 As atitudes perante a morte e o morrer na cidade do Recife, apesar de 

conservarem traços de uma rede tradicional que busca manter os rituais ligados 

à morte sob controle de instâncias desindividualizantes, como a religião e a 

família, parecem passar por um processo ambivalente de atitudes que vão desde 

a aparente indiferença aos rituais tradicionais e à própria morte até a indicação 

de expressões intensas de sentimento nos processos dolorosos como uma 

inadequação, ou como um apego mórbido ao que se foi.  

 Recife, segundo dados da pesquisa, encontra-se no interior de um 

processo mais geral de individualização das relações sociais na sociabilidade 

contemporânea brasileira, comum a todas as vinte e sete capitais de estado 

pesquisadas. A fotografia mortuária parece passar por um processo de declínio 

na sua publicização, pelos que a praticam, correspondendo a apenas 15,84% 

dos respondentes. Mas, a existência de profissionais fotógrafos ainda realizando 

suas atividades através do retrato mortuário, e o registro pelos próprios familiares 

de seus mortos, não apenas na morte, mas no processo de morrer, mostram que 

a prática ainda parece permanecer viva entre os homens comuns, apesar de sua 

atual suspeição social. 

 A pesquisa ainda está em processo. Seriam bem-vindas sugestões e 

informações sobre fotografias mortuárias e seu uso, em Pernambuco e no Brasil, 

desde o advento da fotografia, em 1850, até os dias de hoje. Podem ser enviadas 

para o endereço: koury@netpe.com.br. 

 



OLHAR E DOCUMENTO: BREVES OBSERVAÇÕES SOBRE AS 

FOTOGRAFIAS DE ALEXANDER GARDNER 

Hélio Sôlha 

 

 O presente artigo, extraído com pequenas modificações de minha 

dissertação de mestrado (SÔLHA, 1998), busca tratar das “visões” e “olhares” 

que fotógrafos constróem sobre ocorrências públicas, nos primórdios da 

incorporação da fotografia pela imprensa, antes do jornalismo (particularmente 

o visual) se transformar em apenas mais um dos media em que estamos 

imersos. O caso particular, mas fortemente representativo, aqui abordado será 

o do fotógrafo novecentista Alexander Gardner e o constante embate de seu 

olhar com as visões oficiais. 

 Gisèle Freund, ao comentar as notícias veiculadas pela imprensa da 

época da apresentação pública do daguerreótipo, chama a atenção para as 

multidões que correm para as ruas de Paris, carregadas de instrumentos e 

acessórios, numa verdadeira “febre de experimentação” (FREUND, 1976:29). 

Trazendo as marcas de sua origem, a fotografia imediatamente impõe uma dupla 

e permanente característica: possuir simultaneamente um valor estético e 

documental (KOSSOY, 1989:32). O mundo começa a ser conhecido através da 

capacidade virtualizadora da imagem tecnicamente produzida. Paulatinamente 

o cidadão comum toma contato com olhares lançados por outrem sobre as 

pirâmides egípcias, os hábitos africanos ou os habitantes do, ainda, Novo 

Mundo. A ânsia documentadora busca cumprir sua função tanto no diálogo com 

seus contemporâneos, quanto em suas responsabilidades para com o futuro, 

registrando e perpetuando fragmentos dos acontecimentos infalivelmente em 

desaparecimento. 

 As “cartes-de-visite”, o cartão postal e a imprensa ilustrada com 

fotografias instalam-se com razoável rapidez no cotidiano das pessoas, 

apontando para as diversas demandas de uso da fotografia. Da documentação 

da Guerra da Criméia - primeiras fotografias feitas de uma guerra - realizada por 
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Roger Fenton (1819-69), às tomadas familiares propiciadas pelas “ratoeiras” da 

Kodak no final do século, o caráter documental, descritivo e artístico da fotografia 

é revelado em toda a sua gama. Sem exceção, do registro científico ao projeto 

estético, da documentação sociológica e histórica à divulgação turística, da 

constatação jornalística à luta política, o uso da imagem técnica esteve sempre 

notavelmente assinalado pelo realismo de sua aparência. 

 À veracidade naturalista da fotografia correspondiam os anseios de ter 

cristalizadas impressões e olhares daquilo que se tinha como fugidio, 

passageiro. O imaginário moderno, marcado pela realização plena de suas 

próprias verdades, ganha, enfim, sua dupla materialidade: a de se tornar visível, 

extensível, e a de poder se legitimar pelo próprio desenvolvimento técnico da 

fotografia. 

 Projetos de documentação não faltaram. Susan Sontag (1981:87) registra 

a publicação de Excursions Daguerriennes: Vues et monuments les plus 

remarquables du globe em 1841. Mathew Brady (1826-96) e Alexander Gardner 

(1821-82), ao contrário de Roger Fenton, que tivera seu empreendimento 

financiado sob a condição de não mostrar o lado repulsivo da guerra, 

documentaram, com crueza e sensibilidade, a Guerra de Secessão nos EUA. Na 

busca de objetividade, produziram, pela primeira vez, um olhar público para o 

horrores da guerra, destituídos, pela fotografia, de qualquer nobreza ou 

heroísmo. 

 A propósito das coberturas de guerra realizadas por Brady e Fenton, 

Freund esclarece: 

"Las imagenes de Fenton, censuradas de antemano, dan una visión de 
la guerra como si se tratara de una jira campestre; en cambio las de 
Brandy y sus colaboradores, entre quienes figuran Thimothy O'Sulllivan 
y Alexander Gardner, dan por vez primera una idea muy concreta de 
su horror. Las fotografias que obtienen de tierras quemadas, casas 
incendiadas, familias hundidas y abundancia de muertos responden a 
un afán de objetividade que se confiere a esos documentos un valor 
excepcional, sobre todo si recordarmos que la técnica rudimentaria de 
la daguerreotipia (los aparatos pesan kilos, la preparación de las placas 
y el período de pose son largos) no facilitaba su trabajo. 

Sin embargo, la venta de las fotografias no respondió en absoluto a las 
esperanzas de Brandy, que perdió toda su fortuna en essa aventura. 
Finalmente tuvo que ceder esas fotos a su principal acreedor, la firma 
de productos fotográficos que le había suministrado el material. Esta 
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imprimió y publicó esas fotos durante varios años, pero Brandy se 

habia arruinado" (Freund, 1976: 97). 

 

Figura 1. Thimothy O'Sullivan. "A Colheita da Morte", Gettysburg, 1868. 

 Brady, Gardner e O'Sullivan fotografaram com o compromisso duplo e 

pioneiro de utilizar-se da imprensa para permitir que um número muito grande 

de pessoas pudesse ver o que de fato ocorria nos campos de batalha; ao mesmo 

tempo, suas fotografias documentavam, com cruel clareza e objetividade, suas 

opiniões sobre a guerra. Documentavam objetivamente, mas reconhecendo a 

objetividade dentro dos limites dos seus próprios pontos de vista, seus olhares 

de fotógrafos. 

 O projeto Brady, mesmo com o fracasso financeiro, antecipava-se, em 

muito, à utilização das imagens nos Meios de Comunicação de Massa. Mesmo 

assim, análogo confronto entre a produção de fotografia e os dominantes 

interesses de Estado os EUA só tornariam a ver na guerra do Vietnã. 

 Se Gardner não fez concessões quanto ao seu olhar sobre os fatos, 

também não permitiu que a importância desses fatos se impusesse sobre o seu 

senso estético. Suas fotografias parecem querer demonstrar todo o tempo que 

a eloqüência da imagem se constrói sobre as formas como o fotógrafo a constitui: 

enquadramento, controle da luz, organização das formas e volumes, todo um 

cuidadoso trabalho para que a fotografia expresse as intenções e sentimentos 

do fotógrafo. Uma rápida passagem por uma de suas mais importantes 
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fotografias, comparada com outra sobre o mesmo tema, pode esclarecer um 

pouco mais sobre o comportamento deste profissional. 

 Lewis Payne, condenado à morte pela participação na conspiração que 

resultou no assassinato do presidente Lincoln, aparece aqui em dois momentos: 

na Figura 3 o fotógrafo, contratado pelo governo, mostra o “assassino frio”, 

recém capturado, de semblante duro, obscurecido pelo chapéu. Já Gardner, na 

Figura 2, apresenta um jovem rapaz amedrontado pela frieza da prisão e pela 

morte inexorável. 

      

Figura 2. Alexander Gardner. "Lewis 

Payne", 1865. 

Figura 3. Fotógrafo desconhecido. Lewis 

Payne, na prisão, 1865. 

 Na fotografia oficial, a única preocupação é com o enquadramento 

centralizado da imagem de Payne. O soldado que guarda o prisioneiro aparece 

cortado ao meio, quase fora do quadro, dando a impressão de um total desleixo, 

mas que, ao mesmo tempo, reforça a idéia do “instantâneo”, de fotografia sem 

qualquer preparação ou pose. O cenário da prisão é retirado da imagem pelo 

uso de lonas, neutralizando o contexto da cena. 

 Na fotografia de Gardner, ao contrário, a cuidadosa elaboração, que 

reveste a fotografia, demonstra um olhar quase solidário à tragédia que vai 

marcar o final da vida de Payne, apesar da comoção da opinião pública, que já 
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o havia condenado. Um enquadramento cuidadoso, marcado por dois grandes 

volumes (a figura humana, à esquerda, e parede da cela, à direita), o cuidadoso 

tratamento das luzes e do foco, alterando a percepção dos planos, deixando a 

figura de Payne como que envolvida pela rudeza da parede da prisão, todos os 

elementos da imagem induzem a um sentimento de compaixão pelo condenado. 

Gardner não se deixa envolver pela revolta do momento e, munido de sua 

experiência e conhecimento na fotografia, argumenta pela vida. 

 As fotografias Brady e sua equipe não apenas apontaram para a 

desumanidade da guerra, ou os horrores frente à morte de jovens impelidos ao 

assassinato por duvidosas motivações políticas. Ao contrário, argüiram 

consciências, expressaram pontos de vista e ousaram discordar e não fazer coro 

ao senso comum ou aos interesses poderosos; mais além, servem ainda como 

legado do testemunho daqueles olhares, permitindo-nos hoje enxergar aqueles 

eventos de forma muito mais próxima à complexidade que certamente os 

compôs. Esta posição impôs o seu custo aos fotógrafos, mas contribuiu para 

alterar radicalmente o sentido do uso da fotografia documental. 
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Galeria 

 

Fenton 

         

         

Fenton, Roger English (1819-1869) 
TITLE ON OBJECT: Lieu.t Gen.l Sir J.L. Pennefather 

& Staff 
1855 

salted paper print 
13.5 x 19.8 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
81:1233:0001 

Fenton, Roger English (1819-1869) 
TITLE ON OBJECT: Lieu.t Gen.l Sir 

W.J. Codrington K.C.B. 
1855 

salted paper print 
16.5 x 15.0 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
GEH NEG: 7962 

81:1234:0001 

Fenton, Roger English (1819-1869) 
TITLE ON OBJECT: Lieu.t Colonel 

Prince Edward of Saxe Weimar 
1855 / print 1856 
salted paper print 
18.8 x 15.5 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
GEH NEG: 35733 

81:1234:0002 

Fenton, Roger English (1819-1869) 
TITLE ON OBJECT: General Bosquet 

1855 
salted paper print 
18.8 x 15.1 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
GEH NEG: 7928 

81:1234:0003 
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Fenton, Roger English (1819-1869) 
TITLE ON OBJECT: Officers on the Staff of 

Lieu.t Gen.l Sir Richard England 
1855 / print 1856 
salted paper print 
13.8 x 14.6 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
81:1234:0004 

Fenton, Roger English (1819-1869) 
TITLE ON OBJECT: Lt. Gen.l Sir 

George Brown, G.C.B. 
1855 

salted paper print 
17.5 x 13.6 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
81:1234:0005 

Fenton, Roger English (1819-
1869) 

TITLE ON OBJECT: Lieu.t Col.l 
Brownrigg, C.B. & the Russian 

Boys 
1855 / print 1856 
salted paper print 
16.7 x 15.5 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
GEH NEG: 17509 

81:1234:0006 

Fenton, Roger English (1819-
1869) 

TITLE ON OBJECT: Lieu.t 
Gen.l The Hon.ble Sir J.Y. 

Scarlett, K.C.B. 
1855 / print 1856 
salted paper print 
18.7 x 16.1 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
81:1234:0007 

Fenton, Roger English 
(1819-1869) 

TITLE ON OBJECT: Lieu.t 
Gen.l Sir J.L. Pennefather, 

K.C.B. 
1855 / print 1856 
salted paper print 
19.8 x 15.9 cm. 

Gift of Alden Scott Boyer 
GEH NEG: 35735 

81:1234:0008 
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Gardner 

      

      

Confederate dead on the east side of the 
Hagerstown Pike near the hill where the 
Visitor Center is located today, with the 

photographer looking toward the Dunker 
Church. (Gardner photo #552) 

Confederate dead gathered for burial. Photo 
taken September 19, 1862. (Gardner photo 

#557) 

Confederate dead along Hagerstown Pike, 
with the photo taken from the west side of the 

Pike, looking southeast. Photo taken 
September 19, 1862. 

Confederate dead along the west side of 
Hagerstown Pike. Photo taken about 500 

yards north of Dunker Church, looking 
north, on September 19, 1862. The dirt lane 

on the left is not Hagerstown Pike, but a 
path on Miller's Farm. Hagerstown Pike is 
on the far side of the post-and-rail fence. 

(Gardner photo #560) 
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Confederate dead at Bloody Lane, 
looking northeast from the south bank. 
The group of Union soldiers looking on 

were likely members of the 130th 
Pennsylvania, who were assigned burial 

detail on the 19th. Photo taken 
September 19, 1862. (Gardner photo 

#565) 

Confederate dead at Bloody Lane, from the 
north bank looking southeast with Henry Piper's 

cornfield in the background. Photo taken 
September 19, 1862. Today the stone tower 

stands at the far end of this lane. (Gardner photo 
#563) 

Photo taken of Bloody Lane after the war, 
looking east down the lane. The Union 

army had attacked across the field to the 
left 

Photo taken September 21, 1862, at 
Burnside Bridge, with the photographer's 

horse and photo-studio wagon parked near 
the east end of the bridge. (Gardner photo 

#600) 

President Lincoln visits General McClellan at McClellan's headquarters 
on October 4, 1862. Visible on the ground at the lower left is one of 39 

captured Confederate battle flags. (Gardner photo #602) 
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PROCESSOS ARTESANAIS DE MANIPULAÇÃO DA FOTOGRAFIA  

Maryam Avelar Martins 

 

 "Para o artista a obra é ao mesmo tempo um processo de formação e um 

processo no sentido de processamento, de formação de significado. A obra 

interpela os seus sentidos enquanto está às voltas com ela. Ela é um elemento 

ativo na elaboração ou no deslocamento de significado’’. 

 Esta frase da professora Sandra Rey, da Universidade do RS, em seu 

artigo “Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em 

poéticas visuais”, escrito em 1996, resume a principal intenção da minha 

pesquisa de mestrado. 

 Eu me propus a realizar um trabalho plástico com as técnicas e linguagens 

da fotografia, do desenho e da pintura. Trabalho este de caráter experimental, 

através do qual pude fazer um levantamento de questões e práticas relacionadas 

à pesquisa em artes. 

 Encontra respaldo na poética, que se propõe como uma filosofia da 

criação, abrangendo o relato dos meios, procedimentos e técnicas lançadas pelo 

artista-pesquisador na realização de sua obra, assim como na manipulação de 

conceitos e no estudo das implicações teóricas. 

 

Questões relativas ao conceito 

 Todo meu trabalho plástico apresenta uma relação com o referente. 

 Nele a imagem-foto torna-se inseparável de sua experiência referencial, 

do ato que funda sua realidade primordial além de uma afirmação de existência. 

Phillipe Dubois, no livro “O ato fotográfico e outros ensaios”, de 1997, interroga 

                                            
 Parte prática da dissertação de mestrado de Maryam Avelar Martins, Programa de Pós 
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a fotografia, sem pretender analisá-la em sua realidade empírica das mensagens 

visuais designadas por este nome e obtidas pelo processo óptico-químico que 

se conhece, e sim atingi-la no sentido de um dispositivo teórico, o fotográfico, 

mas numa apreensão mais ampla do que quando se fala do poético em relação 

à poesia. 

 Segundo ele: ‘‘Aqui vai se tratar de conceber esse fotográfico como uma 

categoria que não é tanto estética, semiótica ou histórica quando de imediato e 

fundamentalmente epistêmica, uma verdadeira categoria de pensamento, 

absolutamente singular e que introduz a uma relação específica com os signos, 

o tempo, o espaço, o real, o sujeito, o ser e o fazer.’’ 

 

Questões sobre a poética e o processo criativo 

 “Fotografia é o ato de gravar imagens sobre uma superfície suporte, pela 

ação da luz. A definição serve tanto para a fotografia de hoje quanto para a 

fotografia de um passado mais que secular, no qual o universo fotográfico, 

parece-me, era bem mais diverso, versátil, e rico do que a estereotipada e 

apressada prática fotográfica de hoje.” 
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 Na série de imagens 1 a 10 descobri um procedimento técnico que me 

conduziu para a realização das demais. A idéia que me norteou foi a realização 

de fotografias a partir de uma série de desenhos que realizei com modelo vivo. 

Estes desenhos foram feitos em papel craft, de tamanho bem grande. 

 Fotografei-os e consegui o que desejava, as linhas dos desenhos, pés e 

corpos na fotografia em preto e branco. Em seguida, realizei uma pintura sobre 

esta imagem, com tinta acrílica em tom de sépia e branco. 

 Em algumas áreas a pintura é bem densa e esconde a fotografia, em 

outras é bem transparente e permite que a fotografia apareça. 

 O procedimento que descobri aqui, que não tinha realizado anteriormente, 

consiste em colocar as fotos em uma bacia com água, e limpar algumas áreas 

através da lavagem das imagens. 

 Na Imagem 1, depois de seca, eu passei uma lixa fina, de parede, para 

que adquirisse este aspecto que apresenta na área em sépia. Para mim, a 
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imagem fotográfica ia surgindo, é como se eu a descobrisse por baixo da tinta, 

como se ela se revelasse para mim. 

 Na Imagem 4, por baixo da tinta existem as linhas do desenho e o suporte 

da fotografia. 

 Para Aquilino Ribeiro, no Dicionário Eletrônico Aurélio: 

Palimpsesto [do gr. palímpsestos, 'raspado novamente', pelo lat. 
palimpsestu.].S.m. 1. Antigo material de escrita, principalmente o 
pergaminho, usado, em razão de sua escassez ou alto preço, duas ou 
três vezes, mediante raspagem do texto anterior. 2. Manuscrito sob 
cujo texto se descobre (em alguns casos a olho desarmado, mas na 
maioria das vezes recorrendo a técnicas especiais, a princípio por 
processo químico, que arruinava o material, e depois por meio da 
fotografia, com o emprego de raios infravermelho, raios ultravioleta ou 
luz fluorescente) a escrita ou escritas anteriores: 

 "Inutilizei um caderno de papel almaço, e o primeiro rascunho, à força de 

rasuras, emendas, ... chamadas, interversões, acabou por ser para mim próprio 

o mais impenetrável palimpsesto". 

 Encontrei aqui a poética das imagens, elas são para mim como 

palimpsestos. Nelas, posso perceber textos anteriores, que vão surgindo quando 

raspados ou limpos com um pano. 
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 Nas imagens de 11 a 15, realizei a fotografia de algumas tatuagens que 

foram posteriormente pintadas com tinta acrílica. 

      

          

 As imagens 16 a 22 foram realizadas com os procedimentos fotográficos 

chamados hoje de processos fotográficos alternativos. Tais procedimentos 

referem-se a uma prática mais que centenária, histórica, a qual, nos dias de hoje, 

permite ao fotógrafo desprender-se dos estatutos usuais de registro de uma 

imagem através da luz para estabelecer um outro, mais adequado às suas 

necessidades expressivas. 

 O papel recebe uma solução fotossensibilizadora e precisa ser exposto à 

luz para que a imagem se revele a partir de um negativo grande, feito no filme 

Kodalit. 

 A imagem 16 foi feita com o processo Van Dyck Brown. Nele, a solução 

sensibilizadora foi aplicada sobre uma superfície suporte seca, exposta à luz em 

contato com o negativo, revelada, interrompida e fixada. O resultado final que se 

obtém é uma imagem em tons marrons-escuros. 
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 Estas técnicas são trabalhadas em diferentes papéis, como o Canson, o 

Fabriano e papéis artesanais, com a intenção de explorar a materialidade de 

cada um deles. 

       

         

    

 Para concluir, na última série, de 23 a 30, utilizei a impressão da 

xilogravura sobre o suporte marrom do vandyck brown e as imagens foram 

posteriormente pintadas. 



O NOME DAS COISAS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEITURA 

DE FOTOGRAFIAS 

Cássia Denise Gonçalves  

 

Nomes se dão às coisas 

Nomes se dão 

Nomes se dão às pessoas 

Nomes se dão 

Nomes se dão aos deuses 

na imensidão do céu 

Nomes se dão aos barquinhos 

na imensidão do mar 

Nomes se dão às doenças 

na imensidão da dor 

Nomes se dão às crianças 

na imensidão do amor 

you and me* 

*Trecho da música Nome das coisas, de André Abujamra 

                                            
 Responsável pela Área de Documentação Iconográfica do Centro de Memória-UNICAMP e 
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 Sobre a leitura de fotografias, iniciaremos pela boa e velha questão: Existe 

a verdade fotográfica? Enquanto representação simbólica, o quanto podemos 

confiar no real da fotografia como forma de apreensão do mundo? 

 Tal questão, debatida quase que exclusivamente no campo da semiótica, 

é central para aqueles que trabalham com a fotografia do ponto de vista da 

informação que vai ser tratada e transformada em conhecimento. 

 As possibilidades de manipulação antes e depois da realização do 

registro, como o arranjo da cena a ser fotografada e a trucagem feita no 

laboratório, forjando assim o real segundo interesses específicos, bem como a 

visão de mundo do fotógrafo levando à construção de um sentido, são pontos 

sempre levantados com relação à objetividade da imagem fotográfica. O 

historiador Peter Burke, frente ao descompasso entre a heurística do documento 

textual e a do documento fotográfico, continua apontando a necessidade de 

técnicas de “crítica à fonte” (BURKE, 2001, p.13) para o estabelecimento de uma 

diplomática para a fotografia (BURKE, 1992, p.31). 

 Por outro lado, se nos voltarmos para o leitor, temos que ter em conta que 

"a recepção das imagens depende essencialmente de nosso conhecimento do 

mundo, sempre individual, diferente de uma pessoa para outra, e não possuindo 

traços de codificação" (SCHAEFFER, 1996, p.98). 

 Contudo, estamos considerando o processo de recepção como o ato de 

‘nomear coisas’. E para nomear coisas, antes de mais nada, é preciso 

reconhecê-las. Quando realizamos a leitura de fotografias buscamos sempre 

este reconhecimento, apenas aparentemente natural. Segundo Francastel: 

“Fisiologicamente, o olho humano é naturalmente o mesmo desde as origens da 

espécie; ele não é um sentido isolado e só se vê aquilo que se conhece. (...) Não 

se percebe, não se diferenciam senão coisas que correspondem a experiências 

determinadas pelos níveis da cultura” (FRANCASTEL, 1982, p.68-9). 

 A legenda que acompanha a fotografia permite um primeiro 

reconhecimento do assunto fotografado. Nesta direção, Leite assinala: “quando 

não se conta sequer com uma legenda verbal identificando as personagens, o 
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ano e o lugar do acontecimento, a fotografia pode ser um elemento mudo, além 

de propiciar decodificações ambíguas” (LEITE, 1988, p.86). 

 Tivemos oportunidade de ver, há alguns anos atrás, uma exposição de 

fotografias do italiano Oliviero Toscani, criador das campanhas publicitárias da 

BENETTON. Dirigidas a um público específico, as imagens, ampliadas em 

enormes painéis, não possuíam legendas. Algumas delas haviam sido alvo de 

polêmicas, como a do rapaz aidético terminal com expressão de Jesus Cristo. 

 Visto que as imagens não possuíam nenhum texto verbal, somente as 

pessoas que sabiam tratar-se de um jovem aidético conseguiam alcançar o 

sentido da mensagem: jovem + AIDS + martírio = Santo. 

 Desta maneira, mesmo nos casos em que a fotografia prescinde de uma 

legenda, podemos ver, reconhecer e nomear coisas. Aumont, ao abordar a 

relação entre imagem e sentido, aponta: “Toda representação é relacionada por 

seu espectador - ou melhor, por seus espectadores históricos e sucessivos - a 

enunciados ideológicos, culturais, em todo caso simbólicos, sem os quais ela 

não tem sentido” (AUMONT, 1995, p.248). 

 Porém, com relação às fotografas recolhidas nas instituições-memória, 

existe uma maior dificuldade na leitura, por vezes mesmo com a presença da 

legenda. 

 Estamos tomando por instituições-memória os lugares destinados à 

preservação e manutenção da memória do homem (BRITO, 1989). 

Caracterizadas pelos arquivos históricos, bibliotecas, museus e centros de 

documentação, as instituições-memória abrigam conjuntos documentais que 

foram produzidos para fins distintos, mas que, ao serem recolhidos nesses 

lugares ganham uma outra condição: a de que foram selecionados para perdurar 

no tempo. Tais conjuntos encontram-se fora de um contexto de circulação 

original, assim, leitor e fotografia não compartilham o mesmo tempo histórico, as 

mesmas referências sócio-culturais, o que dificulta a sua recepção imediata. 

 Para as fotografias do passado no mais das vezes é preciso recompor o 

elo da cadeia que se perdeu ao longo dos anos. A dificuldade no reconhecimento 
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daquilo que a fotografia mostra pode levar a equívocos na leitura, como por 

exemplo ver na imagem o que não existe e vice-versa. 

 Neste sentido, tivemos uma experiência interessante com uma fotografia 

da coleção do jornalista Geraldo Sesso Júnior, que integra o acervo do Centro 

de Memória-UNICAMP. No verso da fotografia a legenda informava: Largo do 

Rosário, Campinas, 1885. 

 

 Sabíamos que a edificação à direita da imagem era a Igreja do Rosário, 

demolida em 1956 para o alargamento da R. Francisco Glicério. Observamos, à 

esquerda, a torre da Catedral e, espalhados pelo Largo, homens e meninos. 

Agora, atentemos ao homem em primeiro plano, carregando o que num primeiro 

momento percebemos ser um saco. 

 Numa das exposições realizadas pelo Centro de Memória fomos buscar 

mais informações sobre o Largo em questão, para melhor inseri-lo na história da 

cidade. Durante a pesquisa, deparamos com a mesma fotografia publicada no 

jornal Correio Popular de Campinas, de 25 de julho de 1978. A matéria, intitulada 

O Largo do Rosário no tempo e na memória, trazia o seguinte texto: 

“Largo do Rosário, em 1885, vendo-se ao fundo a Igreja do Rosário 
sem as duas torres, que haviam sido demolidas por se acharem em 
ruínas. Ao centro, o elegante chafariz de colunatas, cuja água provinha 
da nascente do Tanquinho (Largo do Pará). Antes da instalação do 
serviço de águas nesta cidade, além dos poços caseiros, a água era 
fornecida pelos chafarizes dos Largos do Rosário, Teatro, Matriz Velha 
e Carlos Gomes; ou pelas bicas (...)”. 

 Assim ficamos sabendo que o pequeno chafariz, o qual havíamos apenas 

percebido de relance, simplesmente realizava, com outros existentes na cidade, 
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o serviço de abastecimento de água para a população, sendo que o homem em 

primeiro plano carregava na verdade uma botija. (De posse dessas informações, 

perguntamo-nos por que tínhamos visto um saco nas costas do homem. A sua 

roupa surrada, a barba comprida... quando nos lembramos de uma antiga 

imagem de infância, a do ‘homem do saco que carregava criancinhas’, o qual, 

segundo nossos pais e avós, viria nos pegar se não fôssemos ‘bonzinhos’). “Os 

textos revelam aos leitores sua própria imagem” (VILCHES, 1997, p.9). 

 Em última instância, o ato da leitura de fotografias deve levar em conta as 

condições de produção do registro e de recepção do signo, para que na busca 

de algo que possa ser tomado por “verdade fotográfica”, não sejamos levados 

pelo sentido de ilusão da representação. 
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SELF-PORTRAIT WITH WIFE AND MODEL (1981)  

DE HELMUT NEWTON 

Beatriz Lefèvre  

 

podem ficar com a realidade 

esse baixo astral 

em que tudo entra pelo cano 

eu quero viver de verdade 

eu fico com o cinema americano 

Paulo Leminski 1 

 

                                            
 Beatriz Lefrèvre é editora e mestranda em Multimeios, IA, Unicamp 
1 Leminsky, Paulo. Melhores poemas, Editora Global, São Paulo, 1986. 
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 Este exercício mostra a trajetória de leitura de uma imagem que envolve 

três etapas: a do despertar, ou seja, o que a fotografia provoca no espectador, 

geralmente à primeira vista; a da observação, que deriva de um olhar mais atento 

e detalhado do que a fotografia oferece; e a do conhecimento, que se torna 

possível à medida que se tem ou se adquire (motivado pela própria fotografia) 

outras informações sobre o referente e/ou sobre o fotógrafo. 

 A imagem, encontrei-a em um catálogo da exposição Us and them de 

Helmut Newton e Alice Springs que esteve no MAM de São Paulo em maio de 

2000. Na ocasião, eu não conhecia os fotógrafos, nem seus trabalhos, e a 

escolhi exclusivamente porque nela encontrei a síntese de um tema que vinha 

estudando: a mídia. 

 Essa fotografia retrata a mídia ao desnudar o processo de construção de 

imagens e evidenciar o contraste entre o mundo das imagens e o mundo real. 

No espelho, encontra-se o mundo da mídia: mundo das imagens construídas (a 

modelo), dos construtores de imagem (o fotógrafo) e da alta rotatividade 

(sugerido pelas pernas que se insinuam no cenário). Essa segunda modelo ainda 

está na sombra, mas já se oferece: os pés prontos para caminhar pelo espaço 

da mídia. Seu sapato, com um salto altíssimo, é o pequeno detalhe que a 

diferencia da modelo que está no centro, no auge. O mundo da mídia vive da 

substituição permanente de imagens, assim como o mundo do consumo, da 

substituição permanente de produtos.  

 Fora do espelho, fora da mídia, vemos o corpo da modelo em primeiro 

plano, reduzido em sua exuberância, muito distinto da versão construída para a 

mídia; e uma mulher, entediada, que assiste passiva à construção das imagens. 

No último plano da imagem, há uma porta sobre a qual uma placa anuncia a 

“saída” e lá fora vemos o mundo real, abarrotado de carros e prédios, símbolos 

da falta de espaço e da correria das grandes cidades; mundo real que retira da 

mídia seus modelos, seus sonhos e seus desejos, todos eles construídos, como 

a imagem que vemos nessa fotografia. 

 Na mídia, vemos imagens de produtos e pessoas, imagens construídas 

segundo objetivos vários, que se transformam em padrões de beleza, de 
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comportamento, de sonhos e de anseios. O universo da mídia distancia-se do 

mundo natural e o substitui no que ele oferece de melhor: hoje nos relacionamos 

mais com a mídia do que com nossos pares, com os quais mal conversamos; 

nossos modelos estão na mídia, mais do que nas gerações que nos precederam; 

nossos desejos, os encontrarmos nos out-doors, mais do que em nós mesmos. 

A vida real é (torna-se) por demais feia, pobre, corrida e sem glamour quando 

comparada às imagens criadas para a mídia. 

 A fotografia de Helmut Newton não diz tudo isso, até porque as imagens 

não dizem coisas tão abstratas, mas evidencia, com a força expressiva das 

imagens, a dimensão do contraste que distancia o mundo da mídia do mundo 

real.  

 Essa leitura da imagem de Helmut Newton reflete o que a fotografia 

despertou em mim à primeira vista. Por isso a escolhi. Mas para o exercício aqui 

proposto não era suficiente e procurei então outros caminhos de leitura. Para 

tanto passei a observá-la com atenção, tentando livrar-me dessa primeira 

interpretação e concentrar-me nos elementos que o fotógrafo fornecia: os 

componentes da imagem e seu título.  

 Em Auto-retrato com esposa e modelo, o fotógrafo aparece no ato em que 

está fotografando em um estúdio. Não parece retratar a si mesmo. É um auto-

retrato construído de modo a gerar dúvida: afinal ele está fotografando a si ou à 

modelo? A fotografia cria a ilusão de que uma outra imagem está sendo 

produzida. Mas não, o que está sendo fotografado é a imagem que vemos.  

 Toda imagem é passível de interpretação, de decodificação, mas algumas 

se impõem pelo que mostram, por seu componente denotativo, e mal nos 

lembramos do fotógrafo que a fez; e outras parecem ter sido feitas para provocar 

questionamento (porque foram feitas, como o foram ou o que se pretende com 

elas?) e automaticamente remetem ao seu autor, às intenções que o motivaram.  

 Nessa fotografia, a provocação não está apenas na relação entre a 

imagem e o título. A presença do fotógrafo na imagem e o fato de estar usando 

uma capa de chuva dentro do estúdio; o campo criado pelo espelho; as duas 

versões que vemos do corpo da modelo, dentro e fora do espelho; e as pernas 
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da segunda modelo que se insinuam espelho adentro, como se não houvesse 

um corpo (ainda tentamos, por entre as pernas da primeira modelo, identificar 

esse corpo, mas não conseguimos) são elementos que causam estranhamento 

e/ou dificultam a compreensão da realidade denotativa da imagem (a cena 

retratada). Em sua própria constituição, portanto, essa imagem traz elementos 

que instigam o espectador a um olhar mais atento e inquisitivo.  

 Quase tudo nessa fotografia conduz ao fotógrafo: o título, o fato de estar 

em um estúdio no ato da fotografia, e o questionamento que a imagem incita, 

que nos remete às intenções do fotógrafo. No entanto, a estrutura da fotografia 

gira em torno do espelho e mais especificamente da imagem da modelo, que 

ocupa o seu centro. Ela domina a cena por sua beleza; pelo efeito da iluminação 

sobre seu corpo; pela pose assumida; assim como pela moldura formada pelo 

espelho e pelo fundo branco.  

 A imagem da modelo refletida no espelho, além de central, mantém uma 

relação de contraste com os demais personagens retratados, que a cercam. O 

contraste, aliás, é anunciado como elemento estruturante da imagem pelas duas 

peças de roupa que vemos jogadas ali no chão: uma branca sobre o chão mais 

escuro, outra preta, ao fundo, sobre o chão branco. As duas peças contrastam 

entre si, assim como o fotógrafo vestido com sua capa de chuva, protegido, 

contrasta com o corpo nu da modelo, completamente exposto, que contrasta por 

sua vez com o da mulher ao lado do espelho, toda vestida em tons escuros, 

encolhida, com ar entediado; e também com o seu próprio corpo, imagem direta, 

não refletida, que aparece em primeiro plano. Neste, vemos a modelo de costas, 

desfocada, a luz levemente estourada. Esse corpo não tem o apelo daquele que 

está no espelho. São duas personagens, a moça que empresta seu corpo e a 

imagem que surge, imagem construída para a fotografia. O contraste é o 

elemento que Newton utiliza para relacionar a  imagem construída da modelo 

com os demais personagens. 

 Nesta fotografia, Newton não apenas nos incita a investigar os elementos 

que a constituem (ao provocar estranhamento e dificultar a compreensão da 

cena), como ainda nos mostra diretamente a construção de uma imagem (da 

modelo), processo análogo à criação de qualquer imagem fotográfica (toda 
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fotografia é imagem construída) e ao mesmo tempo etapa desta. Iluminação, 

pose, figurino (nem que seja apenas um par de sapatos!) são parte do processo 

de construção da imagem da modelo e também da fotografia que se fará dela. O 

fotógrafo é aqui retratado como um construtor de imagens.  

 Em seu auto-retrato, portanto, Newton não se limita a mostrar-se 

fisicamente, ele apresenta a concepção que tem de si mesmo, enquanto 

fotógrafo. Essa percepção, motivada pela leitura atenta da própria imagem, 

confirma-se no texto que abriu a exposição do MAM. Nele Helmut Newton afirma: 

“Eu vejo a verdade e a simples espontaneidade nas fotografias de Alice Springs. 

Quanto a mim, reconheço a manipulação e o aspecto editorial das minhas 

fotografias.” 2 É o que ele nos mostra em seu auto-retrato. 

 Naquela exposição, pôde-se conhecer um pouco de Helmut Newton e de 

sua esposa, Alice Springs, o que possibilitou um passo além na leitura dessa 

imagem.  

 Newton e Springs são casados há muito tempo (mais de 50 anos) e ela 

passou a fotografar influenciada pelo marido. Na exposição há uma sucessão de 

imagens feitas pelos dois em diversos momentos, íntimos até: em hotéis, em 

hospitais, em casa etc. Helmut Newton e Alice Springs fotografam e se 

fotografam permanentemente. A fotografia perpassa a vida do casal. Não é a toa 

que Alice Springs está presente no auto-retrato de Helmut Newton. Mais do que 

isso, a fotografia que vemos traz o espectro de um funil (que se fecha da 

esquerda para a direita da imagem) que leva à Alice Springs. Ela não está no 

centro da imagem, mas o desenho da fotografia conduz o olhar para ela. Springs 

assiste à cena como assiste na vida à atividade do marido fotógrafo. Há uma 

relação de voyerismo entre os dois que é retratada nesta imagem: Alice observa 

Newton fotografando e ele a fotografa. Alice é também modelo para Helmut 

Newton, que mostra assim o outro lado da sua fotografia: não o profissional, a 

fotografia de moda, cuja bela modelo é o centro, mas a fotografia que 

acompanha sua vida pessoal e da qual Alice Springs é o centro. Auto-retrato com 

                                            
2 “I can see the truth and simplicity in the portraits of Alice Springs. As for myself, I recognise the 
manipulation and editorialising in my photographs.” 
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esposa e modelo: será que o título refere-se à esposa e à modelo ou à esposa 

e modelo Alice Springs? 

 Sobre a cabeça de Springs, vê-se uma porta aberta e, sobre esta, uma 

placa indica a saída. Alice Springs é o caminho que conduz a fotografia de 

Helmut Newton para fora do estúdio, para fora do mundo da moda.  

 Em seu auto-retrato, Newton evidencia-se como um construtor de 

imagens; afirma que a fotografia é para ele mais do que uma atividade 

profissional; nos ilude sobre o papel de destaque da modelo e conduz nosso 

olhar para Alice Springs, sua modelo preferida. 

 

 

 



“UM OUTRO OLHAR” 

Régis Moreira 

 

 Em julho de 1997 escolhi seis moradores do Serviço de Saúde “Dr. 

Cândido Ferreira” para a realização de um ensaio fotográfico no estúdio de 

Multimeios da Unicamp. O critério de escolha dos modelos foi baseado num 

critério pessoal de identificação, empatia com cada um. Eram pessoas que já 

havia fotografado e gostava muito do resultado das fotos. Coincidentemente 

todos eles moravam há mais de 20 anos em instituições psiquiátricas. 

 Este ensaio retrata uma outra face de moradores de hospitais 

psiquiátricos. A riqueza deste trabalho está em descontextualizar o usuário do 

meio que lhe foi imposto. Quanto aos personagens que cada um criou, não é 

possível localizar data, local ou quem são essas pessoas. Uma vez produzidos, 

sob efeito da luz e do clique da câmara, os seis modelos responderam com 

extremo profissionalismo. 

 “Um Outro Olhar” é uma pequena parcela de ressarcimento de imagem 

de pessoas que foram tão mal vistas durante tantos anos. 

 Neste ensaio pude contar com a participação de outros profissionais. 

Produção: Valtinho Froldi e Régis Moreira. 

Assistente de Produção: Marlene Terezinha Gomes. 

Modelos: Laís Fantone, José Marques, Anita Del Piani, Joaquim Pedro, 

Maria Elvira e Margarida Nascimento. 
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Anita Del Piani 

 

 Com 78 anos e moradora há 49 

anos nesta instituição, Aninha, como é 

conhecida, é uma d as moradoras mais 

antigas do Cândido Ferreira. Em idos 

tempos de 1951, Anita foi internada por 

um irmão, pois tinha sido “desonrada” e 

acabou tendo um filho solteira. Depois 

do parto, começou a cantar e escrever 

versos - coisas consideradas loucura 

para a mulher da época. Um absurdo... 

Ela então inicia sua jornada no inferno 

manicomial. Já foi considerada tão 

agressiva que sua história registra 

passagens por quartos-fortes 

(solitárias), eletrochoques, Juqueri e 

Cadeia Pública de Campinas... Difícil é 

crer que uma criatura tão doce e afetiva possa um dia ter sido agressiva com 

alguém... Mas a estrutura do manicômio não suportava desobediência e revota, 

e o castigo para estes sempre vinha como forma de punição. Há quem não se 

torne agressivo com esse tipo de tratamento?... 

 Anita foi a única modelo que não havia sido escolhida por mim, para 

compor o ensaio. De última hora, aproveitou a desistência de uma outra e correu 

para o carro que nos levaria até a Unicamp. Substituição providencial, que 

culminou na foto “A senhora nossa”. 
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Laís Fantone 

 

 Nascida em 1933, Laís passou 

pelo Cândido em 88, onde acabou indo 

morar em 1994, quando foi fechado o 

hospital de Americana. O uso de álcool 

levou-a muitas vezes a a bandonar a 

família abastada e ir morar na rua. 

Quando veio para esta instituição 

conheceu José Marques, por quem se 

enamorou e com quem fez planos de 

constituir família. Em Setembro de 99, 

eles se mudam para uma casa 

protegida, mas seu falecimento 

repentino em janeiro deste ano põe fim 

a um a linda história de amor. Em 

“Pronta”, Laís  posiciona-se chique, de 

prontidão para o que der e vier pela 

vida; de peito aberto, ela vai... 
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Margarida Nascimento 

 

 Altiva, no alto de seus 69 anos, 

Margô, como é carinhosamente 

conhecida, chegou ao Cândido em 

1971, com complicações causadas 

pelo álcool. Nas décadas de 50 e 60 a 

bela negra destacava-se nas Escolas 

de Samba de Campinas como porta-

bandeira. Mãe de dois filhos, já 

falecidos, Margô passou a morar fora 

do Cândido, numa das casas 

protegidas, em março de 2000. 

 Foi ela quem despertou em mim 

o desejo de realizar este ensaio. Suas 

fotos sempre eram belas e 

surpreendente s. 

 Na foto “Margarida”, na tentativa de se esconder, ela revela toda vida 

trazida na mão. Sua expressão tímida lembra um desabrochar diante da máquina 

e por isso então resolvi homenageá-la, dando seu nome à foto, num momento 

em que a própria modelo acaba se confundindo com a flor que a batizou. 

 Em “Por que é que não vens?”, Margô  posiciona-se elegantemente à 

espera de alguém. Quem sabe o que a vida ainda lhe reserva... Seu olhar parece 

indagar ao leitor com a pergunta que intitula a foto. 
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Maria Elvira 

 

      

 Nascida em 1937, chegou ao Cândido em 1979, transferida do extinto 

hospital de Americana, tendo tido passagens pelo Juqueri e outros hospitais. A 

modelo veste-se de maneira exótica, com muitos adereços, maquiagem, lenços 

e com o cabelo sempre preso. Ela solta seus cabelos pela primeira vez em 

público, mesmo considerando que ficavam muito “assanhados”. Vaidosa, 

sempre envolta em delírios de grandeza, em abril de 1998 passou a morar numa 

das casas protegidas da instituição. 

 Em “Ave”, Elvira mostra seu lado animal acentuado, lembrando uma águia 

que mira longe seu destino. Já em “Mistério em Andros”, encarna uma espécie 

de detetive andrógino, que chega para desvendar um mistério, que talvez seja o 

de sua própria identidade. 

  



STUDIUM 5  51 

Joaquim Pedro 

      

 Joaquim chegou ao Cândido há 50 anos, quando tinha 14 e por aqui ficou, 

mudando-se para uma casa protegida em março de 2000. Sua dificuldade na 

audição tornou-o calado. Desde 1992, participa do ateliê de artes da instituição, 

onde se expressa através de desenhos de casas coloridas, com perspectivas 

perfeitas. O artista/modelo é uma pessoa doce, com comportamento refinado, 

habitualmente trajando terno e chapéu. Pela sua elegância rotineira e polidez ao 

vestir-se, Joaquim foi o único modelo do ensaio que não passou pela maquiagem 

e produção. Seu porte elegante resultou na criação de “Tango I” e “Tango II”, 

que remetem ao clássico ritmo argentino. Tanto a foto que apresenta somente 

sua silhueta, desfocando seus traços, como a que apresenta seu gestual com as 

mãos, revelam todo requinte de Joaquim. 
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José Marques 

      

 Zé das Medalhas, como é conhecido, por estar sempre ornamentado com 

medalhas e pulseiras grandes, nasceu em 1936. Chegou ao Cândido em 1968 

e a partir de setembro de 1999 passou a morar numa casa protegida, junto com 

a namorada Laís. Homem do campo, José trabalhou algum tempo na lavoura da 

instituição. Dono de três rádios, seus amigos inseparáveis, e torcedor do 

Corinthians, cultivava o amor pela namorada Laís, que conheceu no Cândido em 

1994, com planos de um dia se casar com ela. O falecimento de Laís veio por 

fim aos planos de vida comum com ela. Hoje cultua suas fotos em seu quarto 

super organizado. 

 Em “Reverência” traz no gestual toda cordialidade que possui e “Traje de 

Baile” revela toda elegância, pronto para a dança, pronto para o baile. 
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