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EDITORIAL 

 

 A Revista Studium nessa edição de inverno chega um pouco atrasada 

com o frio vindo antes, anunciando-a. Debaixo de nossos cobertores esperamos 

que o caro/a leitor/a possa deliciar-se ao navegar seu olhar na nossa proposta 

de edição. Aconselhamos um pequeno grau etílico como um bom cálice de vinho 

(ou a dose de uma boa cachaça) para embriagar seus olhos e seu imaginário 

pelos ensaios, artigos e portfólios. Os fotógrafos e autores que contribuem nessa 

edição são vetores catalizadores para uma qualidade cada vez mais apurada da 

revista. 

 Nessa edição trazemos um artigo inédito de Arlindo Machado que retoma 

um caminho proposto por Vilém Flusser de compreeder as imagens técnicas, e 

principalmente a fotografia, como uma imagem-conceito fundamentada em 

teorias científicas. Nesse artigo, o autor amplia a discussão da semiótica 

peirceana do signo fotográfico compreedida como um índice, muito debatida nos 

textos de Philippe Dubois e Jean-Marie Schaeffer, ou da similitude do ícone, para 

o plano do signo fotográfico como um símbolo, no "terreno do conceito". 

Agradecemos à Clélia Mello os contatos com Arlindo Machado e a dedicação de 

ambos em contribuir efetivamente para o desenvolvimento da nossa proposta. 

Agradecemos igualmente ao Mauricius Farina, à Diana Dobranszky e à Regina 

Martins pela pesquisa de imagens para os artigos. 

 Mauricius Farina também contribui teoricamente para uma compreensão 

das relações entre arte e a propaganda através de um recorte ideológico. Ao 

analisar fotografias do diretor de arte e fotógrafo da Benetton, Oliviero Toscani, 

centra seu enfoque na questão do suporte mediático. 

 O ensaio de Luiz Achutti foi uma feliz troca de correspondência entre o 

editor e o fotógrafo resultando numa imersão pessoal do fotógrafo no seu próprio 

ato fotográfico ( incluindo o pré e o pós-fotográfico) e nas lágrimas concretas 

deitadas sobre a memória propiciada no acaso pelas surpreendentes "múltiplas 

realidades" da fotografia, como enfatiza Boris Kossoy. 
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 Luiza Sandler, aluna de Artes Plásticas da Unicamp, pousa seu olhar 

analítico sobre uma única fotografia antiga (1857) e tece as amarras do retrato 

no triângulo estabelecido entre o fotógrafo e a relação do homem com sua 

criação. 

 Beatriz Colucci traça percurso dos fotógrafos que mudaram o conceito da 

fotografia no começo do século quando participaram ativamente das vanguardas 

artísticas européias e centra sua análise na obra de um dos mais importantes 

fotógrafos do período: Man Ray. 

 Apresentamos o trabalho fotográfico inédito de João Urban e Suzana 

Barreto sobre a Festa de São Benedito, em Aparecida do Norte, com reis e 

rainhas do Congo, mastros e bandeiras, e os ternos de congada. 

 O portfólio de uma jovem revelação de Campinas, Juliana Engler, revela 

com seu caderno de animação inspirada em Marey e Muybridge e com suas 

múltiplas exposições uma visão poética do corpo feminino em movimento. 

 Então, que bons ventos os naveguem! 

 

Fernando de Tacca e Lygia Nery 

 

 



A FOTOGRAFIA COMO EXPRESSÃO DO CONCEITO 

Arlindo Machado 

  

 De tempos em tempos, a discussão sobre a natureza mais profunda da 

fotografia volta à tona com insistência. Nessas ocasiões, tudo o que parecia 

sólido se desmancha no ar. Dentro de mais algumas décadas, a fotografia irá 

completar dois séculos de existência e ainda estaremos tentando entendê-la. 

Existem boas razões para as dificuldades. A fotografia é a base tecnológica, 

conceitual e ideológica de todas as mídias contemporâneas e, por essa razão, 

compreendê-la, defini-la é um pouco também compreender e definir as 

estratégias semióticas, os modelos de construção e percepção, as estruturas de 

sustentação de toda a produção contemporânea de signos visuais e auditivos, 

sobretudo daquela que se faz através de mediação técnica. Cada vez que um 

meio novo é introduzido, ele sacode as crenças anteriormente estabelecidas e 

nos obriga a voltar às origens para rever as bases a partir das quais edificamos 

a sociedade das mídias. A televisão e, por extensão, a imagem e som eletrônicos 

já nos fizeram enfrentar essa indagação há algumas décadas. Agora, o 

processamento digital e a modelação direta da imagem no computador colocam 

novos problemas e nos fazem olhar retrospectivamente, no sentido de rever as 

explicações que até então sustentavam nossas práticas e teorias. Num momento 

como este, em que a imagem e também o som passam a ser sintetizados a partir 

de equações matemáticas e modelos da física, num momento em que até 

mesmo o registro indicial fotográfico é memorizado sob forma numérica, boa 

parte dos nossos paradigmas teóricos precisam ser revistos.    

 Falando nos termos da teoria dos signos de Charles S. Peirce, a fotografia 

tem sido habitualmente explicada ora com ênfase em sua iconicidade (Cohen, 

1989: 458; Sonesson, 1998), ou seja, com base em sua analogia com o referente 

ou objeto, bem como em suas qualidades plásticas particulares; ora com ênfase 

em sua indexicalidade (Dubois, 1983: 60-107; Schaeffer, 1987: 46-104), ou seja, 

com base em sua conexão dinâmica com o objeto (é o referente que causa a 

fotografia); ora ainda admitindo-se as duas ênfases simultaneamente (Santaella 
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e Nöth, 1998: 107-139; Sonesson, 1993: 153-154). No entanto, mesmo que 

todos admitam que muitos dos elementos codificadores da fotografia podem ser 

considerados arbitrários e convencionais, praticamente não existe uma reflexão 

sistemática sobre a fotografia como símbolo, no sentido peirceano do termo, ou 

seja, como a expressão de um conceito geral e abstrato. Embora alguns 

analistas já tenham alertado para a necessidade de se pensar a fotografia, 

sobretudo a contemporânea, “fazendo intervir, de maneira simultânea (e não 

exclusiva) as três categorias peirceanas” (Carani, 1998), a verdade é que o 

pensamento da fotografia como lei ou norma generalizante permanece um 

desafio teórico. A única voz discordante no consenso geral parece ter sido a de 

Vilém Flusser, um pensador da técnica que, já em 1983, numa obra fundamental 

escrita sob o impacto do surgimento das imagens digitais, assegurou que a 

fotografia, mais que simplesmente registrar impressões do mundo físico, na 

verdade traduzia teorias científicas em imagens. O pensamento de Flusser, 

nesse sentido, é radical e sem concessões: a fotografia pode ter muitas funções 

e usos em nossa sociedade, mas o fundamento de sua existência está na 

materialização dos conceitos da ciência ou, para usar as palavras do próprio 

autor, ela “transforma conceitos em cenas” (1985: 45). O objetivo deste artigo é, 

partindo da consideração inicial de Flusser e com base nos novos referenciais 

que nos estão sendo apontados pelas imagens digitais, discutir alguns dos 

argumentos e razões que nos parecem autorizar o reposicionamento da 

fotografia nesse terreno que Peirce classificou como o terceiro de sua escala 

semiótica, o terreno do conceito. 

 

Índice ou Símbolo? 

 Numa viagem que fiz à Patagônia argentina algum tempo atrás, chamou-

me a atenção a incrível e infinita variedade de verde na paisagem natural. Jamais 

poderia imaginar que essa simples cor que chamamos de “verde” pudesse 

abranger uma gama de sensações cromáticas tão luxuriante, a ponto de dar uma 

impressão de que cada árvore singular, ou cada parte de uma árvore, exibia um 

matiz de verde completamente diferente de todos os outros. De volta para casa, 

depois de revelar e ampliar os negativos fotográficos sacados na Patagônia, 
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pude constatar, bastante frustrado, que todo aquele espetáculo cromático da 

natureza havia se estreitado drasticamente. Apesar da utilização de câmera 

profissional, fotômetro independente e película de largo espectro de resposta, a 

variação dos verdes da paisagem fotografada me pareceu demasiado reduzida, 

além de banal e previsível. Comparando posteriormente essas fotos com outras 

obtidas por um colega que compartilhou a viagem e fotografou os mesmos 

lugares, percebi que, apesar dos resultados parecerem igualmente limitados em 

termos de resposta cromática, ele havia obtido alguns tons de verde que não 

existiam em minhas fotos. A razão disso logo foi esclarecida: meu colega havia 

utilizado uma outra marca de negativo e um outro tipo de papel de ampliação. 

 Essa singela experiência pessoal ajudou-me bastante a entender algumas 

das estratégias operativas da fotografia. O que chamamos de “cor”, na verdade, 

é o resultado perceptivo do comportamento físico dos corpos em relação à luz 

que incide sobre eles e, como tal, uma propriedade de cada um desses corpos. 

Cada planta, em razão dos seus constituintes materiais, absorve e reflete de uma 

maneira particular os raios de luz e, por isso, produz a sua própria gama de 

verdes. Já as emulsões fotográficas, por serem constituídas de outros materiais, 

produzem outra gama de verdes. Por essa razão, é quase impossível ter numa 

foto exatamente as mesmas cores de uma paisagem. A cor fotográfica será 

sempre, pelo contrário, uma interpretação da cor visada, a partir dos próprios 

constituintes materiais do filme. Na verdade, a palavra “cor” refere-se 

habitualmente a duas modalidades diferentes de fenômenos. De um lado, uma 

cor é uma particular qualidade (em termos fenomênicos) ou uma particular 

sensação (em termos perceptivos), portanto um fato da primeiridade em termos 

peirceanos. De outro lado, uma cor pode ser também um conceito, uma 

categoria, uma abstração do pensamento, estabelecida de forma inteiramente 

convencional. Damos o nome de “verde” a uma certa gama de comprimentos de 

ondas luminosas (expressos em nanômetros), que resultam de determinadas 

propriedades reflexivas dos materiais. Mas como o espectro cromático visível é 

contínuo, a categorização das diversas cores é não apenas imprecisa (nas 

fronteiras entre as cores, alguns verão “amarelo” ou “azul” naquilo que outros 

vêem “verde”), mas também arbitrária, o que explica o fato de diferentes culturas 

classificarem de forma diferente essas mesmas qualidades (os esquimós, por 
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exemplo, classificam essa única cor que chamamos de “branco” em mais de uma 

dezena de cores diferentes).  

 No nosso caso, o corolário inevitável dessa constatação é que a película 

fotográfica só pode responder à paisagem focalizada com a gama de cores que 

ela é capaz de produzir. A quantidade de verdes que se pode encontrar na 

natureza é possivelmente infinita, porque infinitos são os corpos físicos com suas 

diferentes propriedades reflexivas, mas um determinado padrão fotográfico – 

digamos um filme Kodakolor de 100 ASA, fabricado na sucursal mexicana da 

Kodak e revelado rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante – 

produz uma gama de verdes não apenas finita, como também padronizada, 

regular e fixa. Todas as imagens produzidas com esse filme mostrarão sempre 

a mesma gama de verdes, independentemente do fato de o referente ser a 

Patagônia argentina ou as estepes russas. Os verdes Kodakolor não são, 

portanto, simples quali-signos dessa luxuriante experiência cromática que 

chamamos de a “verdidade”, mas sim cores-tipos padronizadas, classificáveis 

em catálogos de cores (e, de fato, os laboratórios de revelação são calibrados 

com base em gabaritos cromáticos), portanto algo próximo do conceito 

peirceano de legi-signo. Um filme Kodakolor nunca conseguirá produzir um 

verde singular, como aquele que se pode encontrar apenas nas folhas de uma 

melissa officinalis, observada à beira de um lago da Patagônia, numa 

determinada tarde de primavera, logo depois de haver parado de chover, ou 

como aquele que se pode ver apenas num determinado afresco de Giotto, 

produzido com uma tinta fabricada pelo próprio pintor, a partir do processamento 

de plantas encontradas na periferia de Florença. Pelo contrário, os verdes 

Kodakolor se repetem de forma regular e previsível em todas as fotos obtidas 

nas mesmas condições-padrão e é essa regularidade que torna a fotografia 

utilizável em situações de reprodutibilidade industrial, para distribuição em 

escala massiva.  

 Parte dos problemas relacionados com a compreensão da fotografia 

derivam de seu tradicional enquadramento na categoria peirceana do índice, um 

enquadramento que se pode considerar, no mínimo, problemático. O que a 

película fotográfica registra não é exatamente uma ação do objeto sobre ela (não 

há contato físico ou “dinâmico” do objeto com a película), mas o modo particular 
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de absorção e reflexão da luz por um corpo disposto num espaço iluminado, tal 

como uma emulsão sensível o interpreta, com base apenas naquela parte dos 

raios de luz refletidos pelo objeto que puderam ser coletados pela lente e filtrados 

pelos dispositivos internos da câmera. Trata-se de um processo 

extraordinariamente complexo, que se encontra distante alguns anos-luz da 

simplicidade franciscana dos índices visuais clássicos, como a pegada deixada 

no solo por um animal, ou a impressão digital. No limite, é possível fotografar 

(isto é, registrar em película) os raios de luz diretamente de sua fonte, sem que 

eles tenham sido refletidos por objeto algum. Isso quer dizer que se pode ter 

fotografia sem objeto, a menos que consideremos, aliás com toda pertinência, 

que o verdadeiro objeto da fotografia é a luz e não o corpo que a reflete. 

Pensemos nos seguintes paradoxos da fotografia astronômica: 

1) A explosão de uma estrela, fotografada neste momento por uma câmera 

acoplada a um telescópio, aconteceu, na verdade, várias centenas de 

anos antes. O que ocorre é que a luz emitida pela estrela moribunda teve 

de percorrer uma boa parte do universo antes de chegar até a nossa 

emulsão de registo.   

2) Há pelo menos um referente que jamais poderá ser fotografado: o buraco 

negro, uma vez que ele não absorve nem reflete raios de luz ou qualquer 

outro tipo de onda. Eis porque uma prova material da existência do buraco 

negro é impossível. 

 A fotografia é um processo inteiramente derivado da técnica, entendendo-

se aqui por técnica aquilo que Simondon (1969: 12) define como “gesto humano 

fixado e cristalizado em estruturas que funcionam”. Na sua feição industrial e 

massiva, a técnica é concebida como uma forma de automatização ou de 

padronização, no limite mesmo da estereotipia. Em sua acepção mais 

sofisticada, na investigação científica e na experimentação artística, por 

exemplo, a técnica pode ser também um detonador heurístico, na medida em 

que ela pode possibilitar ao pensamento saltar para além daquele outro que a 

engendrou. Se um dispositivo técnico prevê “uma certa margem de 

indeterminação”, como afirma Simondon (1969: 11), “ele pode tornar-se sensível 

a uma informação exterior”. De qualquer forma, é sempre o conhecimento 

científico materializado nos meios técnicos que faz a fotografia existir, uma vez 
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que, ao contrário das pegadas e das impressões digitais, fotografias não se 

formam naturalmente, por mero acaso do encontro fortuito entre um objeto e um 

suporte de registro. A fotografia só existe quando há uma intenção explícita de 

produzi-la, por parte de um ou mais operadores e detentores do know how 

específico, e quando se dispõe de um imenso aparato técnico para produzi-la 

(câmera, lente, filme, iluminação, fotômetro embutido ou separado da câmera, 

sala escura de revelação, banhos químicos, cronômetros diversos para 

marcação de tempo, etc.), aparato esse desenvolvido depois de vários séculos 

de pesquisa científica e produzido em escala industrial por um segmento 

específico do mercado. 

 A definição clássica de fotografia como índice constitui, na verdade, uma 

aberração teórica, pois se considerarmos que a “essência ontológica” 

(expressão tomada de André Bazin, 1981: 9-17) da fotografia é a fixação do traço 

ou do vestígo deixado pela luz sobre um material sensível a ela, teremos 

obrigatoriamente de concluir que tudo o que existe no universo é fotografia, pois 

tudo, de alguma forma, sofre a ação da luz. Se me deito numa praia para tomar 

banho de sol, a pele de meu corpo “registrará” a ação dos raios de luz sob a 

forma de bronzeamento ou queimadura. Se coloco meu disco predileto numa 

mesa à beira de uma janela onde, por azar, numa determinada hora do dia, bate 

a luz do sol, o disco empenará como uma pétala de rosa e poderemos então 

chamar esse disco empenado de “fotografia”, pois, de alguma forma, essa é a 

sua maneira de “registrar” em definitivo a ação da luz do sol sobre ele. Mesmo a 

simples folha de papel esquecida no chão, exposta à luz do sol, depois de algum 

tempo “amarelará”. Mas quando tomo uma fotografia nas mãos, o que vejo ali 

não é apenas o efeito de queimadura produzido pela luz. Antes, vejo uma 

imagem extraordinariamente nítida, propositadamente moldurada, enquadrada e 

composta, uma certa lógica de distribuição de zonas de foco e desfoque, uma 

certa harmonia do jogo entre claro e escuro, sem falar numa inequívoca intenção 

expressiva e significante, que não encontro jamais no corpo bronzeado, no disco 

empenado, ou no papel amarelecido.   

 O traço gravado pela câmera fotográfica (no caso, a luz refletida pelo 

objeto) depende de um número extraordinariamente elevado de mediações 

técnicas. No que diz respeito à câmera, temos: a lente com uma específica 
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distância focal, a abertura do diafragma, a abertura do obturador, o ponto de 

foco. No que diz respeito à emulsão fotográfica: a resolução dos grãos, a maior 

ou menor latitude, a amplitude da resposta cromática, etc. No que diz respeito 

ao papel de ampliação ou impressão: sua rugosidade, propriedades de 

absorção, etc. Isso quer dizer que uma foto não é somente o resultado de uma 

impressão indicial de um objeto, mas também das propriedades particulares da 

câmera, da lente, da emulsão, da(s) fonte(s) de luz, do papel de reprodução, do 

banho de revelação, do método de secagem, etc. Claro que, como foi 

corretamente observado por Sonesson (1998), também uma pegada é resultado 

de uma interação variável entre a pata de um animal e o solo (diferentes tipos de 

solo permitem imprimir diferentes tipos de pegadas de um mesmo animal). Mas 

uma pegada, mesmo que tenha aparências diferentes conforme o tipo de solo, 

será sempre uma pegada, podendo ser reconhecível como tal por um 

interpretante, enquanto uma fotografia só será uma realmente fotografia se todas 

as condições técnicas forem cumpridas com o rigor exigido pelos dispositivos 

mecânico, óptico e químico. 

 Nesse sentido, diferentemente da pegada, da impressão digital e mesmo 

da pintura e do desenho, a fotografia é resultado de cálculos complexos e 

matematicamente precisos, automatizados no desenho da câmera e da película. 

O fato de se poder fotografar sem necessariamente conhecer todos esses 

cálculos não é muito diferente do fato de se poder modelar formas, texturizá-las 

e iluminá-las em computador, sem precisar necessariamente saber programar, 

mas usando apenas aplicativos comerciais. Fotografia é atividade técnica de 

extrema precisão, baseada na mensuração (da distância e velocidade do objeto, 

da quantidade de luz que penetra na câmera, da paralaxe entre o visor e a janela 

do filme, da margem de profundidade de campo, do tempo de revelação, etc.). 

O fotômetro mede a quantidade de luz incidente no objeto ou refletida para a 

câmera; o termocolorímetro mede a temperatura de cor, para adequar o tipo de 

filme ao tipo de iluminação; o diafragma e o obturador devem ser ajustados numa 

relação de compensação entre os dois (quanto mais se abre um, mais se fecha 

o outro), de acordo com o valor obtido pelo fotômetro e de acordo ainda com o 

grau de sensibilidade do filme. Um erro de cálculo, por mínimo que seja, e adeus 

fotografia, ainda que o referente esteja lá e bem iluminado. O mesmo raciocínio 
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serve também para o cálculo da profundidade de campo, que estabelece a 

quantidade de foco e desfoque numa foto e que é determinado com base numa 

complexa equação, envolvendo: 1) a distância do objeto em relação à câmera; 

2) o grau de abertura do diafragma e obturador; 3) a quantidade de luz que banha 

a cena; 4) a distância focal da lente utilizada. Bons fotógrafos sempre trazem em 

suas bolsas um manual com tabelas de profundidade de campo, que é preciso 

consultar sempre que surgem dúvidas sobre se uma imagem aparecerá em foco 

ou não. Eis porque uma fotografia pode ser considerada, sem nenhuma 

vacilação, um signo de natureza predominantemente simbólico, pertencente 

prioritariamente ao domínio da terceiridade peirceana, porque é imagem 

científica, imagem informada pela técnica, tanto quanto a imagem digital, ainda 

que um certo grau de indicialidade esteja presente na maioria dos casos. Em 

outras palavras, fotografia é, antes de qualquer outra coisa, o resultado da 

aplicação técnica de conceitos científicos acumulados ao longo de pelo menos 

cinco séculos de pesquisas nos campos da ótica, da mecânica e da química, 

bem como também da evolução do cálculo matemático e do instrumental para 

operacionalizá-lo.  

 Enquanto símbolo, segundo a definição peirceana, a fotografia existe 

numa relação triádica entre: o signo (a foto, ou, se quiserem, o registro), seu 

objeto (a coisa fotografada) e a interpretação físico-química e matemática. Essa 

interpretação é um terceiro, podendo ser “lida” (aliás, essa é a única leitura séria 

da fotografia) como a criação de algo novo, de um conceito puramente plástico 

a respeito do objeto e seu traço. A verdadeira função do aparato fotográfico não 

é, portanto, registrar um traço, mas interpretá-lo cientificamente. Isso quer dizer 

que o traço fotográfico, quando existe, não nos é dado em estado bruto e 

selvagem, mas já imensamente mediado e interpretado pelo saber científico. 

Observe-se como o aparato técnico de captação de sinais, em ciências rigorosas 

como a medicina e a astrofísica, está programado para interpretar e codificar o 

traço indicial em elementos sensíveis ou perceptíveis que possam ser “lidos” pelo 

analista: por exemplo, determinadas cores podem representar, por mera 

convenção, determinadas temperaturas do corpo ou  determinadas propriedades 

dos materiais. Isso quer dizer que se pode codificar visualmente, para efeito de 
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registro fotográfico, valores obtidos através de mensuração termodinâmica ou de 

análise físico-química.  

 Na verdade, o sensoriamento remoto em astrofísica, bem como a 

perscrutação não-invasiva do interior do corpo humano em medicina, 

modalidades mais rigorosas de fotografia, para uso científico, são processos tão 

codificados que só um especialista pode decifrá-los, pois só o especialista detém 

o gabarito, a chave interpretativa, a convenção-padrão. Essas fotos científicas 

exigem um trabalho de “decifração” difícil e altamente especializado, parte do 

qual é realizado pelo próprio dispositivo técnico, parte pelo cientista que o opera. 

Mesmo assim, a ambigüidade e o erro são inevitáveis, pela simples razão de que 

nunca se pode inferir com segurança sobre as qualidades de um objeto ao qual 

não se tem acesso direto, mas apenas através de investigação instrumental. 

Nesse sentido, astrofísicos podem interpretar equivocadamente determinados 

sinais dos astros e médicos podem também interpretar mal as respostas do 

corpo às ondas de perscrutação emitidas pelas máquinas. O erro é sempre uma 

possibilidade inevitável nesses meios porque o investigador trabalha não com 

amostras reais, mas com interpretações técnicas dos sinais emitidos pelos 

corpos animados ou inanimados, portanto com índices degenerados, 

transfigurados pela mediação tecno-científica. Por essa razão, um bom médico 

nunca faz um diagnóstico com base apenas nos resultados apontados por uma 

radiografia, um ecograma ou uma tomografia computadorizada, mas sim com 

base num exame completo, ao qual se acrescentam ainda os exames de 

laboratório de amostras reais do corpo, e após confrontar e interpretar os 

diferentes resultados. A decisão do médico não é, portanto, ditada pelo que diz 

uma suposta evidência indicial, sabidamente imprecisa e distorcida pela 

mediação técnica, mas pela interpretação do maior número possível de 

evidências dadas pelo cruzamento de exames de natureza variada. 

“Um índice – diz Peirce (1978: vol. 2: 315) – envolve sempre a existência 

de seu objeto.” Mas uma imensa quantidade de elementos encontráveis numa 

fotografia não existe no mundo. Por exemplo: a mancha deixada por um corpo 

em deslocamento rápido; o “tremido” da câmera; a decomposição em forma de 

arco-íris dos raios de luz que entram na lente diretamente da fonte; o 

afunilamento e diminuição do tamanho dos objetos que se distanciam da câmera 
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(efeito de perspectiva renascentista); o ponto de fuga; o desfocado; o recorte ou 

moldura do quadro (retangular na maioria dos casos, circular no caso das lentes 

“olho-de-peixe”); a exclusão do que está fora do quadro; a alteração da escala; 

a granulação, saturação, homogeneidade e contraste da emulsão de registro; a 

inversão de tons e cores produzida pelo negativo; a deformação óptica produzida 

por certas lentes como a grande-angular e a teleobjetiva; o preto e branco; o 

ponto de vista da câmera; o movimento congelado; a bidimensionalidade do 

suporte de registro; o sistema de zonas (Ansel Adams); a deformação lateral 

(nas câmeras pinhole); a anamorfose das figuras planas; a anamorfose 

produzida por obturadores de plano focal; a filtragem dos reflexos por 

polarização; o brilho ou opacidade do papel de reprodução e assim por diante, 

para ficar apenas nos aspectos visuais do enunciado. Todos esses elementos 

icônicos e simbólicos introduzidos pelo aparato técnico não são apenas 

acréscimos que se sobrepõem ao índice, ao traço do objeto, mas também 

agentes de transfiguração, deformação e mesmo de apagamento do traço. A 

história da fotografia está repleta de exemplos de fotos cujo referente, pelas mais 

variadas razões técnicas ou expressivas, não pode ser identificado, nem sequer 

genericamente. Neste caso, perdeu-se o traço, embora tenha permanecido a 

fotografia com toda sua eloqüência icônica e simbólica. 

 Há ainda um outro aspecto da questão: a fotografia vem sendo hoje 

largamente utilizada, no plano das mídias impressas ou eletrônicas, como signo 

genérico, designador de uma classe de imagens. Vide o exemplo dos bancos de 

imagens (analógicos ou digitais), que alimentam a maior parte das publicações 

e produções icônicas do presente. Em geral, as imagens, nesses bancos, são 

solicitadas pelo que elas têm de poder de generalidade, não pela sua 

singularidade. Uma revista, por exemplo, pretende publicar um artigo sobre 

esportes de inverno e, para ilustrar, precisa de imagens de gente esquiando. 

Pouco importa quem está esquiando, quando, onde ou porquê. O que importa é 

uma imagem que signifique genericamente o gesto de esquiar na neve. Quanto 

mais indefinidos e inidentificáveis forem o modelo, o cenário e a ocasião, tanto 

melhor para a foto, pois ela terá maior poder generalizante. Os bancos de 

imagens hoje guardam vários milhões de fotos classificadas já não mais por 

legendas descritivas, mas por temas visuais genéricos e identificadas apenas 
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por números de ordem. Praticamente todos os temas podem hoje ser 

encontrados nesses bancos: crianças, florestas tropicais, fazendas de criação 

de gado, intervenções cirúrgicas, répteis, bibliotecas, núvens, piscinas, o que se 

quiser. Essa nova demanda tem incentivado o desenvolvimento de um outro tipo 

de fotografia, já não mais “documental” no sentido habitual dessa palavra, mas 

uma fotografia que busca, através de uma imagem singela, simbolizar uma 

classe, uma norma ou uma lei dotada de sentido generalizante. 

 

Fotografia: Conceito em Expansão 

 Em termos de possibilidades criativas e heurísticas, a tradicional ênfase 

na fotografia como índice introduziu nessa área de produção simbólica uma outra 

distorção: privilegiou o aperto do botão disparador da câmera como o momento 

emblemático da fotografia, deixando de lado tanto os preparativos anteriores do 

motivo a ser fotografado e os ajustes do aparato fotográfico, como também todo 

o processamento posterior da imagem obtida. Ainda hoje, apesar da crescente 

digitalização do processo fotográfico em todos os seus níveis, grande parte dos 

círculos teóricos e profissionais permanece ainda paralisada pela mística do 

“clique”, do “momento decisivo” (Cartier-Bresson, 1981: 384-386), daquele 

instante mágico em que o obturador pisca, deixando a luz entrar na câmera e 

sensibilizar o filme. Todo o demais, isto é, o antes e o depois do “clique”, é 

considerado afetação pictórica (icônica) ou “manipulação” intelectual (simbólica), 

fugindo portanto do âmbito do “específico” fotográfico. A insistência, por parte de 

muitas teorias e práticas ainda em voga, numa suposta natureza indicial da 

fotografia, produziu, como resultado, uma restrição das possibilidades criativas 

do meio, a sua redução a um destino meramente documental e, portanto, o seu 

empobrecimento como sistema significante, uma vez que grande parte do 

processo fotográfico foi eclipsado pela hipertrofia do “momento decisivo”. O 

sistema de zonas de Ansel Adams parece ter sido a única “manipulação” 

posterior ao registro universalmente aceita (ou pelo menos tolerada) nos círculos 

mais restritos da fotografia. Já a digitalização e o processamento posterior da 

foto em computador permanecem ainda largamente contestados, no plano 

teórico, como procedimentos que se possam incluir no âmbito da fotografia, 



STUDIUM 2  16 

embora, a rigor, não exista diferença alguma entre o processamento da imagem 

em computador e a ampliação diferenciada das partes de uma foto através do 

sistema de zonas.  

 Mas o arranjo do objeto no seu espaço natural ou no estúdio, a disposição 

da iluminação, a modelação da pose, os ajustes do dispositivo técnico e todo o 

processo de codificação que acontece antes do “clique” é tão fotografia quanto 

o que acontece no “momento decisivo”. Da mesma forma, também faz parte do 

universo da fotografia tudo o que acontece no momento seguinte: a revelação, a 

ampliação, o retoque, a correção e processamento da imagem, a posterização 

etc. Depois de mais de um século e meio de restrições técnicas, conceituais e 

ideológicas, subvertidas apenas marginalmente pelos artistas de vanguarda, a 

fotografia começa, finalmente, a conhecer a sua emancipação e a derrubar as 

fronteiras que a limitavam. Com a câmera digital e o software de processamento 

tomando rapidamente o lugar das tradicionais técnicas fotográficas, podemos 

dizer que a fotografia vive um momento de expansão, tanto no que diz respeito 

ao incremento de suas possibilidades expressivas, como no que diz respeito às 

mudanças em sua conceitualização teórica. Recentemente, Andreas Müller-

Pohle (1985), fotógrafo, crítico e editor da revista European Photography, cunhou 

o termo fotografia expandida para designar a nova atitude emergente com 

relação a esse meio. Para Müller-Pohle, a fotografia hoje pressupõe uma gama 

praticamente infinita de possibilidades de intervenção, tanto no plano da 

produção (pode-se interferir no objeto a ser fotografado, nos meios técnicos para 

fotografar, como ainda na própria imagem fixada no negativo), quanto nos planos 

da circulação e consumo social de fotografias.  

 Vejamos alguns exemplos. Podemos citar, em primeiro lugar, a obra da 

fotógrafa norte-americana Cindy Sherman. Pelo que se sabe, ninguém discorda 

da inclusão dessa obra no âmbito da fotografia. No entanto e paradoxalmente, 

Sherman não fotografa, ou pelo menos não é ela quem se dedica ao trabalho de 

espiar pelo visor da câmera, enquadrar o motivo e clicar o botão do disparador. 

Na verdade, ela não poderia fazer isso, porque é sempre o referente, o objeto de 

suas próprias fotos e não poderia estar à frente e atrás da câmera ao mesmo 

tempo. Quem manipula a câmera é um outro, ou vários outros, nunca nomeados. 

A fotógrafa transita, portanto e de forma ambígua, entre o sujeito e o objeto de 
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suas próprias fotos. Para Sherman, fotografar consiste menos em apontar a 

câmera para alguma coisa pré-existente e fixar a sua imagem na película, do 

que em criar cenários e situações imaginárias para oferecer à câmera, como 

acontece no cinema de ficção. A fotografia é aqui concebida como criação 

dramática e cenográfica, ou como mise-en-scène, onde a fotógrafa interpreta, ao 

mesmo tempo, os papéis de diretora, dramaturga, desenhista de cenários e atriz.  

 Numa outra direção, temos o caso de Rosângela Rennó, uma fotógrafa 

brasileira que não fotografa, não usa câmera, nem filme, nem nada. Ela apenas 

recoloca em circulação as fotos já existentes, sobretudo aquelas que foram 

descartadas pelo fluxo interminável de imagens industriais no mercado de 

massa. Num primeiro momento, Rennó vai buscar o material de suas reflexões 

em fotos antigas e anônimas, em geral produzidas para fins legais ou 

institucionais, como aquelas utilizadas em documentos de identidade, em 

obituários e na identificação criminal. Ela as encontra aos milhares, em estúdios 

de fotógrafos populares: são fotos padronizadas, produzidas em larga escala, 

feias e mal acabadas, que a fotógrafa retira de seus circuitos normais de 

consumo, propondo novas formas de relacionamento. Nem sempre essas fotos 

são apresentadas tais e quais encontradas. Às vezes, a fotógrafa expõe o próprio 

negativo original, como forma de obliterar a visibilidade e tornar ainda mais 

evidente o caráter “fotográfico” (técnico) da imagem. Outras vezes, a artista 

amplia os negativos e expõe cópias extremamente escurecidas das fotos 

originais, de tal forma que é preciso um certo esforço de visualização para se 

conseguir distinguir um tênue vestígio de figura humana. O efeito final lembra 

aquelas fotos fantasmáticas que se vê nos túmulos e que, por ficarem muito 

tempo expostas ao tempo e ao sol, acabam se deteriorando e perdendo seus 

detalhes. Outras vezes ainda, Rennó imprime suas cópias diretamente sobre 

vidro, para que o observador, ao se defrontar com a fotografia, veja também a 

sua própria imagem refletida no vidro e superposta à imagem que se oferece à 

visão, como num jogo de ironia com o próprio efeito especular da fotografia 

(“espelho da realidade”). 

 A recuperação dessas imagens descartadas pela sociedade e despejadas 

no lixo industrial permite a Rosângela Rennó enveredar por dois caminhos 

simultâneos e aparentemente contraditórios. De um lado, as fotos ampliadas e 
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escurecidas, sem qualquer referência a um contexto, sem legendas que as 

identifiquem no tempo e no espaço, resultam apenas traços opacos e sem 

sentido de singularidades perdidas, que atestam a imperfeição da fotografia 

como documento ou como revelação de uma realidade e a impossibilidade de 

uma verdadeira memória. De outro lado, essas mesmas imagens, rearticuladas 

e recolocadas num novo contexto, permitem à artista redescobrir um sentido 

para elas. Müller-Pohle (1985) define essa postura como uma espécie de 

ecologia da informação, pois se trata de intervir sobre o refugo (Abfall) e 

reintroduzir uma nova significação naquilo que a sociedade das imagens 

técnicas descartou. Dessa forma, a obra de Rennó se apresenta como uma 

investigação sistemática sobre o traço e a convenção, sobre a memória e o 

esquecimento, sobre os efeitos do tempo sobre a experiência humana, 

terminando por propor uma espécie de política do sentido e da opacidade. 

 Um outro fotógrafo que nos tem possibilitado entender mais a fundo o 

processo de expansão da fotografia é o também brasileiro Kenji Ota. Uma vez 

que tanto o efeito indicial, quanto a homologia icônica só podem ser obtidos, em 

fotografia, através de um controle extraordinariamente preciso de todos os 

elementos do código fotográfico (a qualidade da emulsão, a natureza da luz de 

registro e de ampliação, o tempo e a temperatura de revelação e secagem, a 

homogeneidade do papel etc), uma maneira de subverter os resultados consiste 

em jogar aleatoriamente com o controle químico e matemático do 

processamento. Em lugar de cumprir todos os protocolos ditados pela técnica, 

para desta maneira obter um resultado fotograficamente consistente, Ota prefere 

abrir o seu processo para o acaso e introduzir a instabilidade, o desregramento, 

a desordem na produção da imagem. Navegando na contra-corrente da técnica, 

ele rejeita tudo o que é padronizado e industrial e reintroduz o artesanato na 

fotografia. Resgata processos fotográficos antigos e em desuso, como a 

cianótipo, o calótipo, o papel albuminado etc., não a título de nostalgia, mas 

como forma de sacar da fotografia algumas qualidades novas.  

 Assim, a utilização de vários tipos de gelatina, com diferentes graus de 

dureza e diferentes níveis de saturação na água torna o processo de 

reconstituição da imagem uma aventura errática entre a vontade e o acaso. O 

uso de papel artesanal, em lugar do papel industrial próprio para ampliação 
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fotográfica, permite obter como resultado imagens “manchadas” com cores, tons 

e texturas de uma variedade impressionante, em decorrência principalmente do 

fato de as irregularidades na distribuição das fibras determinarem uma absorção 

não homogênea e também não previsível da emulsão. A maior ou menor 

permeabilidade à emulsão repercute na escala cromática e tonal da imagem. E 

como a emulsão é espalhada de forma não homogênea na superfície do papel, 

através do uso de pincel, as irregularidades aumentam. Os processos de 

revelação e fixação podem ser barrados antes do surgimento integral da 

imagem, permitindo assim o resgate de estágios intermediários de acabamento. 

E mais: uma vez que as irregularidades do papel e da emulsão variam de folha 

para folha, cada cópia é completamente diferente das outras, ainda que a matriz 

possa ser a mesma. Assim, a cada nova cópia, o registro fotográfico vai se 

transfigurando em imagens completamente diferentes umas das outras.  

 Quanto mais Ota se distancia das normas, das regras rígidas da prática 

laboratorial (controle de tempo e temperatura, controle da qualidade e vida útil 

das substâncias reveladoras e fixadoras), quanto mais ele introduz a imprecisão, 

a descontinuidade, o processamento sem cronômetro e sem mediação técnica, 

tanto mais as imagens se decompõem em anamorfoses, manchas e alteridades 

gráficas de toda espécie, fazendo a fotografia distanciar-se cada vez mais da 

homologia icônica e do traço documental para aproximar-se estreitamente da 

pintura abstrata. Com o desenvolvimento de seu processo, Ota percebe que os 

melhores resultados plásticos ocorrem, paradoxalmente, nas zonas do negativo 

em que não há imagem (áreas esvaziadas, fundos negros), porque nelas a 

emulsão recebe mais luz e o processamento químico é mais intenso. A partir 

dessa constatação, ele começa então a eliminar quase que completamente o 

referente de suas fotos, deixando o espetáculo visual nascer apenas do jogo 

semi-controlado e semi-aleatório entre a luz, o papel, a emulsão e as substâncias 

de ativação/fixação da imagem. O resultado é uma espécie de fotografia 

inaugural, adâmica, sem câmera, sem objeto, sem traço, pura epifania, como a 

definir a fotografia como a arte da revelação, no duplo sentido do termo. 
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Referências de fotógrafos citados 

 

Rosângela Rennó 

           

           

 

Kenji Ota 

           

Sem título (tatuagem 5) da série 
cicatriz, 1997 

Puzzles (homem e mulher), 1991 Mulheres 
iluminadas, 

1998 

Obituário transparente, 1991 (84 negativos 4x5", resina de poliéster e parafusos) 

Primeira experiência 
de desenvolvimento 

ótico, 1989 (p&b) 

Sem título, 1992 (imagem digital) 
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Cindy Sherman 

 

     

 

  

Sem título, 1992 (imagem digital) 

Sem título, 1989 
(190.5x134.6) 

[retrato 
emoldurado] 

Stills de cinema sem título: (p&b 1)Mulher que olha pela janela n.15, 
(p&b2) Copo de Martini n.7, (p&b3) Avental n. 35, (p&b4) Bibliotecária 

n.13, 1979 
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SOBRE BARCOS E TRENS, OU A HISTORIA DA FOTO QUE NÃO FIZ 

Luiz Achutti  

 

 Em 1947 um repórter de Nova Iorque perguntou a Cartier-Bresson o que 

ele procurava através do visor de sua camera fotográfica, Bresson respondeu: 

"Ce que je ne peux pas mettre en mots. Car si je pouvais, je serais écrivain." 1 

 Ancorado o pequeno barco que trouxe para o exílio voluntário em Paris 

eu, minha mulher e minha filha, passo meu tempo a conhecer outra cultura, a 

fotografar, a ler, a escrever para poucos amigos, a repensar o que já fiz e a 

construir o projeto do que farei. 

 Se eu tiver que falar do tempo - nós fotógrafos estamos sempre à nossa 

maneira falando do tempo, registrando o desfiar do presente em passado - 

estarei certamente usando como apoio esta foto dos mecânicos de locomotiva 

do sul do Brasil, intitulada "a última fotografia". 

 Em 1996 fomos, um grupo de fotógrafos, Grupo Leica 1 de Porto Alegre 

(grupo de amigos fotógrafos e amantes da fotografia que se dão ao direito de 

momentos de sociabilidade fazendo saídas em conjunto para fotografar com 

Leica e eventualmente organizar exposições), fazer a documentação do trabalho 

dos mecânicos das oficinas da Rede Ferroviária Federal em Porto Alegre. 

Sabíamos que a rede estava por ser privatizada, o que resultaria em um 

processo de desmonte e de desemprego. Aos poucos conquistamos a confiança 

de alguns trabalhadores e fizemos várias fotografias. 

 Eu fui imbuído do espirito de Lewis Hine e seus ícones sobre o trabalho 

no início do século XX. Fui decidido, com meu Tri-x puxado e minha lente normal, 

a entrar em um universo de trabalho pesado, barulho, tornos enormes, muita 

graxa e pouca iluminação. Logo descobri o que ainda agora não sei bem 

                                            
 Achutti é bolsista (doutorado) CNPq, professor da UFRGS e "chargé de cours" pelo Laboratoire 
d’Anthropologie Visuelle et Sonore du Monde Contemporain – Paris7. 
1 Obs: Todas as referências a Cartier-Bresson foram traduzidas por Achutti de recente biografia 
lançada sobre ele. 
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descrever, descobri que apesar do trabalho pesado os mecânicos pareciam-se 

com meninos com seu brinquedo preferido. Toda uma vida ao lado de 

locomotivas que conheciam pelo nome, as mais antigas tinham apelidos, e a 

mais antiga de todas, que não era mais usada para puxar os trens, estava lá 

como um brinquedo de estimação ainda em funcionamento. Os meninos também 

falavam da potência das maquinas como conversa de homens quando se juntam 

para falar de sexo. Eram várias oficinas que ocupavam um espaço bem amplo 

com mecânicos espalhados pelos diversos setores, uma oficina bastante antiga. 

Trabalhavam como numa orquestra somando suas especialidades, uns 

ocupavam-se da parte elétrica, outros da mecânica, solda, pintura e assim por 

diante. Renovada uma locomotiva, ela partiria para fazer mais um longo percurso 

pelo sul do Brasil, mas eles podiam esperar pela sua volta, iriam revê-la quando 

estivesse novamente precisando de reparos. 

 Optei por quadros fechados, 

retratos ambientados que levariam à 

"última fotografia". No penúltimo dia eu 

tive a idéia de propor uma foto de 

conjunto, rapidamente num boca-a-

boca impressionante estavam todos 

informados e se dirigindo para o pátio. 

Era de arrepiar, uns falavam para os outros convocando para "a última 

fotografia". Eu sabia de todo o amor que eles tinham pelas locomotivas e propus 

que posassem junto a uma delas. Foi impressionante ver aqueles operários 

todos, através de movimentos sucessivos e diversos, "tomando de assalto" uma 

das locomotivas, cada um foi guiado por suas preferências instintivas, alguns 

disputaram o lugar do condutor, uns preferiram sentar na parte superior, outros 

ficar em pé encostados ao corpo da máquina. Foi tão impressionante que fiquei 

olhando e perdi o "momento decisivo" que seria a ilustração do que escrevo 

neste momento. Perdi o tempo, perdi a foto, restaram os fios de um tecido visual 

que já fazia parte do passado. Enquanto fazia inconformado a foto posada eu 

tinha ainda na m inha mente nítida e latente a foto que não fizera, pensei então 

que o desmonte da cena seria algo parecido e que tentaria não perdê-lo. Foi o 

que fiz na mão, sem motor, naquela ocasião eu não tinha nenhuma pratica com 
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o sistema de foco da Leica, uma vez que toda a vida trabalhara com câmera 

reflex. O desfecho foi muito rápido, em alguns segundos esperei o suficiente para 

encontrar um quadro em movimento equilibrado que fosse parecido com aquele 

que vira antes da pose e fiz a foto, depois fiz mais duas que seriam praticamente 

inúteis. São quatro fotografias com os mesmos personagens, mesma luz, mesmo 

filme, mesma câmera, mesmo diafragma, mesma velocidade, feitas apenas com 

uma pequena diferença de tempo entre cada uma delas. São quatro fotografias 

completamente diferentes em força e significado, são quatro registros que estão 

a sugerir que o tempo guarda em si infinitas porções de eternidade. 

 Fotógrafos de uma maneira geral não gostam de mostrar suas folhas de 

contato talvez por elas serem um rico material de informação sobre a "démarche" 

de cada um, seus erros, hesitações, lances de sorte etc. Bresson diz que prefere 

olhar as fotos de um fotógrafo na folha de contato mais do que em um livro, ele 

"utiliza a imagem do prego e do pedaço de madeira, a gente começa dando 

algumas marteladas suaves de todos os lados para bem firmar o prego. Depois 

a gente martela o menos possível mas com muito mais força, bem de cima, para 

poder afundá-lo na madeira. Uma folha de contato, pelo menos as verdadeiras, 

revela a maneira do fotógrafo cercar o seu sujeito antes de apanhá-lo." 

(Assouline, 1999) 

 "A última fotografia" foi parar no meu livro de fotografias, editado em 1997, 

colocada ao final de uma seqüência com alguns retratos dos mecânicos. Um ano 

após a foto, a rede ferroviária havia sido privatizada como forma de liquidá-la, o 

Brasil precisava seguir na contra-mão do que é moderno e eficiente, por isso não 

tínhamos mais necessidade de trens. Também um ano depois a livraria 

Palmarinca de Porto Alegre mudava de endereço e chamava uma pessoa para 

fazer a instalação do telefone. O livro estava aberto na vitrine mostrando minha 

foto dos operários em página dupla. Chegou um homem de meia idade para 

instalar o telefone, ao encontrar o dono da livraria para tratar da instalação não 

se conteve e contou um segredo, contou que há pouco havia perdido seu 

emprego, e chorando disse ser um dos caras da foto do livro que estava na 

vitrine. Certamente ele havia perdido mais do que um emprego, havia perdido 

sua identidade, suas referências com o mundo dos homens. 
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 Antes da edição do meu livro eu fiz uma seleção de várias fotografias que 

foram utilizadas pelo sindicato dos trabalhadores fotografados, infelizmente nem 

minhas fotos nem a luta sindical surtiram efeito, ficará o testemunho e o registro 

histórico. 

 O menino fotografado por Bresson em 1954 em uma das esquinas da rue 

Mouffetard teve mais sorte do que os "meninos" mecânicos, da minha foto. Um 

menino que carrega contente duas garrafas de vinho observado a distância por 

duas meninas. "Depois que uma das colaboradoras de Bresson encontrou a 

pista do menino que se tornou qüinquagenário, Cartier-Bresson levou-lhe duas 

garrafas de um "gran cru" no dia de seu aniversario. Bresson ficou sabendo 

então que os pais do menino, tendo descoberto pela famosa foto que ele fazia 

compras para os vizinhos para ganhar alguns trocados, tinham lhe dado a maior 

das reprimendas." (1999:332) 

      

      

Paris 15 de maio de 2000 
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IMPRESSÕES FOTOGRAMÁTICAS E VANGUARDAS: AS EXPERIÊNCIAS 

DE MAN RAY 

Maria Beatriz Colucci 

 

Introdução 

 Também chamados impressões ou imagens fotogramáticas, por Philippe 

Dubois (O ato fotográfico, 1994) e Jean-Marie Schaeffer (A imagem precária, 

1996), os fotogramas são, numa definição genérica, imagens realizadas sem a 

utilização da câmera fotográfica, por contato direto de um objeto ou material com 

uma superfície fotossensível exposta à uma fonte de luz. Esta técnica, que 

nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a 

ontologia da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelos artistas 

da vanguarda, nas primeiras décadas do século XX. Representou mesmo, ao 

lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a 

incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e seu distanciamento da 

representação figurativa. 

 Vários pesquisadores da história fotográfica assinalam que, mesmo antes 

da descoberta da fixação da imagem, experiências próximas ao fotograma foram 

feitas, como as pesquisas de J. H. Schulze e os "perfis em silhueta", de Étienne 

de Silhouette e Hippolyte Charles (Dubois, 1994: 135-38), por exemplo. 

Entretanto, é geralmente aceito que o fotograma foi inventado por William Henry 

Fox Talbot, quando começou a realizar, em 1834, os photogenic drawing. Estes 

"desenhos fotogênicos" eram imagens negativas de folhas de árvores e plantas 

feitas para os pesquisadores, pois a nova técnica ainda estava muito ligada às 

pesquisas científicas, especialmente as relacionadas à botânica. 

 Além dos pesquisadores, como Anna Atkins, muitos pioneiros da 

fotografia realizaram fotogramas, como forma de experimentar a 

fotossensibilidade das emulsões e também de brincar com o novo meio. Cada 

fotógrafo denominou seu trabalho de forma diferente: para Thomas Wedgwood 

eram "perfis agenciados pela luz", para Nicéphore Niépce "heliografias" 
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(Monforte, 1997:24), além dos "desenhos fotogênicos", de Talbot, termo que foi 

adotado por outros fotógrafos, como Hippolyte Bayard, para designar a técnica. 

 

O ressurgimento do fotograma nas vanguardas 

 Da mesma forma que a fotografia surgiu de várias experiências 

desenvolvidas paralelamente, a exploração das possibilidades criativas do 

fotograma também foi feita coletivamente, junto aos movimentos de vanguarda 

– especialmente no dadaísmo, no surrealismo e no construtivismo. Três 

fotógrafos se destacaram: Christian Schad, Man Ray e László Moholy-Nagy. 

Eles demostraram que a redescoberta das impressões fotogramáticas não se 

deu por acaso, mas visando responder a certas necessidades de expressão 

comuns a uma época. Tais experiências – que não devem ser compreendidas 

isoladamente, mas no conjunto de processos e técnicas reinventados ou 

descobertos pelas vanguardas – podem ser vistas como expressão do amor pela 

técnica dominante nos anos 20, da radicalização das pesquisas no campo da 

abstração e da diluição das fronteiras entre as diversas formas de expressão 

artística. Seja pelo efeito estético obtido, seja pela mistura de suportes, pode-se 

dizer que o fotograma é uma técnica que circula na fronteira entre fotografia e 

artes plásticas. 

 Esse espírito de experimentação vivido na arte do início do século XX fez 

com que os artistas recuperassem antigas técnicas fotográficas e com o 

fotograma aconteceu exatamente o mesmo. Eles ressurgiram em 1904, nas 

silhuetas feitas por J. B. Kerfoot, publicadas no número 8 da revista Câmera 

Work. Há um pequeno texto em que Kerfoot explica a técnica e indica as 

soluções para a revelação das imagens (Câmera Work, 1997: 199). Os perfis 

silhuetados – de Alfred Stieglitz, Alvin Langdon Coburn, Gertrude Käsebier e 

Eduard J. Steichen – talvez sejam uma das primeiras experiências modernas 

ligadas aos fotogramas. Isto pode indicar o importante papel da vanguarda 

fotográfica de Nova York, não só para a divulgação de uma nova estética 

fotográfica, mas para a afirmação de uma nova concepção do ato fotográfico. 
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 Mas a grande redescoberta dos fotogramas 

foi feita por Christian Schad, pintor ligado aos 

grupos dadaístas de Zurique e Gênova, onde viveu 

durante os anos da Primeira Guerra. Schad parece 

ter sido o primeiro artista moderno a se utilizar dos 

fotogramas como forma de experimentação visual, 

mudando radicalmente sua utilização. Em 1918, 

realizou uma série de pequenos fotogramas 

incorporando elementos relacionados à sociedade 

urbanizada: fragmentos de objetos, cordas, papéis 

e jornais recortados ou rasgados, dispostos 

plasticamente sobre o papel sensível. Floris Neüssus, na introdução do livro 

Photogrammes (1998), comenta que foi o escritor Walter Serner – certo de que 

as imagens de Schad introduziam uma técnica inédita – quem enviou, em 1919, 

uma seleção de seus fotogramas a Tristan Tzara, para publicação na revista 

Dada (Nº.7, março de 1920). Tzara se encarregou de divulgar essa experiência 

entre as vanguardas e, mais tarde, batizou as imagens de "schadografias" 

(schadograph), considerando o autor da "descoberta". Nos anos seguintes, Man 

Ray e Moholy-Nagy também começariam suas experiências. 

 Os anos 20 marcaram a consolidação dessa prática, que se impõe na arte 

da década de 30. Mais que uma transposição da técnica, as vanguardas usaram 

os fotogramas de outra forma, distante das pesquisas científicas de Talbot. A 

maioria dos artistas incorporou as pesquisas iniciais de Schad, Ray e Moholy-

Nagy. Outros, no mesmo período, demonstraram 

que a técnica dos fotogramas possibilitava uma 

série de procedimentos de impressão combinados, 

aumentando ainda mais seu potencial criativo. 

 Nesse sentido, as pesquisas de Moholy-

Nagy foram fundamentais. Diferentemente de Man 

Ray, para quem os fotogramas eram similares à 

escrita automática dos surrealistas, para Moholy-

Nagy as composições fotogramáticas serviam a 

uma reflexão madura sobre a ação da luz. Cada 

Christian Schad, 1919 – 
Schadografia Nº. 15 

Moholy-Nagy, 1925 – 
Fotograma s/ título 
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efeito alcançado corresponderia a um cálculo preciso para obter determinadas 

tonalidades entre o branco e o preto (Freund, 1986: 173). Para este artista, o 

fotograma era a própria essência da fotografia, uma "escritura luminosa" que 

resultava numa utilização mais completa do aparelho fotográfico e da própria 

pintura. Esta idéia fica evidente em alguns de seus fotogramas feitos unicamente 

para gravar determinada luz. 

 

Os objetos de sonho de Man Ray 

 O americano Man Ray (1890-1976) foi um artista múltiplo, como grande 

parte dos artistas das vanguardas. Fotógrafo, pintor, cineasta, desenhista e 

ilustrador, é o nome mais comumente associado à prática dos fotogramas e um 

dos maiores expoentes do dadaísmo e surrealismo. 

 Man Ray iniciou suas experiências fotográficas em 1915, a partir do 

contato com a vanguarda de Nova York, na galeria 291. Em 1920, o essencial 

de seu trabalho estava relacionado à reprodução de quadros e esculturas, 

experiências que não se resumiam a uma simples constatação visual. A obra de 

arte se transformava, condicionada pelos pontos de vista e iluminação, em 

resíduo de uma outra existência. Man Ray utilizou essas imagens para falar da 

fotografia: "Tal como as cinzas intactas de um objeto consumido pelas chamas, 

estas imagens são resíduos oxidados, fixados pela luz e elementos químicos 

(...). São o resultado da curiosidade, da inspiração, e estas palavras não têm a 

pretensão de explicar o que quer que seja" (Ray, 1998: 84). 

 No entanto, somente a partir de 1921, quando muda para Paris e se 

integra ao grupo dos dadaístas, Man Ray passa a se dedicar mais seriamente à 

fotografia que, para ele, era um meio mais simples e mais rápido que a pintura 

para a revitalização das artes visuais, pois oferecia um vasto campo para as 

experimentações estéticas. Seu espírito dada se revela, entre outras coisas, na 

utilização de todos os materiais possíveis na realização das obras, que não têm 

finalidade nem valor a não ser o de documentar o próprio processo criador 

(Foresta, 1988: 5-11). 
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 Sua obra fotográfica e seus fotogramas alteraram as formas da natureza, 

transformando objetos reais em signos, descontextualizando-os e criando uma 

nova realidade. Isto pode ser visto em algumas imagens em que os objetos se 

misturam e perdem sua especificidade. Jean-Marie Schaeffer explica que, nos 

fotogramas, devido aos fenômenos de defração da luz, quanto maior a distância 

entre os objetos e a superfície sensível mais imprecisos serão os contornos da 

sombra. Aqueles que reproduzem sombras mais "reconhecíveis" foram feitos 

colocando-se diretamente os objetos sobre a superfície sensível. (Schaeffer, 

1996: 55). 

 Em sua primeira exposição em Paris, em 

dezembro de 1921 – um evento que combinou 

pinturas, objetos, colagens e fotografia – Man Ray 

fotografou as obras expostas e depois utilizou as 

fotografias num contexto diferente, continuando as 

pesquisas sobre reprodução iniciadas com Marcel 

Duchamp. Ray transformava a fotografia de um 

objeto em objeto mesmo, substituindo a presença 

pela representação e deixando evidente seu ponto 

de vista sempre provocante e perturbador. É o caso 

de um fotograma incluído no portfólio Les champs 

delicieux, criado a partir do objeto Compass, de 1920.  

 O álbum Les champs délicieux foi a primeira publicação consistente dos 

fotogramas de Man Ray, em dezembro de 1922, e teve grande repercussão. O 

trabalho reuniu 12 fotogramas ou "rayografias" (rayographs), como ficaram 

conhecidos, com prefácio escrito por Tristan Tzara. São fotogramas de objetos 

retirados do cotidiano, como molas, pentes, espirais, copos, chaves e 

ferramentas, dispostos diretamente sobre a superfície sensível ou colocados em 

movimento por mãos que os seguram. Antes disso, no mesmo ano, Man Ray 

teve vários fotogramas publicados em revistas: em Les feuilles libres, ilustrando 

um artigo de Jean Cocteau, na Vanity Fair, que lhe comprou quatro rayogramas 

e em Littérature. 

Man Ray, 1930 – Rayografia 
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 Mas Man Ray parece ter feito as primeiras 

experiências fotogramáticas ainda em 1921, 

quando dedicou alguns fotogramas a amigos 

próximos, como Jean Cocteau e Max Ernst. Suas 

obras ilustraram diversas revistas surrealistas e 

projetos de pintores e poetas, como André Breton e 

Tristan Tzara, onde a fotografia complementa o 

anti-realismo proposto pelos textos e se faz ela 

mesma uma escritura de imagens (Livingstone, 

1985: 117). Também criou obras para projetos 

específicos e não tão literários assim, como o 

cartaz produzido, em 1924, para o café Le Bateau 

Ivre, que ilustra bem as diversas utilizações dadas 

ao fotograma na época.  

 Suas rayografias foram chamadas "objetos 

de sonho" por Ribemont-Dessaignes ou "quadros 

pintados com a luz" na expressão de Cocteau e 

são, em sua maioria, composições feitas a partir de 

objetos translúcidos, usados como prisma para 

obter determinados efeitos visuais. A luz criadora 

dos fotogramas, manipulada em sua intensidade, 

Man Ray, 1920 – Compass Man Ray, 1922 – Les champs 
délicieux 1 

Man Ray, 1922 – Littérature 

Man Ray, 1924 – Le Bateau Ivre 
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direção e duração, produz formas inesperadas, inclusive com efeitos inéditos de 

volume e densidade. Com a utilização perfeita das sombras, Man Ray consegue 

criar a impressão de tridimensionalidade num processo de resultados quase 

sempre planos. Por isso Tristan Tzara considerou seus fotogramas mais 

dadaístas que os de Christian Schad (Cf. Ray, 1998: 51). Esses efeitos inéditos 

podem ser comprovados já no álbum Les champs délicieux e, também, em 

alguns fotogramas realizados em 1931, num trabalho intitulado Eletricité, para o 

qual usou fotografias e fotogramas de objetos elétricos, como ferro, ventilador, 

forno e lâmpadas. Além dos efeitos tridimensionais, as sombras serviam para 

realçar a textura dos objetos. 

 Man Ray foi, com certeza, um dos fotógrafos que mais produziu 

fotogramas. Assim, criou uma das obras mais originais de sua época, cujas 

influências persistem em toda a arte contemporânea. Para se ter uma idéia disso, 

um fotograma seu foi escolhido para ilustrar a contracapa do livro Photography 

in the modern era: European documents and critical writings, 1913-1940, editado 

por Christopher Phillips e publicado em 1989, por ocasião de uma exposição de 

fotografias no Metropolitan Museum of Art de Nova York. Certamente esta 

escolha diz muito sobre a importância dos fotogramas de Man Ray para a história 

da fotografia e da arte moderna, de forma geral.Man Ray - 1922-24.JPG (28439 

bytes) Enfim, as experiências de Man Ray, junto a todo o trabalho das 

vanguardas fotográficas, conseguiram divulgar e alargar as possibilidades do 

fotograma, numa pesquisa inédita que não se restringiu às regras do plano e 

criou novos espaços e configurações óticas que continuam a questionar o olhar 

após quase um século. 

           

Man Ray, 1927 – 
Rayografia 

Man Ray, 1922 – Les 
champs délicieux 2 

Man Ray, 1922-1924 



STUDIUM 2  36 

Referências Bibliográficas 

 

CAMERA WORK, the complete illustrations, 1903-1917. Cologne: Taschen, 

1997. 

DELPIRE, Robert (Ed.). Photogrammes. Paris: Nathan, 1998. (Col. 

Photopoche, v.74) 

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 1994.  

FORESTA, Mery. "A l'écoute de la lumière". In: DELPIRE, Robert (Ed.). Man 

Ray. Paris: Nathan, 1988. (Col. Photopoche, v.33) 

FREUND, Giselle. La fotografia como documento social. Barcelona: Gustavo 

Gilli, 1976. 

LIVINGSTONE, Jane; KRAUSS, Rosalind ; ADES, Dawn. Explosante-fixe; 

photographie et surréalisme. Paris: C. George Pompidou/Hazan, 1985. 

MONFORTE, Luiz G. Fotografia pensante. São Paulo: Ed. SENAC, 1997. 

PHILLIPS, Christopher (Ed.). Photography in the modern era: european 

documents and critical writings, 191-1940. New York: Aperture, 1989. 

RAY, Man. Ce que je suis. Paris: Hoëbeke, 1998. (Col. Arts & esthétique, vol. 

13) (Col. Arts & esthétique, vol. 13) 

SCHAEFFER, Jean-Marie. A imagem precária. Campinas: Papirus, 1996. 

 



IMAGEM CONSTRUÍDA 

Mauricius Martins Farina  

 

 Partindo da proposta de relacionar a arte e a propaganda sob um aspecto 

ideológico para argumentar a diferença entre ambas, penso que poderia 

encontrar uma diversidade de proposições. No entanto, neste artigo, pretendo 

demonstrar uma diferença ideológica que é tramada pela própria relação do 

signo com o seu suporte, ou seja, uma relação que depende da estrutura 

mediática e não apenas do argumento conceitual para estabelecer sua 

singularidade. 

 Oliviero Toscani (diretor de arte e fotógrafo da Benetton) quando disse 

que "a publicidade é um cadáver que nos sorri" e que "os publicitários a 

perfumam todos os dias" porque senão ela "cheira mal" estava propondo uma 

nova publicidade, sob um novo paradigma: "a realidade" ao invés da "ilusão". 

 Para isso, em causa própria, emblematizou seu discurso - culturalmente 

adequado - atuando nas contradições da sociedade contemporânea, onde 

apontou para as suas hipocrisias e atingiu um público culturalmente mais 

preparado, mais crítico. 

 Ao efetuar sua operação comunicativa ele procede como um publicitário 

pós-moderno e estabelece um sistema complexo na indústria cultural. Se hoje 

as estratégias da Benetton parecem enfraquecidas, isso se deve principalmente 

a problemas mercadológicos, a parte que coube a Toscani foi extremamente 

eficiente. 

 

                                            
 O autor é jornalista, mestre em Multimeios pela Unicamp, doutorando em Ciências da 
Comunicação pela Eca/Usp e é professor do Depto. de Multimeios da Unicamp. 
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O padre e a freira 

 

Oliviero Toscani, campanha da Benetton, 1994. 

 Nesta fotografia há a possibilidade de uma série de comentários, mas 

todos eles atuam sob a obviedade de uma constatação: esta imagem foi feita 

para ser vista. Pode-se afirmar com tranqüilidade que nem o padre e nem a freira 

são verdadeiros. São modelos vestidos de padre e de freira. Entretanto, 

visualmente, ambos se identificam como um padre e uma freira. Signos visuais 

codificados culturalmente. O que Toscani quer dizer com isso? 

 Com esta imagem ele ataca uma regra fundamental da religião católica: o 

celibato. Mas ele o faz de uma maneira extremamente delicada. A sensualidade 

quase infantil dessa imagem lembra mais uma cena romântica de amor 

verdadeiro que uma cena pecaminosa para escandalizar - como escandalizou - 

os católicos de todo o mundo. Existem nesta imagem evidentes paradoxos tais 

como o pecado e a pureza, a regra e a liberdade, a verdade e a mentira. 

 Há um significado simbólico funcionando neste trabalho, como um 

espelho refletindo um problema real do mundo humano: por exemplo o celibato 

entre religiosos católicos, a metáfora que atua na sua mensagem e na sua 

propaganda trata de assuntos do mundo real: o paradigma proposto pelo sistema 

Toscani. 

"A imagem do padre e da freira que se beijam, eu a fiz porque me 
interessava verificar se a reação provocada pelo olhar pode vencer o 
tabu do conhecimento estabelecido. (...) O fato de tratar-se de um 
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padre e de uma freira passou para segundo plano, diante da ternura 

daquele beijo casto e, no fim das contas, irreal." 

 Apelar para uma atitude de subversão dos valores morais decadentes de 

uma sociedade marcada pelo apelo idealizado traz ao seu trabalho um sentido 

de cumplicidade que atinge também outras camadas de público. 

 Toscani dirige sua comunicação para a racionalidade ética do receptor, 

problematizando a imagem de consumo. Ao apresentar uma imagem oposta ao 

convencionalismo publicitário, Toscani provoca no receptor uma imediata 

comparação com a publicidade convencional e um estranhamento que toca o 

discurso da própria ideologia publicitária. 

 Para se destacar da pasmaceira geral que generalizou o discurso 

publicitário como um discurso com uma sintaxe uniforme, Toscani, numa 

operação própria da metalinguagem, subverteu diversos dogmas. 

 Ao tratar de questões relativas a recodificação e manipulação das 

imagens, seu trabalho se insere em alguns paradigmas da pós-modernidade. 

Configurar uma poética expressiva de base dirigida é o que, no fim das contas, 

melhor representa o tom da sua originalidade no sistema da comunicação de 

massa. 

 Entretanto, ao cotejar o seu trabalho com a imagem que se produz no 

sistema da arte contemporânea, o olhar de Toscani revela a sua domesticidade. 

 No universo específico da sua prática seu maior problema é o de se propor 

rebelde, revolucionário e por isso mesmo a maior vítima da sua fórmula: seu 

impacto cessa quando o sistema publicitário a assimila, essa talvez seja uma 

das razões para a atual crise de continuidade de Toscani, seu discurso quando 

assimilado torna-se lugar comum. 

 Sabe-se que nos dias presentes, tanto na arte quanto no eixo 

consuetudinário da comunicação de massa, a dimensão da ética atingiu o auge 

como um conceito presente em muitos de seus discursos, ainda que de forma 

indireta, ao expor os limites das atitudes e dos valores culturais determinando 

transformações profundas e violentas na constituição do imaginário social. 
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 Andrés Serrano é um artista de sucesso no mundo das artes visuais de 

Nova York, o que vale dizer, é um artista que já faz parte da história da arte. 

Suas imagens tratam de uma "realidade" bem menos emblematizada que a de 

Toscani. No entanto sua causticidade beira o choque sensacionalista da arte que 

afronta os limites. 

 Com sua fotografia de um crucifixo submerso 

na urina, o que na aparência poderia ser 

esteticamente bonito, ao se encontrar com o 

conhecimento dos materiais utilizados, faz pensar 

que a foto do padre que beija a freira de Toscani 

seria de fato muito cosmética. Ocorre que ambas 

tratam de afrontar a instituição religiosa do 

catolicismo, de atacar e de rediscutir posições.  

 Em Andrés Serrano o ataque é muito mais 

violento, ele profana um símbolo sagrado, 

desrespeita o "cristo sacrificado" e pratica um 

terrível "sortilégio". Ato digno de excomunhão e de 

fogueira se vivêssemos ainda na inquisição medieval. Leituras como essa seriam 

de fato muito próximas de se adaptar ao sentimento do cárcere da dogmática 

religiosa. 

 Serrano nasceu em Nova York, em 1950, filho de uma mãe cubana negra 

que não falava inglês e esteve internada repetidamente por surtos psicóticos - 

durante os quais acreditava ouvir vozes religiosas - e de um pai hondurenho que 

se ausentou de sua vida constantemente, porque era da marinha mercante e 

tinha outras famílias na América Central. 

"Filho de mãe cubana de descendência africana e de pai hondurenho, 
Serrano se tornou conhecido por causa de Piss Christ, uma imagem 
genuinamente obscena de um crucifixo pintado com uma substância 
amarela que era nada menos que a urina do artista." 

 O ataque de Serrano não é contra o cristianismo mas contra a instituição 

religiosa do catolicismo, já que o simbolismo do cristo crucificado pertence à 

esfera católica. O ataque simbólico desferido por Serrano provoca uma 

discussão no âmbito político por se realizar com patrocínio institucional, cria 

Andrés Serrano, Piss Christ, 
1987 
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fissuras no debate da moralidade e exterioriza a hipocrisia conservadora que lhe 

confere uma dimensão escandalosa. 

 Em 1989 um religioso fundamentalista levou seu protesto até Washington, 

o alvo era a fotografia de Andrés Serrano. "Foi uma experiência muito kafkiana, 

despertar e se encontrar incluído nas discussões e no registro do Congresso dos 

Estados Unidos"- disse o artista. O senador republicano Alphonse D'Amato 

rasgou uma reprodução no recinto e jogou os pedacinhos no chão, vociferando 

sua oposição à foto, ao artista e à National Endowment for the Arts - através da 

qual Serrano havia recebido um prêmio canalizado por outra instituição. O 

debate real - liderado pelo também republicano Jesse Helms, somando seu furor 

contra as fotos de Mapplethorpe - girava em torno da liberdade de expressão, a 

luta pelo controle das imagens e o papel do estado no sustento econômico da 

produção cultural. 

 A dimensão do escândalo provocado 

pela arte é um paradigma com base nas 

vanguardas artísticas das primeiras décadas 

do século XX. Na célebre seqüência inicial de 

Un Chien Andalou de Buñuel e Dali, em que 

uma navalha rasga um olho, se anuncia não 

uma referencialidade mas uma metáfora da 

visão transformada; trata do rompimento com 

a tradição perceptual, do anúncio do espectador, da metalinguagem, da arte que 

traduz a si mesma como um modo de transformação da realidade.  

 Essa dimensão escandalosa que existe também na obra de Toscani atua 

de modo a conferir a notoriedade tão 

fundamental para o estabelecimento da 

importâncias no âmbito da pós-

modernidade. 

 A imagem da menina ainda com 

o cordão umbilical e algumas marcas 

de sangue e secreções, uma linda 

Fotogramas de O cão andaluz, de 
Luis Buñuel e Salvador Dali, 1928. 

Oliviero Toscani, campanha da Benetton, 
1991/92. (foto da recém nascida) 
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criança que acabara de nascer provocou em muitos lugares uma indignação e 

até mesmo a proibição da veiculação da imagem. Em defesa de Toscani surge 

o depoimento de uma freira italiana que diz não ver nesta imagem nenhuma 

relação com o sofrimento mas sim com a vida e ao contrário, aponta para a 

imagem do cristo na cruz como uma imagem do sofrimento.  

 É neste sentido que a propaganda católica esbarra em seus dogmas e 

regras programáticas. Se a imagem do cristo na cruz serve para apontar para os 

homens que ele sofreu por eles, serve também para aterrorizar e perpetuar esse 

sofrimento. 

 Neste sentido, as contraversões da poética em relação às intituições 

repressivas podem, por um significado paradoxo, irromper com um sentido 

oposto. Desta maneira o cristo mergulhado na urina do artista pode representar 

a transformação e a libertação da opressão de um signo e de uma cultura sobre 

as liberdades individuais. 

 Na contramão das hipocrisias conservadoras e puritanas pode-se lembrar 

das idéias de Baudrillard com relação à saturação do espectador na sua relação 

com a imagem publicitária e alargar esses limites para a própria saturação 

iconográfica representada pela mutiplicidade pós-moderna. 

 Afinal, quantas etnias não foram destruídas pela "santa missão" 

evangelizadora dos colonizadores? Quantas almas medievais não tiveram como 

ultima visão a espada ou a cruz? Nos dias atuais em que a tecnologia mais 

avançada não consegue abolir as desigualdades, ao contrário, o sentimento de 

impotência e de submissão parece ter encontrado um novo paradigma: o da 

eterna evolução e a necessidade de se encontrar com a morte das coisas. 

 A arte se desprende do entendimento banalizado da norma e das 

convenções sociais, numa direção em que os artistas surgem como subversivos. 

Uma poética que encontra eco na subversão dos perceptos submissos e arrepia 

as mentes despreparadas. Sobrevive no "ocultismo" das suas propostas mais 

autônomas e singulares e no entanto pode-se revelar para qualquer um como 

uma ‘possibilidade’ de contato. Não escolhe e não segrega mas não admite 

veleidades. Apenas vive como vítima da sua própria maldição de eternidade.  
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1. Toscani, Oliviero. A publicidade é um cadáver que nos sorri, Rio de 

Janeiro: Ediouro, 1996. 

2. Toscani, Oliviero. Tchau, mãe, Rio de Janeiro: Revan, 1996. p. 67 

3. Gardner, James. Cultura ou lixo?, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1996. p.220 

4. Que além da causticidade de seus enunciados legaram aos dias que se 

seguiram uma estranha necessidade de alastramento dos espaços 

limítrofes em amplo sentido. 

 

 



"CRIADOR - CRIATURA" 

Luiza Sandler 

 

 

"Isambard Kingdom Brunel, construtor do navio à vapor Great Eastern" 

fotografia de Robert Howlett -1857 

 Na posição central da foto está um homem. Ele posa sem olhar para a 

câmara. Seu gesto não é simplesmente de demonstrar uma certa naturalidade. 

Ele é uma pessoa poderosa, e demonstra esse poder através de sua 

"indiferença" diante da situação. Esse poder pode ser conferido por suas vestes. 

Ele é um homem rico - seu chapéu, relógio, gravata e charuto estão aí para 

comprovar. Seu "olhar para o nada" não é um olhar perdido: ele está seguro de 

si, de sua pose, de seu estilo e de sua importância. 

 Ao mesmo tempo, todo esse trajar nobre não esconde a barra da calça 

suja e sapatos surrados. Ele trabalha, e é por isso que está ali. Talvez o fato de 

o relógio estar aparente também indique que ele é um trabalhador; o relógio não 

está guardado (como se fosse um amuleto), está à mostra, sempre à mão 
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(demonstrando tanto seu valor quanto sua utilidade). Mesmo assim, sua posição 

não é a de um trabalhador qualquer. Ele é importante por seu trabalho e é por 

seu trabalho que a foto existe. Trata-se de uma espécie de "self made man". 

 Provavelmente eu não saberia tudo isso se não soubesse o título da foto: 

este homem, tal como indica o título, é o construtor de um navio (que aparece 

ao fundo). Entretanto, por mais que o título indique ao observador que este 

monte de estruturas metálicas faz parte de um navio e que este sujeito é seu 

construtor (mesmo tendo o fotógrafo preferido apenas um pequeno detalhe da 

"criatura" - ao fundo e levemente fora de foco - mostrando o "criador" por inteiro, 

em primeiro plano, centralizado e em sua zona de foco), o observador da foto 

tem condições de identificar uma grande estrutura metálica e de supor que ela 

pertença a algo de grandes dimensões que necessite de correntes imensas para 

ser sustentado, e de supor ainda que são correntes de sustentação e não 

integrantes de alguma engrenagem (ainda pensando na questão do tamanho). 

A seguir, o observador atentaria para este estranho no centro da foto. Ele não 

se porta e nem se caracteriza como um viajante e nem como um trabalhador 

comum. São suposições e, logicamente, não é necessário muito para questioná-

las. O homem poderia ser um viajante e simplesmente suas malas não fazerem 

parte da foto. Mas, mesmo que este homem fosse um viajante e que fosse 

qualquer outra coisa "este monte de coisa" ao fundo, estaria o autor da foto 

preocupado com a identificação exata dos componentes desta imagem? 

 Importa o homem ser uma figura importante (pictórica e socialmente). 

Aliás, a importância social é absolutamente relevante à própria personagem, que 

não estaria ali, posando para a foto, se esta não estivesse destinada à admiração 

de tantas outras pessoas. Segundo Vilém Flusser, a fotografia, enquanto uma 

imagem técnica, é meta de um ato, e no ato de construção deste navio não deixa 

de estar incluída a idéia de um acontecimento social (idéia que inclui prestígio, 

fama, reconhecimento, divulgação, trabalho…). 

 A opção pelo enquadramento pode ser justificada devido às proporções 

entre o homem e o navio: caso o homem não estivesse centralizado ou fosse o 

navio priorizado pelo enquadramento, a figura central (de tanta importância) 

quase não seria notada. Através do posicionamento do fotógrafo fica clara a sua 
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preferência pelo homem; o fotógrafo está próximo e de frente para ele. A escolha 

do fundo é também muito importante. Em vez de ter o casco do navio (o que 

evidenciaria e daria nome à "criatura"), Howlett dá lugar a uma profusão de 

estruturas metálicas que não são retas (lineares), não provocam cortes e nem 

estabelecem prioritariamente relações geométricas entre figura e fundo. São 

formas quase orgânicas, arredondadas, que se movimentam e caem numa 

vertical, criando uma relação de acordo e conflito com o posicionamento 

(também vertical) da figura que ocupa o primeiro plano. 

 A sensação de movimento e a organização vertical dessas estruturas 

acabam por fundir-se ao homem, e esta fusão entre figura e fundo causa 

contraposição fundamental: o homem, construtor do navio, um ser vivo que se 

encontra numa posição estática. Seu olhar, aparentemente despropositado, foge 

à foto, e se a foto não é seu propósito aparente, sua pose parece fugir ao tempo 

como uma estátua: está lá como sempre esteve. Enquanto isso, o fundo 

inorgânico ganha vida. Ele parece encarar a foto de frente e não desvia da figura 

em primeiro plano; envolve-a com um abraço frio, debruça-se sobre ela, engole 

o homem sem fazer com que ele suma, mas ao ponto de mostrar que sua 

preponderância física não se dá pela constituição do material (que deve ser de 

aço) e também não se dá pela proporção em relação ao homem. São fatos a se 

considerar, já que uma vez despejada esta estrutura toda sobre o homem (e não 

só sobre aquele como qualquer outro homem), sua existência seria aniquilada. 

Mas, ao meu ver, é o movimento sutil que dá vida à estrutura inorgânica, 

tornando-a mais viva que o elemento (vivo!) à sua frente. O relógio pendurado 

no abdômem do homem inerte mede um tempo que não existe para ele. Seu 

charuto não queima… As correntes, que brincam, que escorrem pela foto, 

invadem as áreas de luz e são presentes até mesmo onde a luz não está. A luz 

e o branco não predominam intensamente na cena. Em parte do rosto, na ponta 

do charuto e na camisa do homem incide o branco mais forte. O cinza manchado 

das correntes (que possui intervalos de preto) parece conferir ao movimento da 

estrutura de fundo uma leveza muito interessante. 

 Fazendo um grande "parênteses": a idéia que me passa pela cabeça é 

que se fosse feito um recorte na foto apenas na área onde estão as correntes 
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mais iluminadas eu poderia dizer que se trata de "biscoitos", talvez porque se 

assemelhem aos biscoitos que a minha bisavó fazia! Voltando… 

 Parece-me então que o fotógrafo não deixa de exaltar a dimensão (de 

forma alguma) deste navio em relação ao seu construtor. E por que não o fez 

mostrando o próprio navio? Não seria um caminho muito mais rápido? Partindo 

de um ponto de vista tanto pictórico como estrutural, as proporções de um navio 

presente de "corpo inteiro" numa foto com certeza deixariam um espaço mínimo 

para o homem. Essa situação poderia permitir ao menos duas leituras: 1) a foto 

estaria, de uma forma óbvia, ressaltando o poder de um artefato diante da figura 

humana; 2) poderia estar dizendo que este objeto não estaria ali se não fosse 

"aquela coisinha pequenina" chamada homem. Percebo agora a dificuldade de 

supor uma foto, que poderia dizer tantas outras coisas com variantes de 

enquadramento, foco, posição do fotógrafo, luz, etc. É válido para destrinchar 

uma situação oposta, que é, na verdade governada por motivos semelhantes à 

situação da foto de Howlett. 

 Dentro da foto em questão, poderia ser possível uma leitura próxima ao 

tópico 2 acima mencionado: essa "coisa" enorme não estaria aí não fosse o 

homem, sua interferência na natureza, a Revolução Industrial e por aí afora… 

sim, isto é fato. 

 Outro fato é que este homem não estaria ali não fosse o fotógrafo (que 

pode ter indicado a pose ao seu "modelo" e certamente posicionou-o frente a 

este determinado fundo, quase insólito). O fato da proporção é em absoluto uma 

preocupação de Howlett: um "gomo" da referida corrente é, na posição escolhida 

pelo fotógrafo, do tamanho do rosto do seu personagem somado ao seu enorme 

chapéu. A proporção é de uma estranheza tal que a foto aparenta ser uma 

montagem. Mas não é! 

 Isambard (o construtor do navio), indivíduo pomposo, que posa como se 

fosse o único responsável por essa magnânima "criatura" é por ela 

absolutamente suplantado e continua lá, estático, sem perceber que será (ou 

que já foi) por ela engolido. 
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 Assistimos então a uma discussão de poderes, comum desde a 

Revolução Industrial, desde que a humanidade (ou parte dela) resolveu olhar 

com outros olhos a relação que se estabelecia entre os homens e os objetos: o 

poder do criador e da criatura. 
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Dialética do Movimento 

 Juliana Engler é fotógrafa e designer de moda, e a sua relação com a 

fotografia sempre foi explorar o corpo feminino, nas curvas, texturas, volumes... 

 Neste ensaio ela tenta adicionar um novo elemento ao seu trabalho; as 

diversas formas e movimentos do corpo. O ensaio é composto por três etapas, 

cada uma retratando o movimento corporal de maneira diferente. 

 A primeira representação retrata um movimento em suas diversas fases, 

numa única foto de forma estática por superposição de imagens em múltiplas 

exposições. 

 A segunda representação consiste em fotografar o movimento quadro a 

quadro como um "caderno de animação", que por sua vez ao ser manuseado 

reproduz a dinâmica do movimento, conseguindo assim um conjunto de fotos 

"estáticas" que juntas criam movimento. 

 A terceira representação consiste em montar um painel com as principais 

fotos do movimento obtido passo a passo, para que possamos visualizar 

estaticamente o movimento. 

 

 



ENSAIO FOTOGRÁFICO: SUZANA RIBEIRO & JOÃO URBAN 

Ensaio fotográfico sobre a Festa de São Benedito em Aparecida do Norte 

Suzana Ribeiro & João Urban 

 

O mastro de S. Benedito 

Há mais de 20 anos, Benedito Domingo é o encarregado do Mastro de 

São Benedito. Ele escolhe a madeira na plantação de eucalipto e, ajudado por 

seu filho, faz uma pintura diferente a cada ano. O mastro é transportado por mais 

de um quilômetro, nos ombros de dezenas de devotos, desde a casa de Benedito 

Domingo até a igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde é levantado, 

sustentando no alto uma imagem de São Benedito. No dia seguinte, de 

madrugada, antes do café da manhã oferecido pelo Rei da Festa, as congadas 

fazem reverências ao mastro. 

    

       

Pintura do mastro -abril de 2000 - J. Urban Transporte do mastro - abril de 2000 - 
Suzana Barretto 

Transporte do mastro - abril 
de 1999 - J. Urban 

Imagem de S. Benedito que 
vai ser colocada na no alto 
do mastro -Abril de 1999 - 

Suzana Barretto 

Levantamento do mastro de 
S. Benedito - abril de 2000 -     

Suzana Barreto 
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As bandeiras das congadas 

As Bandeiras são cuidadosamente conservadas durante anos pelos 

"bandeireiros". Durante as festas, são seguidamente abençoadas em missas e 

outras cerimônias, tornando-se objetos sagrados, constantemente 

reverenciados pelos devotos. 

    

       

 

Ternos de congada 

No sábado, pela manhã, chegam os ternos que irão participar da festa; os 

convidados, em ônibus custeado pelos organizadores e grupos menores das 

Senhora com bandeiras - abril de 2000 - J.Urban Menina com bandeira - 
maio de 2000 - Suzana 

Barretto 

Bandeira de congada nr.1 - maio de 2000 - 
Suzana Barretto 

Bandeira de 
congada nr.3 - maio 
de 2000 - Suzana 

Barretto    

Bandeira de 
congada nr.2 - maio 
de 2000 - Suzana 

Barretto    
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cidades vizinhas, por conta própria. Desde a chegada até o final da tarde de 

segunda-feira, os ternos de congo e moçambique saem às ruas: reúnem-se nos 

cortejos, nas missas, nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário e de Benedito, 

homenageiam os festeiros, reis e sr. Benedito Domingo - guardador e pintor do 

mastro de São Benedito. Em cada uma dessas situações, decorre uma série de 

procedimentos ritualísticos. Nos cortejos pelas ruas da cidade, cada terno se 

apresenta com figurino, coreografia, cantoria e som diferenciados. As marchas, 

acompanhadas pelos toques de caixas, violas, tambores, acordeão são 

comandadas pelo capitão que, em ordem hierárquica, coordena os 

“dançadores”, instrumentistas, carregadoras do estandarte e “conguinhos”. 

    

       

 

Sanfoneiros - Abril de 2000 - J.Urban Sanfoneira - Abril de 2000 - 
J. Urban 

Sanfoneiro - Maio de 2000 - J. Urban Violeiro - Abril de 
2000 - Suzana 

Barretto 

"Congueiro de Duas 
Cabeças" - Abril de 

2000 - J. Urban 
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Reis e rainhas do Congo 

Segundo a tradição, o Rei ou a Rainha da Festa deveria ser negro. Nos 

últimos anos, o costume foi abandonado pela necessidade de obtenção de apoio 

financeiro para a realização dos festejos. A honra do título foi transferida para a 

elite branca da cidade, com maior possibilidade de angariar ajuda. A tradição dos 

rainhas e reis negros se manteve, porém, na grande maioria das congadas, onde 

são personagens de destaque. 

    

       

Rainha com pedras azuis - Abril 
de  200 - Suzana Barretto 

Rei com manto azul - Abril de 
2000 - Suzana Barretto 

Rei de óculos - Abril de 2000 
- Suzana Barretto 

Rainha com cetro - Abril de 
2000 - Suzana Barretto 

Uma personagem da 
Congada - Abril de 2000 - J. 

Urban 
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Que festa é essa? 

 Ensaio fotográfico de João Urban  e Suzana Ribeiro sobre a Festa de 

São Benedito em Aparecida do Norte. 

 Aparecida do Norte, 1894. A conjugação de condições históricas e sociais 

do século XIX determinou mudanças significativas no desenvolvimento da 

cidade. Essas transformações ocorreram sobretudo pela interferência dos 

padres Redentoristas que procuravam, já naquele momento, dinamizar o espaço 

do sagrado. Uma série de atividades para ocupar o tempo dos devotos foi 

instrumentalizada: missas, procissões, retiros, orações, comunhões, confissões 

etc.. 

 No decorrer do século XX , a hierarquia eclesiástica, ao fomentar a idéia 

de que a cidade era o centro das manifestações do nacionalismo católico, lugar 

do sagrado e da educação religiosa, conquistou para Aparecida do Norte o título 

de Santuário Nacional. O status de centro institucional do catolicismo no Brasil 

garantiu à cidade uma basílica de proporções gigantescas, tornando-se um 

espaço de peregrinação com dimensões nacionais e de intensa devoção 

popular. 

 Os romeiros de Nossa Senhora Aparecida manifestam sua religiosidade 

de diversas formas, durante todo o ano e, em especial, nas manifestações 

oficiais de 12 de outubro, dia da padroeira. 

 Paralelamente a estes festejos, desde 1909 acontece na cidade a Festa 

de São Benedito, que teve origem tanto nas práticas da Igreja Católica 

escravocrata em suas tentativas de absorver as religiões africanas, quanto na 

resistência dos escravos para manter os cultos a suas entidades, adequando-as 

aos santos e ritos católicos. Promovida pela Irmandade da Igreja do Rosário e 

pela população local, a festa se caracteriza como um ciclo religioso-folclórico de 

festejos do catolicismo popular que preservam alguns elementos dos cultos 

africanos e também pela adaptação à diversidade cultural da região. 

                                            
 O trabalho de João Urban tem apoio da Fundação Vitae 
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 A realização da Festa de São Benedito - a festa do Santo Negro - que 

acontece também em outros lugares do Brasil, na segunda semana depois da 

Páscoa, sempre na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, protetora dos escravos, 

implica, como bem descreve o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, "um 

complexo sistema de trocas de ações de serviço que envolve tipos de 

participantes e modos de participação, tanto nas esferas amplas de relações 

entre a sociedade promotora e a festa do santo, quanto nas esferas restritas das 

trocas entre "irmãos" dançantes de Congadas e Moçambiques de cidades do 

Vale do Paraíba e de Minas Gerais, os encarregado da irmandade do Rosário e 

outros agentes responsáveis pela festa." 

 Com duração de sete dias, a festa é organizada em inúmeros rituais: 

desfile dos ternos de Congo e Moçambique, missas - com destaque para a Missa 

Conga, cerimônia em torno à coroa e ao festeiro. 

 O brilho, a sonoridade e a vitalidade das congadas, moçambiques e 

marujadas têm atraído um número cada vez maior de fotógrafos, video-makers, 

registradores de som, enfim, de pessoas que procuram registrar estas 

manifestações, que fazem parte da origem da música e dança populares 

brasileiras. Ainda é difícil saber se a intensa divulgação que isso acarreta 

permitirá que a congada mantenha vivas as suas raízes ou se o saldo será sua 

transformação em espetáculo regulado pelos interesses turísticos. 

 Dentro dessa multiplicidade de aspectos, este ensaio fotográfico tem a 

intenção de identificar, através das alegorias e metáforas dos rituais, a 

persistência das tradições africanas, as manifestações de sincretismo religioso 

e a influência das atuais relações estabelecidas com outros segmentos da 

população, através da abordagem de quatro temas distintos: a cerimônia do 

Mastro de São Benedito, as Bandeiras, Reis e Rainhas do Congo e Ternos de 

Congo e Moçambique. 
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