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RESUMO

	 O	trabalho	visa	tratar	das	relações	em	torno	da	fotografia	como	precursora	de	visualidades	
que	provocaram	mudanças	em	relação	às	outras	linguagens	artísticas.	Buscando	aproximações	entre	
estas	e	a	fotografia	contemporânea,	empreendemos	um	percurso	que	procurou	respostas	em	torno	
do	lugar	da	fotografia	no	que	diz	respeito	a	outras	artes	contemporâneas.	O	percurso	foi	realizado	por	
intermédio	das	tendências	e	movimentos	artísticas	que	e	a	fotografia	alinhou-se,	como	o	picturalismo,	
o	dadaísmo	e	o	surrealismo	no	decorrer	das	suas	diversas	utilizações	como	objeto	e	como	material	
artístico	 expressivo	 e	 plástico	 em	 meio	 a	 outras	 linguagens	 e	 imagens	 de	 ordens	 diversas	 que	
concorrem	com	esta	tecnologia	e	que	constituem	o	cenário	artístico.	No	presente	trabalho	buscamos	
posicioná-la	no	âmbito	autoral,	artístico,	procedimental	e	expressivo	determinado	pela	tecnologia	e	
pelas	linguagens	levando-se	em	conta	suas	contaminações,	suas	contribuições	e	seus	desvios.
	 No	primeiro	capítulo,	tratamos	das	relações	que	são	estruturadas	dentro	de	uma	perspectiva	
cultural	em	torno	das	diferenças	dadas	no	dia	a	dia	e	em	especial	nas	polarizações	do	fazer	artístico	
e	 cotidiano,	 estabelecendo	 distinções	 entre	 as	 práticas	 que	 irão	 repercutir	 nas	 distinções	 entre	 os	
fazeres.	 Principalmente	 nas	 diferenças	 sobre	 a	 práxis	 fotográfica,	 visando	 estabelecer	 de	 antemão	
nossas	argumentações	subsequentes	no	trabalho.
	 No	 segundo	 capítulo,	 construímos	 a	 partir	 dos	 procedimentos	 fotográficos	 históricos	 uma	
tese	que	já	haviam	elementos	constituintes	de	artisticidade	nestes,	e	que	eles	determinaram	todo	um	
trajeto	que	a	fotografia	percorreria	tentando	demonstrar	que	ela	é	um	meio	justo	de	possibilidades	
expressivas,	muito	embora,	ainda	fosse	um	novo	campo	a	ser	explorado	com	variadas	possibilidades	
de	articulação	nos	meios	artísticos.	Desde	o	 seu	princípio	ela	 já	possuía	qualidades	ditas	artísticas,	
e	 como	outras	modalidades	 também	possuía	 características	plásticas	e	expressivas,	muito	embora,	
não	fosse	entendida	nesses	parâmetros	por	alguns	segmentos	da	sociedade.	Buscamos	na	tendência	
picturalista	o	embasamento	para	as	nossas	argumentações,	compreendendo	que	este	acima	de	outros,	
naquele	momento,	representa	as	questões	que	nos	propomos	a	discutir,	e	que	por	sua	vez	promove	
um	amadurecimento	e	uma	atitude	mais	enfática,	mais	focal	do	que	outras	tentativas	anteriores	de	
estabelecimento	da	fotografia	no	campo	da	arte.
	 Entre	o	segundo	e	terceiro	capítulos	dimensionamos	um	mapa	que	foi	desenvolvido	a	partir	de	
acontecimentos	da	história	cultural,	da	arte	e	da	fotografia	relacionando-as	graficamente	permitindo	a	
possibilidade	de	estabelecermos	visualmente	as	relações	entre	pontos	importantes	para	a	fotografia.	
Foram	 relacionados	 126	 (cento	 e	 vinte	 e	 seis)	 acontecimentos	 que	 acreditamos	 ser	 importantes	 e	
relevantes,	 inclusive	a	demarcação	do	período	entre	 as	 grandes	 guerras	mundiais.	 Ele	 abrange	um	
período	que	se	inicia	no	descobrimento	histórico	da	fotografia	até	2007.
	 No	terceiro	capítulo,	tratamos	das	dos	procedimentais	fotográficos	de	uma	maneira	técnica	em	
relação	à	práxis	da	fotografia	instruída,	abordando	as	potencialidades	técnicas	do	meio	expressivo	em	
relação	aos	procedimentos	no	campo	fotográfico	e	nas	suas	correlações	na	arte	contemporânea.
	 No	 quarto	 capítulo,	 são	 alinhadas	 no	 que	 diz	 respeito	 aos	 cruzamentos	 das	 questões	 que	
abordamos	nos	capítulos	anteriores,	contemplando	as	maneiras	em	que	a	fotografia	se	estabelece	como	
objeto	de	múltiplas	abordagens	na	arte	e	em	torno	desta,	nas	suas	relações	como	material	privilegiado	
na	arte	contemporânea.	Tratamos	essas	questões	principalmente	num	percurso	visual	estabelecido	a	
partir	de	portfólios	selecionados	dos	artistas	contemplados	no	trabalho:	Eustáquio	Neves,	Vik	Muniz	
e	 Laurence	Gartel	 e	nas	 relações	de	 suas	obras	 com	outras	produções	que	acreditamos	 relevantes	
artisticamente.
	 O	estatuto	da	fotografia	como	arte	mudou	no	decorrer	do	seu	desenvolvimento	tornando-a	
atualmente	um	dos	materiais	mais	empregados	na	contemporaneidade	artística.	Visamos	dimensionar	
na	produção	destes	três	artistas	no	âmbito	de	suas	contribuições	artísticas,	procurando	por	intermédio	
da	produção	desses	a	resposta	sobre	a	nossas	indagações	sobre	o	lugar	contemporâneo	da	fotografia.

Palavras	chaves:	arte,	fotografia,	linguagem,	contemporaneidade.



SUMMARY

	 The	 work	 aims	 to	 address	 the	 relationships	 around	 the	 picture	 as	 visualities	 precursor	
that	 caused	 changes	 in	 relation	 to	other	 artistic	 languages.	 Seeking	 similarities	between	 these	and	
contemporary	photography,	we	undertook	 a	 journey	 that	 sought	 answers	 around	 the	photography	
place	in	relation	to	other	contemporary	arts.	The	course	was	conducted	through	the	trends	and	artistic	
movements	and	photography	lined	up	like	picturalism,	Dadaism	and	Surrealism	during	their	various	
uses	as	an	object	and	as	an	expressive	art	materials	and	plastic	through	to	other	languages	and	images	
several	orders	that	compete	with	this	technology	and	that	constitute	the	art	scene.	In	the	present	work	
we	place	it	on	copyright,	artistic,	expressive	and	procedural	framework	determined	by	technology	and	
languages	taking	into	account	their	defilements,	their	contributions	and	their	deviations.
	 In	the	first	chapter,	we	treat	the	relationships	that	are	structured	within	a	cultural	perspective	
around	the	differences	given	on	the	day	and	especially	 in	 the	polarizations	of	 the	artistic	work	and	
daily	life,	establishing	distinctions	between	practices	that	will	reflect	the	distinctions	between	doings.	
Mainly	the	differences	on	photographic	practice,	to	establish	beforehand	our	subsequent	arguments	
at	work.
	 In	the	second	chapter,	built	from	historical	photographic	procedures	a	thesis	that	had	already	
constituent	elements	of	artistry	in	these,	and	they	determined	all	a	path	that	photography	would	travel	
trying	to	demonstrate	that	it	is	a	fair	means	of	expressive	possibilities,	though,	was	still	a	new	field	to	
be	explored	with	varying	articulation	possibilities	in	artistic	circles.	Since	its	 inception	it	had	already	
said	artistic	qualities,	and	how	other	modalities	also	had	plastic	and	expressive	features,	though,	was	
not	understood	 these	parameters	by	 some	segments	of	 society.	We	seek	 the	picturalism	 trend	 the	
basis	for	our	arguments,	understanding	that	this	above	others,	then,	is	the	questions	that	we	propose	
to	discuss,	and	which	 in	 turn	promotes	maturation	and	a	more	emphatic	attitude,	more	 focal	 than	
other	attempts	photography	establish	earlier	in	the	field	of	art.
	 Between	the	second	and	third	chapters	we	scale	a	map	that	was	developed	from	the	events	of	
cultural	history,	art	and	photography	relating	them	graphically	providing	the	ability	to	visually	establish	
the	 relationships	 between	 important	 points	 for	 photography.	 They	were	 related	126	 (one	hundred	
and	twenty	six)	events	that	we	believe	to	be	important	and	relevant,	including	the	demarcation	of	the	
period	between	the	world	wars.	It	covers	a	period	that	begins	in	the	historic	discovery	of	photography	
until	2007.
	 In	the	third	chapter,	we	treat	of	the	photographic	technique	of	a	procedural	way	in	relation	
to	the	practice	of	 learned	photography,	addressing	the	technical	capabilities	of	expressive	means	in	
relation	to	the	procedures	in	the	photographic	field	and	their	correlations	in	contemporary	art.
	 In	 the	 fourth	 chapter,	 they	 are	 aligned	 with	 respect	 to	 the	 intersections	 of	 the	 issues	 we	
discussed	in	previous	chapters,	covering	the	ways	in	which	photography	is	established	as	the	object	
of	multiple	approaches	in	art	and	around	this	in	their	relations	as	privileged	material	in	contemporary	
art.	We	treat	these	matters	primarily	a	visual	path	established	from	selected	portfolios	of	the	artists	
included	in	the	work:	Eustaquio	Neves,	Vik	Muniz	and	Laurence	Gartel	and	relationships	of	their	works	
with	other	productions	that	we	believe	relevant	artistically.
	 The	 photography’s	 status	 as	 art	 has	 changed	 in	 the	 course	 of	 its	 development	 making	 it	
currently	one	of	the	materials	used	in	contemporary	art.	We	aim	to	scale	in	the	production	of	these	
three	artists	within	their	artistic	contributions,	looking	through	the	production	of	such	a	response	on	
our	questions	about	the	contemporary	place	of	photography.

Key	words:	art,	photography,	language,	contemporary.
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Introdução

	 A	investigação	que	nos	propomos	a	desenvolver	
visa	 esclarecer	 pontos	 de	 interseção	 da	 fotografia	
como	 mediadora	 das	 relações	 contemporâneas	 e	
agente	 de	 uma	 gama	 de	 repercussões	 em	 torno	 da	
compreensão	do	contemporâneo.
	 Qual	 seria,	 então,	 a	 posição	 ocupada	 pela	
fotografia	 dentro	 da	 multiplicidade	 de	 “artefatos”	
artísticos?	 Há	 bem	 pouco	 tempo,	 a	 fotografia	 é	
reconhecida	 como	 arte	 e	 ganha	 as	 galerias	 e	 os	
espaços	expositivos	(Rouillé,	2009).
	 Para	principiar	a	relação	da	fotografia	em	seus	
espaços	contemporâneos,	aproveitamos	as	questões	
levantadas	por	Marc	Augé	no	seu	livro	Não lugares: 
Introdução a uma antropologia da supermodernidade 
(2013),	 fruto	de	 suas	 reflexões	em	 relação	ao	 lugar	
dado	 pela	 antropologia	 para	 definir	 a	 partir	 destes	
conceitos	 antropológicos	 determinar	 as	 questões	
distintivas	dos	não-lugares.
	 O	percurso	do	autor	parece-nos	um	caminho	
metodológico	 compatível	 com	 os	 nossos	 anseios	
em	 relação	 à	 demanda	 do	 lugar	 da	 fotografia	
contemporânea,	 da	 imagem	 fotográfica	 em	 meio	
às	 outras	 imagens	 contemporâneas.	 Traçando	
um	 posicionamento	 em	 relação	 a	 essas	 imagens	
e	 os	 aparelhos	 técnicos	 e	 suas	 relações	 em	 torno	
do	 desenvolvimento	 de	 imagético	 nas	 relações	
contemporâneas.
	 Procuramos	 investigar	 os	 meios	 justos	
de	 aplicação	 das	 características	 que	 o	 meio	
fotográfico	 nos	 impõe,	 em	 termos	 conceituais,	
para	 analisarmos	 um	 universo	 de	 perspectivas	 que	
são	 possíveis	 pela	 fotografia,	 como	 mediadora	 de	
procedimentos	artísticos	 contemporâneos.	Visamos	
uma	 aproximação,	 um	 delineamento	 sobre	 o	 lugar	
referencial	 da	 fotografia	 em	 relação	 a	 produção	
de	 imagens	 e	 aonde	 ela	 se	 situa	 a	 partir	 de	 01



outros	 procedimentos	 e	 metodologias	 imagéticas	
contemporâneas,	respondendo	a	questões	de	ordem	
tecnológicas	 e	 ontológicas	 em	 relação	 às	 imagens	
produzidas	 por	 aparelhos.	 A	 segunda	 abordagem	
nos	traz	questões	de	ordem	sintática,	da	 linguagem	
e	do	código	específico	de	outras	formas	de	produção	
artística.
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Objetivos	e	interesses	de	Pesquisa

	 A	presente	tese	destina-se	à	investigação	das	
várias	 transformações	 que	 ocorrem	 no	 processo	
fotográfico	e	suas	repercussões	culturais	no	rearranjo	
das	maneiras	pelas	quais	essa	práxis	se	apresenta.	O	
projeto	verificará	a	 relação	da	produção	de	sentido	
dos	 grupos	 na	 efetivação	 das	 suas	 manifestações	
artísticas	e	culturais	advindas	dos	questionamentos	
contemporâneos	sobre	a	fotografia.
	 A	 pesquisa	 será	 feita	 por	 intermédio	 do	
levantamento	 de	 duas	 polarizações:	 a	 esfera	 da	
tradição	das	artes	e	a	esfera	do	cotidiano,	e	procurará,	
nessas	 manifestações,	 investigar	 os	 elementos	
que	 norteiam	 essa	 mudança,	 principalmente	 do	
instrumental	 fotográfico	 e,	 consequentemente,	
sua	 relevância	 como	 movimento	 gerador	 de	 novas	
atitude	em	torno	das	questões	impostas	pela	imagem	
técnica	fixa.
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Justificativa

	 A	 investigação	 está	 relacionada	 com	 as	
novas	 maneiras	 do	 fazer	 fotográfico	 que	 estão	
sendo	 alteradas	 pelo	meio	 instrumental,	 em	 que	 o	
fazer	 está	 sendo	permeado	por	outras	maneiras	 de	
articulação	estruturais	na	representação	imagética	e	
na	configuração	de	outras	relações	de	processamento	
das	 significações	 socioculturais	 aquém	 das	 outrora	
existentes	em	relação	à	imagem	técnica.	A	relevância	
do	 tema	 está	 diretamente	 ligada	 às	 possibilidades	
e	 implicações	advindas	dessas	configurações	e	suas	
repercussões	no	 fazer	 fotográfico,	estando	atrelada	
a	 um	 fenômeno	 comportamental	 decorrente	 das	
mudanças	das	relações	imagético-funcionais.	
	 Nossa	 temática	 tem	 uma	 grande	 relevância	
por	 tratar	 da	 contemporaneidade.	 Nosso	 estudo	
apresenta	 um	 recorte	 propício	 à	 investigação,	
pois	 envolve	 questões	 sobre	 a	 transformação	 do	
cotidiano	 por	 intermédio	 da	 mudança	 e	 do	 fazer	
fotográfico.	Para	nós,	torna-se	evidente	a	influência	
dessas	mudanças	na	alteração	dos	procedimentos	e	
na	 prática	 fotográfica,	 o	 que	 altera	 as	 relações	 em	
torno	da	prática	da	fotografia	e	de	sua	recepção.
	 Essa	 discussão	 deverá	 contemplar	 as	
transformações	 na	 percepção	 dos	 referenciais,	
dos	 processos	 e	 na	 reelaboração	 da	 linguagem,	
motivada	por	alterações	na	práxis	fotográfica,	estas	
alterações	 criam	 novas	 maneiras	 de	 articulação	
dos	 significantes	 que	 por	 serem	 muito	 recentes	
teoricamente,	 necessitam	 ser	 problematizadas	
para	que	haja	um	melhor	entendimento	conceitual.	
A	 pesquisa	 pretende	 analisar	 os	 procedimentos	
da	 prática	 reflexiva	 do	 artista	 por	 intermédio	 da	
compreensão	 das	 significâncias	 elaboradas	 por	 ele	
nesse	 cotidiano,	 por	 intermédio	 do	 entendimento	
das	 dinâmicas	 internas	 e	 das	 dimensões	 culturais	 04



estudadas	 para	 formular	 uma	 dimensão	 teórica	 a	
respeito	desse	problema	de	pesquisa.
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Metodologia

	 O	 desenvolvimento	 do	 trabalho	 será	 por	
intermédio	da	análise	bibliográfica	sobre	a	temática,	
avaliando	 quais	 são	 os	 referenciais	 teóricos	 já	
existentes	 e	 quais	 são	 as	 aproximações	 sobre	 os	
questionamentos	propostos	pelo	objeto.
	 Os	 questionamentos	 advindos	 das	 questões	
levantadas	 na	 introdução	 serão	 investigados	 a	
partir	 da	 revisão	 bibliográfica,	 em	 que	 o	 objetivo	
principal	 são	 as	 elucidações	 das	 questões	 inseridas	
no	contexto	cultural,	da	tradição	na	arte	e	do	uso	da	
fotografia	 em	 procedimentos	 artísticos.	 Quais	 são	
as	 principais	 diferenças	 entre	 esses	meios,	 e	 como	
a	 cultura	 é	 influenciada	 pelos	 fazeres,	 verificando	
quais	as	mediações	possíveis	e	de	que	maneira	eles	
se	articulam	reciprocamente.
	 O	trabalho	levará	em	consideração	as	relações	
entre	as	linguagens	artísticas	relacionando-as	com	as	
possibilidades	estéticas	propícias	às	novas	maneiras	
de	 elaboração	 desses	 significantes	 por	 intermédio	
da	fotografia.
	 A	 pesquisa	 será,	 portanto,	 baseada	 em	 uma	
reflexão	bibliográfica	e	crítica	do	objeto	de	estudo.

06



1	–	Cultura	e	cotidiano

A	tese	apresentada	discute	as	relações	técnicas	
instrumentais	da	fotografia	no	plano	da	produção	de	
imagem	fixa	e	na	contribuição	em	relação	aos	outros	
meios	 de	 produção	de	 imagem	 contemporâneos	 na	
arte,	tais	como:	desenho,	pintura,	gravura,	escultura	
e	 seus	 desdobramentos,	 além	 das	 contaminações	
e	 hibridizações	 possibilitadas	 pela	 fotografia.	 O	
trabalho	 envolve	 duas	 perguntas	 que	 irão	 nortear	
a	 investigação:	 a	 primeira	 refere—se	 ao	 lugar	
contemporâneo	 da	 fotografia	 relacionada	 com	 as 
técnicas	 envolvidas	 na	 produção	 das	 imagens	 e,	
por	 conseguinte,	 sua	 materialidade;	 a	 segunda,	 à 
da	 linguagem	da	arte	contemporânea	mediada	pelo	
dispositivo	 fotográfico.	 Há	 tempos,	 preocupam-nos	
essas	questões	sobre	as	relações	e	circunstâncias	que	
a	fotografia	como	objeto	e	campo	de	investigação	em	
relação	 às	 outras	 formas	 expressivas	 de	 produção	
artística	possibilita.	

Desenvolveremos	 as	 questões	 do	 recorte	
por	 intermédio	 da	 bibliografia,	 analisando-as	 no	
cotidiano	 artístico;	 no	 campo	 das	 interações	 do	
processo	de	constituição	das	fazeres	e	da	valorização	
do	 repertório	 de	 cada	 dimensão	 produtiva;	 e	 na	
implicação	da	fotografia	como	determinante	desses	
procedimentos	ou	como	componente	importante	da	
materialidade	das	práxis	artísticas	contemporâneas.	
A	pesquisa	pretende	deixar	evidente	a	contribuição	
da	 fotografia	 em	 relação	 às	 poéticas	 dos	 artistas	
na	 produção	 das	 suas	 obras,	 demonstrando	 o	
lugar	 da	 fotografia	 contemporânea,	 mediada	
pelas	 	 polarizações	 decorrentes	 de	 diferenças	 e	
sobreposições	 em	 relação	 às	 imagens	 e	 aos	 seus	
meios	formativos,	verificando	as	relações	valorativas	
próprias	 de	 cada	 fazer.	 O	 estudo	 relacionará	 essas	
modalidades	 para	 que	 possamos	 traçar	 uma	
aproximação	 teórica	 no	 intuito	 de	 definirmos	 os	

Veermer,	Johannes.	A	leiteira,	c.	1658-60.
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modos	de	 instrumentalização	 e	 a	 importância	 dada	
à	imagem	técnica	fotográfica.

O	estudo	visa	verificar	as	relações	da	imagem	
fixa	 com	 a	 linguagem	 artística	 e	 seus	 processos	 de	
significação	 e	 valoração	 atuais.	 O	 estudo	 também	
permitirá	 uma	 discussão	 importante	 no	 sentido	
da	 atualidade	 e	 da	 crescente	 utilização	 dos	 meios	
técnicos	contemporâneos	na	produção	de	linguagem	
e	 organização	 da	 nossa	 vida	 e	 cultura,	 pois	 as	
mudanças	advindas	dessas	mediações	em	relação	à	
linguagem	 abrem	um	 amplo	 espaço	 para	 uma	 crise	
que	 afeta	 o	 homem	 contemporâneo.	 A	 crise	 atual	
é	 a	 de	 uma	 	 linguagem	 diretamente	 relacionada	 às	
tecnologias.	Segundo	Eco	(1971,	p.	252),

[...]	 à	 ordem	 das	 palavras	 não	 corresponde	 mais	 a	 uma	
ordem	das	coisas	[...]	estamos	em	crise	porque	a	definição	
dos	sentimentos	não	corresponde	à	sua	efetiva	realidade,	
[...]	 porque	 a	 linguagem	 reproduz	 uma	 estrutura	 dos	
fenômenos	que	não	é	mais	aquela	com	que	os	fenômenos	
se	apresentam	nas	descrições	operativas	que	fornecemos	
delas	[...].

Assim,	 como	 todo	 tipo	 de	 articulação	 ou	
produção	cultural	e	sua	disseminação	é	característico	
do	 período	 cultural	 em	 que	 se	 inserem	 essas	
mudanças,	 e	 cada	 estágio	 de	 avanço	 é	 produto	 de	
determinada	época,	vivemos,	então,	uma	revolução	
baseada	 na	 reprodução	 e	 na	 transmissão	 dos	
referentes	 sociais,	 motivados	 principalmente	 pela	
mediação	 introduzida	 pelos	 meios	 informáticos.	
Portanto,	retomando	Eco	(1976),	uma	das	principais	
preocupações	 contemporâneas	 é	 a	 da	 capacidade	
das	linguagens	em	sua	mediação	com	uma	sociedade	
que	se	atualiza	em	velocidade	digital.

Esses	 questionamentos	 advindos	 dos	 meios	
tecnológicos	 e	 da	 instrumentalização	 da	 linguagem	
vão	ao	encontro	da	transcrição	digital	dos	referenciais	
sociais.	Nosso	estudo	pretende	abordar	questões	no	
campo	 da	 fotografia	 na	 sociedade	 contemporânea,	

Ruff,	Thomas.	Substratum	15,	2003.
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utilizando-se	 de	 um	 estudo	 das	 práticas	 e	 das	
articulações	em	torno	da	linguagem	artística.

A	 fotografia	 é	 hoje	 um	 campo	 amplo	 de	
investigação	 sobre	 essas	 mudanças	 culturais,	 pois	
está	 passando	 por	 reordenações	 no	 seu	 modo	
de	 operação,	 e	 essa	 modificação	 significa,	 antes	
de	 tudo,	 uma	 mudança	 cultural	 do	 processo	 e,	
consequentemente,	dessa	linguagem.

A	fotografia	pode,	essencialmente,	ser	dividida	
em	 duas	 partes,	 segundo	 Flusser	 (2002):	 uma	 que	
cabe	 ao	 fotógrafo	 e	 outra,	 ao	 aparelho.	 Uma	 é	
puramente	 técnica,	 formulada	pelo	 texto	científico,	
enquanto	 a	 outra,	 a	 que	 depende	 do	 sujeito,	 pode	
ser	 entendida	 em	 termos	 conceituais.	 As	 questões	
do	dispositivo	dependem	de	um	programa	já	inscrito	
no	 interior	 do	 aparelho	 e	 em	 toda	 a	 sua	 estrutura	
formal,	 que	 condiciona	 o	 operador	 a	 exercer	 o	
programa	contido	no	aparelho	e	o	opera	sem	decifrar	
seu	 conteúdo,	 sem	 entender	 seus	 	 significados,	
fazendo-o	 sem	 uma	 compreensão	 da	 amplitude	 do	
processo	programado.

O	 aparelho	 pode	 ser	 automatizado,	 mas	 a	
ideia,	 o	 conceito	 do	 fotógrafo,	 não	 pode,	 pois	 esse	
olhar,	 essa	 brincadeira,	 esse	 jogar	 com	 o	 aparelho	
diz	 respeito	 a	 um	 repertório	 único	 de	 experiências	
que	tende	a	esgotar	as	possibilidades	do	programa,	
mas	 que	 nunca	 é efetivamente	 alcançado.	 Há	 uma	
produção	de	fotografias	como	consequência	de	uma	
intencionalidade	 advinda	 da	 tentativa	 de	 reflexão	
sobre	 o	 ato,	 de	 elucidação	 das	 possibilidades	 do	
aparelho	e,	neste	aspecto,	pode	ser	entendida	como	
a	segunda	parte	da	divisão	mencionada	por	Flusser,	a	
que	diz	respeito	à	tentativa	de	subversão	do	aparelho	
pelo	operador	 (este	apenas	opera,	 sem	questionar)	
e	 nesse	 aspecto,	 Flusser	 faz	 uma	 diferença.	 Existe	
nas	 suas	 preposições	 uma	 dicotomia	 operador/
fotógrafo,	entre	aquele	que	ele	chama	de	operador	
(que	 não	 tem	 um	 comportamento	 reflexivo)	 e	 o	
fotógrafo,	 que,	 segundo	 o	 autor,	 é	 o	 único	 com	 a	 09



possibilidade	de	decifrar	o	programa	do	aparelho.
Tentamos	 investigar,	 com	 nossa	 pesquisa,	 as	

relações	 e	 os	 possíveis	 desvendamentos	 distintivos	
da	práxis,	e	como	poderíamos	identificá-los	e	analisá-
los	 por	 intermédio	 dos	 seus	 fazeres.	 A	 análise	 da	
produção	e	da	reflexão	do	fazer	do	objeto	de	estudo 
estabelece	 papel	 fundamental	 na	 estruturação	 do	
entendimento	efetivo	da	fotografia	como	linguagem,	
pois,	 quanto	 mais	 se	 fotografa,	 mais	 experiente	
se	 torna	 o	 olhar	 do	 fotógrafo	 e	 mais	 inteligível	 a	
operacionalização	 do	 aparelho.	 Todavia,	 o	 operário	
desse	 cotidiano	 não	 compreende	 o	 aparelho	 como	
um	jogo	a	ser	jogado,	assim	não	joga	com	ele,	sendo	
dominado	 pelas	 soluções	 do	 programa.	 Porém,	
mesmo	dessa	forma,	questões	de	enquadramento	e	
a	 disposição	 ao	 apertar	 o	 botão	 são	 possibilidades	
subjetivas.	Assim,	refutamos	o	autor,	quando	afirma:	

Se	 considerarmos	 o	 aparelho	 fotográfico	 sobre	 tal	
prisma,	 constataremos	 que	 “o	 estar	 programado”	
é	 que	 o	 caracteriza.	 As	 superfícies	 simbólicas	 que	
produz	estão,	de	alguma	 forma,	 inscritas	previamente	
(“programadas”,	 pré-inscritas)	 por	 aqueles	 que	 o	
produziram.	As	fotografias	são	realizações	de	algumas	
das	 potencialidades	 inscritas	 no	 aparelho.	 O	 número	
de	 potencialidades	 é	 grande,	 mas	 limitado:	 é	 a	 soma	
de	 todas	 as	 fotografias	 fotografáveis	 pelo	 aparelho.	A	
cada	 fotografia	 a	 ser	 realizada,	 diminui	 o	 número	 de	
potencialidades	 [...]	 o	 programa	 vai	 se	 esgotando	 e	 o	
universo	fotográfico	vai	se	realizando.	(FLUSSER,	1998,	
p.	43).

O	 fotógrafo	 também	 é,	 até	 certo	 ponto,	
dominado	 pelo	 programa	 do	 aparelho,	 mas	 	 por	
ter,	 geralmente,	 um	 domínio	 técnico-instrumental	
maior	 das	 relações	 sintáticas	 da	 linguagem,	 pode	
intencionalmente	 optar	 por	 determinados	 fins	 que	
não	 sejam	 aqueles	 inscritos	 anteriormente	 pelo	
aparelho.	 	 Ele	 é,	 efetivamente,	 aquele	 que	 pode	
produzir	algo	não	 inscrito	no	aparelho,	pois	apenas	
o	 fotógrafo	 profissional	 é	 capaz	 de	 fugir	 da	 lógica	
do	aparelho,	desde	que	tenha	uma	atitude	reflexiva	

Warhol,	Andy.	Elvis	Duplicado,	1963.

10



com	 relação	 à	 sua	 práxis.	 A	 fotografia,	 para	 o	
fotógrafo	profissional,	visa	uma	contemplação,	uma	
reflexão	 sobre	 sua	 práxis	 e	 suas	 escolhas,	 sobre	
o	 resultado	 efetivamente	 esperado.	 Consiste	 na	
pesquisa	de	novos	modos	de	organização	da	sintaxe,	
de	articulação	do	código,	e	não	apenas	em	soluções	
normativas	previstas	no	programa	do	aparelho.

A	 imagem	 estabelece,	 num	 determinado	
momento,	 uma	 relação	 labiríntica	 (Flusser:	 2002),	
pode-se,	 de	 imediato,	 entrar	 e	 entender	 algo	 do	
que	 está	 inscrito	 nela,	 mas	 a	 atenção	 permanece	
enlaçada	em	certos	pontos	de	interesse.	O	fotógrafo	
que	trabalha	apoiando-se	na	tradição	da	 linguagem	
consegue	elaborar	um	discurso	próprio	e	empregando	
essa	 relação	 labiríntica,	 pode	 estabelecer	 uma	
relação	 de	 enlace	 de	 que	 o	 fruidor	 não	 consegue	
livrar-se	 com	 facilidade,	 pois,	 estará	 enredado	
em	 um	 labirinto	 de	 conjecturas	 e	 de	 apreciações	
pessoais	que	é	cíclico,	retorna	sempre	aos	pontos	de	
convergência	 e	 de	 aderência	 visual	 propostos	 pelo	
fotógrafo.

Para	uma	compreensão	do	cotidiano,	devemos	
estabelecer	o	que	ele	é	e,	mais	precisamente,	no	que	
constitui.	 O	 cotidiano	 é	 a	 própria	 vida	 do	 homem,	
é	 tudo	 aquilo	 relacionado	 à	 sua	 vida	 e	 toda	 a	 sua	
ligação	 com	 a	 fenomenologia	 que	 o	 cerca,	 desde	
suas	experiências	até	a	seus	fazeres	na	sociedade.

A	 vida	 cotidiana	 é	 a	 vida	 do	 homem	 inteiro;	 ou	 seja,	
o	 homem	 participa	 na	 vida	 cotidiana	 com	 todos	 os	
aspectos	de	sua	individualidade,	de	sua	personalidade.	
Nela,	 colocam-se	 “em	 funcionamento”	 todos	 os	 seus	
sentidos,	 todas	 as	 suas	 capacidades	 intelectuais,	
suas	 habilidades	 manipulativas,	 seus	 sentimentos,	
paixões,	ideias,	ideologias.	O	fato	de	que	todas	as	suas	
capacidades	se	coloquem	em	funcionamento	determina	
também,	 naturalmente,	 que	 nenhuma	 delas	 possa	
realizar-se,	 nem	 de	 longe,	 em	 toda	 sua	 intensidade.	
(HELLER,	2004,	p.17).

11



Assim	 sendo,	 a	 compreensão	 do	 cotidiano	 é	
imprescindível	 para	 a	 avaliação	 das	 dimensões	 que	
corroboram	 as	 formulações	 das	 atividades	 e	 das	
práticas	dentro	da	dinâmica	do	 cotidiano,	pois,	por	
intermédio	 deste,	 podemos	 estabelecer	 meios	 de	
distinção	entre	fazeres	necessários	ao	entendimento	
das	 relações	 entre	 grupos	 separados	 não	 apenas	
pelo	 seu	 fazer,	 mas	 também	 pela	 contextualização	
social	 que	 pode	 ser	 analisada	 por	 intermédio	 das	
dinâmicas	adotadas	em	cada	uma	dessas	dimensões.	
Assim,	há	uma	verdadeira	separação	entre	os	modos	
operativos.

Todo	 o	 fazer	 do	 homem	 está	 ligado	 às	 suas	
relações	 com	 o	 mundo	 em	 que	 transita,	 ou	 seja,	
toda	 a	 sua	maneira	 de	 agir	 sobre	 as	 coisas	 decorre	
de	 um	 discurso	 que	 é	 de	 antemão	 transmitido	 por	
seus	 pares;	 evidentemente	 não	 existe	 uma	 relação	
de	 cega	 obediência	 ao	 que	 a	 sociedade	 dita,	 mas	
sempre	 existe	 um	 princípio	 maior	 que	 é	 seguido.	
Esse	 princípio	mais	 geral	 está	 enraizado	 na	 própria	
constituição	 do	 sujeito,	 e	 isso	 o	 torna,	mesmo	 que	
não	queira	ou	admita,	o	interlocutor	de	um	contexto	
mais	 amplo	 que	 lhe	 fornece	 características	 de	 um	
determinado	grupo.	Como	afirma	Heller,

A	 explicitação	 dos	 valores,	 portanto,	 produz-se	 em	
esferas	 heterogêneas	 [...]	 essas	 se	 desenvolvem	 de	
modo	desigual.	Uma	esfera	pode	explicitar	 a	 essência	
em	um	sentido,	ao	passo	que	outra	esfera	impede	isto	e	
em	outro	sentido	e	se	orienta	para	uma	desvalorização.	
A	 história	 é	 história	 de	 colisão	 de	 valores	 de	 esferas	
heterogêneas.	(HELLER,	2004,	p.	7).

Como	 a	 linha	 que	 divide	 as	 atitudes	 não	 é	
rigorosa	 em	 termos	 de	 restrição,	 o	 sujeito	 oscila	
diante	 desse	 limite,	 tendo	 aí	 certa	 disposição	
pessoal,	 certa	 liberdade	 operativa	 em	 relação	 às	
decisões	 que	 possa	 tomar	 nos	 acontecimentos	 do	
cotidiano,	 mas	 existe	 sempre	 uma	 clara	 divisão	 12



estabelecida	anteriormente,	generalista	em	relação	
à	 sua	 conduta	motivada	 pela	 atribuição	 de	 valores	
de	seu	grupo	e	de	seus	valores	pessoais.

Os	 homens	 aspiram	 a	 certas	 finalidades,	
que	 são	 consequências,	 em	 grande	 parte,	 das	
contingências	 e	 disposições	 que	 modificam	 os	
esforços	 e	 anseios	 primeiros.	 Ou	 seja,	 não	 existe,	
como	 mencionamos	 anteriormente,	 uma	 linha	
limítrofe	rígida,	os	objetivos	pessoais	por	vezes	são	
muito	diferentes	daqueles	princípios	anteriormente	
formulados,	pois	o	homem	é	artífice	do	seu	destino,	
sendo	 fortemente	 influenciado	 pela	 significação	
da	 vida	 cotidiana,	 que,	 além	 de	 heterogênea,	 é	
igualmente	 hierárquica.	 Com	 a	 diferença,	 contudo,	
de	que	a	heterogeneidade	não	pode	ser	alterada	em	
seus	valores	 formativos,	o	que	não	acontece	com	a	
hierarquia,	alterada	de	acordo	com	as	circunstâncias	
das	 diferentes	 estruturas	 econômico-sociais	 que	
estão	 em	 movimento	 constante,	 segundo	 Heller	
(2004).

O	 homem,	 por	 intermédio	 do	 convívio	 com	
seus	 semelhantes,	 angaria	 pressupostos	 que	 vão	
determinando,	 pouco	 a	 pouco,	 os	 meios	 justos	
de	 sobrevivência	 em	 determinada	 camada	 social.	
É	 por	 intermédio	 dos	 modos	 operativos	 de	 cada	
camada	que	o	 indivíduo	reconhece	e	é	reconhecido	
por	 seus	 pares.	 Isto	 é	 importante	 para	 o	 nosso	
trabalho,	pois	já	estabelecemos	que	a	elaboração	de	
certas	 condutas	 constitui	 características	 próprias	 e	
essenciais	para	o	desenvolvimento	de	um	fazer	que	
possa,	assim,	 ser	 refletido	e	dimensionado,	próprio	
de	um	grupo	em	oposição	e,	quando	 isso	acontece, 
não	 o	 contextualizam	 do	mesmo	modo,	 sendo,	 por	
isso	 mesmo, díspares	 das	 preposições	 ontológicas,	
evidenciando	diferenças	contextuais	e	significativas.

Só	o	adulto,	a	partir	de	sua	longa	confrontação	
como	 os	 valores	 de	 sua	 camada	 social,	 pode	
estabelecer	 procedimentos	 coerentes	 em	 relação	
ao	 seu	 grupo	 de	 origem.	 Assim	 sendo,	 estabelece	 13



mediações	 entre	 os	 vários	 grupos	 e	 valores	 da	
sociedade,	podendo	conviver	com	eles,	mas	sempre	
utilizando	 seus	 valores	 primordiais	 como	 filtros	 de	
resistência	à	análise	dos	fenômenos	inseridos	nesse	
cotidiano.	Segundo	Heller,

Essa	 assimilação,	 esse	 “amadurecimento”	 para	 a	
cotidianidade,	começa	sempre	“por	grupos”	[...].	Esses	
grupos	 face-to-face	 estabelecem	uma	mediação	 entre	
os	 indivíduos	 e	 os	 costumes,	 as	 normas	 e	 a	 ética	 de	
outras	 integrações	 maiores.	 O	 homem	 aprende	 no	
grupo	 os	 elementos	 da	 cotidianidade	 (por	 exemplo,	
que	 deve	 levantar	 e	 agir	 por	 sua	 conta;	 ou	 o	 modo	
de	 cumprimentar,	 ou	 ainda	 como	 comportar-se	 em	
determinadas	 situações,	 etc.);	 mas	 não	 ingressa	 nas	
fileiras	dos	adultos,	nem	nas	normas	assimiladas	ganham	
“valor”	a	não	ser	quando	essas	comunicam	realmente	
ao	 indivíduo	 os	 valores	 das	 integrações	 maiores,	
quando	 o	 indivíduo	 –	 saindo	 do	 grupo	 (por	 exemplo,	
da	 família)	 –	 é	 capaz	 de	 manter	 autonomamente	 no	
mundo	 das	 integrações	 maiores,	 de	 orientar-se	 em	
situações	 que	 já	 não	 possuem	 a	 dimensão	 do	 grupo	
humano	 comunitário,	 de	 mover-se	 no	 ambiente	 da	
sociedade	em	geral	e,	além	disso,	de	mover	por	sua	vez	
esse	mesmo	ambiente.	(HELLER,	2004,	p.19).

A	 partir	 destes	 argumentos,	 as	 questões	 que	
nos	importam	são	as	relacionadas	com	as	divisões	que	
podem	ser	delimitadas	no	nosso	estudo	em	relação	
a	 uma	 distinção	 conceitual	 e	 operacional	 entre	 as	
maneiras	de	contextualização	dos	diferentes	grupos		
mediados	 pelo	 cotidiano	 no	 cerne	 da	 sociedade.	
Como	não	nos	propusemos	a	analisar	as	diferenças	a	
partir	de	uma	distribuição	de	classes,	o	que,	ao	nosso	
ver,		causaria	diversas	discordâncias	na	metodologia	
e	nas	ponderações	adotadas,	procuramos	encontrar	
meios	 de	 estabelecer	 essas	 diferenças	 em	 termos	
contextuais.	 Desse	 modo,	 poderíamos	 estabelecer	
dimensões	sociais	em	torno	do	fazer	que	estivessem	
realmente	condicionadas	a	valores	estabelecidos	por	
um	 grupo	 de	 pertença;	 	 desse	modo	 não	 cairíamos	
em	 observações	 não	 pertinentes	 e	 nem	 inválidas	
para	a	execução	do	estudo.
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Para	podermos	esboçar	as	nossas	 colocações	
em	torno	da	práxis	fotográfica,	convém	de	antemão	
apontarmos	 alguns	 conceitos	 culturais	 que	 nos	
parecem	 relevantes.	 A	 cultura,	 de	 um	 modo	 geral,	
está	 relacionada	 a	 todos	 os	 âmbitos	 de	 uma	
sociedade	 e	 que	 estabelece,	 por	 convenção,	 todas	
as	 interações,	 mesmo	 que	 não	 seja	 percebida	 no	
interior	 dessas	 relações.	 Uma	 das	 maneiras	 de	
refletir	sobre	a	cultura	está	ligada	a	um	constituinte	
formativo	mais	amplo,	onde	a	sociedade	se	articula,	
e	 esse	 universo	 é	 formado	 por	 muitas	 dimensões	
internas	 que	 compartilham	 uma	 realidade	 comum	
e	 	 estão	 separadas	 por	 valores	 determinados	 pelas	
próprias	 dimensões	 culturais	 internas	 das	 classes	
e	 grupos	 constituintes	 desse	 universo	 de	 interação	
social.

Há	 sempre	uma	preocupação	 dos	 autores	 no	
entendimento	da	cultura,	pois,	para	 ser	estudada	e	
compreendida,	deve-se	levar	em	conta	a	diversidade	
das	culturas	analisadas.	O	entendimento	das	culturas	
deve	 orientar-se	 por	 suas	 pequenas	 e	 grandes	
diferenças,	pela		própria	essência	dos	seus	aspectos	
formativos,	 considerando-se	 que,	 com	 frequência,		
pode-se	hierarquizar	uma	em	detrimento	de	outra.

Cada	 realidade	 cultural	 tem	 sua	 lógica	 interna,	 a	qual	
devemos	 procurar	 conhecer	 para	 que	 façam	 sentido	
em	 suas	 práticas,	 costumes,	 concepções...É	 preciso	
relacionar	 a	 variedade	 de	 procedimentos	 com	 os	
contextos	 em	 que	 são	 produzidos.	 (SANTOS,	 1994,	 p.	
8).

Devemos	 entender	 que	 não	 pode	 haver	 uma	
distinção	que	leve	a	uma	hierarquização	das	relações	
entre	as	culturas,	o	que	significaria	uma	desigualdade	
de	atribuições	em	uma	delas.	O	posicionamento	que	
deve	ser	observado	no	estudo	referente	às	culturas	
é	 direcionado	 à	 apreciação	 das	 várias	 condições	
formativas	 a	 que	 foram	 sujeitas	 essas	 culturas	 em	 15



sua	 historicidade	 particular,	 entendendo-se,	 dessa	
maneira,	 as	 verdadeiras	 diferenças	 entre	 elas.	 Da	
mesma	 forma,	 devemos	 entender	 o	 estudo	 das	
particularidades	culturais	presentes	dentro	em	uma	
determinada	sociedade.	

[...]	 mostrar	 que	 a	 diversidade	 existe	 não	 implica	
concluir	 que	 tudo	 é	 relativo,	 apenas	 entender	 as	
realidades	 culturais	 no	 contexto	 da	 história	 de	 cada	
sociedade,	 das	 relações	 sociais	 dentro	 do	 qual	 e	 das	
relações	entre	elas.	(SANTOS,	1994,	p.	20).

Como	 Santos	 (1994)	 comenta,	 a	 concepção	
de	 cultura	 é	 entendida	 por	 meio	 de	muitas	 coisas,	
dos	 aspectos	 práticos	 do	 cotidiano	 às	 formas	 de	
operação	da	práxis	artística,	intelectual	e	de	gênero,	
entre	várias	outras.	A	cultura,	em	sua	acepção	mais	
comum,	 	 é	 	 associada	 ao	 estudo,	 à	 educação	 e	 à	
formação	escolar.	Para	o	estudo	a	que	nos	propomos	
realizar,	 falaremos	 em	 cultura	 nas	 suas	 acepções	
artísticas,	metodológicas,	sociais,	de	distribuição	das	
informações	e	das	suas	relações	com	a	linguagem.

Essas	 acepções	 nos	 interessam	 porque	
estamos	lidando	com	as	questões	relativas	ao	estudo	
das	 imagens	 técnicas,	 bem	 como	 com	 a	 maneira	
pela	 qual	 o	 fotógrafo	 e	 os	 artistas,	 por	 intermédio	
da	 sua	 prática	 reflexiva,	 alteram	 a	 maneira	 como	
a	 fotografia	 é	 percebida	 por	 meio	 dos	 processos	
de	 sua	 elaboração,	 principalmente	 em	 relação	 à	
estruturação	da	linguagem.

Visamos,	 a	 partir	 destas	 considerações,	
estabelecer	 os	 procedimentos	 operacionais	 e	 as	
maneiras	 do	 fazer,	 nos	 quais	 será	 feito	 um	 recorte	
das	 relações	 da	práxis	 desses	 agrupamentos	 e	 suas	
efetivas	relações	no	cotidiano.	Uma	das	questões	que	
se	apresenta	é	a	delimitação	teórica	do entendimento 
a	partir	de	polarizações	dessas	práticas.

Araki,	Nobuyoshi.	Paisagens	Coloridas,	1991.
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Diferenciações	 como	 essas	 se	 tornam	
necessárias	quando	há	a	intenção	de	estabelecermos	
uma	 distinção	 entre	 comportamentos	 com	 certa	
heterogeneidade,	 mas	 que	 diferem	 em	 muitos	
pontos	práticos	dos	procedimentos	operacionais	das	
questões	que	serão	tratadas,	pois	a	análise	sistemática	
das	 relações	 entre	 esses	 modos	 operativos	 difere	
dos	 problemas	 impostos	 pela	 análise	 do	 discurso	
fotográfico	e	artístico.	O	posicionamento	do	trabalho	
não	visa	classificar	essas	dimensões	como	melhores	
ou	 privilegiadas,	 mas	 estabelecer	 os	 interesses	 e	
as	maneiras	pelas	quais	 a	práxis	de	uma	e	outra	 se	
diferenciam.

Toda	 representação	 que	 a	 sociedade	 possa	
estabelecer	está	diretamente	 ligada	às	 relações	em	
torno	da	 cultura,	 geralmente	a	 tradição	em	 relação	
à	 arte	 estabelece	 e	 norteia	 as	 condições	 que	 vão	
condicionar	 o	 que	 é	 o	 que	 não	 é	 próprio	 desta,	
o	 que	 é	 ou	 não	 referente	 a	 seus	 interesses.	 Ela	
delimita	suas	esferas	de	atuação,	e	essa	formulação	
implica	uma	desvalorização	de	outras	possibilidades	
presentes	na	multiplicidade	de	comportamentos	que	
se	 apresentam	 frente	 ao	 estabelecimento	 da	 vida	
cotidiana	 e	 suas	 interações.	 Essas	 possibilidades	
simbólicas	 vão	 dar	 aos	 membros	 desse	 quotidiano 
um	 posicionamento	 diferenciado	 em	 relação	 a	
outros	modos	operativos	que	nele	se	correlacionam.

Toda	 manifestação	 passa	 por	 um	 filtro	
cultural	 estabelecido	 por	 caracteres	 determinantes	
dentro	de	uma	cultura,	que	são	os	seus	critérios	de	
simbolismo	 e	 avaliação	 motivados	 por	 interesses	
de	 classes,	 e	 está	 ligada	 a	 um	 repertório	 próprio	
avaliado	 por	 sua	 realidade	 objetiva,	 estabelecida	
mediante	 relações	 de	 pertencimento	 a	 esse	 grupo.	
Aquilo	 que	 está	 em	 acordo	 como	 os	 padrões	 de	
legitimidade	 do	 grupo	 é	 aceito	 e	 incorporado	 no	
modo	de	 interação	entre	os	membros	 constituintes	
do	 grupo,	 toda	 leitura	 de	 padrões	 estéticos	 que	
são	 incorporados	 pela	 dinâmica	 social	 deve	 ter	

Herzog,	F.	Benedict.	Marcella,	1905.
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seus	 significados	 reelaborados	 quanto	 às	 questões	
de	 legitimidade	 contidas	 no	 cânone	 da	 sociedade	
que	 busca	 essas	 interações.	 Esse	 posicionamento	
não	 está	 apenas	 presente	 na	 tradição.	 O	 modo	 de	
operação	das	manifestações	é	diferente,	há	sempre	
uma	carga	de	simbolismos	que	são	estruturadas	em	
função	 da	 dimensão	 cultural	 a	 que	 se	 apresenta,	
ora	 condensando,	 ora	 simplificando	 as	 preposições	
valorativas	sociais.

Niépce,	Joseph	Nicéphore.	Vista	da	janela	
em	Le	Gras,	1826-27.
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1.1.	Fotografia

Em	 07	 de	 janeiro	 de	 1839,	 foi	 apresentado	
de	 maneira	 técnica,	 na	 Academia	 das	 Ciências	 de	
Paris	 por	 Dominique	 François	 Arago,	 diretor	 do	
Observatório	 de	 Paris,	 o	 Daguerreótipo,	 processo	
desenvolvido	 por	 Louis	 Jacques	 Mandé	 Daguerre,	
a	 partir	 de	 pesquisas	 deste	 e	 de	 Joseph	 Nicéphore	
Niépce.	 Essa	 nova	 modalidade	 visual	 influenciará	
todas	 as	 outras,	 tendo	 sido	 fruto	 do	 empenho	 de	
mentes	prodigiosas	e	propensas	a	desenvolver	uma	
forma	 efetiva	 de	 registrar	 o	 mundo.	 Essas	 mentes	
não	 poderiam	 sequer	 imaginar	 a	 repercussão	 que	
as	 suas	 pesquisas	 e	 os	 futuros	 aperfeiçoamentos	
feitos	por	outros	homens	que	edificariam	a	maneira	
de	 enxergamos	 o	 mundo,	 com	 uma	 descoberta	
que	 mudaria	 as	 nossas	 relações	 sociais.	 A	 grande	
descoberta?	 A	 fotografia,	 como	 seria	 chamada	
posteriormente,	 e	 a	 descoberta	 que	 acreditamos	
ainda	mais	 importante:	 a	 fixação	 da	 imagem	 numa	
superfície	sensibilizada.

Sempre	houve,	desde	a	antiguidade,	maneiras	
de	 obtenção	 de	 imagens,	 imagens	 rústicas,	 ainda	
grosseiras,	 conseguidas	 por	 meio	 de	 técnicas	
pigmentosas,	 como	 as	 encontradas	 em	 Lascaux	
e,	 mais	 recentemente,	 em	 Chauvet	 na	 França,	
entre	 outros	 locais	 no	 mundo.	 O	 homem	 sempre	
precisou	 captar	 suas	 relações	 com	 o	 seu	 meio	 por	
intermédio	de	formas	expressivas.	Essa	necessidade	
de	 expressão	 foi	 ao	 encontro	 do	 desenvolvimento	
de	 processos	 comunicativos,	 como	 desenhos	
e	 pinturas	 rupestres;	 cerâmicas	 usadas	 como	
utensílios	 domésticos	 eram	adornados	 com	os	 seus	
mitos,	 tendo	significações	 religiosas.	 	 Tudo	 isso	é	o	
registro	 de	 uma	 maneira	 de	 viver	 e	 representar	 o	
seu	 cotidiano	 ao	 desenvolvimento	 duma	 sociedade	
cultural	 estruturada	 numa	 região	 determinada	
em detrimento à	 outra,	 nômade	 e	 coletora	 para	 o	

Niépce,	Joseph	Nicéphore.	Set	Table,	1827.
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advento	 de	 uma	 sociedade	 estruturada	 e	 agrupada	 com	
necessidades	de	desenvolvimentos	de	uma	capacidade	de	
representação	mais	sofisticada	e	sistematizada.

O	 desenvolvimento	 dessa	 pequena	 narrativa	
é	 apenas	 um	 prólogo,	 um	 início	 de	 conversa,	 sem	
preocupação	com	detalhes	mais	significantes	e	específicos	
do	que	apenas	enunciar	certo	direcionamento	com	nossas	
reflexões	 em	 torno	 do	 desenvolvimento	 das	 mudanças	
que	ocorrerão	com	o	advento	da	fotografia.

Uma	 das	 descobertas	mais	 significativas	 até	 hoje,	
no	advento	da	descoberta	da	fotografia,	foi	a	aquisição	dos	
conhecimentos	do	princípio	óptico	da	projeção	de	imagens	
por	 intermédio	 da	 câmara	 escura	 ou	 câmera	 obscura.	 A	
câmara	obscura	é	um	dispositivo	quase	totalmente	vedado	
à	 luz,	 exceto	 por	 um	 orifício	 que	 permite	 a	 passagem	
dela	 para	 o	 interior	 da	 câmara.	 Esse	 orifício	 permite	
que	 a	 imagem	 que	 está	 no	 exterior,	 iluminada	 pelo	 sol	
e	 refletindo	 a	 luz,	 	 projete-se	para	o	 interior	 da	 câmara,	
ocasionando	 uma	 imagem	 no	 interior	 dela,	 projetada	
no	 lado	 contrário	 ao	 do	 orifício	 na	 sua	 estrutura,	 uma	
imagem	invertida	da	direita	para	a	esquerda,	e	de	ponta-
cabeça.	Segundo	Shimoda	(2010,	p.	20),	as	referências	ao	
princípio	óptico	da	câmara	escura	são	encontradas	desde	
a	antiguidade;	no	 século	V	a.C.,	 tanto	na	China,	 com	Mo	
Tzu,	como	na	Grécia,	com	Platão	e	Aristóteles.

As	 primeiras	 imagens	 possíveis	 de	 serem	
registradas	foram	produzidas	a	partir	de	chapas	de	peltre	
que,	emulsionadas	com	betume,	produziam	uma	imagem	
rudimentar	 dos	 objetos,	 conforme	 a	 narrativa	 de	 Alan	
Trachtenberg	(2013,	p.	21),	referindo-se	a	Joseph	Niéphore	
Niépce	e	seu	irmão	Claude:
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[...]	descobriu-se	que,	exposto	à	 luz,	um	certo	tipo	de	
betume,	 ou	 asfalto,	 geralmente	 solúvel	 em	 óleo	 de	
alfazema,	 se	 tornava	 insolúvel.	 Cobriu	 um	 chapa	 de	
peltre,	 sensibilizada	 com	 betume,	 com	 uma	 gravura	
translúcida,	 expôs	 a	 <<sanduíche>>	 à	 luz	 e	 lavou	
a	 chapa	 com	 óleo	 de	 alfazema.	 A	 área	 exposta	 à	 luz	
tornou-se	 insolúvel,	 enquanto	 a	 área	 oculta	 pelos	
traços	da	gravura	foi	eliminada.	A	imagem	era	ainda	de	
tonalidade	 invertida,	mas	a	chapa	podia	ser	gravada	a	
água-forte	para	criar	uma	prova	positiva.

	 Uma	 das	 suas	 atratividades	 está	 relacionada	
com	o	 inusitado	 do	modo	de	 geração	 e	 fixação	 das	
imagens	 nessa	 tecnologia.	 É	 evidente	 que	no	 início	
do	processo	não	havia	uma	demanda	muito	grande,	
a	 não	 ser	 pelos	 entusiastas	 mais	 instruídos,	 mas	 a	
fotografia	 vai	 trilhar	 os	 caminhos	 que	 a	 conduzirão	
ao	 estabelecimento	 de	 toda	 uma	 nova	 maneira	 de	
ver	 o	 mundo,	 de	 relacionamento	 com	 este	 e	 com	
seus	referenciais	culturais.	Com	afirma	Krauss	(2012,	
p.15),	 a	 fotografia	 é	 o	 dispositivo	 com	 o	 qual	 se	
calibram	os	objetos	da	paisagem	cultural	em	termos	
de	“reprodutibilidade”.	E	posteriormente	indaga:

[...]	 a	 fotografia	 é	 um	 objeto	 teórico	 e	 incide	 de	
maneira	 reflexiva	 tanto	 sobre	 o	 projeto	 crítico	 como	
sobre	o	projeto	histórico	que	a	escolhem	como	objeto.	
Pois	 se	 é	 verdade	 que	 a	 fotografia	 teoriza	 e	 traz	 uma	
nova	 configuração	 aos	 componentes	 de	 determinado	
período	 ou	 estilo	 específico	 da	 história	 da	 arte,	 esta	
teorização	 também	 vale	 para	 as	 unidades	 através	 das	
quais	a	história	da	arte	reflete	tradicionalmente	sobre	
o	 seu	 objeto,	 transformando	 em	 relativos	 conceitos	
como	autor	 e	 obra.	Mas	 seja	 qual	 for	 a	 função	 crítica	
que	 possa	 exercer	 a	 fotografia	 sobre	 a	 história	 da	
arte,	 ela	 também	 a	 exerce	 sobre	 sua	 própria	 história,	
pelo	menos	 na	medida	 em	 que	 esta	 história	 se	 deixe	
interpretar	em	termos	congruentes	com	os	da	história	
da	arte.	(KRAUSS,	2012,	p.	17).

A	mediação	proposta	pela	 fotografia	vai	ser	dada	
por	 um	 novo	 tipo	 de	 visualidade,	 estabelecendo	 outros	
parâmetros	aquém	daqueles	estabelecidos	pela	pintura,	
“rompendo”	com	as	questões	relacionas	ao	estilo	em	prol	
de	um	registro,	à	época	entendido	como	neutro,	a	partir	

da	sua	ontologia	científico-tecnológica.	As	questões	do	 21



desenvolvimento	da	fotografia,	para	nós,	com	relação	
a	este	trabalho		iniciam-se	pelo	daguerreótipo.

22



2	–	Construção	das	visualidades

São	 vários	 os	 procedimentos	 artesanais	
fotográficos	 que	 vão	 dar	 margem	 à	 nossa	
argumentação	 de	 que	 os	 processos	 fotográficos	
detinham	e	detêm	características	de	“artisticidade”	
desde	os	primórdios	do	desenvolvimento	do	processo.	
Assim,	 	 contradizemos	a	assertiva	de	Rouillé	 (2009)	
em	 dois	 pontos:	 1)	 quando	 ele	 menciona	 que,	 em	
grande	 parte,	 os	 artistas	 são	 os	 responsáveis	 pela	
inserção	da	fotografia-expressiva	no	âmbito	da	arte;	
e	2)	que	a	fotografia	como	arte	só	teria	seu	estatuto	
reconhecido	na	década	de	60.	Acreditamos	que	um	
olhar	 sobre	 os	 Processos	 Históricos	 Fotográficos	 e	
seus	 artificies	 baliza	 nossa	 opinião	 contrária,	 em	
certos	aspectos,	às	colocações	do	autor.

Em	virtude	dessas	discordâncias,	 tentaremos	
esclarecer	 nossos	 pontos.	 Acreditamos	 que	 esse	
campo	e	suas	manifestações	não	podem	ser	tratados	
ou	reduzidos	apenas	a	seus	aspectos	mais	gerais,	mas	
ser	 analisados	 nas	 suas	 minúcias.	 Insistimos	 que	 a	
teoria	sobre	a	fotografia	e	seus	processos,	sua	práxis,	
ganha	muito	quando	os	discursos	são	elaborados	por	
fotógrafos	 atuantes.	 Nesse	 sentindo,	 concordamos	
com	 Flusser	 (2002),	 quando	 este	 menciona	 que	 é	
apenas	 o	 fotógrafo	 que	 pode	 desvendar	 o	 conceito	
da	 caixa	 preta,	 pois	 dispõe	 de	 habilidades	 para	
jogar,	 brincar,	 além	 de	 perceber	 os	mecanismos	 de	
engendramento	da	caixa	preta.

A	 fotografia,	 como	 outros	 campos,	
desenvolveu-se	 a	 partir	 de	 diferentes	 meios	 como	
o	 desenho	 e	 a	 pintura,	 que	 eram,	 à	 época	 do	 seu	
nascimento,	 mais	 formalmente	 estruturados,	
estabelecidos	 e	 reconhecidos	 no	 campo	 da	
visualidade.	 Poderíamos	 traçar,	 desta	 forma,	 um	
caminho,	 um	 norte	 de	 aonde	 a	 fotografia	 aparece	

23



no	cenário	e	vai	desenrolando-se	por	intermédio	de	
experimentos	 em	 torno	 da	 sua	 gênese,	 procurando	
estabelecer	 pontos	 de	 trânsito	 na	 constituição	 da	
mesma	 entre	 outros	 saberes	 visuais	 distintos,	 mas	
complementares.	 E	 estabelecendo,	 ao	 nosso	 ver	
fortes	ligações	no	campo	da	arte	(desenho	e	pintura)	
já	estabelecidos	e	fundamentados	que	vão	impregná-
la	 como	 visualidade	 nascente.	 Defendemos	 uma	
genealogia	 plástica,	 muito	 embora,	 no	 início,	 ela	
tenha	 sido	 quase	 sempre	 entendida	 como	 técnica,	
fruto	 da	 mecânica	 e	 da	 óptica	 em	 detrimento	 de	
valores	plástico-formais.

A	 fotografia	 não	 é	 intrinsecamente	 moderna.	 De	
imediato,	 ela	 é	 plural;	 e	 nunca	 deixará	 de	 sê-lo.	 Seu	
dispositivo	 sempre	 vai	 dar	 pretexto	 a	 práticas	 tanto	
modernas	 quanto	 antimodernas.	 E	 isso	 desde	 o	
seu	 aparecimento:	 François	 Arago,	 da	 Academia	 de	
Ciências,	 em	agosto	de	 1839,	 pronuncia	 um	elogio	 ao	
daguerreótipo;	 em	 resposta,	 em	 novembro	 de	 1839,	
Désiré	 Raoul-Rochette	 defende,	 diante	 da	 Academia	
de	 Belas	 Artes,	 os	 positivos	 direitos	 sobre	 papel	 de	
Hippolyte	Bayard.	Colocando-se	“sob	a	relação	da	arte”,	
ele	os	contrapõe	às	imagens	sobre	metal	de	Daguerre,	e	
os	qualifica	de	“verdadeiros	desenhos”,	dotados	de	um	
“efeito	 verdadeiramente	 encantador”1.O	 antagonismo	
entre	o	procedimento	de	Daguerre	e	o	de	Bayard,	entre	
o	metal	e	o	papel,	 em	breve	 fomentará	os	defensores	
do	 nítido	 e	 os	 adeptos	 do	 indefinido	 dos	 contornos;	
os	 partidários	 do	 negativo	 de	 vidro	 e	 os	 calotipistas;	
os	 artistas	 e	 as	 “pessoas	 do	 ofício”.	 Na	 esteira	 dessa	
alternativa,	delineiam-se	oposições	entre	a	ciência	e	a	
arte,	ofício	e	a	criação,	a	“utilidade”	e	a	“curiosidade”;	
e	também	entre	as	instituições	(Daguerre	é	sustentado	
por	 Arago,	 da	 Academia	 das	 Ciências;	 e	 Bayard,	 por	
Raoul-Rochette,	 da	 Academia	 de	 Belas	 Artes).	 Tudo	
isso	 resulta	 na	 coexistência	 e	 na	 oposição	 de	 práticas	
e	de	 formas	diferentes	 ao	 longo	de	 toda	a	história	da	
fotografia.	(ROUILLÉ,	2009,	p.	30).

1. Désiré Raoul-Rochete, “Académie Royale des Beaux-Arts. Rapport sur les dessins 
produits par le procédé de M. Bayard”, em Le Monitur Universel, 13-11-1839, apud André 
Rouillé, La photographie en France, textes et controverses, une anthologie, 1816-1871 (Paris: 
Macula, 1989), pp. 65-70.

Fox	Talbot,	Willian	Henry.	Botanical	Speci-
men,	1839.
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Quando	 adentramos	 nas	 questões	 sobre	 a	
possibilidade	 de	 registro	 feito	 a	 partir	 de	 formas	
rudimentares	 no	 capítulo	 anterior,	 em	que	 citamos	
os	 desenhos	 rupestres,	 não	 foi	 apenas	 por	 mero 
deleite,	 pois	 visamos	 dar	 início	 à	 relação	 que	 a	
fotografia	 tem	 com	 o	 desenho	 e	 com	 o	 grânulo	 na	
estrutura	 do	 desenho,	 lembrando	 que	 a	 fotografia	
foi	 produzida	 por	muito	 tempo	 em	 preto	 e	 branco,	
pois	os	materiais	utilizados	na	época	não	produziam	
originais	 coloridos.	 O	 desenho	 tem	 uma	 relação	
de	 reciprocidade	 com	 o	 grânulo	 formativo	 da	
imagem,	 por	 intermédio	 do	 grão	 de	 prata,	 oxidado	
quimicamente	e,	com	o	grânulo	proporcionado	pelo	
grafite,	analogamente.
	 A	 relação	 da	 sintaxe	 da	 fotografia	 irá	 se	
aproximar	das	artes	gráficas	quanto	ao	seu	processo	
de	 impressão	 gráfico,	 desenvolvido	 por	 Willian	
Henry	 Fox	 Talbot	 (1800-1877),	 sendo	 seu	 trabalho,	
reconhecidamente,	 a	 base	 do	 desenvolvimento	
do	 sistema	 negativo/cópia	 utilizado	 ainda	 hoje.	 O	
primeiro	 nome	 dado	 ao	 seu	 processo	 foi	 “desenho	
fotogênico”	 e,	 posteriormente,	 calótipo.	 Em	 seu	
livro	 intitulado	 O lápis da natureza,	 ele	 insiste	 na	
associação	 com	 a	 qualidade	 gráfica	 (GONZÁLEZ	
FLORES,	p.	154):

Admitindo	 que	 a	 corrida	 pela	 precisão	 analógica	 já	
fora	 vencida	por	Daguerre,	os	 inventores	das	 técnicas	
em	 papel	 fizeram	 de	 seus	 defeitos	 técnicos	 virtudes	
“artísticas”.	 Essa	 transposição	 de	 valores	 (do	 defeito	
à	 virtude)	 já	 tinha	 um	 antecedente	 nas	 artes	 gráficas	
daquela	época.	(GONZÁLEZ	FLORES,	2011,	p.	154)

Uma	 segunda	 particularidade	 em	 relação	 à	
genealogia	 da	 fotografia	 diz	 respeito	 à	 pintura.	 A	
fotografia	vai	transitar	num	universo	de	visualidades	
já	 incorporadas	 no	 âmbito	 visual	 cotidiano	 e	

Lê,	An-My.	Emboscada	II,	c.	1999-2002.
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propiciadas	 pelo	 desenho	 e	 pela	 pintura.	 Estas	 já	
estavam	 estabelecidas	 como	 formas	 de	 expressão	
legitimadas,	 de	 onde	 a	 fotografia	 vai	 desenrolar-
se,	 assimilando	 características	 próprias	 dessas	
modalidades	visuais.

Segundo	Couchot	(2003,	p.	34),	os	fotógrafos	
que	 desejam	 estabelecer	 sua	 produção	 no	 âmbito	
das	Belas-Artes	deveriam	servir-se	de	uma	atitude	à	
guisa	dos	pintores.	Muito	embora	a	fotografia	tenha	
provocado	acaloradas	discussões	em	relação	ao	seu	
processo	 de	 formação,	 em	 detrimento	 da	 pintura,	
ela	 também	 foi	 caracterizada	 como	 herança	 de	
especificidades	desta	última:

O	código	de	artisticidade	também	estava	definido	antes	
da	invenção	da	fotografia.	Evidentemente,	era	o	mesmo	
da	 Pintura.	 Era	 natural,	 portanto,	 que	 os	 fotógrafos	
com	 intenções	 artísticas	 copiassem	 os	 padrões	
pictóricos.	 Assim,	 as	 primeiras	 imagens	 fotográficas	
foram	 verdadeiros	 “quadros”	 que	 seguiam	os	 gêneros	
clássicos	 da	 Pintura	 (natureza-morta,	 retrato,	 nu	 e	
paisagem)	utilizando,	no	entanto,	a	sintaxe	fotográfica.	
(GONZÁLEZ	FLORES,	2011,	p.	148).

O	 desenho	 e	 a	 pintura	 irão	 influir	 de	
forma	 definitiva	 na	 maneira	 como	 a	 fotografia	
vai	 conformar-se	 em	 relação	 as	 suas	 estruturas	
composicionais	 relacionadas	 ao:	 ponto,	 linha,	
pesos	 visuais,	 tensões,	 tratamento	 de	 superfície,	
modelados,	 luz,	 sombra,	 textura	gráfica,	 forma,	 cor	
(agregada	 posteriormente)	 e	 textura	 pictórica.	 As	
modalidades	 que	 abordaremos	 para	 o	 tratamento	
das obras dos artistas e desenvolvimento do trabalho 
serão	as	que	seguem	descritas	abaixo:

Price,	Willian	Lake.	Primeiro	de	setembro,	c.	
1855.
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Evidentemente	 essas	 relações	 expressivas	
formais	 vão	 conferir	 e	 configurar	 as	 relações	 que	
trataremos	 com	 relação	 à	 fotografia dos artistas 
escolhidos.	 As	 relações	 de	 tensões	 estruturais	
da	 mensagem	 visual	 estão	 numa	 estreita	 relação	
com	 a	 	 maneira	 de	 visualizarmos	 os	 componentes	
desta;	uma	alfabetização	 visual	 é	necessária	para	a	
compreensão	 da	 mensagem	 visual	 e	 plasticamente	
há	uma	correspondência	desde	os	primeiros	anos	da	
fotografia.

As	 repercussões	 plásticas	 e	 formais	 na	
fotografia,	 decorrentes	 principalmente	 do	 desenho	
e	 pintura,	 permitem-nos	 visualizar	 as	 estruturas	
formais	 da	 fotografia,	 atribuindo	 a	 esta	 valores	
herdados	 e	 qualidades,	 não	 apenas	 na	 estrutura	
formativa,	mas	também	nos	expedientes	plásticos.

É	importante	sublinhar	o	papel	decisivo	que	a	fotografia	
terá	 no	 discurso	 de	 reprodução	 artística	 que	 emerge	
com	 a	modernidade	 e	 que	 recaíra	 até	 então	 sobre	 as	
artes	 gráficas.	 Em	 seus	 primeiros	 dias,	 a	 fotografia	
não	 tinha	 precedentes	 ontológicos	 e,	 portanto,	 só	
podia	 ser	 entendida	 associada	 à	 tradição	 de	 sistemas	
de	 representação	 que	 incluía	 o	 desenho	 e	 as	 artes	
gráficas	 com	 seus	 recursos	 técnicos	 correspondentes,	
desde	a	geometria	e	a	perspectiva	renascentista	até	a	
impressão	 litográfica	 de	 Senefelder	 de	 fins	 do	 século	
XVII.	(GONZÁLEZ	FLORES,	2011,	p.	155).

A	 partir	 dos	 experimentos	 para	 a	 obtenção	
de	 imagens	 fixadas	 num	 substrato,	 mostraremos	

Stand,	Paul.	Wall	Street,	1915.
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que	 o	 desenvolvimento	 da	 fotografia	 abordando	
as	 características	 plásticas	 dos	 processos	 vão	
imbuí-la	 de	 qualidades	 plásticas-formativas.	
Demonstraremos	que	a	“artisticidade”	da	fotografia	
já	 estava	 amalgamada	 desde	 a	 sua	 origem,	 e	 que	
os	 modernos	 e	 contemporâneos	 irão	 aproveitar-
se	 dessas	 peculiaridades	 na	 sua	 produção;	 a	
ideia	 é	 que	 a	 atribuição	 da	 expressão	 “fotografia	
expandida”,	 aplicada	 a	 determinadas	 fotos	 na	
contemporaneidade,	em	alguns	casos	não	é	correta,	
visto	 que	 desde	 muito	 cedo	 a	 fotografia	 já	 se	
aproveitava	desses	mesmos	expedientes.	

De	fato,	como	se	denega	então	qualquer	possibilidade	
de	 a	 fotografia	 ser	 simplesmente	 um	 espelho	
transparente	do	mundo,	como	ela	não	pode	mais,	por	
essência,	 revelar	a	 verdade	empírica,	 vamos	assistir	o	
desenvolvimento	de	diversas	atitudes	que	vão	todas	no	
sentido	de	um	deslocamento	desse	poder	de	verdade,	
de	sua	ancoragem	na	realidade	rumo	a	uma	ancoragem	
na	própria	mensagem:	pelo	trabalho	(a	codificação)	que	
ela	 implica,	sobretudo	no	plano	artístico,	a	foto	vai	se	
tornar	reveladora	da	verdade	interior	(não	empírica).	É	
no	próprio	artifício	que	a	foto	vai	se	tornar	verdadeira	
e	alcança	sua	própria	realidade	íntima.	(DUBOIS,	1993,	
p.	42-43).

Listamos	 alguns	 processos	 utilizados	 na	
fotografia;	essa	listagem	não	representam	uma	ordem	
cronológica,	 mas	 uma	 relação	 de	 procedimentos	
que	eram	e	são	utilizados,	sendo	importantes	para	a	
fotografia	no	seu	desenvolvimento	como	linguagem.	
Evidentemente	a	lista	não	tem	a	ambição	de	ser	uma	
completa	ou	definitiva	compilação	dos	processos	no	
desenvolvimento	da	fotografia.	Esperamos,	com	ela,	
estabelecer	 um	 panorama	 dos	 desenvolvimentos	
plásticos	do	fazer	fotográfico.	

É	prudente	esclarecer	que,	em	determinadas	
bibliografias	 há	 uma	 confusão	 nas	 terminologias	
empregadas	 nos	 processos	 iniciais	 da	 fotografia	
esses	 processos	 são	 chamados	 de	 Processos	

Demachy,	Robert.	Constrasts,	1904.
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Históricos	 Fotográficos	 ou	 Processos	 Artesanais	
Fotográficos.	 Para	nós,	 os	primeiros	dizem	 respeito	
aos	 processos	 do	 desenvolvimento	 da	 fotografia,	
enquanto	os	últimos	referem-se	a	todos	e	quaisquer	
procedimentos	 e	 materialidades	 relacionados	 à	
construção	 de	 uma	 imagem	 e	 que	 se	 utilizam	 da	
fotografia.	 Evidentemente,	 os	 Processos	 Históricos	
Fotográficos	 eram	 feitos	 artesanalmente,	 mas,	 em	
relação	à	sua	historicidade	no	desenvolvimento	dos	
processos,	há	a	necessidade	de	estabelecermos	essa	
distinção.

Os	 processos	 elencados	 são:	 Daguerreótipo,	
Calótipo,	 Chapa	 Úmida,	 Ambrótipo,	 Ferrótipo,	
Fotograma,	 Cliché	 Verre	 (Cliché	 Glace),	 Negativo	
Construído,	Colódio,	Cianótipo,	Pinhole,	Quimigrama	
(Pintura	 Química),	 Impressão	 Marron	 Van	 Dyck	
(Kalilipo),	 Platinum,	 Palladium,	 Goma	 Arábica,	
Fotogravura	 (Etchings);	 Kwik	 Print,	 Eletrografia,	
Transferência	de	Pigmentos	(Rubbings),	Termografia;	
Transferência	de	Imagens	Polaroid;	Heliografia.

Estes	 processos,	 além	 da	 sua	 dimensão	
formativa	 nas	 imagens,	 têm	 como	 diferença	 a	
possibilidade	de	reprodução	ou	não	do	original.Além	
destas,	há	diferenças	nos	materiais	de	composição	do	
original	fotográfico	empregado	em	sua	composição,	
substratos	 como	 placas	 de	 bronze,	 papel,	 vidro,	
celulose	 e	 acetatos,	 ou	 seja,	 bases	 opacas	 ou	
translúcidas.	 Estes	 processos	 demonstram	 certas	
características	 que	 acrescentam	 peculiaridades	
plásticas	e	representacionais	que	serão	incorporadas	
nas	imagens	como	recurso	formativo	destas.

Quando	 a	 pintura	 começa	 a	 questionar	 o	
seu	 estatuto	 como	 representação	 em	 virtude	 das	
novas	 questões	 visuais	 ordenadas	 pela	 fotografia	 e	
suas	 relações	 com	a	 arte,	 o	movimento	picturalista	
é	 um	 dos	 primeiros	 a	 ser	 levado	 muito	 a	 sério.	
Embora	 outros	 procedimentos	 anteriores	 também	
tivessem	 questionado	 a	 expressividade	 fotográfica	
e	 sua	“artisticidade”,	ele	vai	 ser	o	que	 terá	a	maior	

Feijó,	Claudio.	S/	título,	1992.
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repercussão.	 Essa	 tendência	 procurou	 estabelecer	
outras	 formas	 de	 visualidade	 fotográficas	 que	
passam	 exatamente	 pela	 pintura,	 talvez	 como	 uma	
maneira	 de	 se	 apoiar	 nas	 propriedades	 desta	 para	
se	 estabelecer	 como	 meio	 expressivo	 artístico,	 em	
oposição	 às	 novas	 demandas	 surgidas	 pelo	 sistema	
comercial	criado	pela	Kodak.

[...]	pictoralismo	(tendência	de	caráter	acadêmico	que	
visava	 reproduzir	 na	 fotografia	 modelos	 da	 pintura	
clássica)	 e	 busca	 em	 seguida	 um	 a	 atualização	 da	
fotografia	 com	 relação	 ao	 estágio	 já	 alcançado	 pelas	
outras	 artes.	 Trata-se	 de	 uma	 fotografia	 urbana	 e	
cosmopolita,	 direta	 ou	 indiretamente	 vinculada	
ao	 construtivismo	 e	 o	 concretismo	 no	 seu	 gosto	
pela	 abstração	 geometrizante,	 pelo	 incessante	
experimentalismo,	 pela	 invenção	 estética,	 pela	
concepção	 bidimensional	 da	 representação	 e	 pelo	
despudor	em	 intervir	na	 imagem	 (através	do	 retoque,	
colagem,	 solarização	etc.).	 (COSTA,	RODRIGUES,	1995,	
p.	7).

	 A	 partir	 do	 picturalismo,	 haverá	 uma	
relação	 de	 construção	 da	 fotografia	 relacionada	 a	
intervenções	nas	cópias,	que	foram	demasiadamente	
importantes	 para	 a	 consolidação	 de	 uma	 fotografia	
expressiva.	 Muito	 embora	 outros	 fotógrafos	 como	
Rejlander,	Cameron,	entre	outros,		de	alguma	forma	
tenham	 proposto	 essa	 abordagem,	 é	 apenas	 no	
picturalismo	que	essa	maneira	vai	se	manifestar	mais	
profundamente	e	será	disseminada	e	explorada	entre	
os	 fotógrafos	 e	 artistas	 como	 forma	 de	 expressão	
“legítima”	 da	 fotografia	 nos	 cânones	 artísticos	
baseados	na	pintura.
	 Quando	 a	 Kodak	 começa	 a	 desenvolver	 seus	
produtos,	levando	em	conta	a	parcela	menos	instruída	
dos	 praticantes	 da	 fotografia,	 ela	 irá	 deflagrar	
uma	mudança	 em	 todo	 o	mercado	 de	 produção	 de	
imagens.	 Em	 virtude	 destes	 novos	 valores	 visuais	

Robinson,	Henry	Peach.	Fading	Away,	1858.
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a	 práxis	 apresentará	 uma	 lógica	 de	 distinção	 nos	
fazeres.	 Começam	 a	 ser	 estabelecidas	 visualidades	
por	 meio	 de	 alterações	 dos	 valores	 expressivos	 e,	
nessa	 lógica	 de	 distinção,	 a	 fotografia	 começa	 a	
trilhar	um	caminho	aonde	duas	questões	essenciais	
ao	 seu	desenvolvimento	 futuro	 irão	 se	estabelecer:	
1)	 Questionar	 os	 valores	 da	 fotografia	 como	 arte	 e	
na	 sua	 práxis;	 e	 2)	 questionar	 a	 desvinculação	 da	
fotografia	 da	 questão	 técnica-científica,	 de	 uma	
objetividade	aparentemente	neutra	 em	 relação	aos	
seus	 processos	 de	 elaboração.	 Em	 Couchot	 apud 
Fernandes	Júnior	(2002,	p.14):

[...]	 conferem	 uma	 dupla	 dimensão	 ao	 trabalho	 do	
artista,	 pois	 este	 é	 simultaneamente,	 mecânico	 e	
não-mecânico.	 Os	 instrumentos	 automáticos,	 para	
desenhar	e	definir	uma	parte	da	composição,	conferem	
um	 caráter	mecânico;	 e	 quando	 o	 artista	 elabora	 sua	
história,	 que	 exige	 a	 expressão	 da	 beleza	 em	 sua	
diversidade	harmoniosa	e	a	escolha	de	modelos,	temos	
a	dimensão	não	mecânica.

Essa	 lógica	 de	 distinção	 desemboca	 no	
movimento	 internacional	 fotoclubista,	 sendo	 o	
fotoclube	 o	 local	 aonde	 os	 fotógrafos	 poderiam	
tratar	das	questões	expressivas	da	fotografia	de	uma	
maneira	 avessa	 àquela	 com	 que	 eram	 tratadas	 no	
dia	a	dia.	E	segundo	Costa	e	Rodrigues:

De	caráter	elistista,	o	fotoclubismo	visava	da	fotografia	
uma	atitude	artística.	A	condição	do	fotógrafo	clubista,	
em	 termos	 gerais,	 era	 a	 de	 profissional	 liberal	 que,	
dona	 de	 uma	 situação	 financeira	 privilegiada,	 podia	
se	dedicar	à	 fotografia	em	suas	horas	vagas.	Para	esta	
classe	média	urbana	em	ascensão,	carente	de	símbolos	
que	 a	 identificassem	 socialmente,	 o	 fotoclubismo	
veio	 bem	 a	 calhar,	 criando-lhe	 uma	 forte	 identidade	
cultural.	 O	 pequeno	 burguês	 agora	 é	 um	 artista.	
(COSTA,	RODRIGUES,	2004,	p.	22).

Barros,	Geraldo	de.	Abstração	II,	1950.
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A	 tendência	 picturalista,	 com	 suas	
possibilidades	 de	 manipulação,	 é	 um	 dos	
movimentos	que	vai	 repercutir	no	desenvolvimento	
da	 fotografia	 como	 material	 expressivo	 pelos	
procedimentos	 típicos	 da	 pintura.	 Para	 levarem	
a	 cabo	 essa	 proposta,	 os	 fotógrafos	 utilizavam	
processos	 de	 adulterações	 na	 cópia.	 Tais	 processos	
permitiam	 inúmeras	 intervenções	 na	 cópia:	 uso	
do	 lápis,	 borracha	 e	 pincéis	 para	 a	 introdução	 ou	
supressão	de	elementos;	retoques	diversos;	variação	
de	 tons;	 processos	 de	 pigmentação	 controlada	 etc.	
O	 uso	 dessas	 técnicas,	 de	 difícil	 aplicação,	 como	
o	 bromóleo,	 a	 goma	 bricomatada	 ou	 o	 processo	 a	
óleo,	 fazia	 com	que	o	 resultado	 raramente	pudesse	
ser	identificado	como	fotografia.

A	 construção	 da	 fotografia	 como	 nos	
propusemos	a	tratar	tem	duas	relações	importantes,	
que	são	as	dimensões	da	 fotografia	na	 linguagem	e	
na	técnica	(nos	aparelhos).	Existe	toda	uma	história	
da	 fotografia	 que	 vai	 ao	 encontro	 da	 linguagem,	
quando	 esta	 é	 pensada	 fora	 da	 própria	 fotografia,	
explorando	 outros	 devires	 além	 das	 questões	 do	
aparelho	 fotográfico.	 As	 camadas,	 montagens,	
recortes	produzidos	por	Oscar	Rejlander	(1813-1875)	
principalmente	 em	 The	 Two	Ways	 Of	 Life	 (1857)	 e	
Hard	Times	(1860)	são	exemplos	disso.

O	 uso	 da	 fotografia	 vai	 transitar	 sobre	 um	
questionamento	 da	 arte	 sobre	 a	 reprodutibilidade	
quando	esta	se	aproxima	dos	conceitos	da	produção	
artesanal	 (manipulação	 da	 cópia)	 ou	 expressa	
conceitos	 e/ou	 inquietudes	 expressivas	 artísticas	
como,	 por	 exemplo,	 os	 trabalhos	 de	 Henry	 Peach	
Ronbinson	 (1830-1901)	 em	 Fanding	 Away	 (1857)	
e,	 Julia	 Margaret	 Cameron	 (1815-1879)	 em	 Divine	
Love,	 Mary	 Hillier	 (1865)	 sendo	 precursores	 desse	
trânsito.

Com	 o	 desenvolvimento	 do	 picturalismo	
e	 o	 estabelecimento	 de	 novos	 procedimentos	
em	 relação	 à	 produção	 fotográfica,	 vindos	

Cameron,	Julia	Margaret.	O	sussurro	da	musa,	
1865.
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principalmente	 do	 desenho	 e	 da	 pintura,	 vão	 se	
estabelecendo	 novas	 visualidades	 aquém	 daquelas	
tidas	 como	 fundamentais	 da	 natureza	 fotográfica:	
nitidez,	 definição,	 objetividade	 técnica,	 tendo	
como	base	desenvolvimentos	científicos	produzidos	
por	 aparelhos.	 Essas	 visualidades	 vão	 adquirindo	
possibilidades	formativas,	dentro	de	uma	estratégia	
que	emprega	aparelhos	e	as	técnicas	fotográficas	de	
interferência	validadas	pelo	movimento	picturalista.

A	estratégia	dos	picturalistas	na	afirmação	da	natureza	
artística	 da	 fotografia	 foi	 precisa.	 Forjaram	 uma	
estética	que	visava	destruir	o	caráter	revolucionário	do	
seu	 meio	 de	 expressão.	 Por	 um	 lado	 atacavam	 a	 sua	
referência	 direta	 à	 natureza,	 aquilo	 que	 acreditavam	
ser	a	cientificidade	fria	da	imagem	fotográfica.	Através	
da	 intervenção	 na	 cópia,	 a	 fotografia	 perdia	 a	 sua	
ligação	com	um	referente	concreto	e	passava	a	evocar	
um	 lugar	 ideal,	 bem	 como	 ao	 gosto	 do	 idealismo	
metafísico	da	arte	romântica.	Perdia	também	o	caráter	
empírico	da	prática	fotográfica	do	século	XIX.	Por	outro	
lado,	 atacavam	 a	 democratização	 dos	 procedimentos	
técnicos	 e	 a	 reprodutibilidade	 infinita	 da	 imagem.	 O	
alto	nível	de	sofisticação	da	técnica	picturalista	tornava	
a	 prática	 fotográfica	 outra	 vez	 inacessível	 e,	 além	
disto,	 impossibilitava	 a	 reprodução	 das	 imagens	 que	
ficavam	 confinadas	 a	 uma	 circulação	 muito	 restrita,	
totalmente	 elitizada.	 O	 picturalismo	 desenvolveu	 um	
experimentalismo	 centrado	na	 técnica	 que	 iria	mudar	
os	 rumos	 da	 prática	 fotográfica.	 Para	 os	 picturalistas	
a	 fotografia	 não	 possuía	 uma	 natureza	 artística,	 não	
detinha	 uma	 historicidade	 palpável	 e	 era	 o	 resultado	
apenas	da	evolução	de	operações	técnicas	definidas.	Se	
a	fotografia	não	era	arte,	a	partir	de	suas	intervenções	
pictoriais	 tornava-se	 arte.	 (COSTA,	 RODRIGUES,	 1995,	
p.	33-34).

O	 movimento	 picturalista	 europeu	 foi	
rivalizado	 pelo	 grupo	 Photo-Secession	 criado	 pelos	
fotógrafos	 Alfred	 Stieglitz	 (1564-1946),	 Edward	 J.	
Steichen	 (1879-1973),	 Frank	 Eugene	 (1865-1936),	
Clarence	 H.	 White	 (1871-1925)	 entre	 outros.	 O	
grupo	 em	 janeiro	 de	 1902	 passa	 a	 editar	 a	 revista	
trimestral	 chamada	 Camera	 Work	 (1903-1917),	
publicando	textos	e	reproduções	das	melhores	obras	

Steichen,	Edward	J.	Besnard,	1903.
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americanas	e	europeias,	tornando-se	uma	referência	
mundial.

Em	 1910,	 Stieglitz	 passa	 a	 rejeitar	 os	
procedimentos	 picturalistas	 em	 prol	 da	 alteração	
da	sua	percepção	em	torno	da	arte	contemporânea	
(FERNANDES	 JÚNIOR,	 2002).	 Esta	 maneira	 de	
obtenção	 das	 produções	 fotográficas	 será	 seguida	
por	 outros	 fotógrafos	 como:	 Paul	 Stand,	 Alvin	
Lagdon	Coburn,	Ralph	Steiner,	Edward	Weston	num	
grupo,	 e	 sua	 produção	 passa	 a	 ser	 chamada	 pelos	
críticos	 de	 Straight	 Photography	 (conhecida	 como	
Fotografia	Pura	ou	Fotografia	Direta).	Os	 fotógrafos	
que	 seguiam	 essa	 vertente	 buscavam	 nas	 suas	
fotografias	 o	 distanciamento	 de	 uma	 fotografia	
visualmente	parecida	com	a	pintura,	buscando	uma	
especificidade	do	meio	fotográfico.

Os	 conceitos	 da	 Fotografia	 Pura	 americana	 serão	 os	
pilares	 da	 futura	 fotografia	 de	 museu,	 que	 mostrará	
uma	 tendência	 a	 privilegiar	 a	 experimentação	 com	
forma	 e	 técnicas	 fotográficas	 em	 detrimentos	 a	
trabalhos	 com	 um	 tema	 de	 fundo	 (mais	 associadas	
ao	 trabalho	 documental).	 Nesse	 sentido,	 a	 Fotografia	
norte-americana	 moderna	 também	 manterá	 uma	
ligação	 formal	 com	a	 antiga	 classificação	das	 imagens	
segundo	seu	gênero	(nu,	natureza-morta,	paisagem...).	
(GONZÁLEZ	FLORES,	2011,	p.170-171).

Para	 nós,	 as	 vanguardas	 históricas	
propiciaram	um	movimento	contrário	aos	puristas	no	
estabelecimento	 de	 possibilidades	 aquém	daquelas	
típicas	 da	 especificidade	 do	 campo	 em	 relação	 aos	
seus	atributos	meramente	fotográficos.

Ray,	Man.	Anatomias	,	c.	1930.
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As	 ideias	 de	 abstração	 trazidas	 pelas	 manifestações	
das	 vanguardas	 –	 cubismo,	 dadaísmo,	 futurismo,	
construtivismo,	 surrealismo,	 entre	 outros	 –	 surgiram	
no	 contexto	 do	 capitalismo	 europeu	 e	 da	 sociedade	
burguesa,	 e	 insurgiram-se	 contra	 estes.	 [...]	 além	 de	
exercerem	grande	influência	na	linguagem	fotográfica,	
tinham	 uma	 pretensão	 de	 romper	 com	 os	 modelos	
instituídos	 e,	 a	 despeito	 de	 suas	 diferenças	 internas	
todos	 pretendiam	 subverter	 os	 paradigmas	 da	
sociedade	 burguesa,	 com	 a	 finalidade	 de	 desorientar,	
descodificar,	 descontruir,	 desautorizar	 as	 categorias	
normativas,	 morais,	 estéticas	 e	 familiares	 da	 vida	
social.	 As	 vanguardas	 desenvolveram	 técnicas	 de	
choque	 como	 a	 fragmentação,	 a	 justaposição,	 os	
deslocamentos,	as	distrações,	as	montagens	e	diversos	
outros	procedimentos	para	provocar	o	estranhamento.	
(FERNANDES	JUNIOR,	2002,	p.	59-60).

Essas	 possibilidades	 estéticas	 são	 até	 hoje	
trabalhadas	pelo	fazer	contemporâneo,	e	os	principais	
elementos	 que	 contribuíram	 para	 essa	 ruptura	 de	
visualidades	 foram:	 Alexander	 Rodtchenko	 (1891-
1956),	 André	 Kértesz	 (1894-1985),	 Anton	 Giulio	
Bragalia	 (1890-1960),	 Arturo	 Bragalia	 (1893-1962),	
Eugéne	 Atget	 (1857-1927),	 John	 Heartfield	 (1891-
1968),	 László	 Moholy-Nagy	 (1895-1946),	 Man	 Ray	
(1890-1985),	 Raoul	 Hausmann	 (1886-1971),	 entre	
outros.	Stieglitz	abre	a	Galeria	291,	na	quinta	avenida	
em	Nova	York	aonde	expunha	trabalhos	de	fotógrafos	
e	pintores	nos	mesmos	espaços	expositivos.

O	grupo	de	Stieglitz	teve	especial	repercussão	com	seu	
trabalho	na	Galeria	291	e	na	revista	Camera	Work,	que	
estabeleceram	importantes	parâmetros	para	a	avaliação	
do	trabalho	fotográfico	no	âmbito	museístico.	Também	
é	 preciso	 reconhecer	 que,	 se	 os	 picturalistas	 lutaram	
por	 algo,	 não	 foi	 exclusivamente	 pela	 promoção	 da	
Fotografia	por	 si	 própria,	mas	por	 todas	 as	 artes,	 que	
entraram	em	crise	entre	1880	e	1912.	Lembremos	que	
foi	 justamente	 na	 Armony Show	 de	 1912,	 organizada	
em	Nova	York	por	Steichen	e	Stieglitz,	que	os	trabalhos	
de	 Van	 Gogh,	 Cézanne,	 Picasso,	 Gauguin,	 Kandinsky	
e	 Braque	 foram	 apresentados	 pela	 primeira	 vez	 nos	
Estados	Unidos.	(GONZÁLEZ	FLORES,	2011,	p.	162).
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Bragaglia,	Antonio	Guilio.	Greetings!,	1911.
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2.1.	Mapa

Preparamos	 um	 mapa	 que	 delimitasse	 alguns	
acontecimentos	que	acreditamos	importantes	na	história	
da	 fotografia,	 são	 126	 (Cento	 e	 vinte	 e	 seis)	 referencias	
no	 mapa.	 Ele	 é	 organizado	 por	 anos,	 numa	 estrutura	
ascendente	relacionando	os	anos	e	as	referencias	sociais	
que	 são	 demarcadas	 com	 um	 círculo	 vermelho.	 Os	
acontecimentos	 relacionados	 são	 perpassados	 com	 os	
movimentos	 artísticos	 para	 verificação	 das	 associações	
que	 são	 dadas	 na	 história	 da	 fotografia	 com	 a	 história	
social	 e	 dos	 movimentos	 artísticos.	 Os	 acontecimentos	
estão	 listados	 na	 tabela	 abaixo	 para	 que	 o	 leitor	 possa	
identificar	aquilo	que	lhe	convém.

Uma	 das	 possibilidades	 de	 busca	 no	mapa	 se	 dá	
pelo	acontecimento	listado	na	tabela	e	posteriormente	a	
busca	pelo	número	coincidente	no	mapa,	esses	números	
de	referência	estão	localizados	em	cima	e	abaixo	da	página,	
o	mapa	 foi	 pensado	numa	dimensão	 relativa	 da	 história	
em	relação	as	artes	e	a	fotografia.

Tivemos	 o	 cuidado	 de	 listar	 os	 principais	
movimentos	 artísticos	 por	 acreditamos	 na	 importância	
destes	na	compreensão	dos	percursos	e	movimentos	em	
relação	ao	desenvolvimento	da	fotografia,	consta	no	mapa	
ainda,	 a	 delimitação	 da	 primeira	 e	 da	 segunda	 guerra	
mundial.
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ANO DESCRIÇÃO REFERÊNCIA

1826-1827
Joseph Nicéphore Niépce	tira	uma	fotografia	que	é	considerada	uma	
das	primeiras.	Foi	tirada	da	vista	da	sua	janela	em	Sait-Loup-de-Va-
rennes.

01

1827
Mesa	posta,	de	Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833)	é	uma	das	pri-
meiras	fotografias	do	mundo	e	a	primeira	natureza-morta	fotográfi-
ca.

02

1835
Willian Fox Talbet	fotografa	a	janela	da	biblioteca	de	sua	proprieda-
de,	Larock Abbey.	O	resultado	é	o	mais	antigo	negativo	preservado	
até	os	dias	atuais.

03

1839
A	invenção	do	daguerreotipo	é	divulgada	ao	público	em	janeiro,	em-
bora	os	detalhes	venham	à	tona	somente	em	agosto.	Talbot	divulga	
seus	“desenhos fotogênicos”.

04

1839 Sir John Herschel	anuncia	que	o	hipossulfito	de	sódio	(tiossulfato	de	
sódio)	pode	“fixar”	de	forma	permanente	uma	imagem	fotográfica. 05

1839
No	mesmo	ano	que	Talbot	divulga	seu	processo	baseado	em	negati-
vos	de	papel,	Sir John Herschel (1792-1871)	produz	negativos	expe-
rimentais	em	vidro.

06

1839	c
Daguerré	realiza	várias	composições	de	natureza-morta	fazendo	re-
produções	de	objetos	artísticos	para	demonstrar	a	precisão	de	seu	
invento.

07

1840 Hippolyte Bayard (1807-1887)	cria	um	autorretrato	imaginativo	em	
que	ele	surge	com	um	homem	afogado. 08

1841
Tendo	descoberto	o	conceito	de	imagem	latente	(uma	imagem	invi-
sível	que	pode	ser	revelada	em	um	negativo)	e,	1840,	Talbot registra 
a	patente	de	seu	processo,	a	calotipia.

09

1841
Talbot	registra	a	patente	da	calotipia	na	França,	assim	como	na	 In-
glaterra,	o	que	significa	que	os	fotógrafos	franceses	deveriam	obter	
e	pagar	por	uma	licença.

10

1843 A	polícia	de	Bruxelas	é	a	primeira	a	usar	o	daguerreotipo	para	reunir	
fotografias	de	identificação	de	criminosos. 11

1844 Os	primeiros	volumes	de	The pencil of Nature (O pincel da natureza),	
de Talbot,	chamam	a	atenção	do	grande	público	para	a	fotografia. 12

1844
George Smith Cundell (1798-1882)	publica	On the Practice of the Ca-
lotype Process in Photography (Sobre a prática de calotipia em foto-
grafia),	o	primeiro	manual	de	instruções	claro	do	processo.

13
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1850
Louis-Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872)	apresenta	o	papel	albu-
minado.	Ao	final	da	década,	ele	 já	tinha	substituído	às	 impressões	
em	papel	salgado.

14

1851
Frederick Scott Archer	 inventa	 o	 processo	 do	 “calódio	 úmido”,	 no	
qual	uma	placa	de	vidro	banhada	em	sais	de	prata	e	 colódio	para	
criar	um	negativo.

15

1852
A Society of Arts in London	realiza	a	primeira	grande	exposição	foto-
gráfica	do	mundo.	Das	obras	expostas,	460	são	reveladas	a	partir	de	
negativos	de	papel	e	300	a	partir	de	negativos	de	vidro.

16

1854 Caixa	acusado	de	roubar	do	Banco Rothschild de Paris	é	posterior-
mente	preso	nos	Estados Unidos	com	base	em	sua	fotografia. 17

1854
André-Adolphe-Eugène Disdéri (1819-1889)	 registra	 a	 patente	 do	
Carte de Visite.	O	formato	é	uma	das	mais	bem	sucedidas	aplicações	
da	fotografia.

18

1854-1855 Carol Szathmari (1812-1887),	 Roger Fenton (1819-1869) e Léon 
Méhédim (1828-1905)	fotografam	a	Guerra	da	Criméia. 19

1856-1857 Gustave Le Gray	exibe	sua	paisagem	marítima	Brigue no mar (1856) 
na Grã-Bretanha e na França,	sendo	aclamado	pela	crítica. 20

1857 A	Exposição	de	Tesouros Artísticos de Manchester	é	inaugurada	apre-
sentando	fotografias	lado	a	lado	com	pinturas	e	outras	obras	de	arte. 21

1858
Henry Peach Robinson (1830-1901)	 produz	 seu	 tableau vivant em 
quatro	partes	baseado	no	conto	de	Chapeuzinho Vermelho.	Usa	um	
cachorro	empalhado	de	pijama	como	lobo.

22

1858 William Lake Price	publica	o	primeiro	manual	de	fotografia	a	tratar	
de	questões	estéticas	como	composição	e	iluminação. 23

1858
A	exposição	da	Photographic Society	é	inaugurada	no	South Kensin-
gton Museum em Londres;	é	a	primeira	exposição	do	gênero	a	ser	
realizada	em	um	museu.

24

1859 A	origem	das	espécies,	de	Charles Darwin,	é	lançado.	Seu	empirismo	
motiva	outros	a	aplicarem	a	fotografia	a	projetos	antropológicos. 25

1860 A “cartomania”,	e	febre	pelo	colecionismo	de	cartes de visite,	toma	
conta	da	Europa Ocidental e dos Estados Unidos. 26

c.1860	
O. G. Rejlander (1813-1875)	realiza	Noite na cidade,	mostrando	crian-
ças	maltrapilhas	sentadas	em	uma	soleira.	Posteriormente,	a	foto	é	
usada	para	denunciar	o	sofrimento	das	crianças	de	rua.

27
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1861
A	fotografia	se	estabelece	como	profissão	em	todo	o	mundo.	O	censo 
britânico de 1861	lista	um	total	de	2.879	fotógrafos.	Em	1851,	eram	
apenas	51.

28

1861
O	físico	escocês	James Clerk Maxwell	projeta	três	imagens	em	preto	
e	branco	de	uma	fita	tartan	através	de	filtros	vermelho,	azul	e	verde	
para	criar	uma	imagem	em	cores.

29

1861
William Morris	funda	a	Morris, Marshall, Faulkner & Co.,	que	dá	ori-
gem	e	populariza	o	estilo	Artes e Ofícios,	que	influenciou	a	fotografia	
pictorialista.

30

1862 A Exposição Internacional,	 complementar	 à	 Grande Exposição de 
1851,	é	realizada	em	Londres. 31

1867
P. & D. Colnaghi,	um	dos	primeiros	marchands londrinos a vender fo-
tografias,	exibe	os	retratos	de	Sir John Herschel	produzidos	por	Julia 
Margaret Cameron.

32

1869 Henry Peach Robinson	publica	Pictorial Effect in Photography: Being 
Hints on Composition and Chiaroscuro for Photographers. 33

1872 Eadweard Muybridge (1830-1904)	é	contratado	para	fotografar	uma	
corrida	de	cavalos	em	andamento. 34

1874
A	primeira	exposição	impressionista	é	realizada	em	Paris	no	antigo	
estúdio	do	fotógrafo	Gaspard-Félix Tournachon,	também	conhecido	
como	Nadar (1820-1910).

35

1878
Charles Harper Bennet (1840-1927)	aprimora	a	técnica	da	emulsão	
de	gelatina	e	brometo	de	prata,	desenvolvendo	um	processo	de	pla-
ca	seca	viável	e	altamente	sensível.

36

1879
O. G. Rejlander (1813-1875)	realiza	seu	popular	estudo	de	um	bebê	
chorando.	 Ele	 é	 apelidado	 de	 “Ginx´s Baby”,	 em	 referência	 ao	 ro-
mance	homônimo	de	Edward Jenkins (1870).

37

1881
O inventor George Eastman	funda	a	Eastman Dry Plate Company em 
Rochester,	Nova York.	Mais	tarde,	ela	se	tornaria	a	Eastman Kodak 
Company.

38

1883
Ottomar Anschütz (1847-1907)	desenvolve	um	obturador	de	plano	
focal	 (patenteado	em	1888)	para	exposições	de	até	1/1000	segun-
dos.

39

1888
A Kodak	lança	a	primeira	câmera	com	filme	de	rolo,	oferecendo	tam-
bém	serviços	de	revelação	e	impressão,	com	o	slogan	“Você aperta o 
botão, nós fazemos o resto”.

40

1889 George Eastman	 introduz	no	mercado	o	primeiro	 rolo	de	filme	de	
celuloide	transparente. 41

c.1890
Reproduções	em	meio-tom	de	retratos	fotográficos	de	celebridades	
e	figuras	públicas	começam	a	ser	publicadas	em	revistas	e,	posterior-
mente	em	jornais.

42
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1895 Os	irmãos	Auguste e Louis Lumière	projetam	seu	primeiro	filme	para	
um	público	pagante	em	Paris. 43

1895 A	câmara	de	bolso	Kodak	é	lançada	–	a	primeira	câmera	instantânea	
produzida	em	massa. 44

1900 O	surgimento	da	Brownie	–	a	câmera	que	popularizou	a	fotografia	–	
leva	a	fotografia	às	massas. 45

1903
Entre	os	destaques	da	primeira	edição	da	Camera Work	estão	foto-
gravuras	de	Gertrude Käsebier	e	um	estudo	das	aves	de	A. Radclyfe 
Dugmore (1870-1955).

46

1904
Sadakichi Hartmann (1867-1944)	usa	pela	primeira	vez	a	expressão	
“fotografia direta”	num	artigo	na	Camera Work,	para	diferenciá-la	do	
pictorialismo	de	foco	suave.

47

1905 Thomas Manly usa	um	processo	simplificado	de	carvão	que	se	torna	
um	dos	favoritos	entre	os	pictorialistas. 48

1905
Stieglitz e Steichen	 inauguram	The Little Galleries of the Photo-Se-
cession na Quinta Avenida, 291,	com	uma	exposição	de	cem	fotos	de	
fotossecessionistas.

49

1907 Primeiro	processo	fotográfico	colorido	viável,	o	autocromo Lumière,	
é lançado na França. 50

1908
A Kodak	produz	o	primeiro	filme	de	segurança	comercialmente	viável	
usando	uma	base	de	acetato	de	celulose,	em	vez	de	nitrato	de	celu-
lose	altamente	inflamável.

51

1908
Lewis Hine	torna-se	fotógrafo	do	Comite Nacional de Trabalho Infan-
til.	Documenta	as	condições	de	trabalho	em	fábricas,	campos,	minas	
e	usinas.

52

1914
Após	o	assassinato	do	arquiduque	Francisco Ferdinando	em	28	de	ju-
nho,	o	Império Austro-húngaro	declara	guerra	à	Sérvia	precipitando	
a Primeira Guerra Mundial.

53

1914 Edward Steichen (1879-1973)	torna-se	comandante	da	divisão	foto-
gráfica	da	aerofotografia	das	Forças Expedicionárias Americanas. 54

1914 Tem	início	a	Primeira Guerra Mundial.	Resulta	na	dissolução	dos	im-
périos	alemão,	russo,	otomano	e	austro-hungáro. 55

1915
Stieglitz	e	o	artista	Marius de Zayas	lançam	a	revista	de	artes	proto-
dadaístas 291,	que	se	autoproclama	uma	obra	de	arte	em	si	mesma.	
Somente	12	edições	são	publicadas.

56

1917 A	última	edição	da	Camera Work,	49/50,	apresenta	11	gravuras	de	
Paul Strand,	inclusive	seis	retratos	de	rua	de	Nova York. 57
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1918 O	armistício	encerra	a	Primeira Guerra Mundial.	O	Parlamento	britâ-
nico	decreta	que	mulheres	com	mais	de	30	anos	podem	votar. 58

1918 Tristan Tzara	 publica	 seu	 “Manifesto Dadaísta”	 –	 um	 texto-chave	
para	o	movimento	–	na	terceira	edição	da	revista	Dada. 59

1918
Gustav Klutsis	 produz	 as	 primeiras	 fotomontagens	 soviéticas	 deri-
vadas	de	suas	pinturas	 inspiradas	pelo	pintor	suprematista	Kasimir 
Malevich.

60

1921
Man Ray	muda-se	para	Paris.	A	“Exposição Dadaísta Man Ray” se 
realiza	na	cidade.	Seu	catálogo	contém	comentários	de	Tristan Tzara 
e Jean Arp,	entre	outros.

61

1922 Tanto	Man Ray	quanto	Lázló Moholy-Nagy (1895-1946)	começam	a	
testar	a	técnica	do	fotograma. 62

1922 Alexander Rodchenko	 começa	 a	 produzir	 fotomontagens	 usando	
imagens	achadas,	como	fotografias	publicadas	em	jornais. 63

1924
A	câmera	portátil	Leica I é lançada na Alemanha.	Ela	aumenta	a	ins-
tantaneidade	e	abre	possibilidades	de	novas	perspectivas	em	com-
posição.

64

1924
O	vanguardista	russo	El Lissitzky (1890-1941)	incorpora	a	fotografia	
ao	seu	trabalho	de	design	e	usa	as	técnicas	de	fotograma	de	Moholy-
-Nagy.

65

1925 A Leica da Leitz	introduz	o	formato	35mm	em	fotografia.	Os	rolos	de	
filmes	avançam	de	forma	suave	e	silenciosa	em	rodas	dentadas. 66

1927
Malerei, Fotografie, Film (Pintura, Fotografia, Filme) de Lázló 
Maholy-Nagy (1845-1946),	promove	o	uso	da	fotografia	para	retra-
tar	a	modernidade.

67

1928 Albert Renger-Patzsch	publica	seu	livro	Die Welt ist Schön (O mundo é 
belo),	que	exemplifica	sua	nova	estética	da	Nova Objetividade. 68

1929
O	colapso	de	Wall Street	em	outubro	abala	a	confiança	e	o	orgulho	
dos	americanos	em	relação	ao	domínio	econômico	dos	Estados Uni-
dos.

69

1929 E	maio	a	exposição	“Film und Foto” (Filme e Foto)	é	inaugurada	em	
Stuttgart	mostrando	a	fotografia	moderna	europeia	e	americana. 70

1930 O flash	muda	a	natureza	da	fotografia	nos	tabloides.	Weegee	é	um	
dos	primeiros	fotógrafos	a	usar	a	nova	ferramenta. 71

1931 Inspirado	pela	exposição	de	Moholy-Nagy em “Filme e Foto”,	Walter 
Benjamin	escreve	o	ensaio	“Uma Breve História da Fotografia”. 72

1932 Moholy-Nagy	publica	A New Instrument of Vision (Um novo instru-
mento da visão)	delineando	oito	variantes	de	visão	fotográfica. 73
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1932
Vários	fotógrafos	da	área	da	baia	de	São Francisco	fundam	o	Grupo 
f/64,	 que	 incluem	 Edward Weston, Ansel Adams, Imogen Cunnin-
gham e Willard Van Dyke.

74

1936
A Guerra Civil Espanhola	começa.	Correspondentes	estrangeiros,	in-
cluindo	Robert Capa, Ernest Hemingway e George Orwell,	cobrem	o	
conflito.

75

1936 A Kodak lança o Kodachrome	como	filme	de	slides	em	formato	35mm,	
o	primeiro	filme	colorido	de	sucesso	comercial. 76

1937-1938
Herbert List (1903-1975)	compõe	naturezas-mortas	de	estados	oníri-
cos	e	imagística	fantástica	usando	espelhos,	denominado	seu	traba-
lho de “Fotografia Metafísica”.

77

1938
A	exposição	“Fotógrafos Americanos”,	de	Walker Evans,	no	Museum 
of Modern Art de Nova York	aumenta	o	prestígio	da	fotografia	“dire-
ta”.

78

1939 Estoura	a	Segunda Guerra Mundial.	Muitos	Artistas,	designers	e	fotó-
grafos	europeus	fogem	para	Nova York, EUA. 79

1939-1940 Ansel Adams e Fred Archer	codificam	a	técnica	de	Sistema de Zonas 
para	controle	da	exposição	e	da	revelação	fotográfica. 80

1942 Lançamento do Kodacolor,	 o	 primeiro	 filme	 negativo	 colorido	 de	
35mm	que	permite	fotografias	coloridas. 81

1947
Robert Capa (1913-1954),	 Cartier-Bresson, David “Chim” Seymor 
(1911-1956) e George Rodger (1908-1995)	fundam	a	Agência Mag-
num.

82

1947 Edward Steichen (1879-1973)	assume	a	direção	do	departamento	de	
fotografia	do	Museum of Modern Art de Nova York. 83

1949 O	grupo	Fotoform	é	fundado	por	Otto Steinert, Peter Keetman e Sie-
gfried Lauterwasser (1913-2000),	entre	outros. 84

1949 O George Eastman House,	o	primeiro	museu	dedicado	a	fotografias,	
é	inaugurado	em	Rochester, Nova York, EUA. 85

1950
A	primeira	Photokina	–	uma	das	maiores	e	mais	importantes	feiras	
comerciais	da	indústria	fotográfica	–	é	realizada	em	Colônia, Alema-
nha.

86

1951
Steinert	 organiza	 a	 primeira	 exposição	 “Subjektive Fotografie” em 
Saarbrücken,	 apresentando	 fotorreportagens	 humanistas	 e	 obras	
mais	experimentais.

87

1952 Images à la sauvette (O momento decisivo),	de	Cartier-Bresson,	é	pu-
blicada	pela	Editions Verve em Paris. 88
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1952 Roy DeCarava (1919-2009)	se	torna	o	primeiro	fotógrafo	negro	a	ga-
nhar	uma	bolsa	no	Guggenheim. 89

1955
Robert Frank,	natural	de	Zurique,	é	o	primeiro	fotógrafo	europeu	a	
receber	uma	bolsa	da	Fundação Guggenheim.	Ele	então	embarca	em	
uma	odisseia	pelos	Estados Unidos.

90

1955
A revista Jet	 publica	 uma	 fotografia	 de	Emmett Till	 em	um	 caixão	
aberto.	Till	foi	linchado	em	Money,	no	Mississipi,	depois	de	suposta-
mente	ter	assobiado	para	uma	garota	branca.

91

1956
Mario Giacomelli	 se	 associa	 ao	 grupo	 La Bussola.	 Seus	 membros	
buscam	dissociar	seus	trabalhos	do	fotojornalismo	ao	se	afirmarem	
como	artistas.

92

1958
The Americans,	do	suíço	Robert Frank (1924),	é	publicado	na	França 
por	Robert Delpire.	A	versão	americana	é	lançada	em	1959,	em	meio	
a	polêmicas.

93

1959
A Nikon	apresenta	seu	modelo	F,	a	primeira	câmera	reflex	destinada	
a	profissionais.	Juntamente	com	a	Leica M,	ela	se	torna	a	preferida	
dos	repórteres	fotográficos.

94

1961
É	lançado	o	livro	fotográfico	de	nus	femininos	de	Bill Brandt,	Perspec-
tive of Nudes (Perpectiva de nus).	Ao	utilizar	uma	câmera	antiga,	ele	
distorce	as	formas	femininas.

95

1961
Bruce Davidson (1933)	 começa	 a	 documentar	 os	movimentos	 dos	
direitos	civis	nos	Estados Unidos. Em 1962,	ele	ganha	uma	bolsa	Gu-
ggenheim.

96

1961
A Rússia	conquista	uma	vitória	no	espaço	quando	o	cosmonauta	so-
viético,	Major	Yuri Gagarin	se	torna	o	primeiro	homem	a	orbitar	a	
Terra	na	espaçonave	Vostok I.

97

1962
John Szarkowski	substitui	Steichen	na	direção	do	Museum of Modern 
Art.	Ele	monta	as	exposições	“O olhar do fotógrafo” (1964) e “Novos 
documentos” (1967).

98

1963 A revista Life	contrata	o	fotógrafo	Gordon Parks (1912-2006)	para	re-
gistrar	suas	viagens	com	o	líder	dos	direitos	civis	Malcolm X. 99

1963
Martin Luther King	faz	seu	discurso	“Eu tenho um sonho” diante do 
Lincoln Memorial	durante	a	Marcha sobre Washington	por	empregos	
e	liberdade.

100

1964
A	primeira	turnê	dos	Beatles	pelo	EUA	ajuda	a	iniciar	uma	mudança	
de	 foco	da	cultura	 jovem	americana	em	relação	a	 sua	equivalente	
britânica.

101
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1965
James “Spider” Martin (1939-2003)	registra	policiais	atacando	mani-
festantes	na	marcha	de	Selma até Montgomery, Alabama,	no	episó-
dio	conhecido	como	“Domingo Sangrento”.

102

1967 A mostra “Novos documentos” no Museum of Modern Art de Nova 
York	exibe	os	trabalhos	de	Arbus, Friedlander e Garry Winogrand. 103

1967
Diane Arbus (1923-1971)	cria	Gêmeos idênticos, Roselle, Nova Jersey,	
incluindo	em	“New Documents”	no	Museum of Modern Art de Nova 
York.

104

1968 O	fotógrafo	da	Ebony Moneta Sleet, Jr.(1926-1996)	se	torna	o	primei-
ro	negro	a	ganhar	o	prêmio	Pulitzer	de	fotografia. 105

1969 Andy Warhol	funda	a	revista	Interview.	Ela	se	torna	um	veículo	pro-
mocional	para	celebridades	e	fotógrafos	em	ascensão. 106

1969 O	festival	de	Woodstock	é	realizado	em	Bethel, Nova York. 107

1977 Douglas Crimp	publica	no	periódico	October o ensaio “Fotos”,	sobre	
a	fotografia	encenada	da	artista	plástica	americana	Cindy Sherman. 108

1981 A	estação	de	trabalho	de	computação	gráfica	Quantel Paintbox é lan-
çada,	permitindo	retoques	digitais	em	imagens	escaneadas. 109

1985 Sherman, James Casebere e Joel-Peter Witkin	se	apresentam	na	Bie-
nal de Arte do Whitney Museum of American Art de Nova York. 110

1989 A	queda	do	Muro de Berlim,	que	separa	a	Alemanha Oriental da Oci-
dental,	marca	o	fim	da	Guerra Fria	e	o	início	de	uma	nova	era. 111

1990 O	software	de	edição	gráfica	Adobe Photoshop 1.0	 é	 lançado	com	
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sensor digital Kodak.
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foto	usando	o	processo	da	camera obscura. 115
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liderada	pelos	Estados Unidos. 116

1993 Jeff Wall	conclui	Uma súbita rajada de vento (à maneira de Hokusai),	
que	combina	fotografia	encenada	com	técnicas	de	imagem	digital. 117

45



1995 Wall	publica	o	influente	ensaio	“Marcas da indiferença: aspectos da 
fotografia na ou como arte conceitual”. 118
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1999 Vik Muniz	cria	Mona Lisa dupla, à maneira de Warhol	usando	man-
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com	lente	única	(SLR)	totalmente	digital.	A	resolução	é	de	2,7	mega-
pixels.

121

1999
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3	–	Modalidade	estética-formal:	fotografia.

A	palavra	fotografia,	segundo	Shimoda	(2010,	
p.	 17),	 é	 composta	 por	 dois	 termos	 de	 origem	
grega,	 que	 significam,	 originalmente,	 luz	 (foto)	
e	 escrita	 (grafia),	 ou	 seja,	 escrever	 com	 a	 luz. O 
princípio	da	fotografia	parte	do	pressuposto	de	que	
um	 material	 foi	 marcado,	 sensibilizado	 pela	 luz.	 O	
filme	 é,	 dessa	 maneira,	 um	 material	 fotossensível	
que	foi	sensibilizado	pela	luz	ao	ser	exposto	por	um	
determinado	 período	 pela	 reação	 de	 oxidação	 dos	
sais	de	prata	pela	luz.

A	 fotografia	 digital	 trabalha	 sobre	 uma	
sistematização	diferente	na	captura	da	imagem,	não	
existe	 um	 componente	 físico	 que	 é	 sensibilizado	
como	acontece	no	 filme	fotográfico.	O	componente	
do	dispositivo	que	recebe	e	interpreta	a	luz	é	o	CCD	
(Charge-coupled	Device)	ou	CMOS	 (Complementary	
Metal	 Oxide	 Semicondutor);	 na	 realidade	 essa	
superfície	 de	 captura	não	é	 a	mesma	 coisa	que	um	
filme	fotográfico.	Ela	não	é	impregnada	fisicamente	
pela	 luz	 como	 o	 filme;	 na	 verdade	 ela	 codifica	
a	 intensidade	 da	 luz	 em	 sinais	 de	 elétricos	 de	
abertura	 (input)	 e	 fechamento	 (output)	 conferidos	
pela	 intensidade	 luminosa,	 codifica-os	 em	 sinais	
matemáticos,	zero	e	um,	que	são	transferidos	para	a	
memória	da	câmera	fotográfica	ou	para	um	dispositivo	
de	armazenamento	chamado	cartão	de	memória	que	
armazena	 provisoriamente	 a	 informação	 captada	 e	
convertida	 em	 código	 binário	 pelo	 algoritmo	 da	
câmera.	 A	 fotografia	 digital,	 assim,	 se	 distancia	 do	
processo	de	captação	da	fotografia	tradicional.

Todos	 os	 autores	 pesquisados	 iniciam	
suas	 considerações	 sobre	 a	 fotografia	 a	 partir	
principalmente	dos	aspectos	formativos	desta,	levam	
em	conta	principalmente	aqueles	que	são	produtos	
do	 texto	 técnico.	 Suas	 considerações	 partem	 do	
aparelho,	 incluindo-se	 aí	 a	máquina	 fotográfica	 em	 48



si	 e	 a	 objetiva;	 depois	 partem	 para	 a	 análise	 da	
imagem,	do	operador	e	do	canal	de	distribuição.

Alguns	 autores,	 como	 Dubois	 (1993),	 não	
fazem	 diferenciações	 quanto	 aos	 constituintes	
do	 aparelho	 que,	 no	 seu	 entender,	 englobam	 o	
operador	 e	 o	 aparelho.	 Já	 outros	 autores,	 Flusser	
(2002),	 Aumont	 (1993),	 Kossoy	 (2007)	 e	 Barthes	
(1984),	 fazem	uma	divisão	mais	pormenorizada	dos	
constituintes	 formais	 do	 dispositivo	 fotográfico.	
Os	 últimos	 três	 autores	 se	 detêm	 muito	 mais	 nos	
aspectos	 de	 elaboração	 do	 discurso	 formativo	 da	
imagem,	tratando	de	questionamentos	em	torno	da	
análise	do	discurso,	sem	separarem	tão	distintamente	
os	componentes	do	dispositivo	fotográfico	como	faz	
Flusser	(2002).

Barthes	 parte	 de	 experiências	 próprias	
em	 relação	 à	 fotografia	 para	 discorrer	 sobre	 os	
procedimentos	 de	 elaboração	 e	 de	 sensibilidades	 a	
que	estão	sujeitos	o	autor	e	o	receptor	da	fotografia,	
atingidos	 pela	 mensagem	 proporcionada	 pela	
fotografia.	Kossoy	(2007)	trabalha	sua	argumentação	
por	meio	do	discurso	da	relação	sobre	fotografia	e	as	
relações	de	efemeridade	e	perpetuação	do	 registro	
fotográfico,	 fazendo	uma	análise	das	possibilidades	
de	 investigação	 da	 fotografia.	 Enquanto	 Flusser	
(2002)	pormenoriza	as	suas	argumentações	em	torno	
dos	 aspectos	 formativos	 da	 fotografia,	 discorrendo	
sobre	 a	 importância	 do	 entendimento	 fotografia	
geradora	 de	 muitos	 dos	 processos	 de	 codificação	
da	 linguagem	e	das	 suas	 relações	 como	o	 texto	e	o	
discurso	científico	em	relação	à	imagem	técnica.

Uma	 das	 necessidades	 dos	 fotógrafos	 é	 o	
domínio	da	luz,	sendo	o	entendimento	da	articulação	
desta	 o	 elemento	 fundamental	 da	 sua	 prática.	 O	
fotógrafo	 articula	 conceitualmente	 a	 luz	 de	 duas	
maneiras	distintas,	uma	mental	e	outra	instrumental.	
A	primeira	é	evidenciada	na	elaboração	esquemática	
da	iluminação	que	é	realizada	conceitualmente	antes	
do	 processo	 da	 execução	 da	 foto	 e	 da	 distribuição	 49



da	 iluminação.	 A	 outra	 diz	 respeito	 à	 efetivação	da	
vontade	e	das	possibilidades	do	fotógrafo,	 levando-
se	em	conta	o	seu	repertório	e	os	aparatos	técnicos	
disponíveis	para	o	registro	da	cena.

O	 fotógrafo	 amador	 não	 estabelece	 uma	
idealização	metodológica	 ao	 fotografar,	 não	 há	 um	
critério	 ou	 uma	 intencionalidade	 organizacional	
estruturada	da	fotografia.	Este	ato	está	desvinculado	
de	qualquer	elaboração	por	parte	do	agente;	é	nesta	
condição	que	tenta	“magicinizar”	a	cena	no	recorte	
de	 um	momento,	 na	 tentativa	 de	 entendimento	 de	
um	todo	mais	complexo,	mediado	pelo	aparelho.

Elas	[imagens	técnicas]	são	dificilmente	decifráveis	pela	
razão	curiosa	de	que	aparentemente	não	necessitam	ser	
decifradas.	Aparentemente,	o	 significado	das	 imagens	
técnicas	 se	 imprime	 de	 forma	 automática	 sobre	 as	
superfícies,	como	se	fossem	impressões	digitais	onde	o	
significado	(o	dedo)	é	a	causa,	e	a	imagem	(o	impresso)	
é	o	efeito.	(FLUSSER,	2002,	p.	13-14)

O	fotógrafo	profissional,	por	compreender	em	
parte	 o	 discurso	 técnico	 por	 detrás	 do	 dispositivo,	
tenta	 elaborar	 a	 fotografia	 de	 um	 modo	 muito	
mais	 preciso	 e	 metodológico.	 O	 amador,	 por	 não	
entender	o	discurso	técnico,	acaba	por	se	distanciar	
da	 realidade	 devido	 aos	 procedimentos	 que	 adota.	
É	 apenas	 dominado	 pelo	 aparelho,	 sem	 nenhuma	
compreensão	 ou	 posicionamento	 crítico	 dessa	
linguagem.

50



Um	 sistema	 assim	 tão	 complexo	 jamais	 é	 penetrado	
totalmente	e	pode	chamar-se	caixa	negra.	Se	o	aparelho	
fotográfico	não	fosse	uma	caixa	negra,	de	nada	serviria	
ao	jogo	do	fotógrafo:	seria	um	jogo	infantil,	monótono.	
O	 negrume	 da	 caixa	 é	 o	 seu	 desafio,	 porque,	 embora	
o	 fotógrafo	 se	 perca	 na	 sua	 barriga	 negra,	 consegue,	
curiosamente,	dominá-la.	O	aparelho	funciona,	efectiva	
e	 curiosamente,	 em	 função	 da	 intenção	 do	 fotógrafo.	
Isto	porque	o	 fotógrafo	domina	o	 input	e	o	output	da	
caixa:	sabe	com	que	<<alimentá-la>>	e	como	fazer	para	
que	 ela	 cuspa	 fotografias.	 Domina	 o	 aparelho	 sem,	
no	entanto,	saber	o	que	se	passa	no	 interior	da	caixa.	
Pelo	domínio	do	input	e	do	output,	o	fotógrafo	domina	
o	 aparelho,	 mas	 pela	 ignorância	 dos	 processos	 no	
interior	da	caixa,	é	por	ele	dominado.	(FLUSSER,	1999,	
p.	44-45).

O	 fotógrafo	 pode	 subverter	 o	 programa	
do	 aparelho	 na	 construção	 da	 cena	 que	 deseja	
fotografar,	 tentando	 dar	 uma	 rigorosa	 ordem	
dentro	do	discurso,	mas	esta	mesma	ordem	apenas	
manifesta,	na	maioria	das	vezes,	a	própria	 intenção	
do	 programa	 do	 dispositivo. Acreditamos	 que	
apenas	 na	 elaboração	 mental	 o	 fotógrafo	 possa	 se	
libertar	 totalmente	 do	 programa,	 embora	 trabalhe	
com	 as	 possibilidades	 do	 aparelho.	 Ele	 pode	 ter	
certa	 liberdade	 de	 formulação	 das	 fotografias	 por	
referenciais	 que	 não	 estão	 dentro	 da	 concepção	
do	 programa	 do	 dispositivo,	 mas	 a	 liberdade	 no	
processo	da	elaboração	mental	quase	nunca	pode	ser	
efetivada	 totalmente,	 pois	 a	 fotografia	 é	 realizada	
por	 intermédio	 do	 discurso	 técnico	 do	 aparelho,	
que	 condiciona	 a	 maneira	 pela	 qual	 o	 fotógrafo	
deve	 realizar	 a	 fotografia,	 e	 este	 condicionamento	
tem	 necessariamente	 as	 particularidades	 do	 texto	
científico	 presente	 no	 aparelho,	 difíceis	 de	 serem	
superadas.

Na	 	 mediação	 mental,	 alcança-se	 certa	
liberdade,	 pois	 ela	 não	 é	 delimitada	 por	 fatores	
externos	 condicionadores	 e	 limitantes,	 ela	 é	
livre	 em	 sua	 intencionalidade.	 Como	 em	 todos	 os	
projetos,	 essa	 intenção	 é	 um	 princípio	 a	 seguir,	
que	 se	 procura	 definir	 de	 antemão,	 mas	 que,	 no	

Kühn,	Heinrich.	Still	Life,	1904.
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decorrer	 da	 sua	 realização,	 vai	 sendo	 alterada	 em	
virtude	das	configurações	encontradas	na	efetivação	
da	 fotografia;	 ela	 vai	 sendo	 restringida	 pelas	
possibilidades	do	aparelho.	Toda	imagem	fotográfica	
feita	por	um	profissional	é,	em	princípio,	idealizada,	
mas	 no	 decorrer	 da	 sua	 formalização	 técnica	 e	
conceitual,	 vai	 sendo	 alterada	 para	 se	 realizar	 de	
fato.

A	 fotografia	 analógica,	 no	 momento	 em	 que	
é	registrada	pelo	dispositivo	e	depois	processada,	já	
está,	por	assim	dizer,	 finalizada,	enquanto	a	digital,	
no	momento	em	que	repousa	nas	memórias	digitais, 
não	 está	 finalizada,	 sendo	 virtual,	 um	 problema	
a	 ser	 solucionado,	 é	 um	 discurso	 aberto	 que	 está	
dentro	do	aparelho,	do	computador,	que	tem	outro	
software,	outra	ideologia.

No	 livro	 Os meios de comunicação como 
extensões do homem	 de	 McLuhan	 (1975),	 ele	 já	
manifestava	 preocupações	 teóricas	 a	 respeito	 da	
alta	e	baixa	saturação	das	informações	relacionadas	
com	 os	 meios	 quentes	 e	 frios;	 os	 quentes	 com	
alta	 saturação	 de	 informação	 e	 os	 frios	 com	 baixa	
saturação	 de	 informação.	 A	 fotografia	 tradicional	
é	 constituída	 por	 uma	 carga	 de	 informação	 muito	
saturada,	 e	 essa	 alta	 saturação,	 como	 discorre	 o	
autor,	é	 rica	em	termos	de	 informação	e,	por	causa	
disto,	deve	passar	por	um	esfriamento	antes	de	ser	
entendida.

Gussow,	Jill.	Backs	and	Trunks,	1978.
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[...]	 podemos	 separar	 os	 meios	 de	 comunicação	
pela	 capacidade	 que	 eles	 têm	 de	 envolvimento	 dos	
sentidos	 corporais.	 O	 que	 distingue	 um	 meio	 frio	 de	
um	 meio	 quente	 é	 que,	 enquanto	 o	 meio	 frio	 satura	
o	 sujeito	 de	 informações	 e	 intensifica	 o	 objeto	
representado	 (alta	 definição),	 o	 meio	 quente	 é	 mais	
fragmentário,	 convidando	o	 sujeito	 à	 participação	 e	 à	
complementação	dos	 seus	 sentidos	 corporais.	O	meio	
quente	e	o	meio	frio	provocam	efeitos	diferentes	sobre	
o	 indivíduo.	O	quente	permite	menos	participação	do	
que	 o	 frio.	 Em	 síntese,	 um	 meio	 exclui	 (quente)	 e	 o	
outro	 inclui	 (frio).	 Na	 visão	 do	 autor,	 o	 meio	 quente	
preenche	 o	 leitor	 (espectador),	 ao	 passo	 que	 o	 meio	
frio	é	por	ele	preenchido.	Neste	sentido,	a	fotografia	é	
um	meio	quente	no	qual	o	espectador	é	o	responsável	
pela	 construção	 dos	 elos	 de	 sentido.	 (FONTANARI,	
2011,	p.	36).

As	 manipulações	 feitas	 pelos	 artistas	
escolhidos	demonstram	o	quanto	 a	 fotografia	 pode	
desenvolver	 um	 papel	 potencializado,	 e,	 por	 isso	
mesmo,	quente	em	relação	às	suas	produções,	e	na	
forma	como	agem	sobre	a	imagem.	A	materialidade	
proposta	pelo	uso	da	fotografia	pode	ser	altamente	
potencial	nestes	casos.

Os	 objetos	 carregam	 certamente	 informações,	 e	 é	
o	 que	 lhes	 confere	 valores.	 O	 sapato	 e	 o	 móvel	 são	
informações	 armazenadas.	 Mas	 nestes	 objetos,	 a	
informação	 está	 impregnada,	 não	 se	 pode	 descolar,	
apenas	 pode	 ser	 gasta.	 Na	 fotografia,	 a	 informação	
está	 na	 superfície	 e	 pode	 ser	 reproduzida	 noutras	
superfícies,	 de	 tão	 pouco	 calor	 como	 as	 primeiras.	 A	
distribuição	 da	 fotografia	 ilustra,	 pois,	 a	 decadência	
do	conceito	de	propriedade.	Já	não	tem	o	poder	quem	
possuí,	 mas	 sim	 quem	 programa	 informações	 e	 as	
distribui	[...].	A	comparação	da	fotografia	com	quadros	
impõe	 repensar	 valores	 econômicos,	 políticos,	 éticos,	
estéticos	 e	 epistemológicos	 do	 passado.	 (FLUSSER,	
1999,	p.	68).

Assim	sendo,	a	 fotografia	propícia	o	discurso	
da	irregularidade,	do	ruído,	do	acaso	na	construção	
da	 representação,	 próprio	 da	 contemporaneidade.	
Para	Flusser	(1993,	p.	63): 53



[...]	 fotografias	 são	 imagens	 técnicas	 que	 transcodificam	
conceitos	 em	 superfícies.	 Decifrá-las	 é	 descobrir	 o	 que	 os	
conceitos	significam.	 Isto	é	complicado	porque	na	 fotografia	
amalgamam-se	duas	intenções	codificadoras:	a	dos	fotógrafos	
e	 a	 do	 aparelho.	 O	 fotógrafo	 visa	 eternizar-se	 nos	 outros	
por	 intermédio	 da	 fotografia.	 O	 aparelho	 visa	 programar	
a	 sociedade	 por	 intermédio	 das	 fotografias	 para	 um	
comportamento	que	 lhe	permita	aperfeiçoar-se.	A	fotografia	
é,	 pois,	 uma	 mensagem	 que	 articula	 ambas	 as	 intenções	
codificadoras.	 Enquanto	 não	 existir	 crítica	 fotográfica	 que	
revele	essa	ambiguidade	do	código	fotográfico,	a	intenção	do	
aparelho	prevalecerá	sobre	a	intenção	humana.

Arnold,	Charles	A.	s/	título,	c.	1993.
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4.	Perpassamentos	artísticos-procedimentais

A	 fotografia	 trouxe	 consigo	 de	 uma	 forma	
técnica	 a	 partir	 do	 seu	 projeto	 cientifico	 uma	
mediação	 cultural	 que	 vai	 transformar	 a	 maneira	
como	nos	relacionamos,	e	essa	mediação	será	dada	
por	 um	 tipo	 de	 sua	 visualidade,	 que	 vai	 principiar	
outros	 parâmetros	 aquém	 daqueles	 estabelecidos	
pelo	desenho	e	pela	pintura.

Normalmente	 todos	 concordam	 em	 ver	 na	 fotografia	
o	modelo	da	veracidade	e	da	objetividade	 (...).	 É	 fácil	
demais	 mostrar	 que	 essa	 representação	 social	 tem	 a	
falsa	evidência	das	pré-noções;	de	fato	a	fotografia	fixa	
um	 aspecto	 do	 real	 que	 sempre	 o	 resultado	 de	 uma	
seleção	 arbitrária	 e,	 por	 aí,	 de	 uma	 transcrição:	 de	
todas	as	qualidades	do	objeto,	são	retiradas	apenas	as	
qualidades	 visuais	 que	 se	 dão	 no	 momento	 e	 a	 parti	
de	 um	 único	 ponto	 de	 vista;	 estas	 são	 transcritas	 em	
preto	e	branco,	geralmente	 reduzidas	e	projetadas	no	
plano.	 Em	 outras	 palavras,	 a	 fotografia	 é	 um	 sistema	
convencional	 que	 exprime	 o	 espaço	 de	 acordo	 com	
as	 leis	 da	 perspectiva	 (seria	 necessário	 dizer,	 de	 uma	
perspectiva)	 e	 os	 volumes	 e	 as	 cores	 por	 intermédio	
de	 dégradés	 do	 preto	 no	 branco.	 Se	 a	 fotografia	
é	 considerado	 um	 registro	 perfeitamente	 realista	
e	 objetivo	 do	 mundo	 visível	 é	 porque	 lhe	 foram	
designados	(desde	a	origem)	usos	sociais	considerados	
‘realistas’	e	‘objetivos’.	E,	se	ela	se	propôs	de	imediato	
com	as	aparências	de	uma	‘linguagem	natural’,	e	antes	
de	mais	nada	porque	a	seleção	que	ela	opera	no	mundo	
visível	 é	 completamente	 conforme,	 em	 sua	 lógica,	
à	 representação	 do	 mundo	 que	 se	 impôs	 na	 Europa	
desde	o	Quattrocento.	(BOURDIEU	apud	DUBOIS,	1993,	

p.	40).

Os	 modos	 operativos	 da	 fotografia	 e	 os	
resultados	 que	 irão	 ser	 propiciados	 por	 esse	
procedimento	 técnico	 irão	 ao	 encontro	 da	
expressividade	 artística,	 uma	 vez	 que	os	 fotógrafos	 55



e	 artistas	 usarão	 do	meio	 para	 realizar	 suas	 obras,	
conferindo	 a	 essas	 alterações	 a	 partir	 do	 próprio	
original	ou	na	cópia;	procedimentos	de	 intervenção	
que	 irão	 propiciar	 às	 obras	 um	 caráter	 único	 e	
expressivo.	 A	 fotografia	 tem	 uma	 objetividade	
procedimental	 de	 não	 interferência	 nos	 resultados	
produzidos	pelo	aparelho,	os	artistas-fotógrafos	e	os	
fotógrafos-artistas	 como	 categoriza	 Rouille	 (2009)	
promovem	 outra	 correlação	 com	 as	 possibilidades	
de	articulação	na	fotografia	contemporânea,	a	partir	
do	 aparato	 fotográfico	 e	 das	 interferências	 na	 sua	
materialidade.

Enquanto	 a	 fotografia-documento	 pretende	 ser	 uma	
impressão	 direta,	 a	 fotografia-expressão	 assume	 seu	
caráter	 indireto.	 Em	 vez	 de	 garantir	 a	 aderência	 de	
um	modelo	à	sua	cópia,	ela	 joga	com	as	coisas	com	as	
“imagens	que	já	estão	lá”,	já	vistas,	isto	é,	com	clichês,	
maneiras	 de	 escrita	 e	 subjetividades.	 No	 regime	 da	
expressão,	o	já-visto	não	supõe	o	visto,	é	o	visto	que	se	
extrai	do	já-visto.	Do	documento	à	expressão,	passa-se	
do	decalque	para	o	mapa:	do	ideal	do	verdadeiro	e	da	
proximidade	para	 os	 jogos	 infinitos	 das	 interferências	

e	das	distâncias.	(ROUILLÉ,	2009,	p.	159).

A	 fotografia	 no	 seu	 projeto	 científico,	 com	
bases	 no	 Quattrocento	 vai	 transformar	 a	 maneira	
como	 nos	 relacionamos,	 pela	 sua	 maneira	 de	
estabelecer	 relações	 visuais	 diferentes,	 que	
vão	 afirmar	 outros	 parâmetros	 aquém	 daqueles	
estabelecidos	 pelo	 desenho	 e	 pela	 pintura.	 Ela	 vai	
modificando	 as	 relações	 visuais	 em	 prol	 de	 um	
registro,	 à	 época	 entendido	 como	 neutro	 a	 partir	
da	 sua	 ontologia	 técnica.	 Será	 outra	 maneira	 de	
visualizarmos	 o	 mundo	 beneficiando	 perspectivas	
que	 não	 eram	 corriqueiras	 ao	 período	 de	 seu	
desenvolvimento.
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Mantida	 afastada	 do	 domínio	 da	 arte	 devido	 à	
tecnologia,	 a	 fotografia	 artística	 procura,	 por	 sua	
vez,	 guardar	 distância	 da	 fotografia	 comercial,	 muito	
submissa,	econômica	e	esteticamente,	à	mercadoria.	É	
nesse	espaço	 intermediário,	 fora	da	arte	em	oposição	
à	fotografia	comercial,	que	se	constrói	o	campo	da	arte	
fotográfica,	caracterizado	por	um	tipo	de	prática,	uma	
postura	 estética,	 um	 regime	 discursivo,	 uma	 rede	 de	
lugares,	de	estruturas	e	de	atores,	e	por	um	modo	de	

ação.	(ROUILLÉ,	2009,	p.	240).

As	 outras	 linguagens	 artísticas	 influenciadas	
pela	 fotografia	 irão	 experimentar	 mudanças	 em	
virtude	 das	 peculiaridades	 desta,	 libertando-se	 das	
necessidades	 de	 serem	 absolutamente	 realistas	 e	
provocando	fecunda	transformação	nos	movimentos	
artísticos,	por	exemplo,	as	vanguardas	artísticas.

Marc	 Augé	 (2012)	 discorre	 das	 questões	 do	
lugar	 antropológico,	 de	 culto,	 de	 encontro,	 que	
vão	 definir	 o	 espaço	 como	 um	 lugar	 ou	 não-lugar	
antropológico,	a	partir	do	discurso	de	Augé	podemos	
estabelecer	 a	 fotografia	 como	 um	 espaço	 objetivo	
e	 codificador	 contemporâneo.	 E	 que,	 por	 sua	 vez,	
incide	 na	 metáfora	 de	 Zygmunt	 Bauman	 (2001)	
sobre	os	fluídos	que	podemos	transpor	à	fotografia,	
que	 é	 possuidora	 de	 atributos	 dessa	 metáfora:	 a	
impermanência	na	sua	relação	estrutural	que	pode	ser	
hibridizada	em	relação	ao	meio.	Nestas	correlações	
muito	 nos	 parece	 que	 na	 contemporaneidade,	 a	
fotografia	também	permuta	dessas	propriedades	de	
impermanência,	de	fluidez	e	de	contaminação	como	
materialidade	 de	 outros	 espaços	 e	 procedimentos	
artísticos.	Segundo	Bauman,	em	relação	aos	líquidos:
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Os	líquidos	se	movem	facilmente.	Eles	fluem,	escorem,	
esvaem-se,	respingam,	transbordam,	vazam,	 inundam,	
borrifam,	pingam,	 são	 filtrados,	destilados;	diferentes	
dos	 sólidos,	não	são	 facilmente	contidos	e	contornam	
certos	 obstáculos,	 dissolvem	 outros	 e	 invadem	 ou	
inundam	seu	caminho.	[...]	A	extraordinária	mobilidade	
dos	 fluidos	 é	 o	 que	 os	 associa	 à	 ideia	 de	 leveza.	

(BAUMAN,	2001,	p.	8)

Na	 contemporaneidade,	 a	 fotografia	 e	 sua	
relação	com	a	arte	compartilhará	múltiplos	espaços	
como	 propõe	 Fatorelli	 (2013),	 esses	 ambientes	
de	 contaminação	 hibridizam-se,	 permutam-se	 são	
espaços	mais	fluidos;	respingam.

Do	 ponto	 de	 vista	 histórico,	 a	 reprodutibilidade	
fotomecânica	 fundou	 uma	 dinâmica	 de	 interação	
entre	as	imagens	e	uma	modalidade	de	contágio	entre	
os	 meios	 que	 marcou	 definitivamente	 a	 lógica	 das	
culturas	moderna	 e	 contemporânea.	 Tal	 característica	
reprodutiva	 do	 meio	 assinala	 o	 devir	 múltiplo	 e	
híbrido	 da	 fotografia,	 que	 viria	 a	 ser	 intensificado	
pelos	 dispositivos	 audiovisuais	 dos	 séculos	 XX	 e	 XXI.	
A	modernidade	 da	 fotografia	 encontra-se	 associada	 a	
essa	operação	 inaugural	à	qual	se	submete	os	objetos	
e	 os	 sistemas	 de	 imagens,	 convertendo-os	 em	 signos	
móveis	 e	 intercambiáveis.	 Operação	 que	 consiste	 na	
conversão	de	artefatos	e	eventos,	naturais	e	sociais,	ao	
formato	 fotográfico.	 Tal	 operação	 de	 transcodificação	
confere	 a	 fotografia	 o	 papel	 de	 um	equivalente	 geral,	
de	um	elemento	central	na	economia	das	mercadorias	
[...].	(FATORELLI,	2013,	p.	33-34).
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Os	 artistas	 escolhidos	 nesta	 pesquisa	 podem	
no	 conjunto	 de	 suas	 obras,	 demonstrar	 essas	
relações	a	partir	do	recorte	que	propomos,	visando	
responder	 as	 relações	 contemporâneas	 em	 torno	
da	 fotografia.	 Os	 artistas	 que	 foram	 adotados	 para	
o	 desenvolvimento	 da	 pesquisa	 possuem	 nas	 suas	
produções	 características	 que	 são	 importantes	 no	
desenvolvimento	 do	 trabalho	 por	 apresentarem	 na	
sua	 construção	 imagética	 relações	 que	 buscamos	
relacionar	na	nossa	pesquisa.

Eustáquio	 Neves,	 tem	 na	 sua	 produção	 uma	
aproximação	 com	 a	 fotografia	 na	 utilização	 de	
métodos	 históricos	 fotográficos	 e	 na	 manipulação	
que	 faz	 dos	 materiais	 que	 ele	 utiliza,	 existe	
uma	 aproximação	 com	 as	 técnicas	 de	 gravura	
principalmente	 nas	 raspagens	 dos	 negativos	 e	 na	
adição	 de	 pigmento	 nas	 cópias.	 Dos	 três	 artistas	
é	 o	 que	 mais	 se	 aproxima	 conceitualmente	 e	
formalmente	 da	 fotografia,	 sua	 aderência	 é	 mais	
profunda	em	relação	à	materialidade	fotográfica.

Vik	 Muniz	 faz	 uso	 de	 procedimentos	
diversos	 na	 sua	 atuação,	 trabalhando	 com	 diversas	
materialidades	na	sua	produção	artística.	Seu	trabalho	
é	 altamente	 metafórico,	 transitando	 abertamente	
com	 os	 movimentos	 e	 procedimentos	 artísticos	
num	 diálogo	 profundo	 com	 a	 história	 da	 arte	 e	 os	
artistas.	Desenvolve	desde	trabalhos	escultóricos	até	
instalações	 transformando	 as	 relações	 do	 desenho,	
da	 pintura,	 da	 fotografia	 e	 da	 escultura	 no	 seu	
trabalho.	 Utiliza-se	 muitas	 vezes	 da	 materialidade	
da	 fotografia	 no	 seu	 trabalho,	 dimensionando	 a	
relação	tridimensional	numa	relação	de	planicidade.	
Sua	aderência	com	a	fotografia	é	mediana,	pois,	não	
é	a	principal	materialidade	das	suas	obras.

Laurence	 Gartel	 é	 o	 que	 mais	 se	 afasta	 da	
fotografia	 enquanto	 um	 processo	 de	 aquisição	 de	
imagem,	 ele	 não	 produz	 fotografias	 na	maioria	 dos	
seus	trabalhos.	Ele	se	apropria	de	fotografias	para	a	
construção	imagética	de	suas	obras	e	neste	sentido,	 59
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sua	aderência	com	o	processo	fotográfico	tem	menor	
aderência	 do	 que	 os	 procedimentos	 adotados	 por	
Eustáquio	 Neves	 e	 Vik	 Muniz.	 O	 trânsito	 das	 suas	
produções	 tem	 um	 arcabouço	 ligado	 às	 técnicas	
do	 desenho,	 da	 gravura,	 da	 pintura	 e	 da	 fotografia	
analógica/digital.
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José Eustáquio Neves de Paula	 nasceu	 em	
Juatuba,	Minas	Gerais	 em	10	de	 fevereiro	de	1955.	
É	um	 fotógrafo	e	videoartista	autodidata,	graduado	
em	química	pela	Escola	Politécnica	de	Minas	Gerais,	
em	 1980.	 Vive	 atualmente	 em	 Diamantina,	 Minas	
Gerais.	 Eustáquio	promove	 intervenções	nas	 cópias	
e	 nos	 negativos	 utilizado	 raspagens,	 pigmentações,	
recortes.	 O	 artista	 também	 utiliza	 a	 montagem	 de	
negativos	e	aplica	grafias	nas	suas	cópias	fotográficas.

Materiais:	 fotografia,	 processos	 químicos	
fotográficos,	 deposição	 de	 pigmentos,	 uso	 de	
camadas,	 construção	 de	 negativos,	 aplicação	 de	
textos,	 utilização	 controlada	 de	 ácidos,	 degradação	
do	 material	 fotográfico	 (negativo),	 grânulo,	
analógico,	colagem,	xerox.

Aproximações procedimentais: dadaísmo,	
surrealismo,	 processos	 históricos	 fotográficos,	
gravura,	processo	gráficos.

Artistas: Alfred	Stieglitz,	Andres	Serrano,	Clarence	H.	
White,	Claudio	Feijo,	Eduard	J.	Steichen,	Geraldo	de	
Barros,	Heinrich	 Kuehn,	Henri	 de	 Toulouse-Lautrec,	
Jasper	 Johns,	 Joel-Peter	 Witkin,	 Roger	 Bissière,	
Stephen	Shore.
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Vicente José de Oliveira Muniz,	 mais	 conhecido	
como	Vik	Muniz,	nascido	no	dia	20	de	dezembro	em	1961.	
É	 um	 artista	 plástico	 brasileiro	 radicado	 nos	 Estados	
Unidos.	 Faz	 experimentos	 com	novas	mídias	 e	materiais.	
Trabalha	 com	 diversos	 materiais	 nas	 suas	 séries,	
procedimentalmente	 procura	 uma	 relação	 estreita	 com	
os	movimentos	artísticos	e	os	artistas.	Seus	trabalhos	são	
posteriormente	fotografados.	É	dos	artistas	plásticos	mais	
respeitados	no	âmbito	artístico	com	inúmeras	premiações	
e	exposições.

Materiais: escultura,	 fotografia,	 desenho,	 processos	
químicos	 fotográficos,	 feitilho,	 lixo,	 diamantes,	 terra,	
linhas,	macarrão,	materiais	diversos.

Aproximações procedimentais:	 escultura,	 apropriação,	
ajuntamento,	 processo	 gráficos,	 gravura,	 land	 art,	 arte	
povera,	assemblage,	frottagem,	ready-made,	reprodução,	
artes	gráficas,	apropriação,	colagem,	instalação,	pintura.

Artistas:	Alighiero	Boetti,	David	March,	Dennis	Oppenheim,	
Donald	 Judd,	 Ernst	 Wilhelm	 Nay,	 Feliz	 Gonzalez-Torres,	
Frans	 Hals,	 Gustave	 Coubert,	 Hans	 Arp,	 Jackson	 Pollock,	
Jean-Paul	Riopelle,	Julio	Le	Parc,	Michelangelo	Pistoletto,	
Odirez	Mlászho,	Robert	Smithson.



Laurence Gartel,	 nascido	 em	 05	 de	 junho	 de	
1956	 em	Nova	 York.	 É	 considerado	 um	 dos	 pioneiros	 da	
arte	 digital.	 Artista	 plástico	 prestigiado	 mais	 conhecido	
internacionalmente	 do	 que	 aqui	 no	 Brasil,	 trabalha	 com	
uma	série	de	procedimentos	por	intermédio	de	softwares	
de	 tratamento	 de	 imagem	 para	 a	 manipulação	 das	
imagens	que	produz.	É	comum	apropriar-se	de	fotografias	
na	composição	de	suas	obras	e	nos	últimos	anos	também	
tem	 enverado	 na	 aplicação	 de	 seus	 trabalhos	 criados	
digitalmente	em	superfícies	tridimensionais.

Materiais:	 fotografia,	 camadas,	 construção	 de	 imagens,	
aplicação	 de	 textos,	 cromatismos,	 apropriação,	 pintura,	
gravura.

Aproximações procedimentais:	 dadaísmo,	 arte	
computacional,	pop	art,	arte	conceitual,	expressionismo,	
cronofotografia.

Artistas:	Alexei	von	Jawlensky,	Andy	Warhol,	Arthur	Segal,	
Chuck	Close,	Don	Eddy,	Dorothea	Lange,	Eduard	J.	Steichen,	
Eustáquio	Neves,	Hans	Bellmer,	 James	Gill,	 Jasper	 Johns,	
Julilan	 Schnabel,	 Mark	Wilson,	 Raoul	 Hausmann,	 Robert	
Rauschenberg,	Sigmar	Polke,	Vera	Mollnar.
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4.1.	Diagrama	Procedimental:	Linguagens	e	Tecnologia

O	 diagrama	 da	 próxima	 página	 estabelece	 as	
dimensões	 que	 são	 importantes	 no	 trabalho	 dos	 três	
artistas,	nas	suas	aderências	e	aproximações.	A	extensão	
do	conjunto	das	suas	obras,	visa	propiciar	e	fundamentar	
as	nossas	discussões	 sobre	a	 fotografia	e	a	arte,	 a	partir	
deste	mapeamento	procedimental	em	torno	da	linguagem	
e	das	tecnologias	de	produção	artísticas.
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4.2	–	Eustáquio	Neves

A	 fotografia	 em	 Eustáquio	 se	 desenvolve	 a	
partir	 das	 relações	 plásticas	 estabelecidas	 a	 partir	
de	sua	configuração	e	ordenadas	por	intermédio	de	
montagens	 fotográficas	 e	 de	 recortes	 de	 imagens	
montadas	 no	 próprio	 negativo	 e	 juntadas	 como	
camadas	 sobrepostas	 na	 base	 do	 acetato.	 Ele	
também	 produz	 suas	 imagens	 a	 partir	 da	 base	 do	
ampliador	 configurando	 um	 esboço	 da	 imagem	 de	
antemão,	 para	 posteriormente	 trabalhar	 a	 cópia	 e	
suas	relações	compositivas	e	formais.

O	 artista	 interfere	 na	 cópia	 acrescentando	
outras	materialidades	 a	 ela;	 dessa	 forma,	 promove	
uma	reordenação	da	 imagem	por	um	procedimento	
de	 pesquisa	 em	 relação	 ao	 fazer	 e	 em	 torno	 da	
unicidade	 da	 cópia.	 Ele	 trabalha	 a	 linguagem	
fotográfica,	 nesse	 ponto,	 fora	 dos	 aparelhos;	 sua	
relação	 de	 trabalho,	 embora	 tenha	 uma	 relação	
primordial	 com	 o	 aparelho	 fotográfico,	 repousa	
apenas	 na	 sua	 articulação	 com	 os	 procedimentos	
adotados	 em	 relação	 à	 cópia,	 que	 mudará	 toda	 a	
ordenação	e	construção	criativa.

Sua	 produção,	 sempre	 fundamentada	 nos	
processos	 e	 técnicas	 no	 desenvolvimento	 da	
fotografia	 tipicamente	 artesanal,	 traz	 uma	 série	
de	 elementos	 formais	 devido	 às	 aplicações	 de	
pigmentos,	 à deterioração	 controlada	 da	 base	 do	
acetato	por	ácido	sulfúrico,	utilizando	a	composição	
das	 imagens	 a	 partir	 de	 camadas	 com	 significados,	
em	 virtude	 da	 produção	 de	 originais	 fotográficos	
reordenados	e	montados	que	serão	potencializados	
em	 termos	 conceituais	 e	 de	 construção	 de	 signos,		
utilizando,	 ainda,	 alterações	 nas	 ampliações	
fotográficas.	Os	procedimentos	técnicos	no	trabalho	
do	 artista	 buscam	 uma	 diferenciação	 da	 produção	
entre	 o	 aparelho	 e	 a	 linguagem	 num	 sentido	 de	
desvirtuamento	daquilo	que	seria	o	produto	apenas	 66



das	potencialidades	de	aparelho	fotográfico.
A	 reordenação	 das	 características	 da	

fotografia	 proporciona	 uma	 ressignificação	 das	
imagens	 técnicas,	 procurando	 dimensioná-las	
numa	 relação	 contemporânea	 de	 pensar	 os	 meios	
em	 que	 a	 fotografia	 se	 estabelece,	 principalmente	
nas	 relações	 em	 que	 a	 fotografia	 se	 hibridiza	 e	
nos	 perpassamentos	 artísticos	 contemporâneos.	
Transcorrendo	em	outras	materialidades	artísticas	e	
em	transitoriedades,	contaminações	e	hibridizações	
do	 campo	 fotográfico,	 procedimentos	 tipicamente	
contemporâneos.

O	 trabalho	 do	 artista	 consiste	 numa	
elaborada	metodologia	procedimental	e	sistemática	
de	 exploração	 das	 possibilidades	 das	 hibridizações	
da	 imagem,	 ampliando	 as	 potencialidades	 do	meio	
numa	linguagem	que	permeia	outros	espaços,	outras	
visualidades	ligadas	à	imagem	fotográfica.

A	 metodologia	 do	 artista	 permite	 múltiplos	
e	 interessantes	 desdobramentos	 do	 ponto	 de	
vista	 da	 sua	 visualidade	 por	 intermédio	 de	
potencializações	 de	 seus	 procedimentos	 artístico-
tecnológicos	 entendidos	 numa	 ampla	 variedade	 de	
procedimentos	 técnicos	 e	 sistemáticos,	 tanto	 em	
relação	 à	 elaboração	 de	 linguagem	 e	 construção	
de	 significados	 na	 contemporaneidade,	 quanto	
nas	 possibilidades	 advindas	 da	 imagem	 técnica	
fotográfica.
	 A	 obra	 de	 Eustáquio	 permite	 uma	 ampla	
possibilidade	 de	 desdobramentos	 ao	 pesquisador-
artista	quanto	aos	procedimentos,	técnicas	e	fazeres	
no	 desenvolvimento	 de	 uma	 pesquisa	 de	 uma	 obra	
madura,	 questionadora	 e	 instigante,	 acima	de	 tudo	
contemporânea,	 pulsante.	 Segundo	 Fernandes	
Junior	(2002,	p.	229),	Eustáquio:

Neves,	Eustáquio.	Série	Objetização	do	Corpo,	
1999-2000.

Neves,	Eustáquio.	Série	Boa	Aparência,	2005.
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[...]	para	dar	à	sua	fotografia	um	caráter	de	seriedade,	
arrancá-la	da	sua	banalidade	imposta	pelas	facilidades	
técnicas,	 era	 preciso	 adquirir	 um	 conhecimento	
estético-teórico	 que	 fosse	 além	 daquele	 prazer	 que	
tinha	 ao	 realizar	 cada	 trabalho	 fotográfico,	 [...].	 Esse	
questionamento	 já	 apontava	 para	 sua	 intenção	 de	
abandonar	 a	 fotografia	 de	 resultado	 mais	 imediato,	
para	 produzir	 uma	 imagem	 mais	 provocativa	 e	 mais	
próxima	daquele	desejo	de	fazer	fotografia.	Ou	seja,	ir	
além	do	resultado	objetivo	e	através	dele	fazer	emergir	
uma	 imagem	 que	 fosse	 perturbadora	 e,	 ao	 mesmo	
tempo,	fotográfica.
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4.2.1	–	Portfólio
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Neves,Eustáquio.	Série	Caos	Urbano,	1992.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Caos	Urbano,	1992.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Objetivação	do	corpo,		1999-2000.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Objetivação	do	corpo,		1999-2000.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Objetivação	do	corpo,		1999-2000.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Objetivação	do	corpo,		1999-2000.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Objetivação	do	corpo,		1999-2000.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Máscara	de	punição,		2002-2003.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Boa	Aparência,	2005.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Boa	Aparência,	2005.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Boa	Aparência,	2005.
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Neves,	Eustáquio.	Série	Máscara	de	punição,		2002-2003.
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Steichen,	Eduard	J.	The	Pool,	1903.
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As	 relações	 nas	 paisagens	 de	 Eustáquio	 e	 Steichen	 se	 dão	 na	 medida	 em	 que	 uma	 retrata	
um	 imaginário	 construído	 a	 partir	 de	 sobreposições	 de	 imagens	 apresentando	 uma	 textura	
granulada.	Na	 outra,	 além	do	 grânulo	 formativo	 da	 imagem	é	 construída	 uma	 idealização	 da	
paisagem	retratada.



Shore,	Stephen.	Post	Falls	Idaho,	1940.
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Enquanto	uma	imagem	relaciona	o	automóvel	numa	construção	caótica	da	paisagem,	inclusive	
na	inversão	da	marca	do	automóvel,	na	fotografia	de	Shore	a	relação	com	o	automóvel	é	dada	
de	uma	forma	mais	direta	como	elemento	da	própria	imagem.	O	automóvel	não	é	um	elemento	
caótico	como	na	imagem	de	Eustáquio.



Johns,	Jasper.	Passagem	II,	1966.
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Utilização	 das	 tipografias	 e	 das	 sobreposições	 de	 pigmentos	 nas	 áreas	 de	 volume	 e	 na	
composição	das	imagens.



Serrano,	Andres.	Mije	no	Cristo,	1987.
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Há	uma	relação	subjetiva	nas	imagens	entre	as	formas	plásticas	da	cruz,	nas	pinceladas	cruzadas	
e	nos	depósitos	de	pigmentos	na	fotografia	Eustáquio.



White,Clarence	H.	;	Stieglitz,	Alfred,	Torso,	1909.
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A	relação	da	temática	nas	duas	imagens	nos	remete	a	um	dos	temas	mais	recorrentes	na	história	
da	arte,	o	nu	e	ainda	percebemos	a	relação	entre	os	grânulos	formativos	das	imagens.



Bissière,	Roger.	Cinzento,	1958.
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Na	 imagem	de	 Eustáquio	 percebemos	 a	 retirada	dos	pigmentos	por	 arrancamento.	 Enquanto	
numa	imagem	o	arrancamento	é	físico,	na	outra	ele	é	simulado.	As	 imagens	são	formalmente	
próximas,	mas	diferentes	procedimentalmente.



Barros,	Geraldo	de.	Abstração,	1950.
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A	relação	das	ranhuras	e	desgastes	nas	imagens	são	seus	elementos	formalizadores.



Steichen,	Eduard	J.	Glória	Swanson,	1924.
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Sobreposição	 de	 camadas.	 Na	 obra	 de	 Eustáquio	 há	 uma	 sobreposição	 de	 imagens,	 na	 sua	
formalização,	na	outra	imagem	a	sobreposição	é	realizada	pela	renda	sobre	o	rosto	da	mulher.



Feijó,	Claudio.	s/	título,	c.	1992.
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As	imagens	se	relacionam	na	sua	estrutura	plástica	e	formal	e	na	representação	das	pessoas.



Pelosi,	Olício.	S/título,	1994.
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Sobreposição	de	pigmentos,	texturas	e	grafismos.



Steichen,	Eduard	J.	Besnard,	1903.
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Imagens	com	evidentes	relações	plásticas	e	subjetivas	na	apresentação.	Organizadas	em	torno	
das	modelações	entre	as	luminosidades,	acentuando	esta	subjetividade.



Kuehn,	Heinrich.	Portrait,	1911.
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O	retrato	é	uma	temática	recorrente	na	arte,	nestas	imagens	são	produzidos	por	processos	que	
aproveitam	as	relações	dadas	pelas	luminosidades	acrescidas	de	uma	estrutura	granular.



4.3	–	Vik	Muniz

Trabalhando	com	a	 tradição,	ele	 se	utiliza	da	
historicidade	 artística	 como	 referencial	 em	 alguns	
trabalhos	e	a	utiliza	como	material	conceitual	numa	
constante	referência	a	procedimentos	e	estilos	dentro	
da	historicidade	artística.	Ele	dá	novas	significações	
aos	 materiais	 utilizados,	 focando	 sempre	 o	 campo	
da	 arte,	 da	 apropriação	 de	 visualidades	 utilizando-
se	de	materiais	diversos,	da	 forma	contemporânea,	
criando	um	repertório	de	experimentações	de	jogos	
com	a	arte.

Muniz	 trabalha	 não	 apenas	 a	 visualidade	
inerente	do	seu	trabalho,	utilizando	a	materialidade	
fotográfica	 como	 suporte	 formal	 do	 devir	 no	
seu	 processo	 de	 criação.	 Artista	 contemporâneo	
prestigiadíssimo,	 usa	 a	 materialidade	 fotográfica	
como	 registro,	 procedimento	 comum	 na	
contemporaneidade,	em	que	a	 fotografia	 tornou-se	
um	dos	materiais	mais	utilizados	e	prestigiados.

Utiliza,	 por	 vezes,	 a	 fotografia	 como	 o	
material	 de	 sua	 poética	 e	 como	 o	 referencial	 para	
alguns	 de	 seus	 trabalhos	 como	 na	 série	 “Retratos	
de	Memória”,	em	que	as	fotos	reproduzidas	a	partir	
das	 memórias	 subjetivas	 do	 artista	 são	 utilizadas	
como	 referências	 para	 a	 elaboração	 dos	 trabalhos.	
Em	outros	momentos,	usa	as	fotografias	produzidas	
por	 ele	 ou	 por	 outros	 fotógrafos,	 utilizando-se	
dessas	 apropriações	 para	 a	 construção	 de	 outras	
materialidades	a	partir	das	memórias	objetivadas	e	
de	procedimentos	técnicos	ligados	às	características	
da	pintura	e	do	desenho,	que	o	 levam	a	utilizar,	em	
outras	séries,	 técnicas	gráficas	e/ou	fotomecânicas.	
O	trabalho	utiliza-se,	desse	modo,	da	fotografia	não	
apenas	como	o	seu	recurso	imagético,	mas	também	
como	a	materialidade	escolhida	para	a	preservação	
do	 seu	 ato	 criativo,	 escolhas	 estéticas	 em	 torno	do	
campo	da	arte	e	da	linguagem.

Vik	no	seu	estúdio,	s/autor,	s/d.
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O	 trabalho	 de	 Muniz	 percorre	 diversos	
fazeres	artísticos	e	cria	um	compêndio	expressivo,	
levando-se	 em	 consideração	 a	 formalização	 dos	
seus	 processos	 e	 dos	 procedimentos	 adotados,	
passando	 muitas	 vezes	 pela	 fotografia,	 pela	
escultura	 pelos	 “ready mades”	 e	 pela	 pintura.	
Ele	 não	 se	 restringe	 a	 materialidade	 específica	
dos	 meios,	 indo	 além	 nos	 procedimentos	 e	
das	 materialidades	 restritivas.	 Ele	 serve-se,	
assim,	 não	 apenas	 de	 uma	 forma	 especifica	 de	
operacionalização	 artística	 restritiva	 dos	 meios	
escolhidos,	 por	 exemplo,	 pincéis	 para	 tinta,	
química	para	a	fotografia,	cinzéis	para	a	pedra	etc.	
Ele	transpõe	os	materiais,	sendo	assim,	um	artista	
múltiplo	 inserido	 com	 vigor	 nos	 procedimentos	
artísticos	contemporâneos.

Empregando	 diversos	 materiais	 e	
procedimentos	 nas	 suas	 obras	 ao	 longo	 de	 sua	
carreira,	percebemos	no	conjunto	de	sua	obra	um	
fator	 determinante,	 uma	 característica	 que	 não	
abandona	 e	 que,	 para	 nós,	 é	 um	 ato	 distintivo	
do	 artista.	 Acreditamos	 que,	 antes	 de	 tudo,	 ele	
é	 um	 escultor	 que	 emprega	 diversas	 formas	 de	
manipulação	 das	 materialidades	 para	 enveredar	
por	 enredos	 tridimensionais	 nos	 seus	 trabalhos,	
como	aqueles	que	são	estruturados	por	“partículas”	
entendidas,	 aqui,	 como	 componentes	 menores	
que	 irão	mediar	 a	 construção	 de	materialidades,	
contribuindo	 para	 obras	 de	 maior	 amplitude	
física,	diversas	daquelas	que	representariam	uma	
unidade	 divisível	 (terra,	 açúcar,	 geleia,	 l inhas,	
diamantes,	 feitilho).	 Assim,	 o	 trabalho	 de	Muniz	
apoia-se	 na	 construção	 de	 novas	 visualidades	
a	 partir	 das	 ordenações	 tridimensionais	 das	
materialidades	 dos	 seus	 trabalhos.	 Age	 como	
escultor,	 que	 planifica	 seu	 trabalho	 com	 a	
fotografia,	 criando	 por	 intermédio	 do	 suporte	
visual	 dela	 a	 continuidade	 de	 sua	 obra	 perante	
o	 tempo,	 o	 devir.	 Ele	 poderia,	 por	 outro	 lado,	 95



escolher	quando	da	ordenação	definitiva	da	obra,	
a	disposição	desta	em	qualquer	espaço	expositivo,	
mas	sempre	a	reproduz	fotograficamente.

Ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 sua	 obra	 é	
perene	 fotograficamente,	 tridimensio-nalmente	
desmancha-se	 com	 o	 tempo,	 ela	 perde	 o	 seu	
significado	 como	 objeto	 tridimensional,	 para	 dar	
lugar	a	uma	visualidade	planificada	pela	 fotografia,	
servindo	 não	 apenas	 ao	 registro	 da	 obra,	 mas	 a	
outros	 trânsitos	 visuais	 e	 artísticos.	 A	 própria	 obra	
que	 nasce	 tridimensional	 é	 agora,	 pela	 fotografia,	
um	objeto	bidimensional.

Toda	a	potencialização	da	obra	tridimensional	
criada	 anteriormente	 está	 num	 contraponto	 em	
sua	 atualização	 fotográfica	 plana,	 proposta	 pelo	
campo	 fotográfico.	 Toda	 poética	 de	 Muniz	 gira	
em	torno	das	questões	impostas	pela	apropriação	
de	 objetos	 e	 referentes	 históricos	 (visuais),	 bem	
como	 da	 sua	 mediação	 pictórica,	 que	 o	 levará	 à	
fotografia,	 buscando,	 assim,	 outras	 perspectivas	
que	não	são	dadas	aos	objetos	tridimensionais.

O	 artista	 media	 sua	 produção	 numa	
forte	 aproximação	 dos	 referenciais	 artísticos,	
apropriando-se	 de	 diversos	 materiais,	 muitas	
vezes	 sem	 uma	 característica	 relevante	 para	
a	 arte,	 deslocando	 o	 papel	 dos	 objetos	 e	 das	
coisas,	 assim	 como	 fizeram	 os	 “ready-mades”	 do	
Dadaísmo;	aliás,	vemos	muitas	aproximações	com	
as	vanguardas	artísticas,	tais	como:	Dadaísmo,	Pop	
Art,	 Arte	 Povera,	 e	 encontramos	 em	 muitos	 dos	
seus	 trabalhos	aproximações	 formais	do	 trabalho	
desses	movimentos	e	na	produção	de	Vik	Muniz.

A 	questão 	do 	a juntamento, 	da 	assemblage 
que	o 	ar t i sta 	provoca 	no 	decorrer 	da 	sua 	obra ,	
apresenta , 	 pe lo 	 menos 	 formalmente , 	 ind íc ios	
que 	 estar iam	 na 	 base 	 de 	 a lguns 	 de 	 seus	
t raba lhos , 	d ia logando	com	art i stas 	como	Gustav	
K l imt 	 (1862-1918) , 	 Jean 	 Dubuffet 	 (1901-1985)	
e , 	mais 	recentemente , 	Chr i s 	Jordan 	(1963) , 	que	 96



vão 	 re lac ionar-se 	 formalmente 	 com	 as 	 obras	
de 	V ik 	Muniz .

Rouillé (2009)	 apresenta	 uma	 distinção	
entre	 os	 trabalhos	 e	 os	 procedimentos	 em	 relação	
aos	 modos	 de	 fazer	 e	 agir	 entre	 os	 fotógrafos-
artistas	 e	 os	 artísticas	 fotógrafos,	 Muniz,	 a	 partir	
das	 considerações	do	 autor,	 é	um	artista-fotógrafo,	
usa	 a	 fotografia	 como	 a	materialidade	 do	 conjunto	
de	 sua	 obra.	Mas	 não	 há	 no	 seu	 trabalho,	 embora	
muito	 bem	 elaborado,	 as	 questões	 relacionadas	 à	
fotografia-expressão	 como	 destaca	 Rouillé (2009).	
A	 obra	 estaria	 relacionada	 à	 fotografia-documento,	
usada	dessa	forma	por	artistas	apenas	como	registro,	
fotografia-documento.	Sua	obra	não	é	fotográfica,	é	
outra	 coisa,	 aquém	do	 fotográfico.	 Segundo	Rouillé	
(2009,	p.	19),

[...]	 a	 fotografia	 não	 é	 um	 documento	 (aliás,	 como	
qualquer	 outra	 imagem),	 mas	 somente	 está	 provida	
de	 um	 valor	 documental,	 variável	 segundo	 as	
circunstâncias.	 E	 essa	 é	 a	 razão	 pela	 qual	 tal	 valor	
documental,	após	ter	conhecido	níveis	muito	elevados	
na	fase	próspera	da	sociedade	industrial,	declina	junto	
com	 ela;	 é	 a	 razão	 pela	 qual	 a	 perde	 de	 hegemonia	
da	 “fotografia-documento”	 abre	 caminho	 para	 outras	
práticas,	 até	 então	 marginalizadas	 ou	 embrionárias,	
sobretudo	para	a	“fotografia-expressão”.
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4.3.1	–	Portfólio
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Muniz,	Vik.	O	grande	livro,	1989.
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Muniz,	Vik.	Caveira	de	palhaço,	1989.
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Muniz,	Vik.	Indivíduos	(52	imagens),	1992-2005.
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Muniz,	Vik.	Brooklyn,	NY	(Spiral	Jetty,	a	partir	de	Robert	Smithson)	,	1997.
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Muniz,	Vik.	Sigmund,	1997.
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Muniz,	Vik.	A	partir	de	Van	Gogh,	2001.
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Muniz,	Vik.	Laranja	Sevilhana,	Cálice	de	Prata,	Maças,	Pêra	e	Duas	Garrafas,	a	partir	de	Chardin,	2004.
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Muniz,	Vik.	A	Máscara	a	partir	de	Rejlander,	1989.
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Muniz,	Vik.	José	Saramago,	2007.
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Muniz,	Vik.	Marat	(Sebastião),	2008.
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Muniz,	Vik.	Autorretrato	(O	homem	desesperado),	a	partir	de	Courbert,	2007.
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Muniz,	Vik.	O	semeador	(Zumbi),	2008.
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Judd,	Donald.	S/título,	1968.
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Objetos	semelhantes	na	estrutura	composicional	retangular,	estruturados	verticalmente.



Hals,	Frans.	Jovem	com	crânio	(Vanitas),	1626.
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Vik	aproveita	a	relação	da	história	da	arte	no	simbolismo	da	caveira.



Arp,	Hans.	Torso	de	Mulher,	1953.
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Esta	série	de	Vik	com	56	imagens	têm	uma	relação	muito	próxima	com	as	imagens	de	Arp,	nos	
seus	volumes,	inclusive	na	relação	da	utilização	formal	das	luzes	e	sombras.



Smithson,	Robert.	Spiral	Jetty,	1970.
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Semelhança	visual	direta	sobre	a	obra	de	Smithson,	série	que	Vik	trabalha	com	as	questões	da	
Land	Art.



Namuth,	Hans.	S/título,	1950.
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A	relação	da	arte	em	relação	aos	retratos	e	os	gotejamentos	nas	obras	de	Pollock	(a	aplicação	
do	material	na	obra	de	Vik	é	similar	ao	processo	de	Pollock).



Le	Parc,	Julio.	Mobile	Perpétuo,	1964.
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Relação	visual	na	construção	das	imagens	a	partir	de	pedaços	coloridos	de	papel	e	na	construção	
de	áreas	pictóricas.



Nay,	Ernst	Wilhelm.	Inundação	Azul,	1960.
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Construção	 das	 imagens	 a	 partir	 de	 papéis	 coloridos,	 criando	 áreas	 texturizadas	 e	 do	
empastelamento	das	tintas.



Gonzalez-Torres,	Felix.	Untitled,	1991.
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Ajuntamento	de	materiais	para	a	construção	das	imagens,	uma	planificada	e	outra	tridimensional	
na	sua	materialidade.



March,	David.	Polaris,	1983.
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Acumulação	ordenada	de	materiais	na	composição	das	imagens	formadas	por	partículas:	terra	
e	pneus.



Pistoletto,	Michelangelo.	Vênus	de	Trapos,	c.	1967,1974.
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Relações	de	ajuntamento,	e	apropriação	de	referencias	da	história	da	arte.



Mlászho,	Odirez.	Tempestade	dentro	da	paisagem,	
1910.
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A	imagem	de	Vik	é	ordenada	a	partir	de	fragmentos,	como	a	de	Mlászho	que	também	é	formada	
por	sobreposições	de	imagem	e	fragmentos.



Riopelle,	Jean-Paul.	Composição,	1954.
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Construção	das	imagens	pelo	ajuntamento	e	sobreposição	de	elementos.



4.4	–	Laurence	Gartel

Pioneiro	 na	 arte	 digital,	 Gartel	 apropria-
se	 das	 fotografias	 e	 referentes	 sociais	 como	 base	
material	para	sua	posterior	amplificação	conceitual.	
Dos	 três	 artistas	 ora	 apresentados,	 ele	 é	 o	 que	
mais	 se	 aproxima	 da	 pintura	 clássica	 quanto	 aos	
procedimentos	 formais,	 embora	 seu	 instrumental	
técnico	derive	da	tecnologia,	mediado	por	máquinas	
e softwares.	Ele	usa	os	aparatos	 tecnológicos	como	
os	meios	 constitutivos	 da	 pintura	 para	 a	 realização	
dos	 seus	 trabalhos,	 as	 imagens	 e	 as	 fotos	 são	
utilizados	como	base	do	seu	campo compositivo	que	
será	 pontencializado	 por	 intermédio	 da	 sua	 práxis.	
Utilizando	diversas	técnicas	da	pintura	ele	pode,	de	
certa	 forma,	 transcender	 a	 pintura	 em	 virtude	 dos	
processos	 e	 procedimentos	 que	 incorpora	 em	 sua	
obra	por	meios	tecnológicos.

A	 fotografia	 ocupa	 historicamente	 um	 lugar	
intermediário	 entre	 as	 imagens	 artesanais,	
confeccionadas	 em	 conformidade	 com	 o	 gesto	
reconhecidamente	 subjetivo	 e	 autoral	 do	 artista,	 e	
as	 imagens	 digitais,	 geradas	 com	 base	 em	 cálculos	
algoritmos	 na	 ausência,	 pelo	 menos	 relativa,	 de	
qualquer	 realidade	 objetiva.	 Sua	 potência	 decorre	
precisamente	 dessa	 condição	 ambígua,	 de	 encontrar-
se	a	meio	caminho	entre	os	procedimentos	artesanais	
característicos	 das	 sociedades	 pré-modernas	 e	 as	
atuais	 tecnologias	digitais	pós-industriais.	 (FATORELLI,	
2013,	p.	45)

Desde	fotografias	de	 ícones	da	grande	massa	
midiática	 até	 o	 “envelopamento”	 de	 carros,	 as	
imagens	 podem	 ser	 pinceladas	 e	 desarranjadas.	
Desta	 forma,	 ele	 propõe	 um	 status	 não	 corriqueiro	
ao	seu	trabalho,	e	em	algumas	obras,	aproxima-se	da	
Pop Art,	 com	 suas	 cores	 e	 seus	postulados	maciços	
como	força	expressiva	da	sua	articulação	formal.
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Dos	 nossos	 artistas,	 é	 aquele	 que	 foi	
elencado	 por	 desprender-se	 quase	 completamente	
das	 fotografias	 como	 produção	 de	 fotografias;	 ele	
trata	 da	 apropriação	 de	 fotografias	 e	 imagens.	 Em	
Eustáquio	vimos	um	elo	muito	forte;	próximo,	talvez	
o	mais	evidente	dos	três	na	sua	trajetória	embasada	
na	 fotografia	 como	 articulação	 (procedimental),	
técnica,	 instrumentação	 e	materialidade.	 Vik	 tem	a	
fotografia	como	referencial	e	cria,	estabelece	planos	
dimensionais,	 constrói	 volumetricamente	 com	 as	
referências	 dadas	 pela	 fotografia	 e	 pela	 história	
da	 arte,	 	 finalmente	 usando-a	 como	 registro,	 como	
atualização	das	suas	obras	e	buscando	outros	devires	
que	não	aqueles	próprios	da	escultura.

[...]	numerosos	artistas	estão	atentos	às	possibiidades	
criativas	que	as	tecnologias	da	imagem	oferecem.	Estes	
artistas	não	utilizam	as	 tecnologias	como	memória	ou	
documentação,	 mas	 como	 forma	 de	 manifestar	 uma	
criatividade	 estética.	 Reconhecem	 mais	 ou	 menos	
conscientemente	 o	 caráter	 fundador	 da	 técnica	 em	
relação	 ao	 imaginário	 maquínico.	 (PLAZA,	 TAVARES,	
1998,	p.	20).

Gartel	usa	a	fotografia	de	uma	forma	diferente	
dos	 outros	 dois	 artistas;	 usa-a	 como	 um	 plano	
composicional,	uma	base	que	servirá	de	articulação	
para	 outros	 estados	 da	 imagem,	 não	 mais	 apenas	
como	um	mero	registro,	mas	como	um	caminho	a	ser	
seguido,	 percorrido	 na	 procura	 de	 uma	 idealização	
e	 concretude	 imagética;	 uma	 busca	 por	 uma	
visualidade	possível,	pulsante,	vivaz.

Para	 Santaella	 (2003),	 estamos	 vivendo	 uma	
revolução	 digital	 que	 se	 caracteriza	 por	 uma	 nova	
maneira	 de	 enxergarmos	 e	 interagirmos.	 Essa	
maneira	 de	 mediação	 instrumental	 está	 alterando	
de	forma	significativa	a	nossa	percepção	e	a	maneira	
como	agimos	no	cotidiano.	Com	o	advento	dos	meios	
de	comunicação	e	as	 tecnologias	 técnicas	digitais	e	
o	constante	aperfeiçoamento	desses	meios,	estamos	 124



atravessando	 uma	 grande	mudança	 na	 organização	
das	 informações	que	 já	estão	 implicando	profundas	
mudanças	na	sociedade	e	cultura.

A	informação	e	o	conhecimento,	de	fato,	são	doravante	
a	 principal	 fonte	 de	 produção	 da	 riqueza.	 Poder-se-
ia	 retorquir	 que	 isto	 sempre	 foi	 assim:	 o	 caçador,	 o	
camponês,	 o	 mercador,	 o	 artesão,	 o	 soldado	 deviam	
necessariamente	 adquirir	 competência	 e	 se	 informar	
sobre	 o	 ambiente	 para	 executar	 suas	 tarefas.	 Mas	 a	
relação	 com	 o	 conhecimento	 que	 experimentamos	
desde	a	 Segunda	Guerra	mundial,	 e	 sobretudo	depois	
dos	anos	setenta,	é	radicalmente	nova.	(LÉVY,	1996,	p.	
54).

As	mudanças	 são	 sentidas	em	 todas	as	 áreas	
que	 permitem	 a	 mediação	 eletrônica	 não	 apenas	
na	 fotografia,	 mas	 também	 naquelas	 ligadas	 às	
telecomunicações	 de	 um	 modo	 geral.	 Atualmente	
quase	todas	as	nossas	atividades	estão	voltadas	para	
a	utilização	de	sistemas	informáticos,	e	estes	alteram	
as	 relações	 de	mediação	 com	 as	 nossas	 atividades:	
“...cada	novo	meio	de	comunicação	traz	consigo	um	
ciclo	cultural	que	lhe	é	próprio”.	(SANTAELLA,	2003,	
p.	64).
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4.4.1	–	Portfólio
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Gartel,	Laurence.	Chic,	1982.
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Gartel,	Laurence.	S/título,	1989.
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Gartel,	Laurence.	Moz	Ocean,	1982.
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Gartel,	Laurence.	Warp,	1996.
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Gartel,	Laurence.	Clown	Cousin,	2000.
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Gartel,	Laurence.	Elvis	1,	2000.
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Gartel,	Laurence.	Millenium	Girl,	s/d.
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Gartel,	Laurence.	Coney	Island	Baby,	1999.
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Gartel,	Laurence.	Art	Dolls,	2011.

135



Gartel,	Laurence.	Gangster	2001,	2001.
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Gartel,	Laurence.	Sleeping	Beauty,	1979.
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Gartel,	Laurence.	Blue	Nude,	1982.
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Polke,	Sigmar.	Bunnies,	1966.
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Relação	gráfica	na	estrutura	de	formalização	das	imagens.



Ruff,	Thomas.	Substratum	15,	2003.
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Formalização	a	partir	de	imagens	e	seus	pixels.



Segal,	Arthur.	Porto	ao	sol,	1918.
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A	relação	nas	 imagens	dá-se	por	 intermédio	das	estruturas	 formais	quadradas	das	 imagens	e	
suas	variações	dentro	dos	quadrados.



Johns,	Jasper.	Três	Bandeiras,	1958.
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Os	ícones	de	consumo	de	um	ideal	social	reproduzidas	industrialmente.



Lange,	Dorothea.	Migrant	Mother,	1936.
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Aproximação	 das	 imagens	 pela	 temática	 do	 retrato.	 O	 toque	 da	 mão	 no	 rosto	 torna-se	 um	
ponto	de	coincidência	nas	duas	imagens	além	do	olhar	vago	nas	duas	imagens.



Warhol,	Andy.	Triplo	Elvis,	1962.
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A	reprodução,	a	repetição	pictórica	(serigrafia)	e	a	reprodução	digital	dos	ícones	de	consumo.



Warhol,	Andy.	Marilyn,	c.	1967.
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A	musa	que	não	precisa	ser	mais	real,	apenas	idealizada.



Schnabel,	Julian.	O	Estudante	de	Praga,	1983.
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Relação	 de	 bordas	muito	 acentuadas	 produzidas	 por	 intermédio	 do	 computador	 e	 pela	 tinta	
utilizada	pelo	pintor,	com	áreas	bem	definidas	e	delineadas.



Bellmer,	Hans.	A	Boneca,	1936-1949.
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As	bonecas	de	cada	um.	Relação	com	objetos	tridimensionais	do	imaginário	dos	artistas.



Steichen,	Eduard	J.	Solitude,	1906.
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Autorretratos	numa	relação	com	os	meios	e	materialidades	de	cada	artista.



Jawlensky,	Alexei	Von.	Rapariga	com	Peônias,	1909.
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A	mulher	 retratada	 a	 partir	 de	 relações	 pigmentosas	 e	 computacionais,	 por	 intermédio	 das	
luminosidades.



Neves,	Eustáquio.	Série	Boa	Aparência,	2004-05.
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Sobreposições	de	áreas	pictóricas	nas	imagens,	utilização	de	luminosidades	na	composição.



6	–	Conclusão

No	decorrer	do	trabalho	encontramos	uma série 
de	processos	que	vão,	ao	longo	do	desenvolvimento	
da	 fotografia,	 demostrar	 características	 desta	 que	
são	similares	a	outros	processos	artísticos.	Ela	tende	
a	hibridizar-se,	a	perpassar	os	outros	procedimentos	
artísticos	na	contemporaneidade,	e	isto	possibilitou	
que	 ela	 consolidasse	 uma	 relação	 importante	 na	
materialidade	de	hoje.	Nosso	trabalho		visou	dar	um	
pertencimento	 às	 relações	 de	 um	 fazer	 em	 relação	
a	 camadas	 sociais	 significativas,	 divididas	 entre	
os	 profissionais	 da	 área	 e	 aqueles	 que	 vão	 tratar	
da	 fotografia	 como	 mero	 registro.	 Logo	 no	 início,	
estabelecemos	 uma	 distinção	 entre	 os	 fazeres	 do	
cotidiano,	e	isto	é	importante,	pois	vai	nos	dar	toda	
uma	relação	de	transgressões	e	fundamentações	do	
fazer	 fotográfico	que	nos	 são	 importantes.	Opomo-
nos	 as	 assertivas	 de	 Rouillé	 (2002)	 em	 relação	 à 
ideia	 de	 que	 a	 fotografia	 deve,	 em	 grande	 parte,	
aos	artistas,	e	não	aos	fotógrafos,	o	seu	estatuto	de	
consolidação	 artística.	 Acreditamos	 que,	 desde	 o	
início,		a	fotografia	tinha	uma	série	de	formalidades,	
de	 construções	 e	 de	 desenvolvimentos	 plásticos	
na	 sua	 estrutura	 que	 já	 a	 tornavam	 possuidora	 de	
qualidades	 expressivas.	 A	 autora	 González	 Flores	
(2011)	 argumenta	 que,	 mesmo	 no	 âmbito	 do	
início	 da	 fotografia,	 esta	 já	 tinha	 inerentemente	
uma	 artisticidade	 e	 que	 alguns	 fotógrafos	 irão	 se	
aproveitar	dessa	relação	que	a	fotografia	apresenta	
nos	 expedientes	 próprios	 das	 suas	 construções 
imagéticas,	enfatizando	esse	caráter	artístico.

As	 relações	 formais	 nos	 processos	 históricos	
são	 próprias	 da	 arte,	 tendo	 a	 fotografia	 um	
parentesco	com	o	desenho	e	a	pintura.	Mesmo	sendo	
influenciada	 no	 seu	 repertório	 formal	 nascente,	
também	irá	influenciar	esses	campos,	mas	ela,	como	
um	 campo	 distinto,	 também	 será	 uma	 fonte	 onde	
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esse	parentesco	genealógico	irá	se	saciar	com	outros	
procedimentos	 de	 experimentação.	 Na	 pintura,	
temos	 Cézanne	 e	 Monet	 como	 exemplos	 dessas	
imbricagens,	 ou	 seja,	 a	 questão	 da	 destituição	 da	
aura	 não	 se	 deu	 efetivamente.	 E	 é	 claro	 que	 nem	
todos	 os	 artistas	 estavam	 preocupados	 se	 haveria	
essa	 ruptura	 em	 relação	 à	 pintura,	 mas	 viam	 na	
fotografia	 a	 possibilidade	 de	 novos	 arranjos	 em	
termos	da	pintura.

Assim	 sendo,	 a	 fotografia,	 num	 período	 em	
que	 começou-se	 a	 considerá-la	 fora	 dos	 aparelhos;	
como	 linguagem,	 	 vai	 possuir	 relações,	 como	 no	
picturalismo,	 a	 possibilitou	 acesso	 garantido	 às 
esferas	da	arte.	Quando	ela	começa	a	se	assemelhar	
ao	discurso	da	pintura,	dando	um	caráter	totalmente	
diverso	daquele	até	então	produzido	pelos	aparelhos	
ela	 se	 insere	 no	 discurso	 artístico	 de	 uma	 forma	
mais	 potencializada.	 Para	 que	 a	 fotografia,	 nesse	
momento,	possa	estabelecer-se	como	arte,	ela	deve	
se	afastar	do	estatuto	técnico	e	objetivo	em	prol	de	
um	 discurso	 próximo	 ao	 da	 pintura.	 Embora	 essa	
relação	 tenha	 feito	muitos	 adeptos,	 num	momento	
posterior	essas	relações	são	alijadas.

A	 revista	 trimestral	 Camera	Work,	 produzida	
pelos	 membros	 do	 movimento	 picturalista,	 de	 que	
Stieglitz	participava,	é	uma	importante	contribuição,	
inclusive	 internacional,	 para	 a	 consolidação	 da	
fotografia	como	arte.	Há,	nesse	momento,	uma	série	
de	fotógrafos	que	pensam	a	fotografia,	principalmente	
na	 Europa	 e	 nos	 Estados	 Unidos,	 de	 uma	 maneira	
mais	 purista,	 	 em	 oposição	 aos	 picturalistas.	 Esses	
fotógrafos,	por	 intermédio	do	movimento	 chamado	
Straight Photography	 (Fotografia	 Pura	 ou	 Direta),	
se	coadunam	numa	perspectiva	em	que	a	fotografia	
deveria	ser	trabalhada	em	seus	aspectos	formativos	
inerentes	 ao	 meio	 fotográfico	 (nitidez,	 gradações	
tonais,	 processos	 químicos),	 e	 não	 a	 outras	
especificidades	artísticas.
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Esses	 fotógrafos	 rejeitam	 essas	 relações	 que	
advêm	 da	 pintura,	 em	 prol	 de	 uma	 fotografia	 que	
será	 pensada	 dentro	 do	 campo	 da	 fotografia.	 Eles	
rejeitam	 as	 questões	 do	 picturalismo,	 em	 virtude	
de	 um	 desenvolvimento	 da	 fotografia	 como	 um	
meio	 específico.	 A	 partir	 desse	 movimento,	 Atget	
e	 Steichen,	 entre	 outros,	 irão	 dar	 um	 caráter	
museológico	 à	 fotografia,	 principalmente	 quando	
Stieglitz	 abre	 a	 Galeria	 291,	 em	 Nova	 York,	 onde	
ocorre,	 de	 forma	 conciliadora,	 a	 exposição	 de	
pinturas	e	fotografias.	

A	 nosso	 ver,	 as	 vanguardas	 históricas	 foram	
as	 que	 mais	 tiveram	 repercussão	 na	 fotografia	
por	 transgredirem	 as	 relações	 não	 só	 da	 arte,	
mas	 da	 própria	 fotografia,	 atribuindo	 uma	 série	
de	 modificações	 da	 materialidade	 da	 fotografia	 e	
produzindo	um	repertório	de	adulterações	no	 fazer	
e	 na	 expressividade	 dela.	 Utilizando	 uma	 série	 de	
experimentos	 como	 a	 colagem,	 a	 solarização,	 a	
construção	 de	 negativos	 e	 a	 utilização	 de	 recursos	
tipográficos	 nas	 fotografias,	 mudaram	 as	 posturas	
expressivas	 da	 fotografia	 estes	 procedimentos 
já	 haviam	 sido	 usados	 na	 pintura.	 Estas	 posturas	
em	 relação	 à	 fotografia	 trouxeram	 uma	 relação	
diferenciada,	 reforçada	 pelo	 Dadaísmo	 e	 o	
Surrealismo,	 bem	 como,	 posteriormente,	 pelas	
outras	 vanguardas	 que	 enfatizavam	 essas	 relações	
de	 construção	 expressiva,	 algumas	 já	 inerentes	 à	
fotografia	desde	o	seu	nascimento.

Essas	 articulações	 plásticas-formais	 irão	
criar	 uma	 série	 de	 visualidades	 que	 formataram	 as	
maneiras	 “de	 se	 ver	 fotograficamente”	 (Fernandes	
Junior,	 2002).	 A	 sociedade	 passa	 a	 perceber	 uma	
maneira	diferente,	perpassada	por	valores	estéticos	
de	 formalização	 a	 partir	 do	 expediente	 expressivo	
da	fotografia.	Expedientes	relacionados	diretamente	
com	 as	 questões	 da	 contemporaneidade.	 Teremos,	
assim,	 todo	 um	 desenrolar	 de	 visualidades	
ordenadas	 a	 partir	 da	 fotografia.	 Neste	 sentido,	 153



muito	 nos	 interessa	 a	 relação	 da	 metáfora	 dos	
líquidos	de	Bauman	(2011),	em	virtude	das	relações	
fluidas,	 contaminadas	 e	 hibridizadas	 da	 fotografia	
contemporânea.

Essas	 relações	 demonstradas	 no	 decorrer	 do	
nosso	 trabalho	 e	 gotejam	 nas	 produções	 dos	 três	
artistas:	 Eustáquio,	 Muniz	 e	 Gartel,	 apropriando-
nos	 da	 produção	 dos	 mesmos	 em	 busca	 do	 lugar	
da	 fotografia	 contemporânea	 e	 das	 aproximações	
feitas	 a	 partir	 dos	 portfólios	 com	 suas	 relações	
com	 as	 linguagens	 artísticas:	 gráfica,	 pictórica	 e	
tridimensional.

Assim	sendo,	concluímos	que	a	pergunta	feita	
no	 início	 do	 trabalho	 e	 título	 desta	 tese	 -	 Qual	 o	
lugar	da	 fotografia	contemporânea?	 -	 	não	é	a	mais 
apropriada.	 Acreditamos	 que	 a	 pergunta	 que	 mais	
corresponde	 ao	 nosso	 trabalho	 seria:	 Qual	 o	 lugar	
contemporâneo	da	fotografia?

Para	 nós,	 a	 fotografia	 sempre	 esteve	 num	
lugar	 privilegiado	 no	 âmbito	 da	 arte,	 precisando	
apenas	 embrenhar-se	 nas	 ranhuras	 necessárias	 à	
sua	 consolidação	 diante	 de	 seus	 detratores.	 Ela	
permaneceu	 de	 maneira	 ímpar	 e	 resiliente	 nesses	
movimentos	 circunstanciais	 contrários,	 por	 alguns	
momentos	sendo	abolida,	e	em	outros,	vangloriada.		
	 O	 caráter	 hibridizado,	 contaminado	 e	 fluido	
da	 fotografia	 na	 contemporaneidade	 são	 as	marcas	
das	 lutas	 do	 soldado	 em	 frente	 às	 batalhas,	 são	 o	
quinhão	 das	 lutas.	 Acreditamos,	 que	 um	 caminho	
possível	para	o	entendimento	do	lugar	da	fotografia	
contemporânea	 seja	 o	 da	 multiplicidade,	 da	
hibridização	 e	 da	 contaminação.	 Assim,	 devemos	
tratá-la	 como	 fotografias	 possíveis	 e	 não	 restringir	
o	 campo	 a	 um	 modelo	 estrutural	 de	 codificação	
convencional.	 	 -	 Qual	 o	 lugar	 contemporâneo	 da	
fotografia?	...

-	O	lugar	que	lhe	era	devido	desde	o	princípio!

154



Steichen,	Eduard	J.	Rodin	and	“The	Thinker”,	1902.
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