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Deixe que a curiosidade nomeie sua jornada; 

ela nunca vai se acomodar em apenas uma. 

Let curiosity name your journey; she will never 

settle on just one.  

-- Brooke Shaden  



RESUMO 

A fotografia é uma forma de texto, que, no lugar de palavras, é composto por elementos visuais, os quais assumem diferentes 

formas e carregam possibilidades significativas diversas. O estudo é concebido na esfera das linguagens fotográfica e pictórica, 

em suas dimensões sensível e intelectual. Assim, arte e pensamento são compreendidos como caminhos que se entrelaçam às 

leituras imagéticas, seus diálogos e suas instâncias de produção, composição, representação e significação – os quais se 

desenvolvem por meio da criação artística, de suas linguagens próprias e de suas práticas, aproximando, dessa forma, os campos 

da poética visual à produção de conhecimento. O corpus da pesquisa é formado pelo trabalho da fotógrafa norte-americana 

Brooke Shaden, sobre o qual buscamos conexões entre a fotografia, seu estabelecimento histórico nos movimentos pictorialista e 

da fotomontagem, e a pintura, especificamente nas contribuições da arte cubista, dadaísta e surrealista, tendo como fio condutor o 

conceito de montagem visual. O conhecimento sobre sintaxe e semântica da linguagem imagética viabiliza a aquisição do caráter 

consciente que se atrela à leitura e à escrita com imagens. Dessa maneira, a pesquisa percorre do pensamento visual ao diálogo 

entre códigos imagéticos e da poética à produção metalinguística, explorando o duplo papel de pesquisadora-artista. A 

compreensão da fotografia contemporânea como linguagem interdisciplinar nos leva ao entendimento acerca das noções de 

montagem como procedimento e como filosofia da arte. Por meio de conceitos da intersemiose (em que se produz linguagem) e 

intersemiótica (em que se analisa a linguagem), a produção de uma série fotográfica resulta como desdobramento da pesquisa 

científica, como articulação criativa, expressiva e poética das possibilidades dentre os modos teóricos e procedimentais abordados. 

Palavras-chave: Brooke Shaden; fotografia; leitura imagética; montagem; poética visual. 

 

 



ABSTRACT 

Photography is a form of text, which, instead of words, is composed of visual elements, which take different forms and carry 

different meaningful possibilities. The study is conceived in the sphere of photographic and pictorial languages, in its sensitive and 

intellectual dimensions. Art and thought are understood as paths that intertwine with the image readings, their dialogues and their 

instances of production, composition, representation and signification - which are developed through artistic creation, their own 

languages and their practices, thus approaching the fields of visual poetics as knowledge production. The research’s object is 

formed by the work of the American photographer Brooke Shaden, through which we seek for connections between photography, 

its historical establishment in pictorialist and photomontage movements, and painting, specifically in the contributions of cubist, 

dadaist and surrealist art, with the concept of visual montage as the guiding thread. The knowledge about syntax and semantics of 

the visual language enables the acquisition of consciousness that is linked to reading and writing with images. In this way, the 

research travels from imagery thinking to the dialogue between visual codes, from poetics to metalinguistic production, exploring the 

dual role of researcher-artist. The understanding of contemporary photography as an interdisciplinary language leads us to an 

understanding of the notions of montage as a procedure and as a philosophy of art. Through the concepts of intersemiosis (in which 

language is produced) and intersemiotics (in which language is analyzed), the production of a photographic series results as the 

unfolding of scientific research, as creative, expressive and poetic articulation of possibilities among theoretical modes procedures. 

Keywords: Brooke Shaden; imagery reading; montage; photography; visual poetics. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A arte desde cedo foi um meio que encontrei para expressar meus sentimentos e fazer florescer a imaginação. Entretanto, 

na fotografia encontrei sentido em expressar-me e, assim, o desejo por buscar uma prática artística. Por meio de cursos, contato 

com profissionais e estágios, esse anseio cresceu. Em meados de 2009, quando fiz meu primeiro curso de fotografia, conheci e 

me encantei pelo trabalho de Brooke Shaden ao pesquisar por artistas. Enquanto ainda procurava por aquilo que despertaria o 

interesse em fotografar, já sabia que algo na fotografia de Shaden me chamava a atenção, ainda que sem saber colocar em 

palavras o que era. E então, eis que busco, aqui, colocar para além de palavras. 

O corpus da pesquisa é formado pelo trabalho da fotógrafa norte-americana Brooke Shaden, sobre o qual levantamos os 

principais aspectos poéticos que permeiam as dimensões produtivas e expressivas deste específico universo fotográfico, a fim de 

estabelecer relações com outras formas de arte, trazendo, assim, para o escopo da pesquisa obras de diferentes autores.  

Brooke Shaden nasceu em 1987 nos Estados Unidos, onde frequentou a Temple University e iniciou seu trabalho fotográfico 

em 2008, depois de se formar em Cinema e em Inglês. Shaden começou a fotografar autorretratos pela facilidade de controle 

sobre as imagens, e hoje se tornou referência em fotografia fine art, não apenas como autorretratista, mas como artista, de modo 

geral. Shaden descreve seu trabalho como fantasioso, bizarro e assustador, e ela diz buscar a beleza presente no sombrio. 

(SHADEN, 2017a). Uma das características centrais das obras de Shaden é a articulação dos elementos da realidade por meio de 

montagens visuais, criando cenas fantásticas, redigindo textos imagéticos combinados a técnicas de manipulação digital e a 

estética da pintura. Aproximando-se dos procedimentos da criação pictórica, a fotógrafa designa para cada elemento em cena uma 

finalidade específica. Deste modo, ao final da montagem observamos os diversos componentes – objetos, figuras humanas, luzes, 

texturas, etc. – cuidadosamente posicionados e distribuídos, em que cada um assinala uma razão própria de ser, um motivo 
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previamente estabelecido pela artista – sendo essa característica de planejamento pré-fotográfico uma particularidade da poética 

de Shaden. 

O estudo trata de um processo que estimula e impulsiona o exercício da consciência do fazer artístico inserido na sociedade 

contemporânea, por meio dos diálogos que o trabalho da artista estabelece com outras linguagens e campos do pensamento. O 

conhecimento crítico, analítico e artístico ganha profundidade quando em contato com as questões que tangem os signos, seus 

usos, bem como suas constantes ressignificações. Assim, a partir da Semiótica de Charles S. Peirce, diante de um conjunto de 

imagens que se quer ler semioticamente, o primeiro passo metodológico a ser dado é o da fenomenologia, que consiste na 

observação do signo para, em seguida, caracterizá-lo e, por fim, relacioná-lo em correspondência com as categorias da 

primeiridade, secundidade e terceiridade. Peirce define o conceito de signo como 

[...] aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 
dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido (2003, p.46). 

Na fotografia consideramos a relação entre signo e objeto, em que a esfera da primeiridade é imediatista, distinta e livre, em 

que os signos se apresentam como qualidade a serem contempladas, são esses denominados ícones, segundo a semiótica 

peirceana. A experiência fatual da existência cotidiana se dá na secundidade: o índice é signo de conexão a um todo, a qual ele 

pertence, tem caráter físico-existencial, que aponta para outra coisa, seu objeto. Na terceiridade, o signo associado ao seu objeto é 

simbólico e, portanto, portador de uma lei convencional de representação. A aproximação de um elemento primeiro a um segundo 

corresponde ao pensamento sígnico, por meio do qual representamos e interpretamos o mundo (SANTAELLA, 2000). 

O diálogo intersemiótico abrange a noção de um sistema de signos que se conecta a sistemas sígnicos de outras naturezas, 

ou seja: é a fotografia que, em aproximações sintáticas e semânticas, se liga à pintura. E, a partir desses entrelaçamentos se 

expande, percorre novos territórios, e cria uma rica trama de significações (PLAZA, 2003). Portanto, investigar os elementos 
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visuais que permeiam o universo dos signos, e como se dá o manuseio desses pelo artista, é fundamental para compreender as 

representações que circulam na arte e nas fotografias de Shaden. Por isso, a temática é concebida na esfera da práxis fotográfica, 

suas dimensões sensível e intelectual, compreendendo a arte como percurso tanto da percepção como do pensamento. 

A outra metodologia que norteia o trabalho é a Pesquisa em Arte, cuja investigação científica se desdobra no campo da arte, 

quando o artista, como pesquisador, possui o objetivo de produzir e criar como resultado de sua pesquisa. Assim, ainda que 

pertencente a um contexto acadêmico, a finalidade do estudo é a própria criação de arte. Vale ressaltar que a arte se configura 

como área do conhecimento humano, como forma de expressão e manifestação. Diferente do artista convencional, aquele que se 

aventura pela Pesquisa em Arte deve assumir-se tanto artista, como pesquisador. A metodologia artística de pesquisa é pautada 

na ordenação generativa dos acontecimentos, elementos, fenômenos, informações, etc., de modo que a criatividade orienta a 

trajetória da pesquisa (ZAMBONI, 2012). A Pesquisa em Arte visa à análise de problemáticas nas artes, a qual se desenvolve das 

linguagens próprias da arte e das práticas artísticas, e dessa forma, compõe o método, a ordem e produção de conhecimento, 

resultando em uma pesquisa que percorre os caminhos da arte e da ciência (VIADEL e ROLDÁN, 2012). Dessa maneira, busco 

me colocar em estado de análise e experimentação da poética de Shaden, mas, inevitavelmente, carregando e manifestando 

características próprias do meu fazer artístico. 

Os capítulos desta dissertação foram estruturados tendo em mente que a pesquisa percorre certa trajetória. Para tanto, 

buscamos um modo de planejar e entender a pesquisa que deriva de um contar histórias, amplamente difundido pelo cinema, 

literatura, videogames e etc., os quais utilizam artifícios narrativos similares: como a denominada jornada do herói ou monomito, 

termo cunhado pelo teórico Joseph Cambpell em seu livro O herói de mil faces (1997). 

Assim, o primeiro capítulo da pesquisa, Adentrando o Universo do Pensamento Imagético, se inscreve no momento em que 

partimos para nossa aventura investigativa, é a nossa entrada em novos territórios do saber e sua apresentação. O segundo 
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capítulo, Percursos da Montagem Visual: Códigos em Diálogos, se refere aos enigmas e desafios com os quais desenvolvemos 

nossa capacidade analítica-crítica. Já o terceiro capítulo, Buscando o Elixir: Poéticas na Fotografia Contemporânea, representa um 

novo desafio: o que podemos fazer com os ensinamentos que foram adquiridos? É um processo de transformação, em que o elixir 

que se pode encontrar ao alcançar o destino é, na verdade, a jornada em si; é a capacidade de refletirmos e compreendermos 

melhor o mundo que nos cerca. 

 

   

Figura 1. Brighter days (2016); Awakening (2017); Rapt (2016), Brooke Shaden. 
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1. ADENTRANDO O UNIVERSO DO PENSAMENTO IMAGÉTICO 

Investigar os diferentes aspectos da linguagem visual é mergulhar em um oceano profundo. Completamente submerso, o 

sujeito contemporâneo é envolvido pela complexidade do universo das imagens, cuja vastidão permite que nos aventuremos pela 

história da humanidade e suas representações visuais. Em águas ainda mais fundas, nadamos entre a multiplicidade estética e 

filosófica (por meio das iconografias de épocas e as diversas formas de pensamento que surgem em torno das imagens). Tal 

expedição refere-se ao processo que constitui o léxico da linguagem visual, o qual vai sendo construído em um movimento 

contínuo, junto à própria história. 

O sujeito contemporâneo adaptou-se ao seu habitat: o universo das imagens. De modo que, na atualidade, parece ser 

natural que vejamos da forma vemos. Porém, isso não é verdade. A começar pelo fato de que nem sempre as pessoas tiveram 

tanto contato com imagens como se tem hoje. O tempo todo nós estamos lendo imagens, mesmo que rapidamente, estamos 

interpretando signos – sejam sinais de trânsito, sejam expressões faciais, seja navegando pela internet. Mas não é porque o 

fazemos constantemente que esse seja um processo inteiramente natural, nós aprendemos a nos comunicar e a perceber o 

mundo em que nos inserimos dessa forma (BERGER, 2000).  

A criança, ao passar pelo processo de alfabetização, desenvolve sua capacidade de leitura e escrita. Para tanto, é preciso 

que ela consiga estabelecer uma relação entre os sons e as letras, o que, em geral, é ensinado simultaneamente à leitura. A 

escrita é o registro gráfico dos sons que se inscreve em um complexo sistema de representação de uma dada língua, como o 

português. Aprender a associar sons a letras insere a criança ao ambiente da linguagem verbal (constituída pela oralidade e pela 

escrita), onde ela começa a descobrir e buscar entender os usos, as funções, e as possibilidades dessa nova forma de expressão 

– como os diferentes textos, meios, interlocutores, e etc. Assim, nós aprendemos também a ver, ou melhor: a ler textos visuais. A 

esse respeito, a designer e professora Donis A. Dondis (2007) afirma 
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A sintaxe visual existe. Há linhas gerais para a criação de composições. Há elementos básicos que podem ser 
aprendidos e compreendidos por todos os estudiosos dos meios de comunicação visual, sejam eles artistas ou não, e 
que podem ser usados, em conjunto com técnicas manipulativas, para a criação de mensagens visuais claras. 
(DONDIS, 2007. p. 18) 

O conhecimento sobre construção da linguagem visual viabiliza a aquisição do caráter consciente que se atrela à leitura. 

Deste modo, partimos do princípio de que a fotografia é uma forma de texto, que, no lugar de palavras, é redigido por elementos 

visuais, os quais possuem diferentes formas combinatórias e significativas. As componentes da imagem são como palavras 

selecionadas e arranjadas para a estruturação de um texto, um poema, uma música. Cada elemento visual presente na imagem 

carrega diversas possibilidades interpretativas, as quais não residem em si mesmo, mas se realizam naquele que lê a imagem. 

Para o filósofo Immanuel Kant (1724-1804) o objeto em si não pode ser percebido, pois se configura em uma esfera 

diferente daquela que a capacidade sensível do sujeito opera, impossibilitando, assim, que a coisa-em-si seja capturada pelos 

sentidos daquele que a percebe. Mas, então, se não percebemos o objeto de fato, o que é que percebemos? Para Kant (e também 

para a teoria semiótica peirceana) são os fenômenos – de modo que esses afetam os sentidos do sujeito na medida em que ele 

possui sensações, e junto a tudo aquilo que o objeto causa no sujeito, adiciona-se um estado de consciência (SAES, 2010). Assim, 

podemos dizer que a fotografia é uma representação que tem como matéria coisas-em-si, pois captura aquilo que existe no plano 

da realidade, e que essa representação imagética se dá por meio de signos, os quais serão, quando em contato com outros 

sujeitos, percebidos através das sensações (que para semiótica de Peirce se configura na primeiridade), junto da consciência (que 

ocorre na secundidade) e que resulta em uma experiência ou conhecimento (pertencente à terceiridade). 

As imagens tem o poder de nos levar a sentir, lembrar, comparar, analisar, compreender, relacionar, enfim, dialogar 

internamente, com nós mesmos, e externamente, com os outros e com a vida. Nada nesse processo é exato ou absoluto, pois 

como leitores contamos com a nossa carga subjetiva e cultural, nossa intuição e criatividade. Colocar-se à frente de um texto 
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visual consiste em perceber suas características formais, suas cargas significativas, sua relevância como discurso, suas 

particularidades como suporte e como meio de expressão. É, então, desconstruir imagens e pensamentos para construí-los 

novamente, diferentemente. 

Segundo o crítico de arte John Berger (2000), quando vemos uma imagem, em nossa mente, somos levados a ocupar o 

espaço que ela apresenta. Assim, a fotografia tem potencialidade transportadora: uma foto é capaz de nos levar de um ponto a 

outro, não no sentido restrito da geografia, mas, por se estender a um estado mental, o campo da percepção sensível e das 

emoções é somado a uma esfera intelectual e cognitiva. Deste modo, os signos pertencentes à imagem assumem, por meio 

daquele que a lê, mais de uma dimensão significativa e transformam-se à medida que vão além e além de sua dimensão de 

origem. 

Quando em diálogo, todos em signos possuem a potencialidade de conectarem-se uns aos outros: as classes significativas 

fervilham até que transbordam, mudam-se os aspectos limítrofes de compreensão da produção imagética e, assim, a própria 

criação, a escrita visual, contamina-se pelos diferentes campos de produção sensível e intelectual. E o fazem de tal forma a 

influenciarem um ao outro. Segundo a semioticista Lucia Santaella (2009), os diferentes textos podem possuir elementos de 

caráter dual, assim, um poema, por exemplo, é composto por elementos que são verbais e, simultaneamente, podem ser visuais. 

Com isso, apresenta um modelo de leitura que contempla ambas as naturezas de um único signo. Toda linguagem, é então, 

manifestação híbrida. Isso implica na forma em que estas matrizes sensíveis são percebidas: a sonoridade não é apreendida 

apenas pela audição, a visualidade pode também ser tátil e sonora (esta, no que se refere à sintaxe), e a verbal se aproxima pela 

sintaxe da matriz sonora e a forma da matriz visual. 
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1.1. Territórios do Sensível 

Antes mesmo de nascermos já podemos sentir. Sentimos o acolhimento e a segurança do ambiente uterino, de condições 

ideais para nos desenvolvermos; sentimos a voz de nossa mãe – e imagine só a magnitude que se deve ter, no útero, a vibração 

sonora, deve-se sentir com o corpo todo; entre essas e outras manifestações dos sentidos, o feto torna-se, então, hábil para sentir. 

No instante em que o faz já se dá início a essa nova dimensão da vida: a percepção sensorial. Assim, ao longo do crescimento, a 

criança adquire experiências que são moldadas por suas percepções sensíveis, e com isso ela cria modelos comportamentais. Ou 

seja, a criança experimenta através de seus sentidos, e passa a compreender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é 

errado, etc., e a partir dessas noções, aprende padrões de comportamento, os quais se baseiam também na imitação (geralmente 

do comportamento de seus pais). Com isso, a percepção sensível da criança, inserida em determinado contexto social e cultural, 

influencia em seu comportamento e entendimento, sua construção psíquica e intelectual (VYGOTSKY, 1991). 

Segundo a filósofa e professora Sílvia Faustino de Assis Saes (2010), para Aristóteles (385-322 a.C.), a percepção sensível 

é o meio que leva o sujeito a entrar em um contato primordial com a realidade e, dessa forma, torna-a sua conhecida. Esse canal 

que conecta o sujeito e o mundo são os cinco sentidos. Através da visão, audição, olfato, paladar e tato nós somos capazes de 

assimilar as informações que nos rodeiam, e o modo como elas nos afetam. Aristóteles discorre também sobre a autonomia dos 

sentidos em relação ao intelecto, de tal forma que a capacidade sensível pode articular e discriminar por si só, sem depender da 

razão. E, assim, o conteúdo perceptivo se torna uma espécie de banco de dados e uma base sólida para o conhecimento objetivo. 

Outro filósofo, ainda a respeito da percepção, Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) afirma que essa é a origem da atividade em que 

o sujeito estabelece seu acesso ao mundo, é o conhecer de existências que pressupõe sua ação consciente, de modo que 

consciência é enxergar nas coisas percebidas o despontar de um sentido. Perceber qualidades se refere ao campo da existência, 

a qual envolve afetos e valores – os quais se formam como dois polos em um objeto da percepção, sustentados por uma estrutura 
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complexa que conecta uma consciência a dados sensíveis. A percepção e o sentimento são, ambos, atividades de atribuição de 

sentido àquilo que nos cerca. Portanto, o lugar em que o leitor da imagem se situa, por meio da percepção sensível, pode ser 

configurado, em seus desdobramentos, como reflexivo, interpretativo e intelectual. 

As leituras imagéticas das fotografias de Brooke Shaden podem ocorrer de modos tão diversos quanto for seu público-leitor, 

isso, pois compreendemos que cada indivíduo que compõe tal público apresenta uma nova possibilidade de interação com as 

imagens. Portanto, podemos falar sobre uma das potenciais experiências do contato com o trabalho fotográfico de Shaden, a qual 

conduz o espectador a sentir e a tomar consciência do sentimento, mesmo que esse não seja fruto de sua própria vivência. Pode, 

assim, levar o leitor a colocar-se no lugar da personagem, da representação, e fazer de si próprio o protagonista em cena. Não 

apenas interpretar, mas sentir, e então interpretar a partir do sentir. A sensibilização que precede a leitura pode permitir uma 

interpretação mais profunda, imersa na subjetividade do leitor, que leva à leitura sua experiência, sua bagagem cultural, e ainda, 

sua intelectualidade. Como discurso visual, a fotografia comunica sistemas de signos. Uma fotografia é capaz de provocar 

sensações, emoções além de construir ideias e conhecimento. É um duplo movimento que se entrelaça: à medida que o sujeito a 

percebe sensorialmente, atinge certo estado emocional (DONDIS, 2007). Assim, na presença da imagem, diante dela, o 

espectador encontra-se entre a imagem, a mensagem, aquilo que a mensagem pode despertar e a emoção que sente neste 

momento. Dessa forma, a ação comunicativa da imagem se desenvolve por duas vias: a sensível e a intelectual. A cada leitura, 

olhar e pensamento se unem. 

A imagem oferece estímulos de naturezas diversas, e não apenas visuais. Portanto, uma fotografia pode provocar, naquele 

que a vê, sensações que promovem a interconexão de sentidos, ou seja, a imagem pode levar a percepções visuais, auditivas, 

táteis, paladares e olfativas, ao mesmo tempo. É importante ressaltar que esses estímulos são de ordem representativa, ou seja, 

eles apenas se concretizam e atingem sua finalidade sensorial na mente daquele que os recebe. É como um estímulo visual que 
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sugere ligar-se à percepção auditiva, ou ainda, é um estímulo que depende dos dados sensíveis já obtidos tanto pela visão como 

audição, para então, conectar-se à memória da experiência daquele estímulo, e associar-se a ela. 

O constante intercâmbio entre as matrizes da linguagem e pensamento promovem, por meio de seus princípios lógicos, as 

possíveis e infinitas combinações intercomunicantes. Santaella (2009) classifica as matrizes em três: sonora, visual e verbal. Para 

tanto, a autora tem como base a concepção de modularidade da mente humana, ou seja: a teoria das matrizes atrela o 

pensamento, ou a cognição, não apenas aos sentidos, mas à linguagem, como sistema de signos e como manifestação, 

envolvendo a cooperação entre os estímulos sensíveis e as respostas cerebrais. Possuímos um “banco de dados sensíveis” 

armazenado em nosso cérebro, o qual precisa ser composto da experiência do real. Por exemplo, é necessário que se tenha tido 

contato com o silêncio, com a fala e com o grito para melhor compreender o que cada um representa e significa sonoramente. 

Mas, na experiência do real, concomitantemente ao sentido auditivo experimenta-se visualmente, de modo que ocorre a 

associação do estímulo visual de uma pessoa gritando ao seu som, amplificando os níveis sígnicos e significantes de grito. As 

categorias que compõe a matriz visual são: as formas não-representativas, as formas figurativas e as formas representativas. 

Assim, a representação visual parte do processo de estruturar formas visuais em linguagem, assumindo que os signos 

representam algo do mundo captado pela visão ou esses se apresentam entre si, em uma relação entre signos. 

Portanto, o mundo é sinestésico. Isso significa que recebemos de forma espontânea e simultânea estímulos sensoriais de 

diferentes matrizes, e ainda, “as representações que se fazem na mente são resultantes de múltiplos dados que sincreticamente 

se estocam e se processam na memória, como estímulos em contaminação” (DOMINGUES, p. 17, 1998). Ao fruirmos de uma 

imagem, tendemos a percebê-la como percebemos o mundo, mesmo que esta não tenha ligação direta com a realidade e sua 

representação, ainda assim temos como referencial de comportamento perceptivo-sensorial o modo como o fazemos dia-a-dia. 

Levamos, então, à leitura da imagem nossa maneira de compreender o mundo que nos rodeia, entretanto, em uma fotografia os 
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sentidos são achatados junto ao plano espacial-temporal. Nossa realidade é pautada nesse plano, mas o fotográfico os coloca em 

suspensão: assim, paralisa-se não só o tempo e o espaço, mas todo o universo da imagem, e com isso, altera-se os aspectos da 

experiência sensorial – o qual, diferente da esfera da realidade, não pode ser descoberto à medida que é experimentado. 

Entretanto, a descoberta sensível também acontece por meio da fruição de imagens fixas, mas diferente do modo que se 

faz na realidade e/ou nas imagens em movimento. Ainda que a leitura da imagem aconteça de forma diferente, ela mantém o 

mesmo mind set, as mesmas disposições da mente que orientam o modo de olhar. Nas situações cotidianas, não temos o tempo e 

o espaço paralisados, à disposição do nosso olhar e por isso, nossa capacidade de observação deve ser rápida para acompanhar 

as imagens que se formam diante nossos olhos. Já na leitura de uma fotografia, com o tempo e o espaço suspensos, podemos 

voltarmo-nos à imagem com atenção aos detalhes, com a curiosidade de quem sabe que diante de si apresenta-se algo mágico: 

um mundo tão similar e tão diferente ao nosso. 

Imagine que um dia você acorda, sai de sua casa e dirige-se ao seu trabalho, mas, enquanto anda pela calçada o mundo 

para. Tudo e todos ao seu redor ficam exatamente na posição em que estavam; a água da fonte da praça, que parecia contínua, 

revela seus fragmentos em gotas; as pessoas que atravessavam a rua falando ao celular têm a boca paralisada, mostrando como 

a fala das letras moldam os lábios. Você é o único que pode se mover, você então observa, tudo isso, atentamente, 

cuidadosamente, tendo a consciência de que esta não é uma situação normal. 

Ainda comparada a esse cenário fantasioso (em que todo o entorno se torna fixo, abolindo as regras da Física que regem o 

entendimento da espacialidade e da temporalidade), a percepção sensível de uma fotografia acontece de outra forma: 

condicionada ao achatamento bidimensional, à retirada da cena da esfera do real e ao deslocamento do indivíduo que percebe 

inserido no cenário para perceber fora desse, já que agora se encontram em esferas distintas. A fotografia é, então, a simulação 

de uma percepção em que o corpo está inserido na cena, de modo que quando vemos uma fotografia não identificamos, na fruição 
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da imagem, o aparato técnico (a câmera fotográfica). Ao contrário, eliminamos o reconhecimento da interferência mecânica de tal 

forma que não passa por nossa mente que uma máquina produziu a imagem, e aceitamos que esta que se apresenta o faz, de 

fato, diretamente ao nosso próprio olhar. O olhar do artista e o olhar do leitor da imagem tornam-se um só. O fazemos tão 

despercebidamente, tal como escolhemos ignorar a presença de nosso nariz em nosso campo de visão. Assim, ao observar uma 

fotografia, parece que se experimenta a visão da mesma forma em que se vê o mundo que nos cerca, entretanto, assume-se 

automaticamente o posto contemplativo. 

1.2. Territórios do Intelectual 

Nós, humanos, criamos formas tão distintas entre si no que se refere à comunicação e expressão. Formas inteligentes, 

complexas, e que são capazes de se adaptar, de crescer, de se conectar, de construir, de solucionar, de superar os limites que 

uma vez já os definiram. Somos capazes de criar incontáveis histórias, os mais diversos e fantásticos mundos, suas personagens 

e criaturas, somos capazes de sentir e de provocar sentimentos, sensações, ideias, lições, entendimentos. Somos, então, capazes 

de influenciar e inspirar. Somos afetados e afetamos, continuamente. 

 Comecemos a pensar na esfera intelectual em sua relação com a linguagem a partir da leitura. O indivíduo capaz de ler, ou 

seja, capaz de assimilar informações de textos (lembrando que consideramos, aqui, as imagens também como forma de texto) 

implica na posse e domínio da habilidade para processar, integrar e exprimir informações, de modo a ser capaz de construir 

conhecimento, o qual se desenvolve na esfera cognitiva. Assim, para que a leitura aconteça é necessário que o indivíduo 

apresente desempenho cognitivo, como atenção, percepção, memória, processamento de informações, simbolização, 

compreensão, criação de estratégias e conceitos, e etc. Entretanto, a leitura não consiste simplesmente da combinação desses, e 

sim se refere a um complexo sistema em que a atividade cognitiva opera de maneira dinâmica atrelada às funções neurológicas e 

comportamentais (SANTAELLA e NÖTH, 2015). 
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A relação dialética entre inteligência prática e simbólica, segundo o psicólogo Lev Vygotsky (1991), estabelece o cerne do 

comportamento complexo do indivíduo, à medida que o modifica. O uso de signos desenvolve o exercício organizador dentre a 

atividade instrumental, o que resulta em novas práticas comportamentais. O desenvolvimento que parte das interações com o 

ambiente configura e reconfigura o comportamento, o que resulta na formação do intelecto. O qual, por sua vez, é o fundamento 

dos modos de utilização de instrumentos, ou seja, do trabalho produtivo. A leitura estabelece conexões: entre os sentidos, esses e 

a mente, entre o indivíduo e as informações contidas no texto. Por isso, tal atividade não se ocupa estritamente de um adquirir 

passivo que leva à associação de estímulos visuais e à decodificação de símbolos, mas sim, é um exercício ativo, onde o leitor 

possui autonomia, pois atua dirigindo a si mesmo por dentre os textos, em meio aos seus diferentes formatos e propósitos. 

De acordo com o psicopedagogo e psicomotricista Vitor da Fonseca (2009), as capacidades sensíveis envolvidas na leitura 

são: a auditiva-visual, a visuo-gráfica e a auditiva-verbal. Tais combinações acontecem por meio da recepção de dados sensoriais, 

o qual na sistematização da linguagem é denominado de input. A partir da recepção desses dados originam-se: o desempenho 

mental (que abarca a análise, integração, codificação e processamento sensorial em sequência e em simultaneidade); a atividade 

motora (que gere as funções de avaliação, controle emocional, criatividade, entre outras que configuram o output, ou a produção 

externalizada); e o comportamento (que se associa a todas as instâncias anteriores, em diferentes escalas, dependendo da área 

de aprendizagem – verbal, não-verbal, simbólica, não-simbólica, linguística, práxica, entre outras). O desempenho mental se 

desenvolve em variados subprocessamentos: o espacial, que envolve percepções como direção, posição, orientação, 

lateralização, etc.; o visuo-motor, onde os dois sentidos interagem, promovendo noções como identificação de figura e fundo, cor, 

forma, espessura, proporção, entre outros. 

Nos processos de cognição e linguagem, compreende-se a formação do cérebro humano, e de modo geral, da espécie 

humana, como sistemas funcionais que derivam e evoluem de acordo com os movimentos históricos, sociais e culturais. Por 
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sistemas funcionais entende-se a organização e articulação entre áreas cerebrais, as quais consolidam comportamentos de 

adaptação e de aprendizagem. Então, aprender a ler implica na criação de redes celulares que conectam diferentes regiões do 

cérebro, reorganizam os diversos sistemas funcionais e integram, progressivamente, os dados sensoriais. O amadurecimento da 

criança se desdobra em sua interação com a diversidade de ambientes sociais, qualificando seu desenvolvimento como de 

experiências e contextos múltiplos, incentivando sua capacidade cognitiva de fazer conexões (VYGOTSKY, 1991). 

A escrita de um texto está atrelada a uma mensagem, a qual se compõe de determinada maneira, e tem como finalidade 

destinar-se a alguém – mesmo que seja apenas a si mesmo, mas impreterivelmente: alguém. E como seres experimentais, 

esperamos de tudo, algo a experimentar. Esta expectativa pode ser consciente – quando nos colocamos diante de um dicionário, 

por exemplo, temos objetivo pré-estabelecido: o de encontrar definições de uma palavra, para entender ou ampliar seu significado 

– ou, ainda, inconsciente ou que não fora concebida por completo. O pensamento, produto tanto da evolução civilizatória como da 

aprendizagem, está sempre atrelado à ação, de modo que essa ligação é mediada pela linguagem interior. Com isso, uma 

situação desencadeia uma resposta, uma reação entre, digamos, uma imagem, a expectativa do que a imagem pode nos trazer, o 

que ela de fato nos traz, e o que será feito sobre o que quer que seja que ela trouxe. 

Portanto, nesse processo, envolve-se tanto a capacidade sensível como a intelectual, de modo que configuram a percepção 

(input) e a interpretação (atividade mental) que confluem para uma ação (output), a qual não necessariamente é uma ação física, 

mas pode ser reflexiva ou de julgamento. A ação corresponde ao nível de desenvolvimento mais elaborado, em que o cérebro 

comanda ao corpo as funções executivas, a fim de tornar concreta a realização de qualquer praxia e linguagem. Para tanto, faz-se 

necessário que se possua a competência dos mecanismos léxicos e simbólicos (FONSECA, 2009). Seria então, a maior 

consequência das imagens artísticas a potencialidade de criação e estimulação de conexões cerebrais, as quais trazem a 

possibilidade de fazer despertar no leitor algo completamente inédito acerca de seu entendimento? O leitor, na instância de 
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protagonista de sua própria história, é coautor da obra, a qual assume os contornos de suas experiências, seus sentimentos, seus 

saberes, e etc. Portanto, podemos concluir que o artista e o leitor regem a cadeia de signos e significações, em diferentes medidas 

– o artista na produção e o leitor na fruição da produção artística. Assim, as imagens são universos dentro de universos, dentro de 

universos, e assim por diante. Potencialmente caminhando em diálogo e em expansão, fervilhando e transbordando. Sobre essa 

temática, o filósofo e crítico de arte Arthur C. Danto (2006) discorre que:  

Hamlet, mais arguto, reconheceu uma notável característica das superfícies refletoras, a saber, que elas nos mostram o 
que, de outro modo, não poderíamos perceber – nossa própria face e forma – e, do mesmo modo, a arte, na medida 
em que ela é como espelho, nos revela a nós mesmos e é, mesmo sob os critérios socráticos, de alguma utilidade 
cognitiva no final de contas (DANTO, p. 13, 2006). 

Assim, a arte pode revelar outros aspectos daquilo que se apresenta como realidade. No trabalho de Shaden, a relação da 

imagem fotográfica com o real não é de equivalência e nem de clausura, mas sim tem elementos da realidade como material 

plástico, podendo a manipular a partir dos próprios elementos que a constitui. Assim, a imagem não é a experiência da realidade, 

apesar de tê-la como plataforma, como suporte para a criação artística; é como uma lembrança, implantada e artificial, mas que 

simula e se comporta como tal, como memória. Porém, ao contrário do caráter de cópia da original (em que a cópia não passa de 

uma versão esmaecida do original), e aproximando-se das superfícies refletoras de Hamlet, a fotografia de Shaden realça, refina e 

amplifica a percepção de detalhes e nuances, de objetos e cenas, de personagens e histórias, incorporando e concretizando os 

aspectos marcantes que são captados e elaborados na mente do leitor, de maneira que se distancia do real à medida que se situa 

na esfera representativa da construção artística e se estende à percepção na reflexão do pensamento. 

Nossa capacidade sensível e cognitiva está sempre em mutação, em expansão. Quando em contato com os mundos 

artificiais, criados pela artista, o imaginário transita pela síntese, pela materialidade e imaterialidade, por meio da imersão e das 

múltiplas conexões. Na intersemiose existe um deslocamento sígnico que transforma a conectividade em lugar comum a signos de 
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diferentes matrizes. Os meios e códigos, suas relações, seus sentidos possibilitam que o pensamento síngico se torne social, por 

meio da ação do indivíduo sobre o ambiente. Tal qual a criação artística, que se realiza entre os procedimentos técnicos, os modos 

de pensar e os modos de expressão, e tudo isso mediado pela linguagem. A intersemiose transforma as relações estruturais de 

signos diversos como impulso ao método criativo, no qual o processo sígnico é dinâmico e contínuo como o próprio pensamento. 

O artista e professor Julio Plaza (2003) ressalta que as ideias se inserem no sistema de signos, uma vez que essas são traduções 

de pensamentos, e todo pensamento é também a tradução de outro pensamento. E, ainda, para que esses se formem, faz-se 

necessária a linguagem, caracterizando ambos, pensamento e linguagem, como intersemióticos por natureza. Plaza afirma que 

O caráter tátil-sensorial, inclusivo e abrangente, das formas eletrônicas permite dialogar em ritmo “intervisual”, 
“intertextual” e “intersensorial” com os vários códigos da informação. É nesses intervalos entre os vários códigos que se 
instaura uma fronteira fluida entre informação e pictoricidade ideográfica, uma margem de criação. É nesses intervalos 
que o meio adquire a sua real dimensão, a sua qualidade, pois cada mensagem engole canibalisticamente (como cada 
tecnologia) as anteriores, já que todas estão formadas pela mesma energia (PLAZA, p. 13, 2003) 

Logo, a hibridização da linguagem, inserida no âmbito cultural contemporâneo, abarca os mecanismos que vão da 

transcodificação à interpretação, dos meios, mídias e suportes à expressão – percorrendo pelas complexas atividades cognitivas 

que fazem surgir processos de intenção de interação entre os indivíduos e as linguagens que esses produzem. Recontectando, 

assim, aquilo que só fora separado por procedimentos simplificadores: os sentidos, o intelecto, o comportamento e a linguagem 

compõem os diferentes sistemas sígnicos. Esses, por sua vez, constituem um cenário mais amplo, no qual os sistemas se inter-

relacionam em um movimento constante de definição-redefinição de sentidos.  
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2. PERCURSOS DA MONTAGEM VISUAL: CÓDIGOS EM DIÁLOGOS 

Compreendemos a fotografia como texto visual que comporta processos intelectuais no fazer artístico, o qual se constitui de 

diálogos intersemióticos e, assim, carrega consigo o histórico da consolidação da própria linguagem visual – pois, quando olhamos 

para uma imagem nos deparamos tanto com o passado (o que nos vem à memória como relações com aquilo que já foi produzido 

pela linguagem e pela arte), e também com o seu futuro, em traços e resquícios que pertencem, transformam ou inauguram no 

presente, mas sempre se relacionando com um histórico de experiências. Por isso, além de considerarmos os códigos, os signos e 

seus significados, consideramos a movimentação da linguagem visual por meio da História da Arte, buscando compreender os 

fenômenos que a forjam. 

Perpassamos por três vanguardas artísticas – Cubismo, Dadaísmo e Surrealismo – no âmbito da pintura e duas correntes 

da História da Fotografia – Pictorialismo e Fotomontagem – a fim de compreender a linguagem imagética manifestada por meio de 

montagens visuais. Assim, a separação, a junção e a sobreposição de imagens são variáveis inscritas nesse processo, são 

possibilidades de um fazer regido por uma ideia ou uma tendência conceitual que se refere ao contexto de um movimento na arte, 

permitindo que os procedimentos de recortar e colar sejam interpretados de formas diversas. Entretanto, é um método que não se 

refere somente à pintura e à fotografia, mas também se desenvolve na escultura, música, poesia, cinema, arte digital, para citar 

alguns. 

O termo montagem visual, que empregamos aqui, estabelece relação com os conceitos de colagem, collage, montagem, 

assemblage, etc. De modo que entedemos a montagem visual como procedimento que se forma justamente por meio dessas 

relações, de suas particularidades frente às diferentes técnicas e práticas artísticas. Estas, por sua vez, influenciam umas às 

outras no que se refere às possibilidades criativas a quais se estendem. A colagem (ou collage) é o processo plástico que, a partir 

de diferentes elementos, deslocados e retirados de sua origem, recombina-os em uma nova superfície, um novo contexto. Já a 
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montagem (ou montage), além de se referir a essa junção de fragmentos, compreende ao eixo temporal como fator de relação 

entre as partes, assim, expressa movimento, sequencialidade, narrativa, etc. (PERLOFF, 1998). E, ainda, quando os elementos 

justapostos são tridimensionais, caracteriza-se a assemblagem (ou assemblage) e o objeto encontrado (ou object-trouvé), que traz 

ao procedimento elementos de produção industrial (WALDMAN, 1992). 

Usamos o conceito da intersemiótica como ponto de partida para entendermos os processos da linguagem visual, em 

específico, nas interconexões dos sistemas pictórico e fotográfico. As diferentes maneiras que circunscrevem a montagem visual 

nos servem de ferramenta para pensarmos acerca dos usos sígnicos quando aproximamos duas imagens: uma fotografia a uma 

pintura. Tendo ciência que 

[...] a gramática da imagem é sempre uma gramática textual, e não um código em geral, válido em qualquer situação, 
como a linguagem. [...] as unidades de articulação da imagem são somente definíveis no contexto dessa mesma 
imagem, de tal forma que as imagens não sejam articuladas através de um código, mas que cada texto icônico seja um 
ato de produção de código (SANTAELLA e NÖTH, 2015, p.54). 

Portanto, o que está em diálogo, aqui, são duas matrizes produtoras de códigos, as quais se entrelaçam e se contaminam 

justamente nesse produzir. Assim, ao analisarmos as imagens levantaremos seus aspectos textuais-icônicos (sintaxe e semântica) 

e suas características procedimentais (técnicas e conceitos). Por exemplo, a aproximação proposta pela Figura 2, a seguir, 

destaca-se pelas semelhanças sintáticas entre as imagens: luz e sombra; forma, figura e cor; composição. Elementos ligados 

principalmente à percepção visual do constructo imagético – esse processo também passa por um complexo trabalho mental de 

representação, elaboração, técnicas, traduções e etc., mas a relação entre as duas imagens configura uma conexão icônica e 

indicial, em outras palavras, elas se relacionam em qualidades da forma (por exemplo, pelo uso do vermelho no tecido, pelo 

desenho desse envolto ao corpo, do tom de pele amarelado, do fundo escuro e de tonalidade marrom, etc.) e também em assunto 

retratado, de maneira que ambas as figuras potencialmente apontam para a existência fatual. 
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Figura 2. Homecoming, Shaden (2016); Venus e Adonis [pormenor], Goya (1771). 

Em sequência, na Figura 3, o diálogo que se forja é também semântico, o qual possui sintaxe similar, mas com capacidade 

de se estabelecer associação entre significações, ou seja, apresenta conexão indicial em aspectos da forma e figura: as duas são 

compostas por imagens femininas, de pele pálida, com o corpo imerso na água, adornadas com flores nas mãos, com vestidos 

delicados e suaves; e conexão simbólica em elementos da semântica, cuja composição atrela-se ao sensível à medida que pode 
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estar ligado a um estado emocional, remetendo a sensações, sentimentos, experiências, histórias, mitos, e qualquer outra coisa 

que aparecer à mente daquele que lê a imagem. 

  

Figura 3. The buoyancy in drowning, Shaden (2011); Ophelia [pormenor], Millais (1852). 
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2.1. Pintura 

A pintura é uma das mais estabelecidas manifestações contemporâneas das Artes Visuais. Seu percurso, entretando, tem 

início junto ao próprio movimento da história do homem e da civilização, de modo que a criação de imagens se fez meio de 

expressão até mesmo antes da linguagem escrita – e, ainda, esta surge a partir das imagens, sendo uma das primeiras formas de 

alfabeto, o egípcio, composto por hieróglifos (escrita por sinais, símbolos e ideogramas). 

Assim, com o passar do tempo, diferentes usos foram atribuídos às imagens por meio das características da pintura: “a 

contemplação da natureza, uma forma de o homem enxergar e compreender a si próprio, a glorificação de grupos ou indivíduos, a 

expressão de sentimentos religiosos e a decoração, para tornar mais agradável o ambiente humano” (DONDIS, 2007, p. 198). 

Dentre essas, permeia o poder de criar e narrar histórias, desde as pinturas de mãos nas cavernas pré-históricas até a arte 

contemporânea; desde registros e documentos até livres expressões de caráter subjetivo. 

 A pintura pode ser compreendida como um sistema constituído por uma gramática própria, que propicia ao observador um 

percurso pela forma e pelo conteúdo; porém, diferente de um sistema linear e fechado, como o do texto escrito, a leitura proposta 

pela pintura é plural: pode até ser linear, se for construída para tanto, mas pode também ser sinuosa, circular, e aberta, com o 

olhar livre para percorrer a tela. Segundo Santaella e Nöth (2015, p.103), “a pintura, ao contrário da língua, [...] ‘não escreve sua 

própria gramática. Ela a inventa e a subverte em sua invenção’ [citando DUFRENNE, 1966: 20-3]”. 

Ainda de acordo com esses autores, o semioticista Louís Marin organiza em níveis a experiência da leitura pictórica, a 

primeira dimensão correspondente à legibilidade e a segundo, à associação irrestrita a imagens “ausentes” – ou seja, a figuras que 

não estão, de fato, na pintura ou em seus arredores, mas que se tornam presente na mente do leitor, o qual estabelece relação 

entre o que vê e o que já viu, como tentativa de identificar, reconhecer ou mesmo aproximar-se da origem daquilo que se 
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apresenta. Com isso, surge uma terceira dimensão paradigmática da pintura: seu âmbito cultural. Uma vez que a ligação entre 

pintura e imagens ausentes, no segundo nível, é nutrida pelo contexto em que o sujeito vive e por seu acesso à cultura 

(SANTAELLA e NÖTH, 2015). 

A esfera da cultura, nas pinturas, está ligada também à natureza icônica-indicial da imagem, a qual aponta para a realidade, 

para a existência, de fato, de algo – assim, carregam informações sobre modos de vida, sobre características de uma determinada 

época (como, por exemplo, da indumentária própria de um local em um período histórico), sobre a cultura e o cotidiano, como uma 

forma de registro antes do fotográfico. Entretanto, mesmo ao fazerem isso, as pinturas não são limitadas a serviço de uma 

documentação, como precisamente coloca a autora Donis A. Dondis (2007, p.202): “[...] os pintores fizeram muito mais do que 

isso. Deram-nos insight, na exata medida de sua sensibilidade e talento”. 

 Quando vemos uma tela, então, nos deparamos com o resultado final do que já foi, no momento primeiro da concepção, 

uma ideia pré-visualizada pelo artista. A partir dessa imagem mental, ou a partir da observação da natureza, é comum que o pintor 

inicie seu trabalho com estudos e esboços, a fim de experimentar e planejar visualmente, agora em um plano concreto, a 

composição de sua imagem. Mesmo o artista que se volta à representação do mundo natural, pautado naquilo que é apreendido 

por seu olhar, a primeira imagem que compõe é em sua mente, pois o simples fato de que algo chama sua atenção implica que 

esse algo despertou em sua imaginação uma possibilidade cênica, imagética, ainda que fugaz como uma fagulha, ainda que em 

forma de potência, sua mente consegue captar desse algo, algo a mais. 

 Sobre o olhar do pintor, Santaella e Nöth nos mostram que:  

Em sua concepção teórica, os pintores nunca tiveram a “ótica natural” de um “olho inocente”. Ao contrário, como mostra 
a história da pintura, sua visão do mundo sempre foi determinada e medida por aquilo que Gombrich define como 
schemata – o modo estilístico e outros convencionais –, ou, como diriam os semioticistas, códigos da percepção e da 
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representação. A partir dessas premissas, Gombrich conclui que “a frase ‘a linguagem da arte’ é mais do que uma 
metáfora solta” (SANTAELLA e NÖTH, 2015, p.101). 

No fazer da pintura, o artista “dobra” a materialidade visual, a manipula e a coloca sob sua intenção plástica. Não importa quão 

rígido possa ser seu objeto de análise, sua abstração torna flexível e mutável até mesmo uma pedra monumental, isto, porque, o 

pintor cria do zero, do vazio branco do papel ou da tela. Para tanto, cria conforme uma estrutura, uma schemata, como apontado 

anteriormente; faz uso de “linha, forma, tom, cor, textura, escala e, por sugestão e implicação, o movimento e a dimensão” e, 

ainda, “pode acrescentar o que ali não está, e eliminar o que está [...], pode modificar as circunstâncias vigentes até o ponto de 

abstrair a informação de pormenores e atingir a mais pura terminologia visual do significado formal” (DONDIS, 2007, p.202-203). 

As técnicas empreendidas na composição formal de uma pintura, segundo intento artístico, determinam a produção de diferentes 

resultados, os quais se agrupam em valores, gostos e tendências estilísticas; os quais, por sua vez, constituem um sistema sígnico 

de léxico pictórico, com dimensões sintáticas e semânticas. 

A significação, aqui, produto da leitura imagética, surge a partir dessas estruturas construídas em codificação; de tal modo 

que podem se comportar tanto como discursos, quanto como intertextos. Sendo assim, a significação concretiza-se no 

desenvolvimento e organização que perpassa a verbalização, ainda que no âmbito do pensamento, mais especificamente, do 

pensamento, primeiro, sobre a pintura e, então, para além dela. Portanto: “Para Schefer, ‘a estrutura de uma pintura é definida por 

sua mobilidade. É o sistema que permanentemente modifica seu aparato de análise’ (1969: 158). A estrutura ‘não é o invariante, 

mas o diagrama de uma variabilidade’” (SANTAELLA e NÖTH, 2015, p.104). De maneira que a significação, compreendida como 

parte do sistema sígnico da pintura e de sua estrutura, formada no processo interpretativo da leitura imagética, e, 

consequentemente, da relação signo-homem, é ativa e em constante definição-redefinição, é a transformação de imagem em 

sentimento, em linguagem, em conhecimento. É, então, tão mutável quanto o próprio homem. 
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2.1.1. Cubismo 

A fim de compreender um panorama deste movimento artístico, tem-se como ponto de partida a pintura de Pablo Picasso e 

Georges Braque. Picasso começa a mudar o “temperamento” de seu estilo aproximadamente em 1905, sendo agora mais 

vigoroso: a grandiosa produção de As Senhoritas de Avignon em 1906-7 se tornou um marco para o início do Cubismo, isto, pois 

representa cinco nus e uma natureza-morta com distorções, angulações, desproporções, descontinuações e deformações do 

corpo figurativo clássico, estabelecendo relações com a arte primitiva e com as máscaras tipicamente da África (JANSON, H.W; 

JANSON, A.F., 1996). 

Considera-se que a obra de Picasso inaugura o movimento cubista, mas sabemos também que o pintor estudou com afinco 

os últimos trabalhos de Paul Cézanne, cujo esforço artístico de ir além da tradição da arte, desvencilhando-se dela, surge nos anos 

finais de sua vida: Cézanne pintou de acordo com as estruturas geométricas que percebia na natureza; assim, foi capaz de 

compreender, por meio das formas esféricas, cilíndricas e cônicas, a “existência de modelos ou padrões visuais que sustentam as 

aparências complexas e misteriosas da imagem” (RIZOLLI, 2005, p. 67). Uma vez que concebemos o Cubismo como um 

movimento de abstração geométrica da natureza, é preciso que reconheçamos o pioneirismo de Cézanne e sua fundamental 

influência exercida na tela As Senhoritas de Avignon – como o volume e o espaço que se tornam abstrato, e o caráter translúcido 

das formas de Cézanne que geram, em Picasso, as facetas – as quais chegam a nos remeter um vidro estilhaçado. 

Picasso, então, destruiu muito; mas ao longo desse processo, o que ele terá ganho? Após termos nos recuperado do 
choque inicial, começamos a ver que a destruição é bastante metódica; tudo – as figuras, assim como seu ambiente – 
está quebrado em facetas angulares, as quais, como se pode observar, não são uniformes, mas sombreadas de uma 
forma que lhes confere uma certa tridimensionalidade. (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996, p.366) 

À vista disso, Cubismo de Facetas e Cubismo Analítico são denominações dadas a esse momento inicial. Porém, as facetas 

não são mero despedaçamento da imagem, mas representam os distintos planos, ângulos e volumes de um objeto tridimensional; 
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são “achatamentos” em um plano bidimensional, de modo que no quadro as retas, as formas geométricas e os contrastes de cor 

se tornam características fundamentais. Além disso, as facetas têm a capacidade de captar frações do movimento e fundi-las em 

uma imagem fixa. Neste sentido, a pintura cubista se relaciona com o gesto quântico da fotografia, termo cunhado pelo filósofo 

Vilém Flusser (1985):  

O gesto fotográfico é série de saltos, o fotógrafo salta por cima das barreiras que separam as várias regiões do espaço-
tempo. É gesto quântico, procura saltitante. Toda vez que o fotógrafo esbarra contra barreiras, se detém, para depois 
decidir em que região do tempo e do espaço vai saltar a partir deste ponto (FLUSSER, 1985, p. 20) 

O cunho analítico empregado à denominação do movimento se dá pela atividade de desestruturar, decompor, fragmentar a 

imagem, para – ao examinar as partes, os elementos, os planos – reestruturar, recompor e unificar de uma maneira nova. A 

montagem, portanto, serve de método intelectual e é o estudo racional da forma, da figura e da composição, assim como de seus 

comportamentos e interações possíveis.  

O artista cubista propõe um novo modo de ver, a potencialidade de uma nova experiência de leitura da imagem, a qual se 

configura espontaneamente devido à mudança da estrutura espacial, à diluição da perspectiva, ao rompimento com os padrões 

pré-estabelecidos renascentistas, entre outras razões. Não é a ausência total de regras, uma anarquia pictórica, mas sim a 

capacidade de cada pintor reger com autonomia seu próprio sistema de ordenação de espaço, forma e cor. Isso resulta na 

libertação da atividade representativa, até então engessada nos moldes da reprodução da realidade; mas, agora, livre da 

aparência das coisas tal qual elas se apresentam. Assim, o que se entende por representação artística da realidade fora 

modificado: a linguagem se emancipa e a arte não mais é compreendida como imagem do mundo externo, conquista um mundo 

particular, com princípios estruturais e expressividade próprios, uma vez que redefine os limites da linguagem pictórica – tendo 

como estrutura básica os elementos espaciais, formais e cromáticos (RIZOLLI, 2005). 
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Frente à ebulição transformadora da abstração geométrica que se estabeleceu na primeira fase do Cubismo, surge em 

meados de 1910 um novo momento, levando adiante o caráter progressista do movimento: o Cubismo de Colagem ou Cubismo 

Sintético. Picasso e Braque eram próximos e desenvolvem seus trabalhos de maneiras semelhantes, de modo que um exerceu 

influência no outro e vice-versa. A obra Le Courrier (figura 6) é um exemplo disso; Braque a cria em 1913, empreendendo o uso da 

técnica de colagem – termo originário do francês, collage: pedaços de madeira, charuto e jornal são alguns dos materiais cortados 

e colados para comporem o desenho, sendo que apenas algumas linhas complementam a imagem. Com a nova técnica em cena, 

Picasso e Braque resignificam a superfície do quadro, entendendo-a como uma bandeja cujo conteúdo é “servido” ao leitor da 

imagem. E qual a melhor maneira de se utilizar uma bandeja senão colocando sobre ela objetos que os rodeiam (tanto os artistas, 

quanto os leitores)? (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996). 

Assim, os elementos da colagem são selecionados, recortados, ordenados e arranjados, podendo exercer tanto função 

figurativa – a de representar algo e se tornar elemento de uma imagem – quanto função denotativa – a de preservar sua identidade 

material e se apresentar como tal. Incluir em uma tela materiais de diversas naturezas pode amplificar a recepção sensorial 

(principalmente nas matrizes visão e tato) do leitor da imagem, adensando seu valor sinestésico. O conceito de “tela-bandeja” 

implica em um abandono, ainda mais abrupto que na fase inicial das facetas, da perspectiva clássica. O espaço do quadro não é 

mais construído por técnicas de ilusão, como o uso do modelado e da proporção de figuras, mas é formado por camadas de 

fragmentos de materiais. 

A descoberta da nova representação espacial na pintura logo tomou novas dimensões, para além do processo de colagem: 

Picasso e Braque, retornando às tintas, pintaram telas preservando os conceitos e características atrelados à colagem de 

materiais, como descrito a seguir:  
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O quadro Três Músicos de Picasso [Figura 7] apresenta esse “estilo de papel cortado” tão consistentemente que não 
conseguimos descobrir a partir da reprodução se é uma pintura ou uma colagem. De qualquer modo, é uma das 
grandes obras-primas do Cubismo de Colagem, monumental em tamanho e concepção (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 
1996, p.368). 

Com isso, podemos perceber o quão potente é o conceito de colagem, e o é de tal modo que é possível configurar um específico 

modus operandi que não atrela obrigatoriedade alguma referente ao uso de materiais, ferramentas e etc. Prova disso é a grande 

aderência e influência que o Cubismo apresentou, não apenas na pintura, mas também na escultura e arquitetura. 

Em seu quadro Mãe e Filho (1921-22), Picasso apropria-se da colagem como ideia para além do recortar-e-colar; a 

colagem, aqui, é o desígnio que se dá às formas de encaixarem-se meticulosamente no espaço delimitado pela moldura. E, 

posteriormente, em sua pintura Três Bailarinos de 1925, Picasso desenvolve a estruturação pautada em uma colagem conceitual: 

a imitação de sua aparência, a simulação do resultado visual que este método confere: “a tela até mesmo mostra imitações 

pintadas de materiais específicos – papéis de parede com desenhos, e amostras de vários tecidos recortadas com tesoura de 

picotar” (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996, p.369). Essa pintura expressa a liberdade sobre as amarras das convenções que 

Picasso conquista, ainda mais uma vez. A figura humana recebe o mesmo tratamento dos papiers collés de Braque em Le 

Courrier, as formas sofrem transformações nos contornos irregulares – ora retilíneos, ora curvilíneos – dos corpos e suas sombras; 

os elementos são cambiáveis, modificados pelo movimento captado em fragmentos que se fundem: seios podem ser olhos, parte 

de um rosto parece se descolar de outro, diferentes pontos de vista (perfil e frontal) se achatam e se mesclam; um instante e um 

movimento se cristalizam na imagem, “imersos numa cena de traduzibilidades: o universo do real, submetido à superioridade da 

linguagem, revela planos, perspectivas, cores, formas, ritmos, volumes, linhas – expressão e técnica geometrizantes” (RIZOLLI, 

2005, p. 69). 
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Figura 4. The nowhere land, Shaden (2011); Mulher com um livro, Picasso (1909). 
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Figura 5. Beneath the willow, Shaden (2013); Cabeça de uma mulher, Braque (1909). 
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Figura 6. Patchwork child, Shaden (2011); Le Courrier, Braque (1913). 
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Figura 7.  The grand finale, Shaden (2014); Três músicos, Picasso (1921). 
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Para estabelecermos os diálogos, consideramos os eixos sintáticos e semânticos, como já indicados anteriormente. Na 

Figura 4, ambas as formas humanas são construídas com fragmentos; o que vemos são partes de um corpo que transitam entre o 

conexo-desconexo: alguns elementos, como os braços, as cabeças, os troncos, parecem desprender-se uns dos outros, mas não 

o fazem; estão ligados, embora desfiem a representação figurativa ancorada na verossimilhança. O fragmento se tornou um 

recurso para representar movimento – a fotografia nos passa a sensação de um movimento circular, tentacular, orgânico, já a 

pintura aparenta movimentos breves, onde há pouco deslocamento (o qual pode se referir tanto ao retratado como ao artista que 

está pintanto). Em técnica também são próximas, ambas respondem a uma limitação da imagem fixa: como capturar em apenas 

uma imagem o mover-se pelo espaço e tempo? O geométrico tem forte presença nas duas imagens, as dobras dos braços e 

pernas, os troncos marcados por uma diagonal (tanto na fotografia como na pintura), a predominância triangular das figuras – na 

fotografia, um grande triângulo é composto por outros menores, que são os três corpos; na pintura, formas triangulares estão em 

toda parte: nas pernas dobradas, no abdômen, no rosto, no cenário ao fundo e na sombra produzida pelo corpo. 

A relação estrutural presente na Figura 5 é de semelhança: ambas as imagens são retratos femininos, em que as duas 

apresentam seus olhos fechados – de modos diferentes, eles são tomados pelo fundo; em uma análise carregada pela percepção 

subjetiva, podemos dizer que este aspecto da imagem passa a sensação de que os olhos das mulheres retratadas sejam uma 

espécie de “furos” que nos permitem enxergar através deles; são, assim, espaços em que o olho da figura perde sua função de ver 

ao passo que dá ao leitor a capacidade de ver através –, e ainda outra característica sintática forte entre as duas imagens é a 

relação dos braços cruzados, na fotografia de Shaden, e o que parece ser o nó do lenço que cobre a cabeça, na pintura de Braque 

– esses dois elementos são pares em termos de componentes estruturais, pois representam um cruzamento que reforça a 

centralidade do assunto, até mesmo se comporta como “setas” que apontam e dirigem nosso olhar para o rosto da figura. 
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Nas Figuras 6 e 7, a correlação do recortar-e-colar é característica predominante – na Figura 6 a montagem é apresentada 

com forte semelhança sintática, a qual pode ser apreendida pela percepção visual, e na Figura 7 a aproximação é no campo 

semântico, em que o sentido é concretizado pela atividade mental. Porém, voltando-nos a Figura 6 outros aspectos corroboram 

para o diálogo entre as duas imagens, dentre eles: o uso das cores amarelado-bege e azulado-branco é disposto inversamente 

proporcional; a organização das formas dentro do losango, na tela de Braque a forma geométrica é apresentada por traços finos 

feitos com grafite, na fotografia de Shaden, o losango é formado pela mente, ao conectar os pontos da extremidade da figura 

humana (da mão podemos traçar uma linha imaginária até os pés, o qual se liga à outra mão, que se estende linearmente até a 

cabeça, fechando a figura ao retornarmos ao ponto inicial, a mão). Na Figura 7, a relação de sintaxe é secundária, como já dito, 

porém ela acontece. Podemos destacar a presença do vermelho e preto – na fotografia de Shaden o uso da cor é mais 

concentrado, conciso; já na pintura de Picasso, o vermelho se desdobra em cores adjacentes, como o laranja e o marrom. 

Como já vimos, a montagem visual é um processo de seleção e combinação entre elementos distintos, os quais são 

arranjados de modo que evidencia o caráter de colagem, ao invés de tentar escondê-lo. Trazendo, assim, para a imagem 

características próprias da montagem cubista, tais como: o ritmo, ditado pela repetição de uma forma fracionada (Figura 4); a 

relação de interferência entre figura e fundo, redefinindo os limites de planos, e consequentemente, alterando a própria noção de 

perspectiva, distanciando-se do modelo de ilusão tridimensional renascentista (Figura 5); os papier colés, que trazem texturas e 

informações gráficas próprias de materiais, os quais não são convencionais ao contexto da arte tradicional, e também emprega os 

recortes em camadas, da mesma maneira que Shaden opera por meio do software de edição de imagens, o Photoshop, dispondo 

virtualmente os fragmentos fotográficos na construção imagética no que também é denominado de camadas (Figura 6); e a junção 

entre grafismos, padronagens, texturas e elementos distantes, estranhos, que não se combinariam se não fosse pela força criativa 

do artista (Figura 7). 
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2.1.2. Dadaísmo 

O Dadaísmo é um importante movimento que interliga o pensamento e fazer moderno ao contemporâneo. Para o filósofo 

Giorgio Agamben (2009) 

[...] contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. 
Todos os tempos são, para quem dele experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, 
aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. [...] 
perceber esse escuro [...] implica uma atividade e uma habilidade particular que, no nosso caso, equivalem a neutralizar 
as luzes que provêm da época para descobrir as suas trevas [...] (AGAMBEN, 2009, p. 63). 

Assim, trata de sermos capazes de compreender além do óbvio, além daquilo que está às claras. Trata-se, então, de voltarmo-nos 

ao “escuro” a fim de entender concepções do tempo atual, para reconhecer essa escuridão como algo que nos diz respeito e que 

nos forma. Isso porque a escuridão do contemporâneo é carregada pelo tempo, moldada por esse e reconfigurada pelos seus 

modos particulares. Desde sua origem, os contornos do tempo se alteram e, contudo, perduram pelos anos, acabando por 

penetrar aquilo que nos rodeia. 

O termo Dada ou Dadaísmo foi encontrado, porventura, em um dicionário francês, que significa “cavalinho de pau”. No 

estudo das artes coexistem as possibilidades de que: por mais que seja capaz de remeter o termo a algo, ele não foi concebido 

para tal; e de que é uma palavra do universo infantil que leva a diversas possibilidades, sendo assim, coerente com o movimento. 

Em Zurique, no ano de 1916, um grupo de artistas plásticos, poetas e escritores forjam a cena Dada. Dentre eles encontrava-se o 

poeta Tristan Tzara, o qual define esse momento como o início de um desprezo e não de uma arte. Entretanto, o intuito dadaísta 

de estabelecer uma antiarte acaba por se tornar parte do grande espectro da arte, a qual abarca a possibilidade da antiarte de tal 

forma que o movimento tornou-se uma das vanguardas artísticas mais importantes, e ainda, estende-se às outras correntes: 
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dadaístas como Marcel Duchamp (Figura 8) e Francis Picabia (Figuras 11 e 12) exercem grande influência na arte surrealista, por 

exemplo (ALEXANDRIAN, 1973).  

 O pintor francês Marcel Duchamp destacou-se anteriormente no Cubismo Facetado, estimulado pelo estilo de Cézanne e 

aproximando-se da abstração do Futurismo (1909) – movimento artístico que rompe brutalmente com os valores da arte já 

estabelecida (próprias do Impressionismo, Naturalismo, etc.), empregando, então, ideais pertencentes ao futuro: como o tempo da 

máquina, das mudanças e inovações sociais: o tempo veloz; dentre outras questões. Duchamp continua a buscar meios 

abstratizantes em seu fazer artístico, e é em 1912 com sua tela A Noiva (figura abaixo) que faz uma declaração extrema. 

 

Figura 8. A Noiva, Duchamp (1912). 
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Em A Noiva, ainda procuramos em vão por alguma semelhança com a forma humana; o que vemos é um mecanismo – 
em parte motor, em parte alambique; [...] é maravilhosamente montado para não ter absolutamente nenhuma função. 
Seu título desconcerta-nos (Duchamp enfatizou sua importância rotulando-o exatamente na tela). Será que ele 
pretendia satirizar a visão científica do homem, “analisando” a noiva até que ela fosse reduzida a uma complicada peça 
de encanamento? Se assim for, o quadro pode ser o equivalente negativo dessa glorificação da máquina tão 
veementemente proclamada pelos futuristas (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996, p. 380). 

Deste modo, Duchmap afasta-se não apenas do Futurismo, ou mesmo do Cubismo, mas o faz tanto quanto os dadaístas, 

distanciando-se de toda e qualquer representação, pretensão, pensamento; assim, o movimento Dada se constitui 

paradoxalmente: o intuito da criação de uma obra era precisamente a ausência de intuito, sendo essa uma forte característica do 

mundo contemporâneo. O contexto histórico da Primeira Guerra Mundial assume papel fundamental para entendermos essa 

tendência de explicitar a perda de significado dos valores estéticos e morais até então estabelecidos. Duchamp o faz em seus 

ready-mades, no qual utiliza objetos como porta-garrafas, mictório, cabides, pás para neve, entre outros, os quais são associados 

a um título provocativo e a assinatura do artista, exibindo-os como obra de arte. 

A única lei respeitada pelos dadaístas era a do acaso; e a única realidade, a de sua própria imaginação. Essa é a 
mensagem dos ready-mades de Duchamp, que o artista criou simplesmente deslocando seu contexto do utilitário para 
o estético. Certamente, trata-se de demonstrações extremas de um princípio. Mas o próprio princípio – segundo o qual 
a criação artística não depende da habilidade manual – é uma importante descoberta (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 

1996, p.381). 

 O Dadaísmo, então, recorre a diferentes meios artísticos para se manifestar contra a arte e se aliar ao espírito criativo dos 

pintores: afasta-se da pintura a óleo e das exigências estéticas de reprodução verossimilhante; estimula múltiplas experimentações 

técnicas, como o ready-made e a colagem. Como a própria concepção Dada, a estética que resulta desse empreendimento é da 

natureza do choque entre opostos: “cores não harmônicas; materiais, objetos e imagens prontas; palavras e fragmentos de frases; 

imagens de máquina. O homem desarticulado, com seus instrumentos mecânicos, age em combinatórias intermináveis” (RIZOLLI, 
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p. 121). Assim, o Dadaísmo propicia o encontro improvável, e até mesmo estranho, de elementos visuais e verbais, dentre as 

diferentes formas de arte – pintura, escultura, teatro, música, literatura. Redefinindo e amplificando, então, os limites da arte no que 

se refere às inovações em sua composição material e formal, e, ainda, à sua constituição ideológica – incoerente na plasticidade, 

equilibrada no conceitual (RIZOLLI, 2005). 

 A colagem do artista Kurt Schwitters destaca-se como elemento fundamental à nova estética e conceito que elabora sob o 

nome de Merz, podendo ser compreendido, de certa forma, como desdobramento do Dadaísmo; porém, com importante mudança 

na intencionalidade artística. Merz é um termo sem significado, também concebido ao acaso, através de uma colagem de 

Schwitters composta pelo fragmento da palavra Kommerzbank, retirada de um anúncio alemão do Banco do Comércio. O princípio 

de colagem no fazer artístico de Schwitters em Merz revela-se em múltiplos campos das artes e aproxima-se da collage surrealista 

de Max Ernst, por meio da busca por novas possibilidades de leitura e interpretação do mundo. Entretanto, carrega concepções 

estéticas, sociais e políticas que não eram compatíveis nem com o Dadaísmo, nem com qualquer outro movimento. As colagens 

de Schwitters, construídas com recortes e fragmentos do cotidiano, assemelha-se, em parte, aos ready-mades de Duchamp: 

ambas as técnicas são de ruptura com os métodos artísticos tradicionais; as duas selecionam, deslocam, ordenam e arranjam 

objetos (ou parte deles) para compor uma obra. As duas técnicas diferenciam-se na maneira com que o artista trabalha os 

elementos, no ready-made o objeto era encontrado “pronto” – a manipulação do artista acontecia na dimensão mental e conceitual, 

sendo o artista capaz de atribuir a objetos sem valor artístico a condição de obra de arte; enquanto que na colagem Merz a 

manipulação da dimensão material é essencial, mesmo que submetida à expressão de ideias e pensamentos. Schwitters não se 

prende a determinado tipo de material, emprega a forma como elemento central em suas colagens, tanto que a materialidade 

surge apenas como resposta a uma exigência da obra. Outros dadaístas também se destacam por explorar a colagem e a 
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assemblage, dentre eles Raoul Hausmann, com a montagem fotográfica, e Robert Rauschenberg, pioneiro da Pop Art (MACCHI, 

2004). 

 A quebra com a organização formal lógica, racional, calculada, programada e convencional no Dadaísmo atribui à arte 

forças criativas inovadoras, tal qual o gratuito, o nonsense, o automático, o espontâneo, e etc. Porém,  

[...] a abstração faz parte da criação de qualquer obra de arte, quer o artista saiba disso, quer não. Entretanto o 
processo não era consciente e controlado até o Renascimento, quando os artistas analisaram pela primeira vez as 
formas da natureza em termos de entidades matemáticas. (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996, p.365) 

É, então, justamente a esse controle matemático que o Dada se opõe, e para tanto, a montagem serve como meio de expressar a 

inquietação da relação até então estabelecida entre arte e realidade, ou ainda, entre artista, arte e realidade. As maneiras 

dadaístas que se inscrevem nas possibilidades de montagem materializam híbridos de inconsciente-consciente, de forma que a 

composição visual passa pela consciência compositiva, ainda que randômica. Ou seja, a própria determinação que antecede a 

ação criativa, mesmo que de uma antiarte, já insere o caráter consciente: o de fazer uma antiarte, seja ela como for. 
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Figura 9. The thoughts that trap us, Shaden (2016); Roda de bicicleta, Duchamp (1913). 
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Figura 10. Brittle, Shaden (2016); Buquê de olhos, Hannah Hoch (1930). 
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 Figura 11. Journeying, Shaden (2017); Dame!, Picabia (1920). 
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Figura 12. Imagination machine, Shaden (2015); Sem título, Picabia (1917). 
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Na Figura 9 as imagens são estruturadas a partir de uma linha (invisível) que divide a composição ao meio, separando-as 

em duas partes: a de cima e a de baixo. Em ambas, a área inferior representa pernas – na fotografia de Shaden, são pernas de 

uma mulher; na obra de Duchamp, são pernas de um banco de madeira. Já a área superior das duas imagens fazem referências a 

elementos de ferro, são objetos produzidos pela atividade humana e voltados para o uso cotidiano. Mas essa divisão sintática na 

imagem não impede que as duas partes interajam entre si: na fotografia, o ferro da área superior dialoga com o fundo formado por 

três paredes e um assoalho, por parecerem enferrujados; na escultura, a peça de suporte da roda fincada na madeira do banco faz 

com que o aspecto da estrutura geométrica conecta as áreas superior e inferior, de certa forma, uma infiltra-se na outra. As linhas 

verticais compostas pelas chaves na fotografia contrastam, na escultura, com as linhas dispostas circularmente pelo raio da roda e, 

ainda, as linhas que compõe o cenário cúbico da imagem assemelham-se às linhas estruturais do banco de madeira, ambos 

inseridos na ordem da tridimensionalidade. Nosso olhar é atraído pelo ponto formado pelo umbigo, em um, e pelos parafusos que 

estão no centro da roda, no outro; de modo que ambos possuem função sintática similar. 

A construção imagética das duas imagens que formam a Figura 10 é muito próxima, essa é uma constatação que pode ser 

rapidamente feita ao observarmos as imagens lado-a-lado. Isso, pois, há um grande número de relações que estão na superfície – 

essas são de assimilação quase que instantânea, responsáveis pela constituição da sintaxe visual. Dentre elas, destacamos: a 

paleta de cores amareladas/alaranjadas; a disposição circular dos fragmentos (nas fotografias, as folhas e na colagem, os olhos); o 

corpo, na fotografia, composto de sombras fortes que marcam retas (a mais forte é da coluna, por exemplo) e curvas (as quais 

acentuam o aspecto sinuoso do feminino), aproximando-se da base do buquê, mesmo em menor escala na relação entre os 

elementos em cena, e ainda que mais abstrato, este é também formado por elementos retilíneos e curvilíneos. 

O mesmo acontece nas proposições dialógicas das Figuras 11 e 12, em que a abstração de Picabia fortalece a aproximação 

sintática com as duas fotografias de Shaden, sendo central a dimensão da forma, que abarca o inteto da antiarte Dada. Na Figura 
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11, a construção das imagens é muito semelhante: ambas trazem um grande espiral (ainda que na foto os círculos não se 

conectem físicamente, mas estão ligados, de certa maneira, por pertencerem a uma mesma unidade flutuante), e em meio a essa 

estrutura, reside um corpo de informação – na foto, um corpo humano propriamente dito; e na ilustração, um corpo verbal, a frase 

em francês “rafistoler son lit”, que podemos traduzir como “ajeite sua cama”. Além disso, no desenho o artista somente usou a cor 

preta sobre suporte branco; a fotografia é colorida, mas as cores do vestido, dos círculos e do céu nublado, permitem que façamos 

uma aproximação cromática. Há também um ruído similar entre as duas imagens: na fotografia, devido à textura utilizada pela 

artista, na ilustração, pode ser pelo papel, pela aplicação da tinta ou por limitação da qualidade de reprodução da imagem. 

Na Figura 12 prevalece a relação entre formas, até mesmo mais do que na proposição anterior, pois, aqui, a construção da 

ilustração de Picabia é inteiramente visual, com excessão de sua pequena assinatura e a data. Assim, a presença de elementos 

circulares se faz recorrente, e a disposição visual que ambos os artistas escolheram, conectando essas formas por meio de fios, 

passam a sensação de que são objetos em movimento, em busca de um equilíbrio, como um móbile (que nos traz à mente as 

esculturas do artista norte-americano Alexander Calder). Curioso destacar que este conjunto de imagens em diálogos apresenta 

forte recorrência de elementos com variância espacial, e uma espécie de reverberação da forma. 

Alguns dos aspectos procedimentais da montagem visual que se destacam aqui são: a organização como processo de 

ressignificação de objetos por meio da interrelação com outros elementos (Figura 9); o recortar-e-colar que cria uma cena 

inteiramente inédita, ao manipular elementos da realidade de acordo, não com as leis representativas do real e fatual, mas 

segundo os parâmetros ditados pelo imaginário do artista (Figura 10); a seleção e a combinação de elementos, próximas à 

linguagem escrita, principalmente no contexto dadaísta, em que as palavras ganham autonomia e liberdade pautada no acaso e, 

não necessariamente, em regras gramaticais ou em uma obrigatoriedade de construção eloquente a fim garantir o entendimento 

da mensagem (Figura 11); e o comportamento e interação entre os aspectos sintáticos do signo e da significação (Figura 12). 
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2.1.3. Surrealismo 

O movimento artístico surrealista situa-se na primeira metade do século XX, entre as duas Guerras Mundiais. Faz parte das 

vanguardas que forjam o modernismo e seu início é marcado pelo poeta André Breton, autor do primeiro Manifesto Surrealista em 

1924 – o qual indica a origem do nome surrealismo como a busca por uma realidade absoluta, que une sonho e realidade, 

resultando em uma sobre-realidade (em francês “surrealité”). Assim, o Manifesto aponta as tendências do movimento às 

possibilidades do imaginário, do onírico, e do delírio; não pretende, entretanto, negar a realidade tal qual se apresenta, mas busca 

legitimar outras formas de compreender o real. Além disso, os surrealistas adotam o automatismo psíquico – compreendendo-o 

como o verdadeiro desenvolvimento e manifestação do pensamento, livre das amarras da razão, da estética e da moral. O cunho 

inconsciente, humorístico e ilógico da arte surrealista é uma forma estratégica de oposição à existência do homem submetida ao 

utilitário, ao racional; é também a subversão de valores como o “comportamento recatado”, o “bom gosto” e a “consciência 

cotidiana”. É evidente a fundamental influência que as teorias psicanalíticas de Sigmund Freud exercem nos surrealistas, 

principalmente no que se refere ao campo do inconsciente e dos sonhos. E, ainda, como discorrem os historiadores Horst W. 

Janson e Anthony F. Janson (1996): 

A psicanálise ensinou-nos que, nesse aspecto, não somos tão diferentes dos outros quanto gostamos de pensar. 
Nossas mentes têm as mesma características básicas, e o mesmo é válido acerca de nossa imaginação e memória. 
Elas pertencem à parte inconsciente da mente onde as experiências são armazenadas, quer queiramos lembrá-las, 
quer não. [...] Entretanto, a mente inconsciente em geral não reproduz nossas experiências da forma como realmente 
aconteceram. Muitas vezes elas penetram a parte consciente da mente como “imagens oníricas” – dessa maneira, 
parecem menos vívidas, e podemos conviver mais facilmente com nossas lembranças (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 
1996, p. 376). 

Porém, o propósito aqui não é o da cura, como em sua origem psicanalítica, mas sim, a libertação da expressão criativa. A 

consequência dessa busca é a abundante originalidade e autenticidade que marca o período artístico, uma vez que a motivação 
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por trás da criação é o contato com questões cujo cerne se dá na profundidade e complexidade do sujeito, o qual é acessado por 

meio de significações, dadas em uma determinada obra, àquilo que se manifesta como produto do inconsciente. 

Diversos métodos foram empreendidos pelos artistas surrealistas a fim de experimentarem os efeitos do acaso. Por 

exemplo, a escrita automática, processo em que se escreve aleatoriamente, livre de planejamento, mas com o objetivo de lançar 

sobre a obra fragmentos de impulsos criativos (principalmente quando escritos em coletivo), de modo que o texto é construído a 

partir de uma cadeia de pensamentos ilógica. Uma amostra disso é o filme Um Cão Andaluz [Un chien andalou], produzido por 

Luis Buñuel e Slavador Dalí em 1929 (Figura 16), trazendo partes de um sonho de Dalí combinadas a outras, sonhadas por 

Buñuel; assim, o filme não se restringe à inteligibilidade, mas é pautado no discurso do inconsciente como leitura de possibilidades 

distintas de realidade. O frottage, técnica utilizada pelo pintor Max Ernst (1891-1976), se refere ao elemento gráfico obtido através 

da fricção (do grafite, carvão, ou outro material) em uma superfície colocada sobre outra, como o decalque. Em sua tela de 1941, 

Totem e Tabu, Ernst articula dois métodos, frottage e colagem, para compor as texturas e as formas. Assim, o pintor tem como 

temática, em um numeroso conjunto de obras, as imagens que se revelam em suas formas indefinidas. A colagem reaparece no 

Surrealismo, sob nova abordagem e interpretação (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996). 

 Se no Cubismo os papiers collés eram como uma bandeja que expõe elementos da vida cotidiana, e no Dadaísmo a 

colagem era uma forma de expressão livre de qualquer regra, no Surrealismo, é um artifício de questionamento da ideia pré-

estabelecida de realidade, transformando aquilo que é suposto como real em apenas uma outra possibilidade de real. As 

experimentações plásticas de Max Ernst com colagem iniciaram combinando recortes de ilustrações presentes nos catálogos, 

como seu quadro Oedipus Rex de 1921, que traz diferentes proporções e perspectivas entre os elementos – uma mão gigantesca 

atravessa uma janela, e sua dimensão nos leva automaticamente à comparação do pequeno arco e flecha, que poderia ser do 

tamanho de um alfinete, esses e outros aspectos trazem ao leitor da imagem uma sensação de estranhamento, pois a realidade 
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que se apresenta pauta-se naquilo que temos familiaridade, por exemplo, a perspectiva renascentista, porém de uma forma 

adulterada, bizarra. O próprio Ernst define a colagem como “alquimia da imagem visual” (ALEXANDRIAN, 1973, p. 65), ou seja, 

uma mistura potente de transformação. 

Levando o método de colagem adiante, Ernst inclui em suas telas objetos retirados do cenário de sua vida cotidiana, não 

são fragmentos de objetos como o invólucro de charuto no quadro cubista de Braque, mas são os objetos que não perdem seu 

sentido original, como em Duas crianças ameaçadas por um rouxinol, de 1924, em que um interruptor e um pequeno portão de 

madeira foram agregados à pintura, reunidos em um contexto distante daquele de onde foram extraídos. Este processo 

assemelha-se à assemblage, em que objetos distintos são justapostos, mas preservando suas identidades, de tal modo que 

podem ser reconhecidos individualmente, mesmo que sejam, agora, parte de um conjunto de elementos. Porém, vale ressaltar que 

a assemblage difere da proposta surrealista, cuja livre associação é um meio de contato com o inconsciente. A respeito desse 

acesso ao inconsciente, uma das mais importantes finalidades dos artistas desse movimento, não acontece exatamente como se 

esperava:  

A ideia de que um sonho pode ser diretamente transposto da mente inconsciente para a tela, ignorando a percepção 
consciente do artista, não funcionou na prática; certo grau de controle era simplesmente inevitável. Observamos isso 
em A Persistência da Memória de Salvador Dalí, o mais notório dos surrealistas, que usa o meticuloso verismo de De 
Chirico para expressar um sonho “paranoide”, no qual o tempo, as formas e o espaço foram distorcidos de forma 
assustadoramente real (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996, p. 381). 

 O pintor espanhol Salvador Dalí se tornou um ícone do Surrealismo, sendo A Persistência da Memória de 1931, com seus 

relógios derretidos, uma tela referência do movimento. O artista ficou conhecido também por suas atitudes, as quais, como seu 

trabalho, são grandiosas em excentricidade e extravagância. Dalí atua influentemente em diferentes formas de arte: pintura, 

escultura, cinema, fotografia, entre outras. No campo da fotografia trabalhou junto a renomados fotógrafos, dentre eles: Man Ray, 
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Brassaï, Cecil Beaton, e Philippe Halsman. Das fotografias em que colabora, as duas mais marcantes são ambas com Halsman, 

Dalí Atomicus (1948) e Voluptate Mors (1951). As cenas elaboradas são inspiradas pela complexidade e riqueza das pinturas de 

Dalí; assim, em Dalí Atomicus todos elementos estão flutuando – cadeira, pinturas do artista, cavalete, gatos, água e o próprio 

Dalí. Para tanto, foram feitas vinte e seis fotografias, as quais foram combinadas, e, portanto, montadas, para que Halsman 

construísse sua composição final. A fotografia foi publicada na revista norte-americana LIFE, e a maneira com que o fotógrafo 

conduziu seu retrato, dialogando com o retratado, redefine a categoria fotográfica1. 

René Magritte foi outro pintor surrealista marcante, seu quadro La Voix des Airs (1932) de uma cena campestre com três 

grandiosas esferas em suspensão, junto a outras telas suas, contribui para a configuração de uma estética característica do 

movimento. O poeta surrealista Pierre Reverdy concebe a origem da imagem poética na atividade que visa unir duas realidades 

isoladas, com isso, a linguagem surrealista altera as significações, tirando-as de seus contextos convencionais, justapondo-as, 

recriando-as. Em La Voix des Airs de Magritte fica clara a ideia de Reverdy, as três esferas não pertencem à cena em que se 

inserem, não quando a natureza representada é entendida como única realidade verdadeira. Dessa forma, Magritte deturpa a 

noção pré-estabelecida de realidade, causando estranhamento naquele que lê a imagem. Mais adiante, em 1959, Magritte pinta 

Castelo nos Pirineus, em que uma rocha colossal flutua no ar, sobre o mar; essa tela apresenta uma forte relação visual e 

conceitual com a criada em 1932, pois ambas aproximarem estas duas realidades particulares. Essas e outras experimentações 

do movimento artístico não visavam meramente atingir determinado resultado estético, mas sim pretendiam subverter aquilo que é 

imposto, aquilo que se refere ao mundo exterior, dando vazão e estímulo aos mundos interiores de cada um (JANSON, H.W; 

JANSON, A.F., 1996). 

                                                           
1
 TIME, 2017. Disponível em: http://100photos.time.com/photos/philippe-halsman-dali-atomicus 



59 
 

  

Figura 13. The silence, Shaden (2016); Os amantes, Magritte (1928). 
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Figura 14. Blue sky days, Shaden (2015). Black magic. Magritte (1945). 



61 
 

  

Figura 15.  The manor of imaginary realism, Shaden (2013). A tentação de Santo Antônio [pormenor], Dalí (1946). 
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Figura 16. Holding on, Shaden (2017). Um Cão Andaluz, Buñuel e Dalí (1929). 
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A aproximação entre as duas imagens que compõe a Figura 13 é majoritariamente sintática, de maneira que o aspecto 

formal e, mais especificamente, a construção visual das personagens são muito semelhantes. Em ambas, se trata de uma cena 

composta por duas figuras, as quais retratam, de certo modo, “opostos” (em nível da sintaxe e não necessariamente no 

semântico): na pintura, homem vs. (aparentemente) mulher, e na fotografia, a figura de preto vs. a figura de branco. Nas duas 

imagens, os corpos são cobertos com tecido, de volume e caimento parecidos, e em ambas, formando um contorno do rosto em 

perfil. Os personagens são todos anônimos, o que pode ser um recurso conotativo para se referir à humanidade, de modo geral. 

São retratos de um encontro entre corpos: na pintura, em um beijo, na fotografia, uma personagem é justaposta à outra. Mas, na 

esfera semântica as duas imagens podem afastar-se, dependendo da leitura que o observador fizer – isso, pois, na tela de 

Magritte claramente identificamos alguns aspectos da representação (ainda que seja uma versão um pouco estranha da 

realidade), enquanto que na fotografia de Shaden há menos elementos identificáveis, ou seja, menos “pistas” explicativas sobre o 

que a cena se trata, dando uma margem maior a múltiplas interpretações. 

Na dupla da Figura 14, o azul do céu é transferido à mulher. Esse é o ponto de partida para a leitura por ser o núcleo das 

duas narrativas visuais, porém, isso não quer dizer que as images significam a mesma coisa, ou mesmo que representam a 

mesma coisa. Essa afirmação implica, apenas, em uma mesma escolha argumentativa, porém, com tratamentos imagéticos 

distintos. Na pintura, a figura está nua e em repouso, passando-nos a sensação de serenidade; na fotografia, a figura também 

parece estática, e mesmo sendo uma compoisção mais dramática, possui certa tranquilidade. As relações sintáticas são muitas: os 

corpos marcados por uma diagonal; o azul na parte superior do corpo; o semblante no rosto das mulheres, com os olhos fechados; 

o fundo formado por um céu azul com nuvens brancas (ainda que não totalmente branca na fotografia); o vestido da primeira 

imagem associa-se ao tecido da segunda; assim como a posição do pincel, na fotografia, corresponde (em termos de informação 

gráfica) a púbis da mulher nua, na pintura. 
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A dupla de imagens da Figura 15 apresenta aspectos sintáticos que se relacionam, como a verticalidade dos elementos, 

longilíneos, cuja disposição repetitiva dita um ritmo ao olhar; o semelhante tratamento de iluminação extrapola a representação 

convencional, contribuindo para a construção de uma atmosfera onírica; a modificação na escala das coisas também gera um 

estranhamente que nos remete a um sonho; a marcante presença de um cavalo branco, mesmo que na tela de Dalí elefantes 

também tenham sido pintados, o cavalo destaca-se na cena e se torna elemento central; e o movimento do cavalo pintado 

relaciona-se com o movimento da mulher fotografada, e essa, por sua vez, aproxima-se da pose da mulher, na pintura, colocada 

em cima do elefante; e a combinação de elementos e formas inusitados, tornando a cena bizarra – por exemplo, na fotografia, 

onde uma mulher, em um cavalo, está cercada por tulipas gigantes, no que parece ser um quarto, com um piso de madeira e uma 

parede com papel florido desgastado. 

Na Figura 16 o diálogo que estabelecemos é entre uma fotografia de Shaden e um frame do filme de Buñuel e Dalí, o qual é 

tão conhecido que se tornou uma imagem estática referência do filme. Na fotografia, uma corda que está enrolada nos olhos de 

uma mulher é puxada por uma mão “de fora” do quadro, intensificando o temperamento assustador do ambiente, no frame do filme 

uma mão também estranha se aproxima do olho da personagem com uma navalha, sendo a sensação de aflição um elemento-

chave em ambas as imagens, principalmente por se tratar de algo tão vulnerável como os olhos. Quanto à semântica dessas 

imagens, podemos interpretar que os artistas, aqui, falam de algo mais profundo acerca do olhar, para além da questão física, a 

simbólica – como a difundida noção de que “os olhos são o espelho da alma”, ou seja, capazes de revelar a essência do ser; 

assim, podemos entender que os artistas tratam de uma intensa perturbação, própria da obscuridade do complexo psicológico 

humano. 

Ao conectar essas imagens, podemos percber algumas particularidades nas manifestações procedimentais de uma 

montagem visual, por exemplo: a seleção dos elementos colocados em cena voltadas a uma construção imagética motivada a 
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causar certa estranheza no observador, isso ocorre, pois são utilizados argumentos dotados de alguma familiaridade, mas é 

justamente a junção atípica desses elementos que muda sua função e pode trazer à tona uma sensação de que estamos 

presenciando algo bizarro (Figura 13); uma montagem que se dá em âmbito conceitual, é o recortar-e-colar mental que compõe a 

imagem da imaginação para o papel, para a tela, para a fotografia, para o software de edição de imagens e etc. (Figura 14); uma 

montagem que altera a característica de algo – ao combinar tulipas com uma mulher em um cavalo dessa maneira, modifica-se a 

noção de escala do que é retratado (pois temos como base nosso conhecimento das coisas inseridas na realidade): ou as flores 

são enormes ou a mulher e o cavalo são minúsculos (Figura 15); a montagem da imagem fixa em relação à cinematográfica, não 

sobre a definição de montagem que se atrela à sequencialidade das imagens inserida em uma linha temporal, mas sobre ambas 

(fotográfica e cinematográfica) referirem-se à capacidade ilusória, e até mesmo mágica, das imagens, por meio de truques óticos, 

de enquadramentos e planos, entre outros (Figura 16). 

Pontuemos, então, que a montagem que se dá em dimensão intelectual, como no movimento cubista, serve de método 

analítico e estudo racional da forma, da figura e da composição; ou de modo não tão racional, mas ainda intelectual, como no 

dadaísmo e surrealismo, incorporam em seus discursos epistemológicos o acaso e o inconsciente como vetores de significação. 
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2.2. Fotografia 

A fotografia é uma imagem produzida pelo manuseio de um aparato técnico, a câmera fotográfica, a qual resulta da 

aplicação de conceitos da física, matemática, química, entre outros. De acordo com o filósofo Vilém Flusser (1985), o fato de o 

aparelho fotográfico derivar de textos científicos implica em uma  

[...] posição histórica e ontológica diferente das imagens tradicionais. [...] Historicamente, as imagens tradicionais são 
pré-históricas; as imagens técnicas são pós-históricas. Ontologicamente, as imagens tradicionais imaginam o mundo; 
as imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que imaginam o mundo (FLUSSER, 1985, p.10). 

Assim, a fotografia revoluciona as artes visuais e se torna um divisor na história da representação imagética. A câmera escura, 

origem do aparelho fotográfico, é caracterizada pela capacidade de projetar imagens através dos raios luminosos que atravessam 

um orifício. No Renascimento, passa a ser um instrumento da pintura quando, ainda sem saber como fixar as imagens que se 

formavam, os artistas desenhavam ou pintavam diretamente em cima dessas projeções. Porém, o desenvolvimento tecnológico da 

fotografia até a contemporaneidade já ultrapassou diversas barreiras técnicas: questões acerca da impressão, conservação, 

reprodução e exposição – a qual, com o advento da internet, pode alcançar milhões de visualizações e em múltiplas partes do 

mundo (DONDIS, 2007). 

A crescente presença da fotografia passa a redefinir, também, a posição do artista na esfera social e os seus modos de 

interação: desde o processo de aprendizagem técnica – agora consideravelmente mais rápido e, gradualmente, mais acessível –, 

até habilidades de expressão e composição artística, desafiando as noções pré-estabelecidas de obra de arte como única e 

irreproduzível. O simbólico, entretanto, deve ser tão evidente na fotografia quanto na pintura. O gestual do pintor é aquilo que 

pertence à sua técnica, qualificando-a como produto de um ato humano. Assim, o gesto é capaz de posicionar o pintor entre a obra 

que cria e seu significado, evidenciando a existência de uma intencionalidade que é fruto da mente do artista, pois facilmente 
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atribuímos a ele o domínio e o manuseio do pincel e da linguagem – esta, no que se refere aos eixos sintagmáticos e 

paradigmáticos. Mas, isso não limita a fotografia como sendo técnica ausente de intenção e de esfera simbólica, ao passo que 

mesmo no campo do literal e do descritivo, o fotógrafo é o compositor de cenas, regente dos signos visuais, organizando-os em 

quadro segundo uma finalidade de natureza objetiva ou subjetiva. O modo de execução do pintor e do fotógrafo pode ser diferente, 

entretanto, o fotógrafo seleciona e combina signos tanto quanto o pintor, mas o faz sob condições distintas por atuar inserido no 

eixo espacial-temporal. 

As cenas contidas nas fotografias podem ser montadas, criadas, até mesmo encenadas (como nas imagens de Brooke 

Shaden), podem também ser situações “encontradas”, fragmentos de um evento real, recortadas pelo enquadramento do fotógrafo 

– porém, toda e qualquer cena não é o evento em si, sendo a imagem uma representação portadora de um código que, ao ser lido, 

permite a associação de uma cena a um evento (seja ele resultado da observação do mundo externo e seus acontecimentos, seja 

fruto do mundo interno, subjetivo e imaginativo). Ao nos depararmos com uma fotografia não é comum que levemos em 

consideração seu processo construtivo, distanciamo-nos da noção de que a cena presente na imagem deriva da realidade, ou 

parafraseando o filósofo Vilém Flusser (1985, p.8), as cenas são significados do mundo e, com isso, a imagem em si passa a ser 

experimentada como realidade. Para Santaella e Nöth:  

No entanto, todos sabem que a correspondência fotográfica pode ser manipulada o objeto referencial pode ser alterado 
na imagem tendo seus observadores uma impressão ilusória de um objeto não existente. Esse potencial ilusório do 
meio foi reconhecido nos primórdios da história da fotografia e utilizado em técnicas, como retoque, filtragem de cores, 
solarização, dupla exposição, fotomontagem, etc. Através de retoque, o significante referente a um objeto existente 
pode desaparecer. Pela montagem, um objeto não existente pode fazer parte da cena. Assim, a fotografia tornou-se um 
meio que se prestou à manipulação, logro, simulações e falsificações. Os mais recentes desenvolvimentos na 
computação gráfica, com as novas possibilidades de combinações de formas, distorção, simulação e outros modos de 
manipulação de imagem digital, aumentaram bastante esse potencial de ilusão do meio (SANTAELLA e NÖTH, 2015, 
p.204). 
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Assim, a fotografia manipula o representacional, de modo que nem sempre está ancorada na realidade; entretanto, por sempre 

trazer uma cena, o fotográfico é capaz de criar uma nova realidade e influenciar a maneira em que vemos o mundo à nossa volta. 

Uma imagem montada pode carregar tantos significados do real quanto uma fotografia documental. Isso, pois, a imagem 

montada pode carregar signos ícones e índices – na instância da primeiridade e secundidade, em que o signo estabelece relação 

com as dimensões qualitativas e fatuais de seu objeto –, e uma fotografia documental pode ser portadora de símbolos – os quais, 

na esfera da terceiridade, compreendem a subjetividade e convencionalidade cultural da constituição sígnica – é, então, quando 

diferentes “gêneros” de fotografias compartilham de um mesmo grupo de componentes estruturais. 

A ‘realidade visível’ dos objetos visuais é a matéria de expressão da imagem fotográfica. [...] A primeira forma de 
expressão da foto realmente semiótica consiste nos traços relevantes (distintivos) para o reconhecimento da imagem, 
que são selecionados da oferta ótica da substância de expressão durante o processo de percepção e são reconhecidos 
como relevantes formas de uma mensagem fotográfica. [...] Os significados ligados ao assim definido plano de 
expressão do signo fotográfico constituem seu plano de conteúdo (SANTAELLA e NÖTH, 2015, p.116). 

A leitura de fotografias pode ser considerada atividade intersemiótica, pois para decifrarmos um conjunto de signos 

imagéticos e suas significações, partimos da visualidade – estabelecendo ligações referentes ao histórico e ao contexto formador 

de uma sintaxe visual. Mas, uma leitura mais aprofundada combina informações da ordem do sensível e do intelectual, 

extrapolando as apreensões visuais e articulando, então, com outras percepções captadas. Por exemplo, costumamos recorrer ao 

sistema da linguagem verbal, de maneira que os pensamentos conceituais e imaginativos se unem em busca de um ou mais 

sentidos. Assim, as fotografias, sejam elas como forem – encenadas ou encontradas – representam conceitos ligados à realidade, 

tanto para afirmá-la ou contestá-la, descrevê-la ou subvertê-la. 
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2.2.1. Pictorialismo 

Fotógrafos do final do século XIX reúnem-se com a finalidade de estabelecer a fotografia como forma de arte. Entretanto, 

críticos não a consideravam como tal por sua capacidade de reprodução técnica; isso, pois, as cópias fotográficas confrontam o 

meio artístico em suas noções de original, único, autêntico, irreproduzível. Para o teórico Walter Benjamim: 

A reprodução do objeto, tal como a fornecem o jornal ilustrado e a revista semanal, é incontestavelmente uma coisa 
bem diversa de uma imagem. A imagem associa de modo bem estreito as duas feições da obra de arte: a sua 
unicidade e a duração; ao passo que a foto da atualidade, as duas feições opostas: aquelas de uma realidade fugidia e 
que se pode reproduzir indefinidamente. Despojar o objeto de seu véu, destruir a sua aura, eis o que assinala de 
imediato a presença de uma percepção, tão atenta àquilo que “se repete identicamente pelo mundo”, que, graças à 
reprodução, consegue até estandardizar aquilo que existe uma só vez (BENJAMIN, 1975, p.15). 

Voltando-se a um movimento que traz à fotografia características da pintura, é fundada a Sociedade Fotográfica de Londres em 

1853, como aponta o autor Beaumont Newhall (1949). Podemos perceber, então, que desde o início da fotografia a relação com o 

universo pictórico é fundamental, tanto em procedimento como em linguagem. A pintura possui caráter plástico, cuja expressão se 

dá por meio de técnicas como, por exemplo, a gestualidade imbuída na pincelada – tal qual as telas do Impressionismo, no final do 

século XIX, que combinava cores com pinceladas que não se fundiam, a fim de captar rapidamente os efeitos ópticos de 

intensidades e comportamentos luminosos fugazes. 

O norte-americano Alfred Stieglitz (1864-1946) é um dos nomes mais importantes desse momento: participou da maioria 

dos salões de fotografia que aconteciam pela Europa, dos quais recebeu por volta de cento e cinquenta prêmios e medalhas. Além 

de se destacar como fotógrafo, em 1903 foi o editor de Camera Work, “uma revista autônoma, de alta qualidade, intencionada a 

elevar e promover a fotografia como arte”2. A temática ganha notoriedade internacional, e a revista responde ao crescente 

                                                           
2
 ART INTSTITUTE CHICAGO, 2016. Tradução nossa. Disponível em: http://media.artic.edu/stieglitz/camera-work/ 
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interesse do público. Stieglitz fundou também a galeria de arte 291, em Nova York, onde promoveu exposições de modernistas 

como Cézanne, Matisse, Duchamp, Picasso e Braque, e em meio a esses, realizou mostras de fotografia (NEWHALL, 1949). 

Afastando-se da ideia do mecanicismo e do realismo que a linguagem fotográfica implicava até então, o Pictorialismo 

[...] abraçou processos intensivos de mão-de-obra, como a impressão com a goma bicromatada, que envolveu papéis 
de artistas com emulsões e pigmentos caseiros, ou produziram impressões de platina, que renderam imagens ricas e 
de tons sutis. Tais fotografias enfatizaram o papel do fotógrafo como artesão e contrariaram o argumento de que a 
fotografia era um meio totalmente mecânico. (HOSTETLER, 2004. Tradução nossa). 

Desta maneira, os fotógrafos buscam proximidade aos usos de recursos expressivos do campo da pintura, dando espaço à 

experimentação de materiais e métodos – a qual adota o que até então era considerado como “erros” técnicos, como o desfoque, a 

textura granulada, o borrado do movimento, etc. E, ainda, os artistas realizam intervenções manuais no processo da fotografia, 

criando uma imagem original e de difícil reprodução. As cópias fotográficas eram trabalhadas, em suas superfícies, com pincéis, 

escovas, esponjas, borrachas e químicos. De modo que algumas experimentações marcaram o movimento, devido às recorrentes 

utilizações; uma delas é o efeito denominado flou – em que a imagem é intencionalmente desfocada pela difusão da luz, seja no 

momento da captura da imagem, seja na impressão da cópia (NEWHALL, 1949). Assim, 

[...] eles exerciam um controle total sobre o processo de impressão, especialmente ao acrescentarem materiais 
especiais ao seu papel fotográfico, numa tentativa de obterem efeitos diferentes. A goma arábica pigmentada, 
pincelada sobre papel de desenho áspero resultava em uma impressão em tons quentes, com uma textura bastante 
densa que, a seu modo, aproximava-se da pintura impressionista. O papel impregnado de sais de platina era 
especialmente popular entre os secessionistas, que os utilizavam para obter os cinzas claros de suas cópias 
fotográficas. Sua sutileza e profundidade conferem um caráter admiravelmente etéreo [...] em que as forças espirituais 
fluem de forma quase visível por toda a foto. (JANSON, H.W.; JANSON, A.F., 1996, p.430) 

Todo esse esforço manual empregado nos diversos processos de tratamento da imagem visava a uma apropriação da aura 

da obra arte, trazendo-a ao meio fotográfico – para Benjamin (1975, p.15) aura é “a única aparição de uma realidade longínqua, 
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por mais próxima que esteja”. A intervenção, portanto, torna única a fotografia. Além disso, os pictorialistas prezavam pelo ideal de 

beleza típico da Inglaterra Vitoriana, no qual a arte é combinada a um desígnio moral, ou a uma sentimentalidade sublime, 

honrosa, comumente associada ao estilo Clássico. Em 1857, com a fotografia Os Dois Caminhos da Vida, Oscar Rejlander (1813–

1875) faz uso dessas estratégias visuais já levantadas: a imagem alegórica contrapõe a dualidade dos valores morais (as virtudes 

e os vícios); e o faz por meio de uma trabalhosa montagem de construção cênica, em que partes de trinta negativos são 

arranjados com a finalidade de compor uma única imagem, a qual se forma pela técnica de impressão composta (JANSON, H.W; 

JANSON, A.F., 1996). 

O Pictorialismo torna-se um representante dos valores estéticos e artísticos da fotografia, afirmando-a como veículo de 

expressão pertencente às artes. É um movimento que surge em oposição à fotografia comercial e aos efeitos provenientes da 

nova câmera da Kodak: lançada em 1888, popularizou a atividade fotográfica por ser mais acessível financeiramente e de fácil 

manuseio, atingindo o público amador. Os pictorialistas, entretanto, se autodenominam amadores em outro sentido: eles possuíam 

como motivação para criação de suas imagens o amor à arte. Dentre os fotógrafos que marcaram o período, destacam-se os 

britânicos: Henry Peach Robinson (183-1901), que partiu da pintura acadêmica para chegar aos seus métodos de composição, e 

Peter Henry Emerson (1856-1936), que promoveu a fotografia de foco difuso e temática bucólica (HOSTETLER, 2004). 

Os assuntos fotografados correspondiam à iconografia pictórica, compartilhavam, assim, de um mesmo eixo temático, o 

qual inclui: retratos, nus, crianças, natureza, atmosfera onírica, referências às antigas Roma e Grécia, entre outros. Em 1869 

Robinson publicou o livro Pictorial Effect in Photography: Being Hints on Composition and Chiaroscuro for Photographers, que 

pode ser traduzido como “O Efeito Pictórico na Fotografia: Dicas sobre Composição e Chiaroscuro para Fotógrafos”, explicitando, 

assim, os laços da pintura e gravura com a fotografia, e o faz especialmente pelo uso do termo italiano chiaroscuro, que se refere a 
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uma técnica expressiva de desígnio dramático à luz e sombra. Stieglitz também discorre sobre a construção da atmosfera de uma 

imagem, afirmando que: 

A atmosfera é o meio pelo qual vemos todas as coisas. Para, assim, vê-los em seu verdadeiro valor em uma fotografia, 
como fazemos na Natureza, a atmosfera deve estar lá. A atmosfera suaviza todas as linhas; torna gradual a transição 
da luz para a sombra; é essencial para a reprodução do sentido de distância. Essa imprecisão do contorno que é 
característica de objetos distantes é devido à atmosfera. Agora, o que atmosfera é para a Natureza, o tom é para uma 
imagem (STIEGLITZ apud WHELAN; GREENOUGH, 2000, p. 30). 

A década de 1890 marca o auge do questionamento da fotografia como arte, com a Secessão: na Alemanha do final do 

século XIX, artistas secessionistas se definem independentes do academicismo. Os fotógrafos são influenciados pelos ideais do 

movimento, em especial o grupo de fotógrafos ingleses de Linked Ring, formado em 1892, o qual mantém relações com os 

Estados Unidos por meio de Stieglitz e a influente fotógrafa Gertrude Käsebier (1852-1934). Stieglitz também adere ao movimento 

e funda seu fotoclube, o Photo-Secession, em 1902, no qual participam Käsebier, Edward Steichen (1879 - 1973), Frank Eugene 

(1865 - 1936), entre outros.  Neste momento, os grupos organizam e promovem exposições fotográficas internacionais, textos, 

revistas, portfolios; tudo confluindo a um discurso estético sobre fotografia (NEWHALL, 1949). 

No início da Primeira Guerra Mundial o cenário fotográfico passa a mudar. Os fotógrafos vão se afastando do Pictorialismo – 

com o rompimento do Linked Ring em 1910, e sete anos depois, com a última publicação da revista Camera Work. Ainda assim, 

alguns grupos menores de pictorialistas persistem até a década de 1930. 

Embora os membros da Photo-Secession eventualmente tenham tomado rumos diferentes, todos eles foram 
fundamentais para estabelecer o potencial expressivo da fotografia e demonstrar que seu valor está além de reproduzir 
os contornos do mundo que nos rodeia. As obras pictorialistas foram tão lindamente representadas quanto a tela de 
qualquer pintor e tão habilmente construídas quanto a composição de um artista gráfico. Ao manipular a apresentação 
de informações no negativo fotográfico, os Pictorialistas injetaram sua própria sensibilidade em nossa percepção da 
imagem - imbuindo assim com significado pictórico. (HOSTETLER, 2004. Tradução nossa). 
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Figura 17.Chasing, Shaden (2014); Spring showers, Stieglitz (1902). 
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Figura 18. Natural waters, Shaden (2011); La brise, Anne Brigman (1910). 
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Figura 19. The facade of wilting flowers, Shaden (2011); Gloria Swanson, Edward Steichen (1924). 
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Figura 20. The sky is burning, Shaden (2017); Struggle, Demachy (1904). 
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O diálogo entre as fotografias da Figura 17 inscreve-se tanto na sintaxe visual (características captadas objetivamente) 

como apresenta relações semânticas (percebidas subjetivamente). As cores sépias formam duas imagens monocromáticas e de 

tons muito similares, esse tratamento nos remete a uma fotografia que sofre as ações do tempo, e é, portanto, antiga; ambas as 

fotografias apresentam certa imprecisão, seja no borrado do movimento, seja na presença de neblina, ou mesmo por uma 

limitação técnica, porém, esse aspecto privilegia o foco no não-figurativo, mas em um estado emocional, permeado pelas 

subjetividades do produtor da imagem e de seu leitor, criando uma atmosfera misteriosa, melancólica, livre – permitindo quaisquer 

que sejam as interpretações possíveis. 

A Figura 18 explora as associações compositivas baseadas no etério e bucólico, com uma abordagem e escolha de 

argumentos muito semelhantes: em ambas as fotografias apresentam-se uma mulher, inserida em um contexto da natureza, sobre 

a qual atrela sua feminilidade, em um tratamento imagético de iluminação difusa e suave. O tecido transparente e a posição dos 

corpos reforçam a sensação onírica, ou mesmo mitológica, de uma força feminina presentificada no delicado e nos contornos 

curvilíneos.  As duas trabalham com contrastes, porém de forma inversa: Shaden cria uma figura clara em um fundo escuro, e 

Brigman, uma figura em contraluz e, portanto, escura em um fundo claro. 

Na Figura 19 trazemos uma das poucas fotografias em preto e branco de Shaden, sendo esse um dado importante para 

tratarmos do conjunto de seu trabalho. Pontuemos que a artista é capaz de manter seu estilo e seus valores visuais mesmo 

quando manipula apenas tons e contrastes entre o preto e o branco. As duas imagens são de forte impacto visual, aproximando-se 

em uma estratégia criativa: o uso de um tecido rendado preto sobre uma mulher – porém, este sobre é diferente: Shaden projeta 

as sombras geradas pela renda na pele da mulher, de modo que a força visual provém do contraste da luz que atravessa o tecido, 

já Steichen posiciona a renda entre a câmera e a mulher, em que uma forma soma-se à outra, sendo assim, o impacto da imagem 

é resultado dessa justaposição formal e do olhar direto e penetrante da retratada. 
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A dupla de fotografias que constituem a Figura 20 se conecta pelo uso da textura própria da pintura, com pinceladas 

marcadas e áreas com depósito de tinta; além disso, ambas apresentam uma área da imagem “vazia” (não que realmente não se 

tenha nada, mas é uma representação de uma ausência de elementos) – na fotografia de Shaden é a parte superior, e na de 

Demachy é a área inferior do quadro – esse recurso reforça a ideia de construção em um suporte em branco. A figura feminina e a 

presença de um movimento semicircular é outro aspecto em comum entre as duas fotografias, além de que ambos apresentam a 

mulher diretamente em relação com a tinta – na fotografia de Shaden, é uma conexão pautada na ação, em que a personagem faz 

uso da tinta para pintar o céu, e a tinta, por sua vez, colore seu vestido; na fotografia de Demachy, a relação é parecida: a tinta 

forma a mulher e a mulher forma a tinta, parecendo espalhá-la pelo retângulo da imagem. Assim, as duas fotografias podem ser 

inrepretadas como uma mulher retratada que cria seu próprio retrato, sua própria cena. 

As questões procedimentais compreendidas pelos diálogos aqui estabelecidos nos indicam: uma montagem do crop (termo 

que designa a ação de re-enquadrar uma fotografia, após o clique fotográfico, cortando-se as bordas da imagem), todas as 

fotografias de Shaden são cropadas a fim de obter uma imagem quadrada, essa é, inclusive, uma importante característica no 

trabalho da artista; já Stieglitz usa esse recorte como livre recurso compositivo, o qual varia de foto para foto (Figura 17); compor 

com silhuetas (da personagem, do cenário, do tecido rendado) é montar uma cena com formas (Figura 18 e 19), assim como 

posicionar a personagem é uma montagem que acontece no momento em que se faz a fotografia, no instante fotográfico, um 

modo de montagem que se aproxima do cenográfico teatral (Figura 18 e 19); uma montagem que traz elementos gráficos próprios 

de outro sistema visual (como o da pintura) para o sistema ótico da fotografia, é uma montagem de simulação e ilusão (Figura 20). 
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2.2.2. Fotomontagem 

A seleção de diferentes elementos, por meio de “pedaços” recortados de fotografias distintas, leva a um segundo arranjo 

compositivo (agora pós-clique fotográfico): o qual permite colar, combinar, sobrepor e exercer qualquer interferência que seja sobre 

a superfície de fragmentos – tais quais os tratamentos pictorialistas, que se relacionam aos processos químicos da imagem, como 

clarear, escurecer, desfocar, etc., e também intervenções de natureza não-fotográfica, como escrever, riscar, desenhar, rasgar, 

entre outras. É, então, somente nesse momento pós-clique fotográfico que uma nova imagem se origina. Como também já 

abordado no Pictorialismo, segundo o curador e historiador Beaumont Newhall (1949), os fotógrafos Oscar Rejlander e Henry 

Peach Robinson destacam-se pelo uso dessa técnica de composição, chamada de impressão composta, referindo-se à 

manipulação de múltiplos negativos ou cópias.  

O método se torna inovador por sua capacidade de modificar a representação da realidade, trazendo à fotografia novas 

visões de mundos, as quais poderiam partir de uma ideia ou reinterpretação do real criada pelo artista. Porém, foram os dadaístas 

que desenvolveram a fotomontagem com sua característica procedimental exposta, ao contrário dos pictorialistas que buscavam 

“naturalizar” os elementos recortados ao negar as suas marcas, tornando-as imperceptíveis. Assim, o grupo dada de Berlim (1916-

1920) se apropria da colagem utilizada pelos cubistas a fim de manifestar-se politicamente contra os horrores da guerra e, ao 

mesmo tempo, opor-se aos padrões estéticos da arte tradicional – na fotografia, por exemplo, refuta o uso da câmera para registro 

do real. O uso de tesoura e cola nas fotografias, nas reproduções fotográficas e nos elementos de mídias de massa (como frases, 

palavras ou mesmo somente diferentes tipografias) levou os dadaístas a se autodenominam montadores, e ainda: “As 

fotomontagens do Dadaísmo poderiam ser chamadas de Ready-Images, com base nos ready-mades de Duchamp. Como outras 

colagens, elas provêm literalmente da cultura popular, acrescidas de um novo significado” (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996, 

p.441). 
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O artista John Heartfield produz satíricas Ready-Images a partir de fotografias utilizadas nos pôsteres de propaganda 

política de Hitler, subvertendo-as ao voltá-las contra os propósitos a que foram criadas. Suas montagens são impactantes e ácidas, 

a serviço de uma mensagem antinazista. O artista até mesmo altera seu sobrenome alemão, Herzfeld, como forma de protesto. 

Outros artistas do grupo dadaísta de Berlim utilizam o artifício da fotomontagem, de modo a abrirem um novo caminho para a 

linguagem visual; dentre eles destacam-se: Hannah Höch, Kurt Schwitters, Raoul Hausmann e Johannes Baader (JANSON, H.W; 

JANSON, A.F., 1996). 

No momento da Primeira Guerra Mundial, como os alemães, os construtivistas russos criam fotomontagens voltadas à 

propaganda política. As duas vertentes aproximam-se também em termos de construção visual e uso formal, tais como a 

fragmentação dos elementos, o achatamento bidimensional imagético, e o uso marcante das linhas estruturais do plano. Artistas 

como Alexander Rodchenko, El Lissitzky, e o casal Gustav Klutsis e Valentina Kulagina pertencem a este momento. A 

fotomontagem soviética comunica de modo direto, voltando-se ao proletário, ao passo que busca, conscientemente, uma nova 

forma de arte. Na segunda metade da década de 1930, mais uma vez ligada aos conflitos governamentais, a técnica ressurge em 

resposta à Guerra Civil espanhola nas obras de Josep Renau. Os dadaístas abarcaram o acaso como método, como já vimos, e o 

mesmo acontece em seus usos da fotomontagem; porém, a influência que as obras posteriormente vêm a exercer nos surrealistas 

se refere à criação segundo um fluxo mental (CARVALHO, 1999). 

 De acordo com Horst W. Janson e Anthony F. Janson (1996), artistas do Surrealismo, como o pintor Salvador Dalí e o 

fotógrafo Man Ray, adotam a fotomontagem em suas experimentações criativas, buscando explorar o inconsciente e suas 

manifestações. O norte-americano Man Ray, porém, vai além: em Paris, ele trabalha com as características técnicas do meio 

fotográfico e, junto a isso, revela uma predileção pela abstração formal. Para tanto, na década de 1920, chama de raiógrafo a 

maneira de fazer imagens sem o intermédio da câmera fotográfica. A técnica, também conhecida como fotograma, se resume a 
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posicionar objetos sobre o papel fotográfico e expô-lo à luz; as silhuetas desses objetos combinados originarão uma imagem que, 

por vezes, é capaz de desafiar suas formas convencionalmente conhecidas, submetendo-as à subjetividade, ao olhar individual do 

artista. A montagem, aqui, se desenvolve no momento pré-fotográfico, quando se arranja manualmente os elementos. A 

imprevisibilidade do resultado final da imagem faz com que a técnica seja muito coerente aos valores dada, em que o acidental 

exerce um papel tão fundamental. Em sua Raiografia (Rayograph), de 1924: 

O rosto engraçado [...] foi criado segundo as leis do acaso, jogando-se um barbante, duas tiras de papel e alguns 
pedaços de algodão sobre o papel fotográfico e ajeitando-os aqui e ali antes da exposição à luz. A imagem resultante é 
uma criação engenhosa que revela o lado brincalhão do Dadaísmo e do Surrealismo, em oposição à sátira sinistra que 
encontramos nos trabalhos de Heartfield (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996, p. 442). 

 Percebemos, então, as diferentes maneiras que envolvem o conceito de montagem fotográfica. Os dadaístas e 

construtivistas concentraram seus esforços em uma mensagem crítica e direcionada às massas, levantando questões acerca da 

cultura, da sociedade e da política inscritas no momento em que viviam. Já as fotomontagens surrealistas voltam-se à própria 

energia que as criam, a fim de garantir que sejam livres expressões do ser humano. Assim, esses experimentos visuais amplificam 

o cenário da linguagem fotográfica, proliferando possibilidades técnicas, efeitos e tratamentos de manipulação da imagem. E é por 

volta de 1960 que se considera o surgimento de uma fotografia contemporânea. De acordo com a autora Anne Cauquelin (2005), a 

fotografia como parte da arte contemporânea não se refere somente a um momento da temporalidade histórica, mas sim às 

questões novas que surgem e que demandam uma reavaliação de conceitos, valores e alternativas – isso também no campo da 

linguagem fotográfica, sua construção sígnica-imagética (como a própria montagem visual, por exemplo) e suas possibilidades de 

significações. Assim, a fotografia contemporânea redefine e amplia os limites daquilo considerado como artístico. 

Podemos compreender algumas das contribuições da fotomontagem à fotografia contemporânea ao vermos as 

experimentações com Polaroid do inglês David Hockney. A empresa Polaroid criou a câmera instantânea em 1943, cuja inovação 
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reside na capacidade de imprimir uma fotografia dentro de um minuto após o clique fotográfico, sendo essa a primeira vez em que 

se torna possível a visualização da fotografia quase que momentânea à sua produção3. Hockney, em 1982, combina diferentes 

ângulos de uma mesma cena, em um movimento similar ao Cubismo Analítico, reconstruindo a realidade por meio de variações de 

espacialidade e temporalidade, constituídas por esses fragmentos de instantes situados em fragmentos de espaços. 

A forma resultante da colagem [em Gregory Vendo a Neve Cair, Fev. 1983] é uma obra prima de composição. A cena 
parece curvar-se curiosamente ao aproximar-se de nós. Esse fluxo e refluxo é mais que um simples resultado de física 
óptica. No processo de percepção, o espaço e seu corolário, o tempo, não são lineares, mas fluidos. Além disso, ao 
incluir seus próprios pés como pontos de referência para determinar precisamente a nossa posição, Hockney nos ajuda 
a perceber que a visão é menos uma questão de olhar exterior que um ato egocêntrico que define a relação visual e 
psicológica do espectador para com o mundo ao seu redor (JANSON, H.W; JANSON, A.F., 1996, p.444). 

Com o rápido avanço tecnológico e a popularização dos computadores pessoais na década de 1980, o aspecto físico das 

fotografias e, consequentemente, das montagens visuais, se dissipa e se realiza majoritariamente no ambiente digital, através de 

softwares de edição de imagens, como o Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Paint.NET, GIMP, entre outros. O recortar-e-colar 

de pixels simplifica o processo de montagem ao passo que multiplica suas possibilidades. Isso, porque, a imagem digital é 

processada, traduzida em um código numérico, e assim, emancipa-se da materialidade. 

Este código é armazenado no sistema do computador e pode ser visualizado em um monitor, necessitando para isso de 
um algoritmo. Através de cálculos e comandos lógicos, próprios do programa utilizado pela máquina, o algoritmo 
possibilita a exibição sob forma visual, de todos os dados registrados sobre a imagem – como, por exemplo: dimensão, 
cor, textura, posição. Realizar modificações em imagens geradas dentro deste novo estatuto significa, portanto, 
produzir uma transformação em um código numérico, o que, entre outras coisas, inaugura uma possibilidade de 
configurações visuais praticamente irrestritas. Consequentemente o germe da montagem torna-se inerente a qualquer 
imagem digital (CARVALHO, 1999, p. 35). 

 

                                                           
3
 POLAROID, 2017. Disponível em: http://www.polaroid.com/history 
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Figura 21. The flock, Shaden (2011); Fading away, Robinson (1858). 
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Figura 22. Darkside, Shaden (2017); O Violino de Ingres, Man Ray (1924). 
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Figura 23. Extension of Self, Shaden (2014); A Berlin saying, Heartfield (1929). 
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Figura 24. Waxing moon, Shaden (2017); Jerry Diving Sunday Feb. 28th 1982, Hockney (1982). 
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O diálogo proposto pela Figura 21 se inscreve na instância procedimental, assim, neste caso, as imagens se aproximam em 

seu constructo e no fazer do artista, sendo assim, uma relação diferente dos outros pares de imagens, não se inscrevendo nas 

dimensões sintática e semântica, pelo menos não como os diálogos estabelecidos até então. Em essência, Robinson compôs do 

mesmo modo que Shaden – a artista reuniu imagens diversas, nas quais fotografou a si mesma em nove posições diferentes, 

recortou-as e inseriu-as em um cenário. Mas, tecnicamente, o processo de Robinson recortar-e-colar as personagens, os objetos e 

o cenário não é o mesmo que de Shaden, por ser realizado manual e quimicamente, enquanto que a artista contemporânea o faz 

digitalmente, utilizando um software computacional de edição de imagem. Entretanto, a manipulação de Shaden deriva da práxis 

laboratorial de artistas como Robinson, cuja pesquisa e experimentação são as bases da tecnologia atual. 

Na Figura 22, o diálogo também é próprio da fotomontagem, em que ambas as imagens ressignificam o corpo feminino a 

partir da combinação entre elementos diferentes – na fotografia de Shaden o corpo se torna um receptáculo de flores; já na de Man 

Ray, o corpo se funde ao instrumento e origina uma mulher-violino. A posição desses dois corpos em cena, os tecidos em seus 

quadris, suas escalas em quadro, suas posições centrais, os ângulos em que foram fotografados (com uma mesma linha do 

horizonte), os fundos e sua relação com as figuras são algumas das mais marcantes correspondências sintáticas entre as duas 

fotografias. Em termos semânticos, a fotografia de Shaden traz os extremos: um corte brutal do corpo que “amputa” a cabeça e os 

braços da figura, com a beleza e a delicadeza de flores sobre esse corpo; já Man Ray é menos agressivo em sua montagem, 

mesmo que sua figura também não tenha os braços, podemos facilmente deduzir que eles estão à sua frente, simplesmente fora 

de cena, e então, o artista adiciona a abertura acústica (os “efes”) do violino às costas da mulher. 

Similar à mulher-violino de Man Ray, na Figura 23, a recombinação de partes do corpo dá origem a uma nova criatura, 

quase como um Frankstein, porém, não reconstruindo um humano e nem um híbrido humano-objeto (como na Figura 22), mas sim 

inaugurando um novo ser a partir do humano. Aqui, os dois artistas possuem total liberdade de manipulação dessas partes do 
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corpo: Heartfield altera a escala das orelhas para melhor encaixarem na cintura masculina; já Shaden não diminui o tamanho do 

antebraço que encaixa no tronco, de modo que as três mãos parecem ter o mesmo tamanho – sendo assim, podemos concluir que 

os dois encaram a composição de modos distintos, no que se refere a esse aspecto. Mas, ambos os artistas tratam as partes do 

corpo como um elemento sintático, selecionando-os, combinando-os, modificando-os a fim de construir um discurso visual. Essa 

dupla de imagens aborda a montagem de maneira parecida, as duas são agressivas, também “mutiladoras”, e geram uma figura 

bizarra, até mesmo incômoda. 

O eixo da aproximação entre as duas imagens na Figura 24 é a relação da fotografia com as dimensões espacial-temporal. 

As Polaroids de Hockney evidenciam essa questão, são instantâneos fotográficos com deslocamento no espaço e no tempo – 

atuado tanto pelo fotógrafo como pelo fotografado; na imagem de Shaden essa relação é mais sutil, mas igualmente presente: a 

repetição da personagem, com alterações de pose e inteação com o tecido vermelho, e sua disposição circular nos remete a um 

relógio, e poderia significar a passagem do tempo, como ocorre invetivalmente na fotografia de Hockney. Além disso, ambos 

trazem como argumentos o corpo, a água e o vermelho. 

Observamos, aqui, características da montagem: como a capacidade de conectar o que estava desconexo no espaço e no 

tempo (Figura 21); é também combinação voltada à ressignificação, como meio de questionar o que está posto social e 

culturalmente (Figura 22); pode transcender o figurativo, fazendo da realidade-como-ela-é um elemento plástico para a realidade-

criada-pelo-artista (Figura 23); a montagem inserida no espaço e tempo, modificando-o, achatando-o e, simultaneamente, 

expandindo-o, cria uma cena independente daquilo que se apresenta como real, de modo que a cena abarca a atitude do fotógrafo 

frente ao seu objeto de interesse, para além de uma representação fiel, uma representação que redefine os limites do 

enquadramento, seja dissolvendo-os em um novo quadro (como faz Shaden), seja assumindo-os, criando um novo e grande 

quadro formado por quadros menores (como na fotografia de Hockney) (Figura 24). 
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3. BUSCANDO O ELIXIR: POÉTICAS NA FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA 

A questão procedimental da montagem – em seus aspectos técnicos e conceituais – direciona nossa intenção analítica por 

toda a investigação que aqui se desenvolve. Tratamos, assim, não apenas sobre esses momentos na arte, mas também os 

compreendemos como norteadores conceituais que extrapolam um movimento artístico específico, fundamentando, assim, uma 

prática fotográfica que se desenvolve até a atualidade. 

O artista, dotado de um vocábulo visual, articula textos imagéticos conforme sua intencionalidade – a qual guia sua ação 

criativa; suas decisões de tradução do imaginário à imagem (nas instâncias da pré-visualização e composição visual); seu 

comportamento gestual frente à cena que deseja “capturar”, esse é um ponto essencial, pois manifesta o modo de ver do artista, 

seus pontos de vista, enquadramentos, proximidade com o assunto, escolha focal, etc., e o modo de apreensão da imagem, que 

pode ser espontâneo ou controlado, frenético ou paciente, entre outras muitas maneiras. Sobre isso, Donis A. Dondis (2007) 

afirma: 

À primeira vista poderia parecer que o criador de imagens se vê limitado pelo que ali está diante da câmera, e que, com 
exceção de alguns controles informativos (sorria, volte-se um pouco para a esquerda), tem de se submeter às 
circunstâncias. Mas não é bem assim. Uma centena de fotógrafos com suas câmeras voltadas para o mesmo tema 
produzirão cem soluções visuais distintas, em mais de uma demonstração previsível desse fator inevitável que é a 
interpretação subjetiva (DONDIS, 2007, p.215). 

A montagem amplifica, ainda mais, as possibilidades de criação de “soluções visuais distintas”, como coloca a autora. De modo 

que a fotografia montada vai além da finalidade de capturar uma cena, um objeto ou um evento sob um ângulo inédito, ou uma 

perspectiva diferente, pois aqui, a imagem em si vai além do aparelho fotográfico, uma vez que a montagem é a recombinação e 

reestruturação da imagem pós-clique fotográfico, expandindo as origens da qual resulta a imagem final – não mais atralada à 

temporalidade que designa a proporção um instante-uma imagem. 
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Em uma fotografia pode-se ter múltiplas exposições – esse recurso inscreve-se no aparelho, porém, quando se recorta uma 

imagem, combina-a a outra e mais partes de outras, por exemplo, aí já não estamos mais no âmbito do aparelho fotográfico 

apenas, incluindo no processo a manipulação da imagem via outros instrumentais: a tesoura e a cola ou, na era digital, mais 

comumente usa-se o computador, com programas como o Photoshop, operado pelo manuseio do mouse ou da mesa 

digitalizadora (tablet). A este respeito, Flusser (1985) coloca que: 

A manipulação do aparelho é gesto técnico [...]. Em fotografia, não pode haver ingenuidade. [...] toda intenção estética, 
política ou epistemológica deve, necessariamente, passar pelo crivo da conceituação, antes de resultar em imagem. O 
aparelho foi programado para isto. Fotografias são imagens de conceitos, são conceitos transcodificados em cenas 
(FLUSSER, 1985, p.19). 

O processo de criação do artista percorre, então, a gestualidade, a intencionalidade e a intelectualidade (particularmente no 

que se refere à capacidade de elaboração conceitual), de maneira que o artista só se torna artista em sua prática, em seu modo 

prórpio de desenvolvimento expressivo e criativo. Assim, o artista domina os códigos da linguagem visual e assume o papel de 

emissor de uma poética, a qual poderá ser observada, lida, interpretada, em dimensão estética, por um receptor – constituindo um 

vivo sistema de linguagem, em que a prática artística gera consciência de linguagem, e essa, por sua vez, gera prática de 

linguagem (RIZOLLI, 2005). 

A criação de imagens resulta da codificação visual e conceitual, a qual é formada a partir da interação entre o artista, a 

técnica e a linguagem. A imagem criada, por sua vez, se lança à relação com a cultura e a sociedade. Para compreendermos essa 

dinâmica da práxis artística é necessário considerarmos os valores estéticos, que agem como conectores dos juízos teóricos e 

práticos. Assim, a esfera estética como meio de percepção sensível tem cerne na natureza do belo, tanto o reafirmando como o 

contestando, e seu papel na arte; mas, para além da experiência estética, a poética é a manifestação da imaginação singular do 

artista, em sua capacidade de fazer arte, ou seja, de “produzir de tal modo que a obra resultante parecesse, afetando a 
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espontaneidade da natureza, inventar a sua regra de gosto e transmitir uma intuição superior, suprassensível, da realidade” 

(NUNES, 1994, p. 398). É atribuída ao artista, portanto, a capacidade de determinação interna daquilo que é relevante, irrelevante, 

necessário e desnecessário à sua criação – sendo esse “inventar a sua regra de gosto” um exercício constantemente realizado e 

atualizado. 

O método artístico é enraizado no potencial transformador da arte, que transcende o mimético ao revelar as facetas do 

artista criador como ser sensível e intelectual. Dondis afirma que o método e a inspiração são ambos componentes da produção de 

imagens, entretanto, ela alerta para que um não domine o outro na mesma medida em que um não ameace o outro, reconhecendo 

que a criação é “sempre uma aventura complexa que deve recorrer tanto a inspiração quanto ao método” (DONDIS, 2007, p. 88). 

Entendemos, então, que o fundamento da poética é o próprio fundamento do ser criador – sendo expresso, na fotografia, pelo 

conjunto de escolhas técnicas e conceituais, cuja aplicação intencional caracteriza a prática de determinado fazer; é a 

manifestação física e concreta de uma visão fotográfica. De acordo com a crítica e historiadora Vicki Goldberg (2005) visão e estilo 

se distinguem nos seguintes aspectos: 

Estilo depende em grande parte dos componentes da superfície, como composição e contraste, na estética, em um 
olho consistente, às vezes em truques. A visão provavelmente extrai tanto da vida como do olho, tanto do coração 
como do cérebro, das complexidades da personalidade mais do que da ingenuidade ou do domínio do ofício 
(GOLDBERG, 2005, 103. Tradução nossa). 

Assim, o estilo como fabricação descolada de visão é forjado de fora para dentro, em que as situações externas ditam as regras e 

se sobrepõe às motivações internas no momento de criação. Mas, o estilo que emerge da intenção é capaz de ser permeado pela 

visão do artista, dando origem a um estilo dotado de visão. 
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3.1. O Processo Criativo-Expressivo de Brooke Shaden 

 

“Dois anos atrás eu estava na Nova Zelândia, eu estava praticando rafting por algumas cavernas e o instrutor me perguntou se eu 

me aventurava bastante, para o que eu respondi "Sim! O tempo todo" e eu perguntei se ele se aventurava, e ele disse: "Claro". E 

ele me contou sobre como ele acabou de acampar numa caverna subterrânea por dez dias. Então, naturalmente, ele me 

perguntou em que tipo de aventuras eu ia, e eu hesitei, eu estava realmente envergonhada porque quando eu disse que eu saía 

para aventuras eu não necessariamente quis dizer saltar de aviões, eu quis dizer que a minha imaginação é uma aventura, e que 

eu posso me divertir na floresta o dia todo, e que eu crio meu próprio pequeno mundo de fantasia. Então, não preciso nem dizer, 

essa experiência me fez pensar muito sobre o que é aventura e por que respondi tão entusiasticamente dizendo: "Sim! Eu vou a 

aventuras o tempo todo", se pelos padrões dele eu não vou. O que exatamente é aventura? Não é necessariamente uma busca por 

adrenalina, mas é uma jornada que alguém embarca, onde você não conhece o desfecho, você não sabe o que vai acontecer 

quando chegar ao fim do que você estiver fazendo. E é por isso que eu disse a esse homem que eu me aventuro o tempo todo, 

porque eu crio esses cenários para mim mesma, onde não sei como algo vai acabar, e isso é como uma aventura para mim. [...] 

Eu costumava acreditar que eu tinha tudo resolvido, que eu sabia como tirar fotos, que eu sabia como fazer vídeos, que eu sabia 

como escrever, que entendia o meu ofício muito bem. E se este mês me ensinou alguma coisa, é que o crescimento é o que 

devemos buscar, que a estagnação é o que devemos nos rebelar contra, porque é em crescimento que nós nos encontramos e 

encontramos a pessoa que podemos ser. Eu descobri que essa pessoa que eu poderia me tornar é muito mais interessante que 

qualquer uma das versões do meu eu do passado, então esta é a quem eu vou perseguir, para quem eu vou criar. Toda vez que 

eu retirar minha câmera, toda vez que eu tiver uma ideia, será essa pessoa que eu poderia me tornar que eu vou procurar em 

minha livre imaginação”. 

Brooke Shaden, vídeo “July: Day 31 of 31”, referente ao desafio de criar uma imagem e conteúdo todos os dias por um mês (tradução nossa). 
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A gênese da fotografia de Shaden é sua imaginação, mais precisamente, é a possibilidade de trazer à vida aquilo que até 

então só existia em sua mente, é a capacidade de contar histórias, protagoniza-las e, ainda, reinventar-se em meio a um ambiente 

fantasioso e surreal. O processo de criação e produção das fotografias de Brooke Shaden tem como início o planejamento da 

imagem. Em seu livro 15-Day Content Creation Challenge: Your Personal Guide (que pode ser traduzido por Desafio de Criação de 

Conteúdo de 15 Dias: Seu Guia Pessoal) lançado em Agosto de 2017, a artista compartilha seu processo durante o desafio criativo 

a que se propôs ao longo do mês anterior. Shaden introduz seu projeto dizendo: 

Em Dezembro de 2016 eu fiz meu primeiro desafio de criatividade de 30 dias. Eu criei uma fotografia todos os dias para 
o mês de Dezembro. Foi muito difícil. Eu tive muitos dias cheios de luta e frustração. Avançando rapidamente para 
Julho de 2017, e eu completei um desafio de criatividade de 31 dias. Desta vez eu “aumentei a aposta”. Criei uma 
fotografia, um vídeo e uma publicação no blog todos os dias (SHADEN, 2017, p.3. Tradução nossa). 

Para tanto, a artista conta com o seu histórico de formação em Inglês e Cinema, desenvolvendo suas ideias de múltiplas 

formas, dentre elas, através de técnicas de roteiro e strorytelling (Figura 26). Assim, para chegar a uma imagem Shaden pode criar 

uma história inteira – seja ela estruturada com introdução, personagens, decisões, conflitos e resoluções ou apenas a partir do que 

considera elementos-chave para a elaboração da imagem, sendo eles: cor, objeto, figurino, cenário e tema – com suas escolhas 

definidas, ela pode, então, buscar explorar aquilo que considera o melhor aspecto dessa história. 

A artista experimenta por diferentes métodos criativos, como o já mencionado storytelling, para qual Shaden destaca duas 

esferas essenciais: gênero e conflito. Sobre sua produção artística, ela afirma: “Meus gêneros são fantasia, conto de fadas e terror” 

(SHADEN, 2017, p.18 Tradução nossa). Entretanto, nem mesmo uma descrição da intenção criativa da própria artista é capaz de 

fechar e delimitar a leitura de suas imagens, sendo assim, os valores de sentido e significação despertados no leitor podem ser 

concordantes ou discordantes com a descrição da artista. Sobre o conflito na narrativa visual, Shaden discorre acerca da criação 

da imagem a seguir, e como se trata de um guia, ela sugere e explica o uso do método, pautando-se em sua vivência poética. Ao 
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longo do livro, ela deixa claro que se trata de um modo particular de circular entre as técnicas, o qual não é igual e obrigatório, mas 

sim uma dentre muitas possibilidades de desenvolvimento criativo que busca inspirar novos fazeres. 

Nesta imagem [Figura 25], a personagem quer pegar uma estrela. O problema é que ela está muito longe. A solução é 
que ela constrói uma escada de caixas de papelão para alcançar o que ela quer. Da próxima vez que você colocar um 
personagem em algum lugar, pergunte por que eles não podem ter o que querem. Isso gera, muitas vezes, uma reação 
em cadeia de pensamentos, que dá à sua personagem algo a fazer no espaço em que está, e traz mais drama para a 
história que você está tentando contar (SHADEN, 2017, p.19. Tradução nossa). 

 

Figura 25. Paper Stars, Shaden (2017). 
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Figura 26. Métodos de criação da artista: Storytelling e Escrita de Fluxo de Consciência, Shaden (2017). 
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Podemos ver na Figura 26 que outras maneiras permeiam a produção de Shaden, tal qual a Escrita de Fluxo de 

Consciência (termo que traduzimos de Stream of Consciousness Writing), sendo essa uma apropriação de técnicas presentes no 

Dadaísmo e Surrealismo, as quais visam acessar o inconsciente. A artista coloca que essa forma de “escrita automática” pode 

resultar tanto em algo absurdo e sem sentido, ou funcionar como uma “válvula de escape” para os sentimentos, ou, ainda, pode 

conectar-nos à imaginação subconsciente e, assim, a algo inspirador – uma ideia, uma história, uma visão. Também influenciada 

por essas duas correntes artísticas, Shaden pratica e propõe o exercício de ver com novos olhos, de maneira capaz de transformar 

em novidade aquilo que nos é familiar. Ela afirma, então: 

Às vezes, é mais benéfico nos treinar para ver as coisas antigas como novas. A maneira como conseguimos isso é não 
apenas ver um objeto para o que é, mas para o que poderia ser. [...] Abaixo estão exemplos de como usei objetos do 
cotidiano como algo diferente na minha arte. Objetos listados no sentido horário [aqui, da esquerda para a direita]: uma 
caixa de ferramentas, aquário, vestido, lençol. (SHADEN, 2017, p.22. Tradução nossa) 

    

Figura 27. Limitless, (2016); Inescapable, (2017); Moth (2017); Light trapped (2017), Shaden. 
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A fotógrafa elenca mais uma forma em que fundamenta sua práxis. Ela nomeia essa atividade de daydreaming, o que para 

nós seria algo como sonhando acordado (tradução nossa). Trata-se da associação dos sentidos à imaginação, os quais são 

norteados pela própria intenção artística, em confluência com as suas regras “inventadas” e internamente necessárias à criação e 

à expressão, ou seja, é um sonhar acordado guiado por uma poética. Assim, a finalidade para Shaden é a de criar mentalmente 

cenas, personagens, ações e histórias. Sobre isso ela diz: 

Sonhar acordada é uma das maneiras mais benéficas que eu encontrei de criar ideias. [...] Escolha um local e imagine-
se lá. Qual seu cheiro, sua aprência, como te faz sentir? O que você vê ao seu redor? Agora, vá para algum lugar. 
Andando, de bicicleta, voando - comece a se mover. Quem você encontra? O que você encontra? Existe um conflito? 
Como termina? [...] Se passarmos um pouco mais de tempo com nós mesmos, ouvindo o que os pensamentos 
gostariam de apresentar por si só, pense em como poderíamos entender melhor a maneira como nossa imaginação 
funciona. Ao fazer este exercício, eu escrevi dois livros infantis, tive mais três idéias para romances e criei muitas 
imagens também. (SHADEN, 2017, p.23) 

Outra estratégia, comumente praticada por designers e publicitários, é a criação de um mood board, conhecido também 

como painel semântico, tratando-se da reunião de diversos elementos que atuam como referência visual e inspiração, de modo 

mais amplo, não havendo uma definição fechada do que se deve colocar e, ainda, do que aquilo escolhido deve significar – 

possuindo cunho subjetivo e pessoal. Shaden monta um pequeno mood board (Figura 28) direcionado aos estímulos: “sombrio, 

cru/bruto, natural e sujo” (SHADEN, 2017, p. 24). 

A artista nos leva a perceber alguns argumentos centrais possíveis em seu trabalho, como: o decadente, que se desfaz e, 

então o que se transforma, que renasce; a busca pela luz e o encontro da luz, o que nem sempre aparece junto; a jornada pelo 

profundo, ainda que incômodo e bizarro, ou mesmo onírico e belo; o emocional que se combina ao simbólico e ao subjetivo, e de 

onde parece germinar tanto a força como o impacto visual do trabalho de Shaden, de maneira que diante de algumas imagens é 
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muito difícil que o observador fique indiferente – ou ele aceita e se identifica, ou rejeita e se afasta. Mas, ainda assim, trata-se de 

textos abertos a diferentes sensações, ideias e interpretações. 

 

Figura 28. Painel semântico de Shaden, (2017, p.24). 
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A artista é muito versátil, cria dentre o agradável e o desagradável, dentre o que acolhe e o que repele, o positivo e o 

negativo, a luz e a sombra, a vida e a morte, o conto de fadas e o sofrimento, a tranquilidade e a angústia, a coragem e o medo – 

e, em muitas vezes, traz essa dicotomia em uma única imagem. Mas ela o faz sempre intencionalmente, nunca por acaso; mesmo 

que o resultado visual abarque o inesperado, todo o processo é permeado de decisões conceituais e procedimentais que devem 

estar de acordo com seu estilo e sua visão. 

Shaden cria também por meio de mapas mentais (Figura 30), associando palavras, qualidades, características, sensações, 

temáticas, argumentos e etc. Dessa forma, antes do clique a imagem já foi mentalmente criada e detalhadamente planejada, 

podendo ser sistematizada visualmente em um estudo que inclua todos os elementos importantes para a foto (Figura 29). 

  

Figura 29. Estudo e fotografia Safety, Shaden (2015). 
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Figura 30. Mapas mentais e estudo, Shaden (2017). 
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E isso resulta em uma prática artística ágil e focada: para cada imagem, Shaden faz, em média, cinco ou seis fotografias, o 

que é considerado, em geral, pouquíssimo para uma sessão fotográfica. Das fotografias feitas, ela costuma aproveitar partes 

específicas para que, juntas, componham a imagem final, por exemplo: na primeira fotografia que tirou, a posição do corpo serve 

como base para a imagem, mas a forma do vestido esvoaçante está melhor em uma segunda foto, e o movimento do cabelo está 

melhor em uma terceira, e um mesmo objeto é posicionado e fotografado diversas vezes para parecer que são muitos, assim, 

progressivamente, Shaden segue construindo sua imagem, por meio de manipulações digitais e montagens visuais. 

 

 

Figura 31. Processo de criação: Free your imagination, Shaden (2014). 
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Figura 32. Frame de vídeo Speed Edit: “Let it go” e a imagem final Let it go, Shaden (2017). 

Portanto, o uso da plataforma digital como instrumento na criação de imagens é característica presente em todas as 

fotografias de Shaden. Mesmo que algumas imagens sejam mais trabalhadas e processadas no software que outras, todas 

passam por certa manipulação. Isso, pois, a facilidade de alterar, combinar, redimensionar os elementos acaba por programar o 

comportamento e as decisões criativas da artista. E o faz de tal maneira que no instante do clique fotográfico ela pode já ter 

definidas as compensações, adequações ou correções que deseja executar no Photoshop – por exemplo, antes mesmo de 

fotografar-se para compor a imagem acima, ela poderia já ter ciência de que mudaria a cor do tecido de magenta para azul, assim 

como ela já poderia ter planejado diminuir a saturação de seu tom de pele, para dar veracidade ao efeito submarino. 
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A maioria das imagens de Shaden são autorretratos, essa é uma característica essencial para compreendermos sua 

poética. Para realizá-los, ela utiliza o temporizador da própria câmera fotográfica (principalmente no início de seu trabalho) ou o 

disparador com controle remoto, livrando-se dele antes do clique fotográfico ou na pós-produção. Em uma entrevista para a série 

Women of Inluence4 (2017), a artista fala sobre o que a levou colocar-se em cena em suas fotografias: 

Grande parte disso é porque eu estava extremamente desconfortável com ter que falar com qualquer um, eu era 
realmente muito tímida e ficava horrivelmente aterrorizada em sair do meu apartamento [para fotografar]. Então, eu usei 
o que eu tinha disponível, e isso era eu. Quando eu estava começando era só eu, minha câmera e meu tripé, e então 
eu fazia uma espécie de barinstorm, "Como eu faço isso? Como isso vai funcionar no Photoshop?", e então eu passava 
o dia inteiro apenas tentando, tentando, tentando fazer funcionar, em me fazer ficar em foco [na imagem fotografada] e 
coisas assim. E eu acho que foi uma ótima maneira de começar a fotografar, porque eu consegui aprender a posar e a 
dirigir, e sobre o aspecto narrativo disso, e como iluminar. Havia tantas coisas que eu estava aprendendo sozinha, pois 
não havia pressão de mais ninguém de ter que fazer tudo certo. Eu ouço as pessoas o tempo todo dizendo: "Estou 
apenas começando, mas estou tão nervoso de trabalhar com modelos, porque e se não resultar em nada?", e eu 
sempre digo "Bem, então use a si mesmo primeiro e veja como vai ser". Eu comecei a usar a mim e a partir disso, que 
era apenas uma praticidade, se tornou algo realmente empoderador e inspirador para mim mesma, e eu continuei o 
fazendo desde então. [...] De muitas maneiras [começar a fotografar por meio de autorretratos, deu espaço para 
crescimento e exploração] porque, quando você está criando arte, você está criando um espaço para você, onde você 
pode expressar qualquer coisa, onde você pode ser qualquer um, e eu estava sozinha fazendo isso. Então, colocando-
me no quadro, eu estava me dando esse espaço para criar e dizer qualquer coisa, e depois ao ver-me eu me sentia 
confortável o suficiente para compartilhar [a imagem] com outras pessoas. E eu acho que fazendo desse jeito, e ser 
capaz de criar qualquer coisa, sem que ninguém lhe diga o que deveria ser, você de repente se torna realmente 
confortável com o que está criando, porque é tão verdadeiramente você. Então, uma vez que comecei a colocar isso 
online, eu percebi que a mensagem poderia ser mista, as pessoas odiariam e as pessoas adorariam, mas eu já teria 
minha opinião formada porque eu criei exatamente o que eu queria. (SHADEN, 2017. Transcrição referente ao interval 
de minutos de 1:46 a 3:52. Tradução nossa) 

Assim, com o passar do tempo, Shaden amadureceu sua práxis, não apenas em termos de produção de linguagem e de 

arte, mas também se equilibrando entre desafiar e respeitar suas limitações pessoais. Em seu livro, a artista descreve seu ideal de 

                                                           
4
 A entrevista realizada por Mia McCormick, promovida pela B&H, está disponível através do link: https://www.youtube.com/watch?v=pbw2H7A0qvQ 
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situação para criar enquanto trabalha, de modo que podemos observar como sua personalidade retraída continua a exercer grande 

influência em seu fazer: 

[…] Eu adoro estar sozinha, visitando novos lugares (florestas especialmente, e água), e adoro criar rapidamente. Isso 
dá uma boa indicação de como eu deveria estar gastando meu tempo, e informa minhas decisões sobre como eu vou 
prosseguir com meu ofício. Por exemplo, eu crio fine art e vendo através de galerias para que eu possa passar o 
máximo de tempo sozinha, fotografando onde eu quero, e eu escolho a mídia fotografia digital porque o processo de 
fotografar é rápido (SHADEN, 2017, p. 27. Tradução nossa). 

Shaden compartilha também suas dificuldades técnicas e seus meios de buscar por resoluções: 

Esta é uma imagem que eu tentei criar cinco vezes antes disso [Figura 33]. Eu adorei o conceito, mas sempre parecia 
uma bagunça quando eu levava as imagens ao Photoshop. Em vez de tentar cegamente de novo, eu analisei o que deu 
errado e resolvi o que eu poderia fazer de maneira diferente. No final, alterei o ângulo e usei um tipo diferente de tecido 
para o efeito do papel de parede. O resultado foi que eu poderia me orgulhar em vez de escondê-la [a fotografia] [...] 
(SHADEN, 2017, p.49. Tradução nossa). 

 

Figura 33. The places only she goes, Shaden (2017). 
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Além de explorar sobre processos criativos, a fotografia contemporânea de Brooke Shaden revela sobre uma profunda 

relação com o mundo das imagens, perpassando por conceitos como citacionismo, apropriação e releitura, de modo a proporem-

se a múltplos diálogos com outras obras. No que se refere à expressão e à circulação de imagens na cultura, suas imagens 

abarcam códigos visuais como meio de elaboração do pensamento, da linguagem, de procedimentos artísticos. No capítulo 

anterior estabelecemos conexões procedimentais e conceituais voltadas a compreensão de montagens visuais. 

Aqui, percebemos duas relações relevantes presentes em seu corpo de fotografias, não no que se refere à montagem, mas 

no sentido da formação de um repertório visual-argumentativo; assim, são manifestações de uma imagem coreográfica, 

aproximando-se fortemente do trabalho de Pina Bausch (abaixo, são as duas imagens em preto e branco), e uma imagem 

narrativa-literária, em que percebemos a grande influência do autor Lewis Carroll, e de sua personagem central, a Alice (do País 

das Maravilhas). Muitas outras aproximações podem ser feitas, porém, essas duas foram as que nos pareceram mais relevantes. 

 

Figura 34. Frame de Blaubart, Bausch (foto: Guy Delahaye, 1977); The inconvenience of spirits, Shaden (2010); The wicked dreamers, 

Shaden (2011); Walzer, Bausch (foto: Ulli Weiss, 1982); Waiting for mother, Shaden (2013); A tree to climb, Shaden (2012). 
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A imagem narrativa-literária corresponde à representação desenvolvida pelas palavras de Lewis Carroll, pelas primeiras 

ilustrações do livro, feitas por John Tenniel e pela animação de longa-metragem da Disney. Assim, a artista se relaciona não 

apenas com a imagem de Alice, mas com sua história – referindo-se a acontecimentos e comportamentos da personagem. 

 

 

Figura 35. Frame da animação da Disney de Alice no País das Maravilhas (1951); Falling slowly, Shaden (2014); Sleeping hollow, 

Shaden (2013); Ilustração de John Tenniel (1865); Grasping for fairytales, Shaden (2016); The choices we make, Shaden (2017). 
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A partir desse estudo, podemos observar quais questões Shaden considera essenciais em sua poética, sendo a principal a 

criação entre os universos externo e interno, em suas complexidades, sombras e belezas. Assim, o mundo arquitetado pela artista, 

e como essa arquitetura se dá, se apresenta ao leitor como uma possibilidade dentre tantas outras, as quais não se findam. É 

como uma de suas imagens: traz uma versão da ideia, aquela que foi escolhida por sua criadora, que se tornou concreta e se fez 

forma, luz, sombra, cor, tonalidade, e etc, e multiplica-se em sentimentos, interpretações, conhecimentos e tudo mais que pode 

brotar naquele que a lê. Então, perguntamos à Shaden o que, para ela, significa ser artista e, prontamente, ela nos respondeu: 

Para mim, trata-se da exploração. Eu acho que, no nível mais básico, nós desejamos explorar (e, por sua vez, entender 
alguma coisa) sobre o nosso mundo e como interagimos com ele. Quando exploramos, desejamos criar. É uma 
progressão natural. Ser artista envolve criação, inovação e exploração. Trata-se de compreender algo sobre si mesmo, 
criando a partir desse lugar e, em seguida, avançar para explorar mais fundo (Tradução nossa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

3.2. Uma Investigação Poética: Produção em Metalinguagem 

O objetivo da criação de uma série fotográfica, neste estudo, é estabelecer um diálogo, como artista e como pesquisadora, 

com os métodos, os procedimentos, os argumentos, a expressão, a linguagem, o modo de conceber imagens e, portanto, a 

poética na fotografia de Brooke Shaden. De maneira que, desse diálogo, surja algo pessoal e subjetivo, algo novo. 

Shaden ministrou dois workshops em São Paulo, dos quais tive a oportunidade de participar, eles aconteceram nos dias 12, 

13, 15 e 16 de Abril de 2017. Esse evento foi essencial à pesquisa, pois permitiu um contato direto com a artista e seu processo 

criativo. Shaden falou sobre suas motivações como fotógrafa, e nos guiou a uma etapa prática: planejamos através de exercícios e 

métodos, fotografamos e, posteriormente, editamos nossas imagens – ela nos mostrou minuciosamente seu processo de edição 

de imagem e se colocou à disposição de cada participante através de orientações individuais. A artista também levantou questões 

sobre negócios, como estabelecer conexões com galerias, desenvolvimento de portfolio autoral, criação de séries fotográficas, 

impressão fine art, direitos autorais, licenciamento de imagem e trabalhos comissionados. 

Assim, a primeira e a segunda fotografia (A fuga e As guardiãs) foram concebidas “por inteiro” durante o workshop, 

seguindo alguns métodos de criação propostos por Shaden. As outras fotografias foram feitas também durante as aulas, 

entretanto, em um espírito de percepção da potencialidade das imagens, de exercício livre do programático, do planejado e, 

consequentemente, da prática de Shaden (ainda que, em muitas maneiras, influenciado por ela). Apenas posteriormente ao 

evento, ao rever o material, que a composição da imagem “final” foi criada, sendo ela desenvolvida ao longo do fazer – dissolvendo 

as instâncias de pré-produção/produção/pós-produção –, nesta etapa, originam-se mais quatro fotografias, formando uma série de 

seis imagens. 



109 
 

Portanto, seguindo os passos do método criativo de Shaden, por meio dos exercícios propostos, o processo de criação das 

duas primeiras fotografias será exposto a seguir. 

As Guardiãs 

 Os cinco elementos 

Essa etapa é a de criação de uma história a partir do que são considerados elementos-chave: cor, objeto, figurino, cenário e tema. 

Para cada item, escrevemos o que vem à mente em cerca de apenas trinta segundos para cada. Depois, selecionamos cada 

elemento para montar a imagem: em uma frase, a descrevemos, incluindo todos os itens selecionados. Por fim, detalhamos a 

atmosfera e composição que desejamos para a imagem, assim, no momento de fazer a fotografia, a imagem já possui suas 

definições idealizadas. 

 Mapa mental 

O mapa mental ocorre por meio da associação de palavras que evocam as qualidades, características, sensações, temáticas e etc. 

que descrevem a criação da imagem. 

 Esquema da imagem 

O esquema se ocupa do detalhamento planejado da imagem em que indica, por meio de um estudo visual com forma mais 

simplificada, todos os elementos importantes que envolvem a composição da imagem. 

A seguir, as imagens correspondentes às etapas descritas acima. 
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 Os cinco elementos 
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 Mapa mental 
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 Esquema da imagem 
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Primeiramente, foi 

selecionada a fotografia 

principal, que servirá de 

base para toda a imagem. 

Em seguida, a imagem foi 

aberta com o software 

Photoshop CS6, da Adobe. 

 

Para criar a segunda 

personagem, foi 

selecionada outra foto, 

recortando-a e 

posicionando-a em cena.  
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O fundo também foi 

recortado e pintado de 

preto. 

 

Parte do vestido de outra 

fotografia foi recortado e 

colado, também foram 

feitos os ajustes de cor: a 

cor do vestido (de 

vermelho para azul), 

iluminação e contraste.  
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Adicionei fotografias de 

fumaça, as quais foram 

produzidas sobre fundo 

preto. Desta etapa para a 

última, foi realizado ajustes 

finais de iluminação, como 

a inclusão de feixes de luz 

e temperatura da cor. 
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A Fuga 

 Os cinco elementos 
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 Mapa mental 
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 Esquema da imagem 
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A fotografia principal foi 

escolhida, assim, toda a 

construção da imagem 

parte dela. Para tanto, a 

imagem foi aberta no 

software Photoshop. 

 

A imagem foi expandida 

lateralmente com a adição 

de outra foto, a qual foi 

tirada apenas do fundo, 

sem a personagem e o 

tecido em frente, a fim de 

capturar paredes extras, as 

quais seriam construídas 

posteriormente na imagem. 
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A modelo é recortada e 

a imagem anteriormente 

adicionada foi distorcida 

para criar a ilusão de um 

ambiente fechado, até 

mesmo claustrofóbico. 

 

O ajuste de contraste 

das paredes as adequa 

à imagem-base, que é 

mais escura. O recorte 

da personagem foi 

refinado, inserindo-a na 

cena de modo verossímil. 

A forma tecido vermelho 

é complementada com 

o recorte de outra foto. 
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O recorte de outra foto da 

figura foi inserido ao lado 

esquerdo do corpo da 

personagem-base, e 

através do ajuste na 

transparência, cria-se uma 

figura fantasmagórica por 

cima da personagem. 

 

Repeti o passo anterior, 

porém agora o recorte foi 

adicionado ao lado 

esquerdo da figura, com o 

mesmo tratamento de 

transparência. Trouxe 

também a essa imagem o 

pé esquerdo retirado de 

outra fotografia. Ao final 

são feitas alterações de 

temperatura de luz. 
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Sangria 
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A fotografia é selecionada 

e aberta no Photoshop 

para intervenção. 

 

A primeira ação é a de 

cortar e reenquadrar a 

personagem na imagem. 
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A fotografia da modelo é 

duplicada e deslocada ao 

outro extremo da imagem, 

revelando uma parte do 

rosto que estava oculta 

pelo corte realizado 

anteriormente. 

 

São feitas as correções de 

luz e cores, aumentando o 

contraste e aplicando o 

vermelho do vestido ao 

reflexo na água. Os ajustes 

finais são na temperatura 

de cor da imagem, 

alterando principalmente a 

pele da personagem e seu 

cabelo, que também se 

torna vermelho. 
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Elemental 
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A fotografia-base é 

escolhida e levada ao 

software Photoshop, 

utilizado como ferramenta 

para montagem visual. O 

primeiro passo foi 

rotacionar a imagem. 

 

A cor do vestido é alterada 

de azul para um laranja 

avermelhado. A parte 

inferior do vestido é 

ajustada, ganhando mais 

corpo e tamanho. A foto é 

recortada, mantendo 

apenas as partes escuras 

do fundo. 
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O fundo preto é substituído 

por outra foto – uma 

textura com terra molhada 

e pedras, de modo que, 

mesmo com a troca de 

fundo, preserva-se o 

elemento água. 

 

O contraste do fundo é 

ajustado, escurecendo-o, 

suas cores são alteradas e 

a presença do laranja tem 

a finalidade de ser uma 

espécie de extensão da 

personagem ao fundo.. 
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A imagem de uma 

fechadura é buscada em 

um banco de imagens 

gratuitas. A imagem é 

recortada, redimensionada 

e posicionada no tórax da 

personagem. 

 

O recorte da fechadura é 

refinado, e então, ela é 

distorcida para 

acompanhar o ângulo do 

corpo e ser incorporada na 

pele. Uma fotografia de 

água é colocada sobre a 

modelo, reforçando seu 

aspecto submerso. Os 

ajustes finais se referem à 

suavização da textura da 

água. 
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Cosmos 
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A fotografia principal é 

escolhida e aberta no 

programa de edição de 

imagem, Photoshop. 

 

A imagem é 

redimensionada. Uma 

segunda foto da mesma 

modelo é inserida, ela é 

espelhada e posicionada 

ao lado da primeira 

imagem, com seu tamanho 

também ajustado. Os 

vestidos e parte dos 

braços de ambas são 

recortados. 
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Duas formas circulares são 

criadas e preenchidas por 

texturas de ouro, e são 

posicionadas atrás das 

figuras. Um recorte de 

mexa de cabelo foi 

colocado no rosto, na 

região dos olhos da 

modelo à direita. A imagem 

tem a cor e o contraste 

ajustados. 

 

Diversos recortes de 

imagens de tecido são 

posicionados e distorcidos 

para criarem tal 

movimento, a textura 

servirá para simular um 

novo vestido, que une as 

duas personagens. 
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O fundo é adicionado, 

formado por uma foto de 

banco de imagens de um 

céu estrelado, o qual é 

manipulado para se fundir 

com o vestido. Por fim, são 

feitos pequenos ajustes de 

temperatura de cor. 
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Espelho da alma 
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A fotografia que será base 

para a montagem é 

escolhida e levada ao 

Photoshop. 

 

O fundo e parte da figura 

da imagem-base são 

recortados, mantendo 

apenas o rosto e o 

pescoço. É adicionada 

outra fotografia da mesma 

modelo, mas omodo em 

que essa foi recortada e 

posicionada faz com que 

as duas cabeças 

compartilhem de um 

mesmo olho. 
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Mais duas fotos da modelo 

são incluídas e mescladas 

com as anteriores, e 

novamente os recortes e 

posicionamentos fazem 

com que as quatro faces 

sejam dotadas de olhos 

compartilhados. 

 

Uma fotografia de cabelo é 

selecionada em um de 

banco de imagens 

gratuitas. Essa fotografia é 

colocada por trás da figura, 

unificando as quatro faces 

em uma única cabeça. 
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O cabelo tem sua cor 

alterada para azul e mexas 

são adicionadas na parte 

superior da cabeça, 

formando uma franja, e na 

área do pescoço. 

 

Uma coroa de rosas, 

recortada de outra 

fotografia de banco de 

imagens, é colocada na 

cabeça por cima da franja. 
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Braços e mãos da modelo 

são encaixados na foto. A 

coroa de rosas tem sua cor 

modificada para roxo e seu 

corte se torna mais 

preciso. 

 

Os braços são apagados e 

as mãos são melhor 

integradas com as mechas 

do cabelo. Fotografias 

(também de uso gratuito) 

de abelhas são colocadas 

na imagem, uma em cada 

mão e uma na coroa de 

flores.  
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Os cortes das fotografias 

das abelhas são refinados 

e um fundo de folhas é 

colocado atrás da 

composição. Ao final, as 

cores das folhas são 

modificadas e 

harmonizadas com base 

em tons frios de azuis e 

roxos. 



144 
 

 



145 
 

As fotografias aqui apresentadas – As guardiãs, A fuga, Sangria, Elemental, Cosmos, e Espelho da alma – são parte da 

investigação poética das possibilidades da montagem visual no campo da fotografia, e em diálogo com a pintura. O método criativo 

que se dá por meio de painéis semânticos aproxima-se de um dos exercícios propostos por Shaden (ver Figura 27), entretanto, ele 

se revelou naturalmente no processo de criação das imagens, pois se trata de uma prática já familiar, por ser muito similar aos 

métodos utilizados no desenvolvimento de peças publicitárias (minha área de formação). 

Entre métodos e concepções da linguagem visual, as fotografias são pautadas na intencionalidade artística e metodológica, 

a qual é manifestada pela montagem procedimental e filosófica. É o recortar-e-colar dos pixels combinado a um processo de 

significação da montagem que foi nutrido por conceitos das artes cubista, surrealista e dadaista. Os elementos da imagem são 

pensados de forma a ocuparem um espaço estético determinado, dentre eles destaco os mais presentes: o alto contraste; a luz 

caravaggiana – que dá à pele um forte tom amarelado e o aspecto de “pintura a óleo”; o borrado do movimento, ou mesmo o 

movimento representado pela presença de diagonais, repetições, e ritmos; os corpos preenchendo a cena; entre outros. 

Quanto às particularidades, podemos perceber que as três primeiras imagens (As guardiãs, A fuga e Sangria) aproximam-se 

sintaticamente, enquanto que a quarta imagem (Cosmos) e a sexta (Espelho da alma) – essa ainda mais –, se diferenciam pela 

predominância de tons azuis, mais frios. A fotografia Elemental também se destaca pelo uso de cor vibrante. Em cada imagem 

busquei explorar um novo modo de conceber a montagem visual: com a repetição de uma mesma modelo, mas combinando 

fotografias diferentes, uma montagem sem aspecto de montagem (As guardiãs); sem “cicatrizes do recorte”, mas com indícios 

deste – os pés em posições diferentes e nítidos, a sobreposição de imagens com certa transparência e borrões que dá a ideia do 

tempo fotográfio, mais especificamente, do tempo de exposição da câmera (A fuga); o corte brusco que separa uma mesma figura, 

duplicando-a (Sangria); a montagem que combina elementos “estranhos”, produzindo um corpo com um coração-fechadura em 

seu peito, e que somente assim entrega-se o truque, revela-se que há montagem (Elemental); montagem que faz uso do espaço 
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negativo da imagem, não apenas assumindo-o como fundo, mas como elemento formal, mesclando-se aos limites da figura 

(Cosmos); montagem alegórica, que afasta-se do mundo real e aprofunda-se no fantástico, na criação de suas criaturas (onde uma 

delas pode ser uma mulher com quatro faces e longos cabelos azuis, por exemplo) e seus mundos secretos e encantados 

(Espelho da Alma). 

Portanto, as seis imagens constroem histórias de poder e mistério. São histórias que se sugerem ao leitor e dão abrigo à 

sua subjetividade, buscam concretizar o imaginável e dar forma ao indizível.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O mundo contemporâneo, por suas constantes transformações, e assim, demandas de atualização de saberes, nos 

impulsiona à reflexão. Aqui, escolhemos aprofundar-nos no pensamento da imagem montada – como procedimento técnico, como 

forma de construção de textos visuais, como fazer poético, como investigação artística-metodológica. A montagem visual permite a 

exploração da ação modificadora na imagem fotográfica, seja material plástico da visualidade, seja sistema sígnico portador de 

múltiplas facetas de significação. Trata-se de textos construídos visualmente, porém, em um estado permanente da 

impermanência, de modo que são capazes de reconstruir ideias, pensamentos, valores e significados; pode desafiar os limites do 

que fora imposto e lançar-se à vida, à cultura, ao uso, a uma sintaxe e semântica da linguagem visual. 

Em toda a pesquisa, texto e imagem se entrelaçam e exercem ação um sobre o outro nos processos de análise e produção 

de linguagem; seja quando são compreendidos como “categorias” de códigos distintas, seja como linguagem em simbiose: em que 

a imagem é um texto, e vice-versa. A escrita verbal é pautada no pensamento conceitual (que se forma por meio de ideias), o qual 

no processo de codificar e decifrar códigos textuais tem-se como significação imagens. Assim, a escrita verbal evoca ao 

pensamento imaginativo quando lê/analisa imagens, ao passo que o movimento contrário também acontece no instante em que se 

designa às imagens a função de ilustração de texto. A compreensão de fotografia, como uma linguagem dinâmica e expressiva, 

percorre pela História nos campos da Arte e da Tecnologia como definição em contínua revisão. Retomando a noção de fotografia 

do filósofo Vilém Flusser como processo em que “as imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que imaginam o 

mundo” (FLUSSER, 1985, p.10) – e então, ao aproximarmos essa definição aos conceitos de montagem visual, a atualizamos, 

compreendendo a fotografia como textos visuais que re-imaginam imagens que imaginam o mundo. 

 



148 
 

A poética da fotógrafa norte-americana Brooke Shaden tem como combustível sua rica imaginação e sua capacidade de se 

inspirar continuamente, a artista compartilha seus processos, suas inquietudes e aspirações, suas realizações e frustações, e 

consegue transformar sua experiência em “lições de vida” que compartilha em mídias sociais como o Intagram, Facebook, blog, 

canal no YouTube, página no Flickr e site, comunicando a milhares de pessoas (seu Instagram, por exemplo, possui cerca de 195 

mil seguidores). E isso é uma manifestação da proposta de atrelar sua arte a conteúdos motivacionais; potente o suficiente para 

construir, como ela mesma diz, uma comunidade. As imagens carregam sua paixão criativa e podem atingir as pessoas de 

incontáveis formas, permitindo múltiplas leituras, tanto sobre sua fotografia como sobre seus processos, suas ideias e 

pensamentos; em uma galeria, em uma sala de aula, em sua “comunidade online” ou fora dela. 

O cruzamento entre o pensamento conceitual e o pensamento imaginativo nos leva a conceber uma visão intersemiótica, 

não dos meios pintura e fotografia, mas de seus códigos em montagem. Assim, a montagem visual traz consigo o ferramental 

tecnológico, envolvendo os processos de imagens analógicas e digitais – o qual permite a experimentação de uma enorme gama 

de possibilidades que se inscrevem na criação, produção e expressão visual que transita entre o real e o virtual. A montagem é o 

ponto de encontro das relações entre arte e tecnologia traçadas neste estudo, e a fotografia é tomada, aqui, como representação 

dessa união: quando a arte se volta à tecnologia (e vice-versa), quando temos em foco o processo de criação artístico de Shaden, 

em diálogo com múltiplas linguagens (visual, escrita, metodológica, procedimental, expressiva, etc.). É a partir dessas questões, 

então, que dou os primeiros passos, como artista, rumo a um novo caminho de descobertas em minha poética da montagem 

visual. 

A investigação poética levou a uma produção em metalinguagem, em outras palavras: para discutir sobre imagens 

montadas assumi a criação de uma série de imagens montadas, as quais foram contruídas junto às pesquisas de montagens 

visuais. Sendo assim, busquei a cada fotografia experimentar diferentes aspectos e possibilidades desse procedimento. As 
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fotografias também foram criadas junto ao estudo dos métodos de Shaden, os quais tive a oportunidade de acompanhar de perto 

em dois workshops que a artista ministrou em São Paulo, em Abril de 2017, e, ainda, a partir desse evento, foi possível dar 

continuidade ao contato com a fotógrafa, por meio de trocas de e-mails. Mas, no processo de criar a série composta por seis 

imagens montadas, procurei nas teorias e movimentos das Artes Visuais fundamentação para minha prática, com a intenção de 

extrapolar a influência do universo artístico de Shaden. Percorrendo por dentre fazeres em montagens, no âmbito visual e 

conceitual, conectam-se alternativas, modos, formas, etc., de maneira que as imagens aqui criadas (As guardiãs, A fuga, Sangria, 

Elemental, Cosmos, e Espelho da alma) estabelecem uma relação em rede com as vanguardas artísticas e com as fotografias de 

Shaden; a rede amplia-se também à medida que considerarmos o espaço e a atuação do leitor. 

Como artista, coloco-me na articulação de um vocábulo visual cubista-dadaísta-surrealista. Vinculando teoria e prática, 

como uma ação voltada à fruição e reflexão, alicerçado em tudo aquilo que já fora tratado anteriormente pela pesquisa, e com a 

finalidade de completar (mas não findar) a jornada cíclica e transformadora do retornar à dimensão do pensamento imagético, à 

leitura e escrita com imagens, ao diálogo entre códigos da pintura e da fotografia e, finalmente, à poética, sendo essa, o resultado 

de experiências visuais de um fazer – mais precisamente, de um fazer imbuído da arte como metodologia. 

A pesquisa me ofereceu noções e conhecimentos necessários para repensar e reavaliar minha prática artística; considero 

este o início de uma nova fase. A partir das obras de Shaden, da História da Fotografia e da Pintura, do Cubismo, do Surrealismo, 

do Dadaísmo, convergem-se os entendimentos adquiridos para a visualização da incidência destes vetores procedimentais em 

minha fotografia (enquanto pesquisadora e enquanto artista), em um movimento de autorreflexão e autocrítica, de decidir aquilo 

que permanecerá, enquanto me fizer sentido, e aquilo que será abandonado, até que a ordem interna que rege a visão artistíca 

decida pelo contrário - uma coisa de que estou certa é que continuarei a percorrer por montagens visuais, por serem sínteses de 

releituras do real, as quais se voltam à estimulação de novas releituras, multiplicando-se infinitas vezes, de infinitas maneiras. 
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