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RESUMO

Esta dissertação procurou verificar a funcionalidade e a aplicabilidade da 

técnica da fotogrametria para a digitalização tridimensional de nove objetos 

pertencentes ao Museu Memória do Bixiga. Foram selecionadas peças que 

representavam significativamente o seu acervo, ou seja, itens museológicos 

que se relacionavam às memórias tecnológicas (visuais e sonoras), 

domésticas, esportivas, religiosas, musicais, italianas e africanas do bairro 

do Bixiga. Foram relatados e detalhados, durante a pesquisa, todos os 

processos relacionados à captação e à digitalização fotogramétrica desses 

itens, disponibilizando suas réplicas virtuais, em seguida, para download  e 

compartilhamento na web. Paralelamente a isso, foram descritos os contextos 

históricos e tecnológicos nos quais a técnica da fotogrametria se relaciona, 

principalmente, se tratando dos embates filosóficos e estéticos dos campos 

das artes e da fotografia. Ao final da pesquisa, confirmou-se a viabilidade da 

técnica fotogramétrica digital para a digitalização tridimensional de objetos 

museológicos, mesmo considerando um contexto de um museu de pequeno 

porte, como é o caso do Museu Memória do Bixiga.

PALAVRAS-CHAVE: Fotogrametria. Digitalização 3D. Museu Memória 
do Bixiga.



ABSTRACT

The present dissertation sought to verify the functionality and application 

of the photogrammetry technique into the three-dimensional digitization 

of nine objects from Memória do Bixiga Museum. Pieces that significantly 

represent its collection and that are related to technological (visual and 

sound), domestic, sports, religious, musical, Italian and African memories 

of the neighborhood of Bixiga were selected. The essay reported in detail 

the photogrammetric process of capturing and digitizing the selected items 

and the final 3D images, namely the virtual replicas, were made available for 

download and further sharing on the web. In addition to that, the research 

aimed to describe the historical and technological photogrammetry contexts, 

with special attention to its philosophical and aesthetic impasses within the 

fields of arts and photography. At the end, the research confirmed the viability 

of the digital photogrammetry technique applied to the three-dimensional 

digitization of museum objects, even when considering the context of a small 

museum such as the Memória do Bixiga Museum.

KEYWORDS: Photogrammetry. 3D Digitization. Memória do Bixiga Museum.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 A fotogrametria é uma técnica que utiliza fotografias para se 

obter informações seguras sobre objetos, construções ou espaços. A 

partir de processos diversificados que envolvem cálculos matemáticos, 

processamento de dados, restituição e reconstituição de imagens, podem 

ser geradas cartografias, colagens fotográficas, dados métricos e modelos 

tridimensionais virtuais que podem representar, por exemplo, um edifício 

histórico ou uma vista topográfica (BRITTO; COELHO FILHO, 2007 e 

OLIVEIRA, 2008).

 Divide-se a prática fotogramétrica, geralmente, em três áreas 

de aplicação: seus usos terrestre, aéreo e orbital. No espaço terrestre, a 

fotogrametria é frequentemente usada no levantamento e na documentação 

de prédios históricos, mas pode ser usada também nos campos da 

arqueologia, da polícia técnica e da indústria. Em relação ao espaço aéreo e 

orbital, ela é usada tanto no reconhecimento de território para fins militares 

quanto no mapeamento dos tecidos urbanos, geológicos ou florestais 

(BRITTO; COELHO FILHO, 2007 e OLIVEIRA, 2008).

 Com mais de 150 anos de existência, o uso da fotogrametria na 

contemporaneidade se caracteriza pela sua semi-automação digital, sendo 

que, recebe dados de entrada por meio de imagens digitais tiradas por 

câmeras ou digitalizadas por scanners , realiza o processamento delas através 

de hardwares e softwares específicos e gera dados de saídas computacionais, 

como mapas e objetos 3D (BRITTO; COELHO FILHO, 2007).

 Esta pesquisa propõe realizar uma aproximação entre os campos da 

fotogrametria digital e o contexto museal, que também foi cenário de duas 

bem-sucedidas aplicações dessa técnica, descritas a seguir.
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A FOTOGRAMETRIA E OS MUSEUS

 Em 2015, militantes do Exército Islâmico (ISIS) invadiram o Museu de 

Mosul, no Iraque, e destruíram totalmente o seu acervo iconográfico. Uma das 

obras assoladas foi a figura assíria de um leão esculpida em pedra e datada do 

ano 860 a.C. Porém, com a ajuda de fotos enviadas por visitantes do mundo 

inteiro tiradas antes do ato iconoclasta, a empresa Rekrei conseguiu, por 

intermédio da tecnologia fotogramétrica digital, recriar tridimensionalmente 

os itens destruídos, incluindo o leão de pedra (CAIN, 2016). Hoje, as réplicas 

virtuais estão disponíveis ao público no site dessa empresa1.

 Uma outra ação que envolveu o uso da fotogrametria em um museu 

foi o “3d Hackaton”, evento promovido pelo Metropolitan Museum of Art, 

em Nova York, em 2012. Nesse workshop educacional, vários artistas e 

programadores foram convidados a fotografar determinadas esculturas do 

4 Fig. 1 -  Esculturas do  
Museu de Mosul recriadas 

tridimensionalmente por 
fotogrametria. 

6 Fig. 2 -  Evento 
“3D Hackaton” do 

Metropolitan 
Museum of Art.

64 Fig. 3 -  Escultura 
capturada e digitalizada 

por processos 
fotogramétricos no evento 

“3D Hackaton”.
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museu. Em uma outra etapa, as fotografias tiradas em volta dessas obras 

foram transmitidas a um software de fotogrametria denominado 123D Catch, 

que as transformou em modelos digitais. Por fim, os participantes tiveram a 

oportunidade de imprimir suas réplicas tridimensionais em impressoras 3D 

(MONAGHAN, 2012). Atualmente, os modelos criados estão disponíveis para 

download e visualização na web2.

 A partir desses exemplos, levanta-se algumas questões que essa 

pesquisa pretende debater.

 Levando em conta as experiências fotogramétricas vistas 

anteriormente e sabendo que elas foram realizadas  a partir de grandes 

infraestruturas tecnológicas, a fotogrametria seria uma técnica aplicável à 

digitalização de objetos museológicos de um museu de pequeno porte (a 

ser descrito nas páginas seguintes)? Dentro desse contexto experimental, 

quais seriam as suas limitações? Quais tipos de conhecimentos, materiais, 

ferramentas e habilidades ela demandaria? Qual é o seu contexto histórico e 

com quais outras técnicas ela se relaciona?

PRIMEIRAS EXPERIMENTAÇÕES FOTOGRAMÉTRICAS

 O interesse em pesquisar sobre a técnica da fotogrametria digital 

em um contexto museológico surgiu a partir de interesses acadêmicos 

anteriores que se tornaram artigos e papers paralelos a este trabalho. 

Esses escritos em maior ou menor grau guardavam alguma relação com o 

tema da fotografia (de cunho documental ou artístico) ou com o universo 

das imagens (tradicionais ou técnicas). E é válido sublinhar que, na maioria 

deles, o meu interesse se dirigia fundamentalmente para a leitura e para a 

interpretação imagética.

 Outro fator que impulsionou a direção desta pesquisa foi a minha 

participação nos grupos de pesquisa  Arquivo, Memória e Cidade  e Laboratório 

de Artes Cinemáticas e Visualização - Labcine, ambos pertencentes ao 

1 - Disponível em: <https://rekrei.org/gallery>. Acesso em: 19 dez. 2017.
2 - Disponível em: <https://www.thingiverse.com/met/designs>. Acesso em: 19 dez. 2017.

https://rekrei.org/gallery
https://www.thingiverse.com/met/designs
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programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesse aspecto, as pautas acadêmicas 

discutidas nas reuniões desses grupos reforçaram o meu desejo de pesquisar 

sobre processos contemporâneos de digitalização e visualização de objetos 

museológicos. Portanto, este trabalho dá continuidade ao meu fascínio pelo 

estudo da fotografia e das imagens, porém o concentra no campo técnico 

da fotogrametria.

 O contato com essa técnica ocorreu de forma experimental, já que, 

ao pesquisar sobre novas formas de digitalização de imagens, descobri,  a 

partir das ações museológicas descritas anteriormente (Hackaton 3d e 

Project Mosul), alguns tutoriais online que ensinavam como fotogrametrar 

digitalmente determinados objetos3. Depois de uma série de testes, consegui 

reproduzir com certa fidelidade alguns itens domésticos em modelos 

tridimensionais, utilizando, para isso, apenas uma câmera fotográfica digital 

(Canon G15) e o software Agisoft Photoscan - versão de avaliação (Fig. 4 e Fig. 5).

 Algum tempo depois dessa experiência inicial com a fotogrametria 

digital, conheci, em um workshop fotográfico promovido pelo grupo 

Arquivo, Memória e Cidade (liderado pela Prof.ª Dr.ª Ingrid Hötte Ambrogi) 

no território do Bixiga, em São Paulo, os responsáveis pelo Museu Memória 

do Bixiga (MUMBI) que, em conversas posteriores, demonstraram um 

profundo interesse na técnica fotogramétrica e, logo, me convidaram a 

pensar na criação de um projeto com as peças do museu.  Surgiu então 

6 Fig. 4 - Uma das mais 
de 150 fotos tiradas ao 

redor de uma garrafa de 
cachaça pelo processo

fotogramétrico. 

64 Fig. 5 - Modelo da 
garrafa tridimensional 

criado no software Agisoft 
Photoscan e visualizado 

no Adobe Photoshop. 
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a ideia de digitalizar uma pequena amostra do acervo desse espaço de 

memória, a fim de aprofundar meus conhecimentos fotogramétricos com 

peças de diferentes tamanhos e materiais; além disso, tive a oportunidade 

de criar uma extensão virtual do museu denominada “Bixiga Meu 3D”. Vale 

sublinhar que essa experiência está relatada tanto nesta pesquisa quanto 

está presente resumidamente na internet4.

 O Museu Memória do Bixiga (MUMBI) é um museu de pequeno porte 

localizado em uma residência do início do século XX, no bairro da Bela Vista, 

em São Paulo. Seu acervo começou a ser montado nos anos 80, a partir da 

iniciativa de Armando Puglisi, um influente promotor cultural do bairro e 

de suas tradições (PUGLISI, 1995). Entre os diversos itens de seu acervo, 

doados, na sua maioria, por moradores do Bixiga, destacam-se uma grande 

coleção de tecnologias: rádios, gramofone e câmeras fotográficas; objetos 

domésticos: geladeira, louças, ferros de passar roupa e máquinas de costura; 

vestimentas: os sapatos pertencentes à Carmen Miranda, uniformes da 

escola de samba Vai-Vai e trajes de Adoniran Barbosa; além disso, o espaço 

também abriga itens como uma arma e um capacete de ferro da revolução 

constitucionalista de 1932.

6 Fig. 6 - Coleção 
de  câmeras antigas do 

Museu Memória do Bixiga.

64 Fig. 7 -  Objetos do 
acervo do Museu Memória 

do Bixiga.
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 Antecipo, logo abaixo (Fig. 8 e Fig. 9), alguns resultados prévios que 

culminaram na projeção de um pequeno teaser dos objetos do “Bixiga Meu 

3D” no evento cultural “13 na 13” promovido pelo Espaço de Cultura Bela 

Vista, em maio de 2017, no Bixiga. Para esse evento, foram fotogrametrados, 

digitalizados e projetados quatro objetos do Museu Memória do Bixiga: uma 

caneca, uma mala, um gravador e um rádio. Vale salientar que essa primeira 

abordagem fotogramétrica dos objetos do museu não seguiu a metodologia 

técnica que é apresentada nesta pesquisa, pelo contrário, em razão do curto 

período obtido para fotogrametrar as peças, ocorreram diversos problemas 

no processo de aquisição dos modelos tridimensionais, principalmente, 

erros relacionados à captação das imagens que ocasionaram problemas nos 

formatos dos objetos e em suas texturas.

3 - Disponível em: <https://bertrand-benoit.com/blog/the-poor-mans-guide-to-
photogrammetry/>. Acesso em: 19 dez. 2017. Disponível em: <http://www.tested.com/tech/
concepts/460516-art-photogrammetry-replicating-hellboys-samaritan-pistol/>. 
Acesso em: 19 dez. 2017.
4 - Disponível em: <https://readymag.com/bixigameu/3d>. Acesso em: 19 dez. 2017.

64 Fig. 8 e 9 -  Projeção 
em 3D de uma caneca 

relacionada à escola de 
samba Vai-Vai no 

Evento “13 na 13”.

https://bertrand-benoit.com/blog/the-poor-mans-guide-to-photogrammetry/
https://bertrand-benoit.com/blog/the-poor-mans-guide-to-photogrammetry/
http://www.tested.com/tech/concepts/460516-art-photogrammetry-replicating-hellboys-samaritan-pistol/
http://www.tested.com/tech/concepts/460516-art-photogrammetry-replicating-hellboys-samaritan-pistol/
https://readymag.com/bixigameu/3d
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A FOTOGRAMETRIA NO ESPAÇO ACADÊMICO

 Decorrente dessas iniciativas de ordem prática outras preocupações 

de ordem teórica se apresentaram como motivação para essa pesquisa, 

ou seja, pensar a prática fotogramétrica não apenas por intermédio do seu 

funcionamento técnico, mas também pela relação de seus inputs  fotográficos 

e outputs tridimensionais com os campos da arte e da fotografia. E, indo além 

disso, refletir sobre a aplicabilidade desse meio de reprodutibilidade técnica 

digital em contextos museológicos, como o Museu Memória do Bixiga.

 Uma rápida pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD - IBICT) indicou que a temática da fotogrametria ainda 

está ligada a nichos específicos de pesquisa, com destaque para as áreas 

da Cartografia, Geodesia, Engenharia Civil, Arquitetura, Antropometria e 

Fisioterapia5. Destaca-se, como exemplo desse rico material científico, a 

dissertação de mestrado de Natalie Johanna Groetelaars, denominada “Um 

Estudo da Fotogrametria Digital na Documentação de Formas Arquitetônicas 

e Urbanas”, publicada em 2004 pela Universidade Federal da Bahia. No texto, 

a autora apresenta um breve panorama da história da fotogrametria, analisa 

as principais ferramentas e procedimentos fotogramétricos aplicados ao 

levantamento arquitetônico e relata alguns estudos de casos, nos quais 

aplicou a técnica fotogramétrica digital, como por exemplo, na criação de um 

modelo fotorrealístico da Capela de Nossa Senhora da Escada, na Bahia  (Fig. 

10 e Fig. 11) (GROETELAARS, 2004).

6 Fig. 10 - Fotografia da 
Capela Nossa Senhora da 

Escada - Bahia.

64 Fig.  11 - Modelo 3D 
fotorrealístico da Capela 
N. S. dsa Escada, criado 

pela pesquisadora 
Natalie Groetelaars.
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 Sem demasiada pretensão, mas ciente do desafio de adentrar a um 

campo acadêmico pouco explorado pela ótica da linguagem, esta pesquisa se 

justifica por tentar contribuir com um novo olhar para o objeto fotogramétrico 

ao refletir de maneira interdisciplinar sobre suas possibilidades, limites e 

ligações com outras áreas do conhecimento. Assim, durante essa pesquisa, 

pretendo adotar uma atitude artística metade científica e metade bricoleur. 

Como definido por Claude Lévi-Strauss:

A arte se insere a meio caminho entre o conhecimento científico 
e o pensamento mítico ou mágico, pois todo mundo sabe que o 
artista tem, ao mesmo tempo, algo do cientista e do bricoleur: com 
meios artesanais ele elabora um objeto material que também é 
um objeto de conhecimento (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 38).

 

 Nesse aspecto, clarifico que, apesar de estar ciente de que essa 

pesquisa faz parte de um mundo acadêmico com regras bem definidas, foram 

tomados alguns posicionamentos bricoleur tanto em relação à apresentação 

visual do texto, diagramado fora do padrão acadêmico, quanto na própria 

condução da prática fotogramétrica, que foi construída de forma empírica, a 

partir de sucessivas tentativas e erros.

 Com isso em mente, traçou-se como objetivo geral desta pesquisa, 

verificar a funcionalidade da técnica fotogramétrica para a digitalização e a 

visualização de objetos museológicos, sendo representados aqui pelas peças 

do Museu Memória do Bixiga.

 Por outro lado, essa pesquisa teve como objetivos específicos: 

compreender a técnica da fotogrametria digital por meio da sua relação 

com os campos da arte e da fotografia; descrever os processos de seleção, 

captação, digitalização, correção (textura e modelagem) e armazenamento 

em nuvem das peças do Museu Memória do Bixiga; e disponibilizar as réplicas 

virtuais para acesso, download e compartilhamento.

 Com intuito organizatório, a pesquisa foi dividida em duas partes 

metodológicas distintas, porém, complementares, de levantamento, 

5 - Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=fotogrametria&type=Title>. 
Acesso em: 19 dez. 2017.

http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=fotogrametria&type=Title
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descrição, discussão e apresentação de dados. A primeira é de ordem teórica 

e subsidia o primeiro capítulo deste texto, já a segunda é de ordem prática e 

sustenta o segundo capítulo desta dissertação.

 A parte teórica foi conduzida por meio de levantamentos 

bibliográficos de naturezas diversas, como livros, dissertações e teses, 

artigos científicos, manuais técnicos e sites da web relacionados aos campos 

da arte, da fotografia e da fotogrametria. Também foram utilizadas imagens 

documentais e artísticas, a fim de potencializar as discussões relacionadas a 

esses mesmos campos.

 Assim, a partir desses levantamentos prévios foram realizadas a 

descrição e a discussão dos contextos históricos e teóricos que cerceiam os 

assuntos abordados neste trabalho, na seguinte ordem: a perspectiva artificialis 

surgida no contexto do Renascimento europeu; a invenção das câmeras clara 

e obscura, que são consideradas os protótipos dos aparelhos fotográficos; 

o surgimento da fotografia em Niépce, Daguerre e Talbot; a reprodução e a 

reprodutibilidade técnica das imagens e os conceitos de aura e valor de culto/

exposição; a ontologia da imagem fotográfica e sua abordagem indiciária; o 

surgimento da imagem digital e o seu funcionamento técnico; e, por fim, a 

história da fotogrametria, os seus percussores, ferramentas e métodos.

 Por outro lado, a parte prática desta pesquisa foi conduzida da 

seguinte forma.

 Primeiro, ocorreu a seleção de nove objetos do Museu Memória do 

Bixiga, os quais representavam significativamente o seu acervo, portanto, 

produtos tecnológicos (a Câmera Keystone A-9 e o Rádio Emernson 547A), 

utensílios domésticos (a Maleta de Viagem e o Ferro de Passar Roupa a 

Carvão), troféus (o Prêmio Pedro - Galasso), escultura religiosa (a Imagem 

de Nossa Senhora Achiropita), além de itens relacionados à escola de samba 

Vai-Vai (o Troféu do Carnaval de 1961 e as Canecas Comemorativas). 

 Em seguida, foi realizada a captação fotogramétrica com uma câmera 

fotográfica digital (FujiFilm XT10 - lente fixa de 35mm) e equipamentos 

auxiliares, como o tripé (Weifeng WF-6734), um fundo branco infinito e um 

tampo giratório de 70 cm.
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 Logo, foi realizada a transmissão dessas fotografias para um 

computador (iMac 21,5’’, 2.9 GHz Intel Core i5), a organização dessas 

imagens em pastas e a remoção de imagens duplicadas com problemas 

de foco ou de enquadramento.

 Em outra etapa, ocorreu a conversão dos arquivos fotográficos digitais 

RAF para os formatos JPG e TIFF, via software Adobe Camera Raw; e a criação 

de máscaras para as imagens JPG, via Adobe Photoshop, transformadas, em 

seguidas, em arquivos PNG.

 Assim, obteve-se os modelos 3D a partir do processo fotogramétrico 

digital que utilizou os arquivos TIFF e as máscaras PNG, via software Agisoft 

Photoscan. Em seguida, os modelos 3D foram exportados para o formato 

OBJ, com suas respectivas texturas PNG. E, finalmente, ocorreu o upload dos 

modelos 3D no banco de dados da plataforma de visualização de objetos 

tridimensionais Sketchfab.

 É importante sublinhar que esse passo a passo prático realizado com 

cada um dos nove objetos será descrito e ilustrado por meio de fotografias, 

capturas de tela e, também, por representações artísticas desses artefatos 

museológicos, compondo o segundo capítulo desta dissertação. Nessa parte 

do trabalho também será contextualizada a história do bairro do Bixiga e o 

surgimento do Museu Memória do Bixiga, nos anos 80.



19

CAPÍTULO 1
1.1 DA PERSPECTIVA ÀS CÂMERAS ESCURA E CLARA

 A palavra fotogrametria traz em sua própria constituição etimológica 

os campos de significado que opera, pois, seus radicais gregos photon, 

graphos e metron podem ser traduzidos como luz, escrita e medição (BRITTO; 

COELHO FILHO, 2007). Como a nomenclatura sugere e como Oliveira (2008) 

observa, a técnica da fotogrametria está intimamente ligada à invenção 

da fotografia e ambas possuem laços históricos com outras formas de 

representação do visual, surgidas, principalmente, a partir do século XV – 

época conhecida como Renascimento.

The mathematical artists of the Renaissance stretched 
transparent papers in frames and traced on the plane the 
outlines of the spatial objects shining through. With the invention 
of photography these founders of the perspective method seem 
to be the precursors of photographers; with the invention of 
scale measurement, they seem to be early scale measurement 
engineers (FAROCKI, 2001, p. 198).

 Tendo em vista essa percepção de Farocki que agrupa os processos 

métricos de escala e a fotografia, encontrando no Renascimento seus 

ancestrais comuns, é explicado, a seguir, alguns conceitos relacionados à 

técnica da perspectiva.

A PERSPECTIVA

 A perspectiva é um método que permite a transposição geométrica 

de um ambiente tridimensional para um suporte plano bidimensional, a 

partir de regras específicas. Há diversos tipos de perspectiva, uma das mais 

conhecidas e difundidas é a perspectiva artificialis (Fig. 12). Surgida no período 



20

renascentista, ela é identificável por suas retas que rumam para um ponto 

de fuga central. Porém, antes disso, as artes do período Romano e Medieval 

foram marcadas pelo uso da perspectiva “espinha de peixe” (Fig. 13), na qual 

as suas retas perpendiculares convergem para um eixo central comum e não 

para um ponto de fuga, como na perspectiva artificialis (AUMONT, 2005). 

 O artista renascentista alemão Albrecht Dürer demonstrou, em 

uma série de gravuras, diferentes métodos de desenho sendo realizados a 

partir de instrumentos de medição espacial que propiciavam, cada um a sua 

maneira, a aquisição artística da perspectiva.

 É visto, na reprodução de “Homem desenhando uma mulher deitada” 

(Fig. 14), um desenhista olhando sua modelo através de um campo visual 

quadriculado vertical que é espelhado horizontalmente na mesa em que o 

artista trabalha. Ele olha para a mulher e copia a sua imagem fixando seu olhar 

em um apoio vertical rígido. Em uma outra imagem, sem autoria definida, 

podemos conceber o campo visual em perspectiva visto pelo personagem de 

Dürer (Fig. 15).

 Em uma outra xilogravura do artista alemão denominada “Homem 

desenhando um alaúde” (Fig. 16), observa-se um homem esticando uma 

linha que atravessa uma moldura vazada até atingir a parte inferior de um 

instrumento musical. O mesmo homem memoriza o ponto exato em que a 

linha transpassa o quadrante e, logo, desenha esse ponto na matriz móvel 

ligada a essa moldura. Como a figura demonstra, a imagem do alaúde vai, 

ponto a ponto, sendo formada.

5 Fig. 12 -  Perspectiva 
Artificialis traçada sobre 

afresco de Rafael - Escola 
de Atenas (1505-11).

54 Fig. 13 -  
Perspectiva “Espinha de 

Peixe” traçada sobre 
obra de Sébastien 

Mamerot (c. 1490). 
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 É válido notar que, tanto a direção do olhar do artista na primeira gravura 

(Fig. 14) – que converge com as linhas horizontais do campo visual quadriculado 

– quanto a linha esticada na terceira imagem (Fig.16) fazem referência a 

uma antiga observação científica relacionada às leis da perspectiva. Sobre 

esse aspecto, Fragoso (2005) esclarece que tanto Platão quanto Aristóteles 

estavam cientes de que os raios de luz percorriam uma trajetória retilínea, 

apesar de não concordarem em relação à direção desse trajeto, ou seja, se ele 

acontecia do olho para o objeto, na cogitação platônica (extramission)6, ou do 

objeto para o olho, no entendimento aristotélico (intromission)7.

 A utilização da perspectiva na História da Arte está relacionada, 

principalmente, à figura do arquiteto italiano Leon Battista Alberti que, em seu 

6 e 7 - Disponível em <https://web.stanford.edu/class/history13/earlysciencelab/body/
eyespages/eye.html>. Acesso em 19 nov. 2017.

5 Fig. 14 -  “Homem
desenhando uma mulher 
deitada” - xilogravura de 

Albrecht Dürer (1525).

54 Fig. 15 -  
Representação do 
campo visual visto 

pelo personagem de 
Dürer - sem autoria 

definida (s/d).

4 Fig. 16 -  “Homem
desenhando um alaúde” 
- xilogravura de Albrecht 

Dürer (1523).

https://web.stanford.edu/class/history13/earlysciencelab/body/eyespages/eye.html
https://web.stanford.edu/class/history13/earlysciencelab/body/eyespages/eye.html
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tratado Della Pintura, aconselha que os pintores adquiram o conhecimento 

matemático da geometria.

Acho muito bom que o pintor seja, o quanto possível, instruído 
nas artes liberais, mas antes de tudo desejo que saiba geometria. 
Estou de acordo com o pensamento de Pânfilo […]. Ele pensava 
que nenhum pintor podia pintar bem se não soubesse muita 
geometria (ALBERTI, 1999, p. 138).

 

 Fragoso (2008) revela que, por mais que Alberti assegurasse que a 

sua responsabilidade ao criar um método de pintura se devia à visualidade 

e não à matemática, ele não se intimidava em utilizar a geometria quando 

fosse necessário exemplificar ou aprofundar determinados conceitos. Nesse 

aspecto, é notório o termo “pirâmide visual” cunhado por ele. Portanto, 

 
A pirâmide é a figura de um corpo no qual todas as linhas 
retas que partem da base terminam em um único ponto. A 
base dessa pirâmide é uma superfície que se vê. Os lados da 
pirâmide são aqueles raios […] extrínsecos. O vértice, isto é, a 
ponta da pirâmide, está dentro do olho, onde está o ângulo das 
quantidades (ALBERTI, 1999, p. 82).

 Aumont analisa que o “olho”, para Alberti, “é uma espécie de farol que 

varre o espaço”. (AUMONT, 2005, p. 109); e, nesse ponto, o arquiteto italiano 

parece concordar com a posição de Platão supracitada que hoje é veemente 

negada pela ciência em favor da percepção aristotélica.

 O conceito de pirâmide visual elaborado por Alberti é ilustrado 

nas próximas imagens. Na primeira (Fig. 17), datada de 1647, vê-se os 

“perspectivadores” de Abraham Bosse esticando em direção aos olhos 

(o cume da pirâmide) alguns fios que formam no chão três quadrantes 

(as bases da pirâmide). Em uma ideia aproximada (Fig. 18), Hiryczuk e Van 

Oevelen retratam, em um cenário agrário contemporâneo, tanto o conceito 

de perspectiva artificialis (ponto de fuga central) quanto aludem ao conceito 

de pirâmide visual (homem à direita), porém, devido ao olhar do “mestre da 

perspectiva” estar na mesma linha do horizonte do primeiro ponto, forma-

se um segundo e estranho ponto de fuga na figura que parece contrariar as 

linhas “naturais” da paisagem bucólica.
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 Compreendendo que a perspectiva é um método criado pelo 

homem para melhor observar o seu entorno, entende-se quando Panofski 

(1993) a concebe como uma visão simbólica do mundo, criada e mediada 

pela racionalidade exacerbada do homem Renascentista. Comparando a 

perspectiva com a visão psicofisiológica humana, o autor aponta diversos 

fatores desconsiderados por esse método, entre eles, o fato do homem 

enxergar com dois olhos em constante movimento, o aspecto esférico desse 

órgão, a diferença entre a visão que é impressa na retina e a visão que é 

concebida pela mente, entre outros poréns.

AS CÂMERAS ESCURA E CLARA

 Destacam-se agora, dois aparelhos ligados intrinsecamente à técnica 

da perspectiva artificialis que contribuíram, segundo Oliveira (2008), para o 

desenvolvimento da fotografia e, consequentemente, da fotogrametria: a 

câmera escura e a câmera clara.

 Fragoso (2008) sustenta que a citação mais remota sobre o conceito 

de câmera escura é de autoria do filósofo chinês Mo Ti que viveu no século 

V a.C. O filósofo dizia que, se, em um quarto escuro, uma luz adentrasse por 

meio de um pequeno furo feito em uma de suas paredes, observar-se-ia  

5 Fig. 17 - “Les 
Perspecteurs” - 

xilogravura de Abraham 
Bosse  (1647-48). 

54 Fig. 18 - “The 
Master of Perspective” 

- fotografia de Elodie 
Hiryczuk e Sjoerd Van 

Oevelen (2011).



24

a projeção da imagem exterior verticalmente invertida na parede oposta 

àquela perfurada.

 No século XVII, a longínqua observação filosófica de Mo Ti foi nomeada 

de camera obscura por Johannes Kepler. Nesse ponto da História, o termo 

já se referia a um quarto, a uma barraca ou até mesmo a uma caixa preta 

com lentes que melhoravam a definição das imagens projetadas (FRAGOSO, 

2008).  Assim, essa técnica era de grande auxílio aos artistas, pois:

[...] esses dispositivos tinham bem essa função: permitir 
desenhar ou pintar por transposição direta do referente para 
a tela-suporte. Em sua caixa, o pintor só tinha que recopiar, 
reproduzir ou fazer o decalque da imagem que nela se projetava 
“naturalmente” (DUBOIS, 2012, p. 129).

 É válido citar que o artista David Hockney, em seu documentário 

Conhecimento Secreto, sustenta a hipótese de que mecanismos de projeção 

de imagem semelhantes à câmera escura já eram utilizados por pintores, 

séculos antes. Hockney, por meio de um levantamento de uma série de 

pinturas europeias, percebe que, a partir do ano de 1420, ocorre um destoante 

realismo nas pinturas analisadas. Nesse sentido, ele fomenta a suspeita de 

que artistas célebres, como Jan van Eyck, utilizavam espelhos côncavos que 

projetavam a imagem de seus modelos na superfície pictórica, permitindo o 

seu traçado. Mais tarde, os espelhos, que não proporcionavam a aquisição de 

imagens muito largas, foram substituídos por lentes, assim, artistas, como 

Caravaggio, supostamente usaram desse meio ótico para reproduzir em seus 

quadros iluminação, brilho e proporções fieis à realidade.

 O conceito de câmera obscura é ilustrado nas próximas imagens. A 

gravura (Fig. 19) demonstra didaticamente o funcionamento dessa técnica. 

Na ilustração, um artista pinta diretamente sobre a projeção invertida de uma 

paisagem campestre que adentra ao espaço cubicular por um pequeno orifício.

 Já na segunda imagem (Fig. 20), Abelardo Morrel transforma um 

quarto de hotel em uma grande caixa preta e registra, fotograficamente, a 

imagem externa e invertida de uma cidade que se forma sobre esse cômodo. 

Nessa proposta, não é apenas curioso o fato do fotógrafo contemporâneo se 

voltar para uma técnica tão remota de projeção de imagens, mas, também, 
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o fato dele registrar o efeito de uma câmera escura pelo intermédio do uso 

de uma outra câmera escura: a máquina fotográfica. Portanto, isso parece 

ilustrar a seguinte constatação tecno-evolucionária de Dubois: “Nossas caixas 

modernas de aparelhos fotográficos estão no final de um percurso com sua 

célula acoplada e suas objetivas intercambiáveis” (DUBOIS, 2012, p. 130).

 Por outro lado, a câmera clara – a irmã mais nova da câmera escura 

– foi inventada por William H. Wollaston, em 1807. Apesar de não ser 

tecnicamente parecida com a sua primogênita, ela também se caracteriza 

por ser um dispositivo visual, no qual se pode obter imagens por meio de 

decalques diretos da realidade, ou melhor, por intermédio do fundamento 

indiciário (DUBOIS, 2012).

 Descreve-se essa tecnologia como “um prisma ou um jogo de espelhos 

arrumados em um suporte de forma a refletir, sobre uma folha de papel, a 

imagem de um objeto situado em frente ao dispositivo” (FRAGOSO, 2008, p. 

24).  E, ainda que a nomenclatura sugira, não há, nesse aparelho, uma câmera 

propriamente dita, é “como se o próprio corpo do pintor, ou pelo menos seu 

cérebro, desempenhasse o papel de câmera” (DUBOIS, 2012, p. 131). 

 A próxima imagem (Fig. 25) ilustra um artista reproduzindo, por 

intermédio do uso de uma câmera clara, determinada estatuária em um 

suporte bidimensional. Ao lado (Fig. 26), observa-se um desenho criado com 

a ajuda de uma câmera clara de autoria do inglês Willian Henry Fox Talbot 

– um dos percussores da fotografia. Hacking (2012) aponta que, em suas 

5 Fig.  19 - Gravura 
retratando o proceso de 
funcionamento de uma 
câmera obscura - Autor 
desconhecido (séc. XVI).

54 Fig. 20 - “Image of 
Boston’s old customs 
house in hotel room” - 
Fotografia de Abelardo 
Morell (1999).
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viagens, Talbot buscava o auxílio da câmera clara para copiar as paisagens 

que visitava, pois não era um bom copista a olho nu.

 Por fim, reconhecendo a importância desses processos técnicos, 

ainda que, demasiadamente manuais, ruma-se a um conceito mais específico 

de fotografia. Os principais processos que garantiram a devida autonomia a 

essa técnica de fixação do real serão comentados a seguir.

5 Fig. 25 -  Gravura de 
uma câmera clara - Autor 
desconhecido (c. 1850).

54 Fig. 26 -  “Vista 
em direção a Lecca, 
desenhada com uma 
câmerca clara” - Desenho 
de William Henry Fox 
Talbot - (1833).
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CAPÍTULO 1
1.2 A FOTOGRAFIA

 Como visto, tanto os princípios da perspectiva artificialis quanto os 

dispositivos óticos representacionais (as câmeras escura e clara) já estavam 

consolidados no século XVIII. Porém, é uma revolução de ordem química que 

permite o nascimento da fotografia na terceira década do século XIX. Em 

outras palavras: “É a descoberta da sensibilidade dos sais de prata à luz que 

vai permitir abandonar o trabalho do decalque e da cópia manual da imagem 

em proveito de um novo meio de registro: a inscrição automática” (DUBOIS, 

2012, p. 132).

 Apesar dos esforços do inventor franco-brasileiro Hércules Florence 

que, em 1833, conseguiu reproduzir um conjunto de diplomas (Fig. 27) e 

rótulos de farmácia (Fig. 28) através da sensibilização de sais de pratas 

em superfícies fotossensíveis – técnica que ele nomeou de photographie 

(INSTITUTO MOREIRA SALLES, [201-?]) – somente outros três nomes 

conseguiram ficar marcados na História como os percussores da fotografia: 

os franceses Joseph Nicéphore Niépce e Louis Jacques Mandé Daguerre, e o já 

citado inglês William Henry Fox Talbot.

6 Fig. 27 -  Diploma de  
Maçonaria - Fotografia de 

Hércule Florence (1832).

64 Fig.  28 - “Epréuve 
Nº2 (photographie)” - 

Fotografia de 
Hércule Florence (1833).
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 Nesse sentido, esse apagamento histórico possui, para Kossoy 

(2014), uma intrínseca ligação com o desfavorável cenário socioeconômico 

brasileiro vivido por Florence, se comparado ao contexto dos inventores 

europeus situados em plena era da Revolução Industrial.

Florence levou avante suas pesquisas num ambiente desprovido 
dos mínimos recursos tecnológicos para seu desenvolvimento, 
num meio escravocrata, à margem do progresso científico e 
cultural (KOSSOY, 2014, p. 158).

 Dos três europeus mais bem sucedidos, Niépce foi o pioneiro. O 

inventor tomou para si, logo após tomar conhecimento da câmera escura e 

aprimorar seu sistema de lentes, a problemática da adequação do suporte 

e da química necessária à fixação da luz. Em 1826, ele respondeu as suas 

indagações utilizando, como suporte, placas de estanho e, como material 

químico, o betume da judeia (BAURET, 2011). Devido à longa exposição à 

luz solar requerida por seu processo fotográfico (cerca de 8 horas), Niépce o 

nomeou de heliographie – escrita com o sol (HARDING, 2013).

 

 Surge então a primeira imagem fotográfica: uma vista da janela de 

sua residência localizada em Saint-Loup-de-Varennes. Embora mecanismos 

de busca na web e até livros de fotografia divulguem a imagem de Niépce 

em preto e branco e em alto contraste, essa imagem, na realidade, é uma 

reprodução atribuída à Helmut Gernsheim (Fig. 30), pois, sabe-se que a 

heliografia de Niépce foi realizada com uma travessa de metal e possui 

pouquíssima definição e contraste (Fig. 29). De outra forma, a terceira 

fotografia acima (Fig. 31) ilustra uma reconstrução da vista de Niépce feita 

6 Fig.  29 - “Vista da 
janela em Le Gras” - 

Heliografia de Joseph 
Nicéphore Niépce 

(1826-1827).

64 Fig. 30 - “Vista da 
janela em Le Gras” - Cópia 

fotográfica de Helmut 
Gernsheim (1952). 

644 Fig. 31 - “Vista 
da janela em Le Gras” - 

Fotografia a partir 
de maquete de 

Paul Marillier (s/d). 
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em forma de maquete pelos historiadores Pierre G. Harmant e Paul Marillier 

– um típico caso em que uma ficção imagética reconta um momento singular 

da História.

 Daguerre, por outro lado, demonstrou ser o mais bem-sucedido dos 

pioneiros da fotografia. Após passar anos em busca de uma forma de se obter 

a fixação permanente de uma imagem em uma superfície fotossensível – o 

que fez ele se associar às pesquisas de Niépce – finalmente, por volta de 

1938, descobre o mercúrio como um material capaz de revelar placas de 

prata iodadas (HACKING, 2012). Residia nessa quimicidade a invenção do seu 

autorreferente “daguerreótipo”.

 O sucesso dessa técnica foi grandioso, pois, ao contrário das técnicas 

manuais de reprodução de imagens ou da já descoberta heliografia, o 

daguerriótipo apresentava:

[...] uma representação precisa e fiel da realidade, retirando da 
imagem a hipoteca da subjetividade; a imagem, além de ser 
nítida e detalhada, forma-se rapidamente; o procedimento 
é simples, acessível a todos, permitindo uma ampla difusão 
(FABRIS, 1998, p. 13).

 Sougez (1996) aponta que Daguerre se lançou em diversas 

empreitadas para poder obter lucro com a sua invenção, porém, somente 

em 1839, teve o devido reconhecimento. Na ocasião, o cientista e político 

François Arago anunciou para a Academia de Ciências Francesa a descoberta 

de Daguerre, enfatizando a serventia do método para as áreas da biologia, 

arqueologia, meteorologia e astronomia. Além disso, Arago prediz a inclinação 

da técnica para a “democratização da arte”.

  Já Talbot, por sua vez, teve seus primeiros esforços fotográficos 

realizados a partir da disposição de objetos (folhagens e ramos) sobre papel 

sensível exposto à luz do sol –  técnica que ele denominou de desenho 

fotogênico (SOUGEZ, 1996). Esse procedimento já havia sido experimentado 

anteriormente pelo inglês Thomas Wedgwood, porém, ao contrário de seu 

conterrâneo, Talbot conseguiu descobrir uma maneira de fixar as imagens 

nos receptáculos fotossensíveis antes que elas escurecessem à menor 

exposição de luz (HACKING, 2012).
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 Acima, é mostrado um fotograma de um ramo de planta tirado por 

Talbot, aproximadamente em 1839. Ao lado, é apresentado um fotograma 

semi-abstrato produzido por Man Ray, em 1923. A fotografia sem câmera 

iniciada por Talbot ressurge no período entre guerras, com destaque para 

os trabalhos de Christian Schad, Lászlo Moholy-Nagy e o próprio Ray, que 

nomeia dadaisticamente suas composições feitas a partir de “objetos 

achados” de Rayografias (HACKING, 2012).

 Talbot também desenvolveu um outro processo fotográfico, mais 

complexo e denominado calótipo (impressão do belo), que permitia, como 

Sougez (1996) relata, a produção dupla de um negativo e um positivo através 

de uma metodologia que se utilizava de papéis sensibilizados com soluções 

químicas (nitrato de prata e ácido gálico), fixação com hipossulfito de sódio, 

secagem e banho de cera.

 Embora a geração de uma chapa negativa permitisse a infinita 

reprodutibilidade de uma imagem e colocasse o calótipo em vantagem 

à singularidade das matrizes daguerreotípicas, Gonzáles Flores (2011) 

comenta que foram necessárias melhorias na fidelidade das imagens. Isto é, 

tanto avanços na transparência do negativo quanto progressos na cor e na 

rugosidade dos suportes, para que os procedimentos negativos-positivos, a 

partir de 1860, desbancassem a invenção de Daguerre.

 Nas imagens seguintes, percebe-se a distinção entre a materialidade 

fotográfica de Talbot e de Daguerre. As duas fotografias foram tiradas à luz 

do dia e são do mesmo local, a ponte de Waterloo, em Londres. Na imagem 

de Talbot (Fig. 34) são percebíveis a granularidade química e a porosidade do 

4 Fig.  32 - “Adiantum 
Capillus- Veneri 

(Maidenhair Fern)” - 
Fotograma de William 

Henry Fox Talbot (c. 1839).

44 Fig. 33 - 
“Rayograph” - Fotograma 

de Man Ray (1923). 
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papel, além disso, a foto tem uma nuance reduzida de tons monocromáticos. 

Já o daguerreotipo de Jean-Baptiste-Louis Gros (Fig. 35), pelo contrário, 

possuí uma grande nitidez e uma vasta gama monocromática, e não se 

percebe granulações na sua superfície, exceto por algumas ranhuras no vidro 

que recobre a base metálica da obra.

REPRODUÇÃO E REPRODUTIBILIDADE

 A comparação realizada entre os métodos fotográficos de Daguerre 

e Talbot envolve não apenas a ascensão, a propagação e o desuso de suas 

práticas, mas, também, revela “o papel decisivo que a fotografia terá no 

discurso de reprodução artística que emerge com a modernidade e que 

recaíra até então sobre as artes gráficas” (GONZÁLES FLORES, 2011, p. 155).

 Visto essa problemática, Gonzáles Flores (2011) levanta duas 

características intrínsecas ao meio fotográfico: sua capacidade de 

traduzir obras – a reprodução –  e sua capacidade de multiplicá-las – a 

reprodutibilidade. Nesse aspecto, os daguerreótipos respondiam bem às 

questões de fidelidade de reprodução, porém pecavam na reprodutibilidade. 

Enquanto os processos de positivo e negativo, como visto, eram mais 

reprodutíveis do que fidedignos à reprodução.

 Porém, essas características de reprodução e reprodutibilidade 

não foram inauguradas com o advento da fotografia. Benjamin (1997) cita 

5 Fig.  34 - Detalhe 
ampliado da obra “Velha 

Ponte de Waterloo, 
Londres“ - Calótipo de 

William Henry Fox Talbot 
(circa 1846).

54 Fig. 35 - Detalhe 
ampliado da obra “Ponte 

de Waterloo sobre o rio 
Tâmisa” - Daguerriótipo de 

Jean-Baptiste-Louis Gros 
(1851). 
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a xilogravura da era medieval, a gravura em metal e a litografia – essa 

última sendo uma técnica contemporânea à fotografia – como exemplos de 

períodos-chave em que o desenho foi se tornando cada vez mais duplicável, 

além disso, a imprensa, também citada, fez o mesmo com o texto.

 Por outro lado, tanto a fotografia quanto a música gravada em disco 

representam para Benjamin (1997) um tipo diferente de reprodução, já que, 

há nelas, uma capacidade de reprodutibilidade técnica que garante certa 

autonomia frente às tradicionais técnicas de reprodução manual. Ou seja, 

a fotografia pode, devido ao poder de suas lentes, aguçar as características, 

aumentar as dimensões e brincar com a temporalidade das imagens que 

se apresentam como seus originais. Isto é, habilita possibilidades que se 

distanciam de uma “visão naturalista”. O pensador também sublinha que esse 

tipo de reprodução técnica permite que as duplicatas habitem os lugares em 

que os originais não são capazes de alcançar.

 Nessa perspectiva, a cultura de se ver primeiro as cópias de uma 

obra de arte e só depois o seu original ou, até mesmo, nunca chegar a vê-

lo, é o que André Malraux (2011) chama de “museu imaginário”.  Assim, 

o autor exemplifica que, mesmo os grandes críticos de arte do século 

XIX, como Gautier e Baudelaire, impossibilitados de apreciarem em seus 

estados genuínos a vastidão de obras do continente europeu, tiveram que 

se contentar em entrar em contato com parte dessa iconografia apenas por 

meio de cópias, gravuras e, evidentemente, por fotografias.

 Para Benjamin (1997), a reprodutibilidade técnica causa a supressão 

da aura do objeto artístico, ou seja, salienta o desvínculo existente entre 

determinado item reproduzido e a tradição e a autenticidade originárias de 

sua matriz. E, na medida em que esses objetos começam a pertencer a todos 

os lugares, os seus “aqui e agora” deixam de existir e, consequentemente, ao 

entrar em contato com seus fruidores, essas reproduções, por mais parecidas 

que sejam com o seu original, tornam-se sempre algo a mais. Apropriando-

se do termo de Dubois (2016), tornam-se metafotos.

 Também reside nos objetos visuais, como a fotografia, duas 

características antagônicas que Benjamin (1997) denomina de valores de culto 

e de exposição. Por um lado, o valor de culto, na História da Arte, manifesta-
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se pelo fato de que em determinadas imagens, a certeza de sua existência 

supera a necessidade de sua visibilidade. Obras, como as pinturas paleolíticas 

ou certas esculturas religiosas, foram feitas apenas para serem olhadas 

ocasionalmente, por determinadas pessoas ou em lugares e momentos 

específicos. Portanto, resguardaram seus valores de culto, ao contrário dos 

frutos da era da reprodutibilidade técnica que, quanto mais são duplicados e, 

em consequência, mais vistos, mais reiteram seus valores de exposição.

 Apesar do receio benjaminiano com a diminuição dos valores de aura 

e de culto causados pelos produtos da reprodutibilidade técnica, hoje: 

Tornou-se banal lamentar que o livro ilustrado, o cinema, a 
televisão, ao reproduzir diariamente milhares de imagens 
artísticas, ao habituar-nos a ver cada vez mais reproduções 
e a cada vez menos originais, tenham tido influência nefasta 
em nós, tornando-nos insensíveis à aura das obras de arte, 
incapazes de vê-las verdadeiramente (AUMONT, 2005, p. 222).

 E isso ocorre, para Aumont (2005), justamente porque a artisticidade 

do tempo da reprodutibilidade técnica acabou elegendo outros padrões 

de aura. Hoje, para o autor, aceita-se, como arte, tanto o objeto ligado à 

uma chancela institucional quanto aqueles que são considerados de suma 

importância histórica. No fim, a aura do objeto artístico se relaciona mais com 

a disposição de se reconhecer determinado objeto como arte, do que com o 

aumento de seus valores de culto ou com a diminuição de sua exposição.

 Sontag (2004) confirma essa tendência ao falar sobre a boa 

receptividade que as fotografias tiveram nos museus e nas galerias de 

arte, efeito indicativo da legitimidade artística desses objetos. Porém, vale 

salientar que, na visão da escritora, uma pintura original não é simétrica a um 

original fotográfico, como também não são simétricos determinado original 

fotográfico (reproduções a partir do negativo original, realizadas no período de 

tomada dessas imagens) e suas subsequentes reproduções de reproduções, 

como, por exemplo, essas, as quais as mídias impressas propagam.

 A título de exemplo dessa discussão, são elencadas três fotografias 

de três artistas distintos, porém, indistinguíveis enquanto imagens – 

diferenciação que demandaria, talvez, a análise de um connoisseur. A primeira 

(Fig. 36) é uma famosa foto de Walker Evans tirada em 1936, em uma área 
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rural americana, que exibe Allie Mae Burroughs, a matriarca de uma família 

pobre que plantava para sobreviver e dividia metade dos lucros da colheita 

com os donos da propriedade em que vivia. A segunda obra (Fig. 37) é a 

mesma fotografia, porém, refotografada quarenta e cinco anos depois por 

Sherrie Levine. Afastando-se do cunho social da foto de Walker Evans, Levine 

propõe uma outra discussão que coloca em jogo os próprios campos em 

que trabalha: a fotografia e o museu. Vinte anos depois, em um ato similar, 

Michael Mandiberg usa um scanner para reproduzir digitalmente a obra de 

Levine (Fig. 38). A fim de divulgar seu ato, ele cria um site e disponibiliza a 

imagem em alta resolução para download, garantindo a todos que queiram 

baixar o arquivo, um contrato de autenticidade de reprodução da obra. Nesse 

aspecto, Mandiberg atualiza o ato de Levine para o mundo digital, o local 

onde as fronteiras entre o autêntico e a cópia são ainda mais obscuras que 

nos museus.

A ONTOLOGIA DA IMAGEM FOTOGRÁFICA

 Barthes (1984) em seu ensaio “A Câmera Clara” urge por 

compreender o que faz a fotografia ser diferente dos outros meios pictóricos, 

exemplificando que suas triviais divisões: fotografia feita por amadores ou 

por profissionais, fotografia que retrata paisagens ou corpos, fotografia 

pictorialista ou realista, não são capazes de explicá-la, pois são, na verdade, 

classificações emprestadas de outras linguagens visuais.

6 Fig.  36 - “Allie Mae 
Burroughs, Hale County, 

Alabama” - Fotografia de 
Walker Evans (1936).

64 Fig. 37 - “After 
Walker Evans: 4” - 

Fotografia de Sherrie 
Levine (1981). 

644 Fig. 38 - “After  
Sherrie Levine” -
Scan de  Michael 

Mandiberg (2001).
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 Dubois (2012) toma para si essa inquietação barthiniana e a 

reorganiza dentro da teoria dos signos de Charles Sanders Peirce. Portanto, 

busca provar a compatibilidade do objeto fotográfico com os predicados 

específicos da tríade peirciana: ícone, símbolo e índice.

 Resumidamente, sabe-se que os signos objetivam fazer referência 

a coisas distintas de si mesmos. Nesse aspecto, são compostos por duas 

características principais: o seu significante, que diz respeito a presença real 

desse signo – falada, escrita, gesticulada ou corporificada em um objeto –, e 

o seu significado, que se relaciona com a ideia mental formada após a leitura 

ou a interpretação do significante (SALKED, 2014).

 Nesse aspecto, os signos simbólicos operam pela relação de 

arbitrariedade entre os seus significantes e os seus significados, como é 

visto na maioria dos processos de fala e de escrita. Já os signos icônicos, pelo 

contrário, possuem uma ligação de semelhança entre os seus significantes e 

os seus significados, como ocorre nas pinturas naturalistas (SALKED, 2014). 

E, por fim, há também os signos indiciários, que se fundamentam por meio 

de uma conexão de ordem física com os seus referentes reais, como exemplo 

disso, a própria fotografia (DUBOIS, 2012).

 Como ilustração didática dessa divisão semiótica, é exibida, na página 

seguinte, a obra “Uma e Três Cadeiras” do artista americano Joseph Kosuth 

(Fig. 39). Percebe-se que essa instalação agrupa: um referente real, isto é, 

uma cadeira de madeira; sua cópia fotográfica, ao mesmo tempo indiciária 

e icônica; e sua representação textual, escrita em forma de vocabulário, 

portanto, signo simbólico.

 Nessa leitura de imagem realizada acima, talvez soe estranho a 

constatação de que uma fotografia possa ser também signo icônico e não 

apenas signo indiciário como havia sido sugerido anteriormente. E isso 

ocorre pelo fato de que:

As três categorias semióticas aparecem portanto tanto como 
funções teóricas distintas de uma mesma mensagem quanto 
como classe de signos opostos. É que de fato nenhuma dessas 
três categorias existe em estado puro [...] e cada uma delas se 
apoia sempre, de uma maneira ou de outra, de acordo com as 
mensagens, nas duas outras (DUBOIS, 2014, p. 65).
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 Krauss (2014) também reconhece essa coexistência de signos em um 

mesmo meio, revelando que, evidentemente, por se assemelharem aos seus 

referentes reais, as fotografias são consideradas tão ou até mais fidedignas 

do que as pinturas. Porém, o que embasará a discussão seguinte é o fato 

de que a lógica indiciária de Dubois (2012) se atém além das características 

miméticas dos objetos fotográficos, as quais o autor considera de segunda 

ordem, pois, no processo fotográfico, o que ocorre, a priori, é uma relação 

física e química, antes de qualquer semelhança imagética ser esboçada. 

Nesse aspecto, o autor levanta três características intrínsecas aos signos 

indiciários que se manifestam claramente nos objetos fotográficos: a 

singularidade, a atestação e a designação.

 A princípio, Dubois (2012) comenta que o conceito de singularidade 

na fotografia pode ser questionado, justamente, pela já levantada discussão 

sobre a capacidade de reprodutibilidade técnica desse meio. Porém, a 

unicidade que o autor faz referência não está nos subprodutos da fotografia 

– em suas cópias – mas se instaura na gênese de sua produção; assim sendo, 

na relação das cópias com o negativo primordial que origina todas as demais 

duplicatas e que, particularmente, guarda uma conexão com um espaço-

tempo único, irreversível. E isso pode ser resumido no seguinte pensamento 

4 Fig.  39 - “Uma 
em Três Cadeiras” 

- Instalação de Joseph 
Kosuth (1965).
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de Barthes: “O que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela 

repete mecanicamente o que jamais poderá repetir-se existencialmente” 

(BARTHES, 1984, p.13).

 Outro aspecto que Dubois (2012) expõe, como sendo inerente aos 

índices fotográficos, é o princípio de atestação. Portanto, quando alguém vê 

determinada fotografia, percebe que ela se reporta diretamente àquela coisa 

que a produziu. Desse modo, o autor sublinha os valores de testemunho, 

certificação e ratificação comumente atribuídos às imagens fotográficas. 

Sontag exemplifica esse aspecto: 

Depois de inaugurado seu uso pela polícia parisiense, no cerco 
aos communards, em junho de 1871, as fotos tornaram-se 
uma útil ferramenta dos Estados modernos na vigilância e no 
controle de suas populações cada vez mais móveis. [...] Uma 
foto equivale a uma prova incontestável de que determinada 
coisa aconteceu. A foto pode distorcer; mas sempre existe o 
pressuposto de que algo existe, ou existiu, e era semelhante ao 
que está na imagem (SONTAG, 2004, p.16).

 O terceiro aspecto que Dubois (2012) demonstra, refere-se à 

capacidade de designação dos signos indiciários. Em vista disso, esse tipo de 

signo se revela pobre de significado, pois a sua significação reside no próprio 

ato de indicar, designar ou apontar para algo, para o seu próprio referente. Esse 

atributo indicativo pode ser percebido no noema encontrado por Barthes (1984) 

como resposta ao  seu questionamento ontológico mostrado no começo desta 

discussão: o “isso foi” da fotografia.

 Se o dilema ontológico da fotografia foi resolvido ao considerá-

la um “traço do real”, já que, na sua gênese, seu produto mantém uma 

insistente e inseparável relação com a realidade (DUBOIS, 2002). Hoje, 

na contemporaneidade, essa certeza gera novas problemáticas. Para 

Fatorelli (2013), o discurso fotográfico-indiciário de Dubois que se apoiava 

em fotografias puristas ou em imagens rigorosamente documentais, não 

se sustenta mais, em vista das novas manifestações híbridas da pós-

modernidade e dos avanços das tecnologias da informação que modificaram 

profundamente a geração e o fluxo dos signos culturais. O advento da 

fotografia digital, que será discutido a seguir, enfatiza esse questionamento.
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A FOTOGRAFIA DIGITAL

 Como visto, a discussão filosófica sobre a natureza da imagem 

fotográfica que marcou parte do século XX, ao se concentrar nas imagens 

artísticas e documentais, pareceu desconsiderar na maioria das vezes os 

avanços tecnológicos que permitiram a crescente automatização do aparelho 

fotográfico e, sintomaticamente, a democratização de seu uso. Portanto, 

percebe-se, já no fim do século XIX, a presença de:

[...] uma máquina cada vez mais simples e automática, que é 
infatigável e que, mesmo quando se mostra caprichosa, pode 
produzir um resultado interessante e nunca inteiramente 
errado. (O chamariz comercial da primeira Kodak, em 1888, 
era “Você aperta o botão, nós fazemos o resto”. O comprador 
tinha a garantia de que a foto sairia “sem nenhum erro”.) 
(SONTAG, 2004, p. 67).

 Nessa perspectiva, pode-se pensar que, se por um lado, a fotografia 

pioneira desonerou os fotógrafos do domínio da representação pictórica, por 

outro, os avanços tecnológicos exteriorizados nas câmeras de uso doméstico, 

aos poucos, libertaram seus usuários dos complexos controles e métodos 

exigidos pelos dispositivos fotográficos mais remotos. Assim, é entendido 

o pensamento de Flusser (1985) que concebe a máquina fotográfica como 

um aparelho lúdico e não como um instrumento de trabalho tradicional. Por 

ser um brinquedo, ela não exige a manipulação de um trabalhador (homo 

faber), mas, sim, de um jogador (homo ludens). Sua característica de produção 

automática de imagens exime o fotógrafo de qualquer labor, portanto, 

permite que ele brinque com o dispositivo fotográfico ou que jogue contra o 

mesmo a fim de esgotar seus limites programáticos.

 A partir dos meados de 1950, a fotografia deu seus primeiros passos 

rumo a total automatização de seus aparelhos, agora, não mais centrados 

em materialidades químicas, mas, sim, em componentes eletrônicos. O 

cientista americano Russell A. Kirsch e a sua equipe técnica da agência 

governamental National Bureau of Standards (NBS) foram os pioneiros da 

imagem digital. Eles construíram, em 1957, um tipo de scanner cilíndrico (Fig. 

41) que conseguia perceber as variações de tons de superfícies fotográficas. 
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5 Fig. 40 - A primeira 
imagem digitalizada em 
um computador (1957). 

54 Fig. 41 - 
Um funcionário do 
National Buerau of 

Standards (NBS) 
operando o scanner 

cilíndrico do 
computador SEAC.

Essas capturas eram convertidas em grades de 176x176 pixels e enviadas 

para o computador SEAC (Standards Eastern Automatic Computer) que, 

com uma memória de 1500 palavras, as processavam e as exibiam em um 

osciloscópio. A primeira imagem fotográfica digitalizada é, justamente, uma 

fotografia de 5x5 cm do filho de Kirsch (Fig. 40), quando ele era um bebê 

(MITCHELL, 1994 e GALAL, 2016).

 Um segundo marco para o desenvolvimento da fotografia digital foi 

a criação dos sensores CCD (Charge-Coupled Device) pelos pesquisadores 

George Smith e Willard Boyle dos laboratórios Bell, em 1969. Esse tipo 

de sensor é considerado o componente essencial das câmeras digitais 

modernas, justamente, por ser capaz de transformar a captura da luz em 

sinais eletrônicos. E apesar de hoje ser comum a existência de sensores 

CCD de 12 a 14 megapixels, o primeiro CCD possuía a irrisória capacidade de 

100x100 pixels de resolução (GALAL, 2016).

 Mitchell (1994) aponta que há dois passos necessários para a captura 

de uma imagem por determinado sensor: o primeiro deles é chamado de 

sampling, e é caracterizado pela alocação das partes da imagem capturada 

em uma grade. O segundo processo é nomeado de quantization, ou seja, a 

conversão das amostras da imagem capturada em valores integrais com um 

limite definido. Por fim, essas duas etapas que se resumem em transformar 

determinada imagem em valores de pixel são nomeadas de filtering. 
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 Com o intuito de esclarecer melhor esse processo técnico, Mitchell 

(1994) faz uma analogia entre a captura digital de uma cena e as pinceladas 

descontínuas de um pintor impressionista que objetiva formar a mesma cena. 

Enquanto o pintor constrói a imagem de maneira manual, subjetiva e, talvez, 

inconsciente por meio de cada pincelada, a captura digital forma a mesma 

cena de maneira mecânica, objetiva e sistemática, pixel a pixel. O diagrama 

abaixo ilustra o processo de digitalização de uma imagem analógica de uma 

maçã em uma grade de 10x10 pixels.

 Um terceiro marco para a fotografia digital que, assim como a sua    

versão analógica, nasceu monocromática, foi a invenção do Bayer Color 

Filter criado pelo pesquisador americano Bryce Bayer, o qual possibilitou 

aos sensores digitais captar imagens a cores (GALAL, 2016). Esse filtro 

consiste em ser uma grade de quadrados disposta fisicamente sobre os 

sensores fotográficos, sendo que, a cada quadrilátero de quatro quadrados, 

o primeiro é capaz de reconhecer a cor vermelha, o segundo, a cor azul e os 

dois restantes, a cor verde, formando a síntese aditiva de cores RGBG (Red, 

Green, Blue and Green) (GALAL, 2016).

 Na página seguinte, observa-se na Fig. 45, um modelo que representa 

o filtro de Bayer, no qual cada pixel absorve uma única informação cromática 

por vez. Ao seu lado, na Fig. 46, simula-se como esse filtro enxerga as imagens 

do mundo real que, obviamente, após serem capturadas são transformadas 

pelo uso de algorítimos em cores próximas à realidade através de um 

processo chamado demosaicing (CAMBRIDGE IN COLOR, 2017).

5 Fig. 42 - Imagem 
analógica de uma maçã.

54 Fig. 43 - Processo de 
digital sampling da 

imagem da maçã com 
resolução de 10x10 pixels.

544 Fig. 44 - 
Processo de pixel 

quantization da
 imagem da maçã.
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 Galal (2016) sintetiza que, a partir dessas importantes descobertas 

tecnológicas, começam a ser popularizados e difundidos, nos início dos anos 

80, diversos aparelhos fotográficos semi ou totalmente digitais voltados para 

o consumidor doméstico. Alguns exemplos disso são: a câmera Pentax ME-F, 

que foi a primeira câmera de filme 35mm a obter um sistema de autofoco; 

as câmeras Sony Mavica MVC-C1 e MVC-A10, caracterizadas por serem as 

primeiras câmeras de uso pessoal a armazenarem imagens em formato de 

vídeo em disco removível; a câmera Dycam Model 1, conhecida por ser a 

primeira câmera verdadeiramente digital, armazenando imagens em formato 

JPEG; a câmera Apple Quick-Take 100, que foi pioneira ao permitir o seu uso 

integrado a um computador via cabo serial; a câmera Ricoh RDC-1, que foi a 

primeira câmera a habilitar a gravação de vídeos verdadeiramente digitais; a 

câmera Kodak CD-25, que se destaca por ser o primeiro aparelho a utilizar 

cartões de memória, formato ainda utilizado nos dias atuais; entre outras 

marcos que, atualmente, resumem a constatação de Salked (2014):

[...] qualquer pessoa tem uma câmera no bolso junto com o 
celular e, mais do que isso, pode publicar fotos instantaneamente 
por meio das redes sociais [...] A conveniência, a velocidade, a 
sofisticação e a flexibilidade da tecnologia digital significam que 
esse é o atual padrão da indústria no que se refere à produção de 
imagens e ao meio de escolha para o mercado popular (SALKED, 
2014, p. 39).

 Nas  páginas seguintes, serão apresentados os marcos históricos 

da fotogrametria que, assim como a fotografia, nasce na era analógica e 

desponta no mundo computacional, sendo subsidiada pelas imagens digitais.

5 Fig. 45 - 
Representação visual 

do processos de captação 
cromática do Bayer Filter. 

54 Fig. 46 - Visão 
computacional do 

Bayer Filter.
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CAPÍTULO 1
1.4 A FOTOGRAMETRIA

4 Fig. 47 - 
Levantamento 

arquitetônico de Aimé 
Laussedat a partir de 

dados métricos (1900).
 

4 Fig. 48 - Fotografia de 
Meyndenbauer  (1900). 

Marcada com uma 
pequena flecha, que indica 

o exato local em que ele 
havia escorregado.

 Atribui-se ao militar Aimé Laussedat o pioneirismo da fotogrametria, 

usando, antes mesmo de fotografias, uma câmera clara como ferramenta 

para seus desenhos e cálculos, técnica chamada, a princípio, de iconometria.

Com o desenvolvimento da técnica fotográfica, Laussedat começou a 

introduzir em suas pesquisas métricas o uso de fotos, método nomeado de 

metrofotografia. Como exemplo desse fato, em 1860, o militar, por intermédio 

da comparação de duas fotos – uma tirada na torre da Igreja de Saint Sulpice 

e a outra tomada no observatório da Escola Politécnica francesa – conseguiu 

calcular a altura da flecha da catedral de Notre Dame (OLIVEIRA, 2008).

 

 A respeito de outro pioneiro da fotogrametria, Albertz (2001) elucida 

que, no ano de 1958, durante um levantamento arquitetônico, o alemão Albrecht 

Meydenbauer quase  sofreu uma queda do teto de uma igreja (Fig. 48), na qual 

realizava uma série de medições. Depois do susto, Meydenbauer começou a 

conjeturar que, ao invés de tirar medidas diretamente das fachadas dos edifícios, 

ele poderia tirar proveito de medições indiretas obtidas através de fotografias.
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 Assim, a fotogrametria pode ser definida, trivialmente, como 

a ciência e a técnica de se obter dados confiáveis através de imagens 

captadas por sensores. Sendo que, entende-se, por dados confiáveis, a 

elaboração de cartografias, a obtenção de coordenadas ou a criação de 

modelos tridimensionais. Por outro lado, compreende-se como exemplos 

de sensores, a máquina fotográfica analógica ou digital (BRITTO; COELHO 

FILHO, 2007). 

 Essa técnica tem como objetivo prático “reduzir o trabalho de campo 

no levantamento de coordenadas de um ou vários objetos e o tempo de 

obtenção de tais dados” (BRITTO; COELHO FILHO, 2007, p. 15-16) e, como 

objetivo primordial, permitir “a reconstrução de um espaço tridimensional, 

chamado de espaço-objeto, a partir de um conjunto [...] de imagens 

bidimensionais, chamado de espaço-imagem” (BRITTO; COELHO FILHO, 

2007, p. 16). Ou seja, pode-se entender como espaço-objeto, por exemplo, 

um terreno montanhoso, e, como espaço-imagem, as fotografias que 

serão tiradas desse local a fim de se obter delas determinadas informações 

métricas ou visuais, como a figura abaixo (Fig. 49) baseada no diagrama de 

Britto e Coelho Filho (2008) sistematiza:

 

  

 Nessa transmutação de um sistema bidimensional, representado 

pelas imagens fotográficas, para um sistema tridimensional, representado 

por modelos tridimensionais, é requerido:

4 Fig.  49 - Diagrama 
que representa a 

relação entre sensores 
fotográficos, o 

espaço-imagem e  o 
espaço-objeto.

Modelo 3D

Cartografia

Fotografia ou
 Imagem de Satélite

Sensores acoplados 
a aviões ou satélites
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[...] um conjunto de pontos de controle (ou de campo), que são 
expressos no espaço-objeto. Uma vez locados no espaço-
imagem, temos os parâmetros de entrada para a dedução 
da função que mapeia um sistema no outro. Quanto maior 
o número de pontos de controle, melhores são os resultados 
finais (BRITTO E FILHO, 2008, p. 16).

 Ainda segundo os autores, é importante que sejam usadas pelo 

menos duas imagens fotográficas tiradas de diferentes ângulos do objeto 

ou local de interesse. É necessário obter, também, nessas duas fotos, áreas 

comuns de sobreposição para permitir tanto uma maior exatidão e fidelidade 

na reconstrução tridimensional do espaço-objeto quanto propiciar a sua 

visão estereoscópica.

 Sobre esse tipo de visualidade, Oliveira (2008) expõe que a 

estereoscopia é o fenômeno que causa a percepção da terceira dimensão 

nos seres humanos, e esse efeito se baseia na distância em que os olhos 

estão dispostos, ou seja, no efeito de paralaxe. Nessa acepção, o autor 

revela que, se determinada peça tridimensional for fotografada em duas 

posições diferentes – o que ocasionaria a paralaxe – suas fotografias, ao 

serem observadas em um aparelho estereoscópico, passarão a impressão 

de volumetria e de tridimensionalidade a quem as vê.

 Nesse ponto, o diagrama acima (Fig. 50), também adaptado de Britto 

e Coelho Filho (2008), ilustra a técnica fotogramétrica aplicada a determinado 

objeto. Nota-se que um objeto “real” foi fotografado de dois ângulos 

4 Fig.  50 - Diagrama 
que representa a  

aplicação da técnica 
fotogramétrica a 

determinado objeto.

Objeto Real Modelo 3D

Fotografias
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diferentes. Marcados com círculos brancos, há três pontos de controle, que 

mudam de posição conforme o ângulo das fotografias. E, por fim, obtêm-se,  

através da alusão à visão estereoscópica, o objeto tridimensional virtual.

AS ERAS DA FOTOGRAMETRIA 

 A fim de se obter cada vez mais dados seguros, a fotogrametria 

passou por diversos períodos marcados pelo desenvolvimento tecnológico 

tanto de seus sensores fotográficos, nos contextos terrestre, aéreo ou 

orbital, quanto de suas ferramentas de visualização, comparação e impressão 

de dados métricos. Nesse sentido, Britto e Coelho Filho (2008) demarcam 

quatro momentos históricos dessa técnica: a fotogrametria pioneira (1840 

- 1900), a fotogrametria analógica (1901 - 1950), a fotogrametria analítica 

(1951 - 1990) e a fotogrametria digital (em voga, atualmente).

 A fotogrametria pioneira surge pelas mãos dos já conhecidos 

Laussedat e Meydenbauer. Vale lembrar que, o primeiro ficou notório por 

desenvolver as bases dessa ciência e o segundo, pelos seus levantamentos 

fotogramétricos de edificações históricas (BRITTO; COELHO FILHO, 2008). 

 Acima, observa-se duas invenções relacionadas a esses pioneiros, a 

figura 51 demonstra o fototeodolito de Laussedat, enquanto a figura 52 e a 

figura 53 demonstram, respectivamente, uma câmera métrica desenvolvida 

por Meydenbauer e um de seus levantamentos fotogramétricos da catedral 

francesa de Berlim: documentação que serve, como base, 100 anos depois, 

6 Fig.  51 - Gravura do 
Fototeodolito de Aimé 

Laussedat.

64 Fig. 52 - Um dos 
modelos de câmera 

fotográfica usado por 
Albrecht  Meydenbauer. 

644 Fig. 53 - “Catedral 
francesa de Berlim”. 

Fotografia de Albrecht  
Meydenbauer (1882).
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para a reconstrução desse edifício, seriamente danificado na segunda guerra 

mundial (ALBERTZ, 2001).

 O segundo período de desenvolvimento da fotogrametria é 

caracterizado pelo surgimento, em 1901, do esterocomparador de Carl 

Purifich, que troca uma série de cálculos matemáticos pelas habilidades óticas 

e mecânicas do aparelho. Outra invenção marcante é o retificador analógico 

que começa a ser usado em larga escala, porém, logo, é substituído pelos 

famosos restituidores analógicos, capazes de habilitar a visão estereoscópica. 

Em outro cenário, as câmeras fotográficas se tornam cada vez mais 

específicas, o que ocasiona o aparecimento das câmeras métricas dotadas 

de habilidades especiais a fim de se obter um maior rigor em suas medições 

(BRITTO; COELHO FILHO, 2008). Nas imagens seguintes, são demonstradas 

o estereocomparador de von Pulfrich (Fig. 54) e o estereoautógrafo de Orel-

Zeiss (Fig. 55), que é apontado como “o  primeiro equipamento  que  permite  

o desenho  direto da fotografia para o papel e facilita o traçado das curvas de 

nível do  terreno” (DA SILVA, 2015, p. 85).

 

 A terceira era da fotogrametria é marcada pelo advento do 

computador, na década de 40. Os complexos cálculos que, antes, haviam sido 

assumidos por aparelhos mecânicos, começam, nessa época, a ser realizados 

por computadores. Destacam-se, nesse período, os estudos do Dr. Helmut 

Schmidt que, em 1953, estabeleceu as diretrizes da fotogrametria analítica,  

e a invenção do restituidor analítico de Uki Helava, em 1957. Esse tipo de 

aparelho, a partir de 1976, possibilitará a fototriangulação de imagens em 

64 Fig. 54 -  
Estereocomparador 

inventado por 
von Pulfrich (1901).

 
644 Fig. 55 - 

Estereoautógrafo de Von 
Orel-Zeiss (1908).
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grande quantidade e o uso de imagens advindas de câmeras não-métricas 

(BRITTO; COELHO FILHO, 2008). Na página seguinte, são destacadas, para 

efeito de comparação, a aparelhagem fotogramétrica analógica da empresa 

Wild e o restituidor analítico da empresa Zeiss (Fig. 56 e Fig. 57).

 Surgida a partir dos anos 90, a fotogrametria digital se destaca pelo 

uso de imagens digitais como principal fonte de informação, sendo que essas 

fotos podem provir de câmeras digitais ou de imagens analógicas digitalizadas 

por scanners. A maneira de processar os dados métricos ainda é semelhante 

a fotogrametria analítica, gerando materiais digitais como ortoimagens 

(imagens em perspectiva ortogonal) e mosaicos (agrupamentos de fotos). 

Porém, sua aparelhagem agora é sintetizada em estações fotogramétricas, 

que podem conter, dentro de várias possibilidades de configuração: monitores 

de vídeo, dispositivos para visão estereoscópica, placa de vídeo gráfica, CPU, 

periféricos de entrada e saída (mouse, mesa digitalizadora, impressora etc.), 

dispositivos de mensuração estereoscópica e softwares dedicados às tarefas 

fotogramétricas (BRITTO; COELHO FILHO, 2008). 

MÉTODOS, FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS

 A primeira etapa da prática fotogramétrica diz respeito à aquisição 

das imagens através de sensores, como câmeras fotográficas ou scanners. 

Remondino (2011) explica que, no seu uso terrestre, a fotogrametria pode 

utilizar, dependo do grau de precisão pretendido, de câmeras amadoras 

5 Fig. 56 - 
Restituidor analógico A7 

da empresa Wild.

54Fig. 57 - 
 Restituidor analítico da 

empresa Zeiss.



48

que servem, por exemplo, para rápidos levantamentos forenses; de 

câmeras profissionais SRL (Single Reflex Lens) que são úteis para 

levantamentos arqueológicos e arquitetônicos; e de câmeras métricas que 

são usadas principalmente em aplicações de alta precisão, por exemplo, nos 

levantamentos fotogramétricos industriais. O pesquisador ressalta também 

que as câmeras digitais amadoras que hoje chegam ao mercado possuindo 

de 8 a 10 megapixels em seus sensores já conseguem alcançar um bom nível 

de precisão fotogramétrica, porém, é necessário observar que, além dos 

sensores, as objetivas e os componentes eletrônicos do aparelho fotográfico 

também influenciam na qualidade da aquisição dos dados relacionados à 

fotogrametria digital.

 Escolhida o tipo de câmera a ser utilizada que, no caso dessa 

pesquisa, foi uma câmera DSRL (Digital Single Reflex Lens) com um sensor 

de 16 megapixels, deve-se optar por alguns métodos de captura de imagem. 

Na fotogrametria terrestre, esses métodos podem ser:

Walk-Around Method - Nesse método, o objeto a ser capturado fica no 

centro do espaço em posição estática, enquanto o fotógrafo anda a sua 

volta capturando imagens a cada 15º até completar um giro de 360º. 

Dependendo do tamanho do modelo/objeto, o espaço a ser utilizado 

precisa ser grande o bastante para garantir a máxima cobertura visual do 

modelo e evitar que as sombras do fotógrafo sejam projetadas nele. Para 

a captura de ângulos de difícil alcance, uma escada pode ser útil nesse 

processo (BLIZARD, 2014).

 

Turntable Method -  Nesse método, o modelo/objeto a ser capturado é 

disposto em uma plataforma giratória. A câmera fica em posição estática, 

preferencialmente, em um tripé. Assim, ela captura fotos do modelo a cada 

10º, até ele girar completamente. Podem ser necessários a realização de 

outros giros, alterando a posição da câmera para outros ângulos de visão. 

Também, é de suma importância que seja afixado atrás do modelo um 

fundo infinito de cor sólida. (BLIZARD, 2014 e MALLISON, 2013).

6 Fig. 58 - 
Método de captura 

fotogramétrica 
walk-around.

64Fig. 59 - 
 Método de captura 

fotogramétrica 
 turntable.



49

Phortogrammetry Booth - Utilizado principalmente para capturar corpos 

humanos, esse método consiste no posicionamento de uma grande 

quantia de câmeras fotográficas em volta do modelo/objeto. Essas 

câmeras são disparadas simultaneamente, fotografando o máximo de 

ângulos possíveis. Apesar de ser uma solução mais ágil do que os métodos 

anteriores, seu custo pode passar dos U$100,000, além disso, esse tipo 

de equipamento requer um grande espaço para ser montado (TWINDON, 

[201-?]).

 A segunda parte do processo fotogramétrico digital se caracteriza 

pela transformação das imagens adquiridas, por um desses métodos 

acima, em objetos tridimensionais virtuais processados por um software 

fotogramétrico. Nesse sentido, Remondino (2011) esclarece que, nos últimos 

tempos, o desenvolvimento e as melhorias da técnica da fotogrametria 

possibilitaram o surgimento no mercado de programas comerciais semi ou 

totalmente automatizados que agora são usados na indústria dos games, na 

produção de filmes, na documentação patrimonial e na área médica. 

 Exemplos desse fato são os programas Agisoft Photoscan, 

RealityCapture, Autodesk ReMake e 3DF Zephyr que, apesar de possuírem 

diferentes ferramentas para lidar com os processo da fotogrametria 

(LIEVENDAG, 2017), funcionam, basicamente, através do mesmo fluxo 

de trabalho, o qual Remondino (2011) sistematiza nas seguintes etapas: 

calibração/orientação das imagens, criação da nuvem de pontos 3D, 

estruturação e modelagem, obtenção da textura do objeto, e aquisição do 

modelo 3D final.

 Resumidamente, na etapa de calibração/orientação, o software tenta 

reconstituir os ângulos e as posições em que as fotografias foram tiradas 

comparando os pontos visuais comuns presentes em cada imagem. Baseado 

na posição estimada das fotografias, a etapa da criação da nuvem de pontos 

3D gera um mosaico formado por milhares de pontos visuais dispersos 

uns dos outros. Em seguida, na etapa de estruturação e modelagem, esses 

pontos são aglutinados, formando uma malha tridimensional rígida. Na etapa 

fotogramétrica final, o software gera a textura fotorrealística que recobre a 

5 Fig. 60 - 
Método de captura 

fotogramétrica booth.



50

malha 3D e, assim, o objeto está pronto para ser visualizado, impresso ou 

exportado para programas de aplicação 3D ou para plataformas da web.

 Reconhecendo a história da fotogrametria como a evolução de 

uma ciência que permite extrair dados métricos de imagens fotográficas 

para transformá-los em representações visuais utilizadas em diversos 

campos do conhecimento, e, além disso, compreendendo que o processo 

fotogramétrico que, outrora era realizado a partir de complexos aparelhos 

mecânicos e visuais, hoje, ocorre pela captura fotográfica digital e pelo uso 

de softwares específicos, descreve-se, nas próximas páginas, a aplicação 

da prática fotogramétrica digital com nove objetos do Museu Memória do 

Bixiga. Além disso, aponta-se, também, o contexto no qual o museu e suas 

peças se relacionam.
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CAPÍTULO 2
2.1 O MUSEU MEMÓRIA DO BIXIGA

 Como anunciado nas considerações iniciais desta pesquisa, o Museu 

Memória do Bixiga foi o espaço escolhido para experimentar a prática 

fotogramétrica e compreender o funcionamento dessa técnica através da 

captação fotogramétrica e da digitalização tridimensional de nove objetos 

pertencentes a esse local.

 Evidentemente, o nome do museu faz referência à memória de 

um lugar específico: o Bexiga. Porém, sabe-se o quão difícil é definir seus 

limites territoriais, sendo confundido, comumente, com o próprio logradouro 

oficial a qual pertence: o bairro da Bela Vista. Na concepção do fundador 

do museu, Armando Puglisi (1992), o Bixiga gravado com "i", pois é assim 

que é pronunciado pelo povo, é um estado de espírito, que só é sentido 

quando se está presente nele. E essa sensação espiritual, que desafia a 

racionalidade geográfica se liga, para o memorialista, tanto ao enraizamento 

italiano quanto à presença negra e portuguesa no bairro; todavia, também se 

relaciona ao contágio entre os tradicionais modos de vida desse território e 

os habitantes/visitantes "estrangeiros" que permitem ser contaminados por 

eles. Armandinho cita o exemplo de um "bixiguento", que chegou há 15 anos 

no bairro e que, com o passar do tempo, foi adquirindo o costume de falar 

com as mãos e xingar palavras de baixo calão (PUGLISI, 1992).

 De Castro (2006) discute mais profundamente a origem desse 

território paulistano, argumentando que ele começou a ser ocupado já no 

século XVIII por escravos fugidos à procura de abrigo. Essa população negra 

se aquilombou na região do rio Saracura – hoje, ocultado pela Avenida Nove 

de Julho –, construindo, ao seu redor, uma série de habitações improvisadas, 

os cortiços. O pesquisador nota no nome da principal via do Bixiga, a Treze de 
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Maio, uma reminiscência da sua origem negra, já que ela faz referência ao dia 

de abolição da escravatura no Brasil.

 Ainda para De Castro (2006), a população negra só foi 

demograficamente superada com a chegada dos imigrantes italianos ao 

bairro, no início do século XX. O pesquisador sustenta que o Bixiga atraiu uma 

grande parcela de italianos, muitos deles, advindos da região da Calábria. E 

isso se deveu, primeiramente, ao preço acessível dos imóveis do bairro, se 

comparado a outros lugares da cidade do mesmo período, e, em segundo 

lugar, pelo Bixiga não possuir a rigidez disciplinar das vilas industriais 

paulistanas – característica libertária que atraiu o povo calabrês e fomentou o 

surgimento de profissões autônomas, como padeiros, marceneiros, mestres 

de obra, alfaiates etc.

 Nesse contexto afro-italiano, surge, em 1981, o Museu Memória 

do Bixiga – chamado inicialmente de Museu do Bixiga – que, de lá pra cá, 

vem guardando, com o apoio da sua comunidade de moradores, uma série 

de objetos afetivos, como fotografias, jornais, esculturas, prêmios, roupas, 

artefatos domésticos e tecnologias que concentram a memória cultural dos 

participantes desse território híbrido e simbólico.

 Puglisi (1992) conta que a ideia da criação do museu surgiu a partir de 

uma preocupação que ele tinha com o destino do bairro, pois, frequentemente, 

organizava festas para poder atrair a atenção das autoridades, com o 

propósito de promover seu potencial turístico e evitar a negligência pública 

sofrida por outros bairros paulistanos, citando, como exemplo, o caso do 

bairro do Brás. O memorialista que se definia como um semianalfabeto 

que cursou somente até a quarta série e que, ainda por cima,  foi um aluno 

displicente, começou a montagem do museu de bairro em um cômodo de sua 

própria casa sem ter nenhum conhecimento anterior sobre museologia. Por 

isso, surpreendeu-se quando viu que, após um ano, os moradores do Bixiga 

começavam a acreditar em seu trabalho e, consequentemente, doavam itens 

para o seu acervo museológico.

 A filha de Armandinho, Maria Paula Puglisi (1995) confirma a estreita 

ligação entre seu pai, o museu e os moradores do bairro; pois, se determinado 

imprevisto acontecia na vizinhança, era para o museu e para o Armandinho 
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do Bixiga que as pessoas corriam, na tentativa de resolver seus problemas. 

De fato, Puglisi (1995) confirma que o espaço museológico mediava até as 

situações mais extremas. Por exemplo, se alguém morria no bairro, no outro 

dia, os objetos dessa pessoa eram doados para o museu. Nesse ponto, vê-se 

que, de alguma forma, o museu conseguia confortar o luto das famílias, ao 

garantir a sobrevivência da memória do ente perdido dentro dele.

 Como visto anteriormente, Armando Puglisi (1992) confessa o seu 

total desconhecimento pelas práticas museais, tendo visitado apenas um 

museu na vida  – o Museu do Ipiranga – aos 10 anos de idade. Por outro lado, 

o líder cultural do Bixiga demonstra ter consciência do quanto sua prática 

museológica empírica desafiava as regras e as convenções pertencentes 

aos museus tradicionais. Pode-se listar, baseado em suas palavras e nas 

de sua filha, alguns motivos que demonstram essas rupturas: 1) Qualquer 

pessoa podia doar para o museu e muita coisa era aceita devido a dificuldade 

de Armandinho em jogar fora, principalmente, o que ele chamava de 

"coisa de morto"; 2) Pobres e ricos doavam e se encontravam no museu, 

nesse sentido, Maria Paula Puglisi o via como um espaço social igualitário; 

3) O museu deixava o visitante ver, tocar e manipular as peças expostas, 

4 Fig. 61 - Vista da 
fachada do Museu 

Memória do Bixiga.
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livremente; 4) Os próprios visitantes tomavam conta das peças e zelavam 

por aquele espaço; 5) O museu nunca teve fomento público, sendo que, 

houve uma época em que uma cantina foi aberta em seus fundos para pagar 

as suas despesas; 6) Não há separação entre o museu e o bairro, ou seja, 

os festejos de Nossa Senhora Achiropita, o Bolo de Aniversário do Bixiga, o 

Vai-Vai, a Lavagem da Escadaria do Bixiga, o Jornal do Bairro, enfim, todas 

essas manifestações culturais se ligam, em maior ou menor grau, ao Museu 

do Bixiga que, segundo Maria Paula Puglisi, sempre esteve disponível para 

colaborar com a comunidade (PUGLISI, 1992; PUGLISI, 1995).

 Desde a morte de Armandinho, o museu passou por diversas 

situações, permanecendo fechado por cinco anos durante a década de 2000,  

reabrindo apenas no ano de 2010 (MUSEU MEMÓRIA DO BIXIGA, [201?-]). 

Nos dias atuais, o museu ganhou novos reforços e está sendo comandado 

por jovens que sonham em reerguê-lo à posição de prestígio que ele ocupava 

no passado. Foi elaborado um plano quinquenal para o museu e, entre suas 

metas, se encontram a criação de parcerias com universidades e espaços 

culturais, o estabelecimento de um acervo de alimentação e acesso contínuo 

e a restauração do prédio que abriga o museu.

5 Fig. 62 - Peças do 
Museu Memória do Bixiga.

54 Fig. 63 -  Coleção 
de fotos e vestimentas do 
Museu Memória do Bixiga.
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CAPÍTULO 2
2.2 A CAPTAÇÃO E A DIGITALIZAÇÃO FOTOGRAMÉTRICA

A SELEÇÃO DOS OBJETOS

 Os responsáveis pelo Museu Memória do Bixiga foram bastante 

generosos e não impuseram nenhuma restrição em relação ao uso e à 

manipulação dos objetos museais, apenas pediram cautela no manuseio 

deles. Nesse sentido, foi necessário somente escolher entre as centenas 

de peças disponíveis tanto no espaço expositivo quanto aquelas guardadas 

em sua reserva técnica, nove objetos que representassem uma amostra 

significativa deste local de memória, ou seja, peças que evocassem as 

memórias tecnológica (visual e sonora), doméstica, esportiva, religiosa,  

musical, africana e italiana do bairro do Bixiga.

 Optou-se pela escolha de objetos menores e menos pesados, 

justamente, por conta do limite de peso suportado pelo tampo giratório 

usado na captação fotogramétrica. Além do mais, os objetos precisavam ser 

de fácil manuseio, para que todos os seus ângulos pudessem ser capturados 

apropriadamente. Seguindo as recomendações de Blizard (2014), foram 

descartadas peças com muitos detalhes, de grandes dimensões, sem apoio 

(moles), com muito brilho, dotadas de transparência, frágeis ou com pouca 

textura em suas superfícies, a fim de evitar erros no posterior processo de 

digitalização fotogramétrica.

 Ao todo, foram escolhidos os seguintes itens: Câmera Keystone A-9, 

Rádio Emerson 547A, Maleta de Viagem, Ferro de Passar Roupa a Carvão,  

Prêmio - Pedro Galasso, Imagem de Nossa Senhora Achiropita, Troféu Vai-

Vai - Cordões de 1961, Caneca Vai-Vai - Máscara Africana e Caneca Vai-Vai 

- Arcos Romanos.



56

OS MÉTODOS DE CAPTAÇÃO FOTOGRAMÉTRICA UTILIZADOS

 A captação fotogramétrica ocorreu no próprio Museu Memória 

do Bixiga (MUMBI), mais especificamente, em um pequeno cômodo vazio 

próximo aos objetos expostos. Esse ambiente recebia uma boa iluminação 

externa, porém, devido a dificuldade de controlar a luz direta que entrava por 

suas janelas – o que causava sombras e reflexos indesejados nos objetos –, 

optou-se por usar como fonte primária de claridade, a luz artificial interna 

de cor amarelada. Porém, é válido ressaltar que, estando ciente de que essa 

coloração interferiria na aparência visual dos objetos, foi planejada e realizada 

a correção desse problema na pós-produção, via software Adobe Camera Raw.

 

 Como já foi apresentado, a captura fotogramétrica pode ser 

realizada de múltiplas maneiras. Os primeiros testes feitos no Museu 

Memória do Bixiga foram marcados pela tirada fotográfica em volta de 

cada objeto, captando-os, a cada volta, em uma altura diferente – walk-

around method (Fig. 64). Porém, esse método se mostrou pouco eficiente 

por alguns motivos: 1) A constante movimentação em torno dos objetos 

4 Fig. 64 -  Primeiro 
método testado na 
captura fotográfica 

dos objetos - 
walk-around.
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fazia com que as fotos saíssem, na maioria das vezes, tremidas; 2) O 

aumento da velocidade do obturador, a fim de resolver o problema anterior, 

prescindia do aumento da sensibilidade ISO e do aumento da abertura do 

diafragma da câmera, o que geraria fotos com mais ruídos e com menos 

nitidez; 3) A altura e o posicionamento da câmera se limitavam aos alcances 

do fotógrafo, impedindo que alguns ângulos fossem captados de forma 

apropriada; 4) Esse método impossibilitava a captura da superfície inferior 

dos objetos; 5) E, por fim, esse método dificultava o total isolamento dos 

objetos em relação ao seu fundo, portanto, coisas que estivessem atrás 

de determinadas peças teriam que ser removidas manualmente na pós-

produção. Além disso, existia uma grande chance do software fotogramétrico 

confundir figura e fundo, e misturar seus elementos constitutivos.

 

 Vistas essas problemáticas iniciais, optou-se pelo uso do método de 

captação fotogramétrica turntable (Fig. 65) que, como pautado anteriormente, 

é caracterizado pela disposição dos objetos de interesse em uma mesa 

giratória. No caso, foi usado um tampo giratório, em MDF, de 70 cm. Atrás 

dos objetos, foi colocado um fundo infinito branco feito com papel cartão  

colado sobre um painel de madeira.

6 Fig. 65 -  Método 
turntable usado na 

captura fotogramétrica 
dos objetos.
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 Na captação das imagens pelo método turntable, a câmera ficou 

em posição estática, em um tripé, até que o objeto girasse 360º em torno 

do seu próprio eixo. Depois de cada giro, tanto a altura da câmera quanto 

o posicionamento dos objetos eram alterados, ou seja, a cada volta, 

trabalhou-se com três alturas diferentes de câmera (alta, média e baixa), 

alterando a disposição dos objetos pelo menos três vezes (horizontalmente 

e verticalmente), assim como é demonstrado nas imagens abaixo (Fig. 66, 

67 e 68). Dependendo da complexidade da peça, eram tiradas cerca de 20 a 

25 fotos por giro, totalizando a quantia de 93 a 217 fotos por objeto. Essa 

grande quantia de imagens foi necessária para garantir áreas de sobreposição 

comum entre uma foto e outra, tal como sugere Blizard (2014).

 

O EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E SEUS CONTROLES

 A captura fotográfica dos objetos foi realizada com uma câmera 

FujiFilm XT10 acompanhada de uma lente Fuji XF de 35mm f/1.4. A 

vantagem da prática fotogramétrica digital nos dias atuais é que ela pode 

ser realizada com qualquer tipo de câmera digital, inclusive com câmeras de 

aparelhos celulares, porém, optou-se por usar uma câmera semiprofissional 

dotada de um sensor do tipo APS-C (Advanced Photo System type-C), com 

o intuito de se obter imagens com um alcance dinâmico mais apurado e 

com menos ruídos  – características que favorecem uma digitalização mais 

precisa nos softwares fotogramétricos (AGISOFT LLC, 2017).

 A câmera foi usada em modo manual com seus controles de abertura 

do obturador, velocidade do diafragma e sensibilidade ISO variando a cada 

5 Fig. 66 -  Câmera 
fotográfica em posição 

superior ao objeto. 

54 Fig. 67 -  Câmera 
fotográfica em posição 

frontal ao objeto.

544 Fig. 68 -  Câmera 
fotográfica em posição 

inferior ao objeto.
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objeto fotografado, porém, o foco foi realizado de maneira automática, 

concentrando seus pontos na parte central dos objetos. Por estar fixa em um 

tripé, a velocidade do diafragma da câmera pode ficar em torno de 1/8s até 

1/15s. Com o intuito de obter imagens mais nítidas, foram usadas aberturas  

de f/7.1 até f/10. Já a sensibilidade do ISO foi definida entre 320 a 800, com 

o objetivo de evitar granulações excessivas.

 As imagens foram tiradas com a distancia focal de 35mm, com 

a resolução de 4896 × 3264 pixels e em formato RAF (Fujifilm Raw File) – 

tipo de arquivo que garante a máxima fidelidade de imagem com a menor 

compressão de dados possíveis, sendo comparado, analogamente, ao 

negativo de uma câmera tradicional (CAMBRIDGE IN COLOR, 2017).

ORGANIZAÇÃO, CORREÇÃO E CONVERSÃO DAS IMAGENS

 Após a captura fotográfica, os arquivos RAF foram transferidos para 

um computador (iMac 21,5’’, 2.9 GHz Intel Core i5, Memória de 8GB 1600 

MHz DDR3, placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 750M 1024 MB e disco rígido 

de 1TB). Para fins organizativos, alocou-se uma pasta para cada conjunto 

fotográfico e, dentro de cada uma, foram criadas as seguintes subpastas: 

“RAF”, “Masks”, “JPG”, “TIFF”, “PSX” e "Sketchfab".

 Logo em seguida, as imagens RAW foram submetidas para o software 

Adobe Camera Raw. Nele, o problema da tonalidade amarelada gerada pela 

luz do museu foi resolvido, diminuindo tanto os valores de temperatura 

quanto alterando o tipo de pigmentação da foto (Fig. 70). Em seguida, dentre 

as diversas imagens captadas de cada objeto, foram eliminadas todas 

4 Fig. 69 -  Equipamento 
fotográfico FujiFilm
XT10 e lente Fuji XF 

35mm f/1.4.
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aquelas que saíram fora de foco ou tremidas. Finalmente, converteu-se o 

conjunto de imagens RAF para dois tipos de arquivo: TIFF e JPG, salvos em 

suas respectivas pastas.

A CRIAÇÃO DAS MÁSCARAS 

 

 O método de captura turntable exige que sejam criadas, para 

cada fotografia, máscaras em preto e branco, nas quais o branco delimita 

seu conteúdo válido e o preto seus elementos inválidos. Isso é de suma 

importância para que o software fotogramétrico consiga se concentrar 

4 Fig. 71 -  Máscaras 
criadas para as fotografias 

de Nossa Senhora 
Achiropita, feitas 

no programa Adobe 
Photoshop.

6 Fig. 70 -  Alteração  da 
tonalidade e pigmentação 
das fotografias, realizada 

no Adobe Camera Raw.
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apenas na peça principal, evitando erros e cálculos desnecessários com o 

fundo da imagem (BLIZARD, 2014). Essa etapa foi realizada no software 

Adobe Photoshop, a partir dos arquivos em JPG que, após terem seus fundos 

eliminados com a ferramenta quick selection tool, foram transformados em 

um tipo de silhueta branca e preta invertida (Fig. 71). É importante salientar 

que, após a finalização das máscaras, os arquivos JPG foram exportados para 

o formato PNG, com o intuito de habilitar suas propriedades transparentes, e 

foram salvos na pasta homônima.

A DIGITALIZAÇÃO FOTOGRAMÉTRICA

 Dentre os vários softwares de fotogrametria digital disponíveis no 

mercado, o programa Agisoft Photoscan foi o escolhido para o processo de 

digitalização tridimensional dos objetos do Museu Memória do Bixiga. E isso 

se deu, principalmente, porque a empresa Agisoft disponibiliza gratuitamente 

uma versão de avaliação de 30 dias do Photoscan para download, permitindo 

que fossem testados com antecedência, todos os seus controles e processos. 

Porém, passado o período de avaliação, foi usada a versão educacional paga 

desse software.

 No Photoscan, o processamento fotogramétrico digital de cada 

objeto museológico foi realizado da seguinte maneira: 1) Adicionou-se 

o conjunto de fotografias TIFF ao programa; 2) As máscaras PNG foram 

mescladas a elas por meio da opção import masks from file; 3) As fotografias 

foram alinhadas através da opção align photos com o valor de accuracy em 

highest; 4) Após o alinhamento, foram deletados, manualmente, os pontos 

que pareceram não corresponder ao objeto real; 5) Criou-se a nuvem de 

pontos usando a opção build dense cloud, com valores de quality entre medium 

e high; 6) Eliminou-se no mosaico gerado, manualmente, toda informação 

visual que não correspondia ao modelo final ou que foi erroneamente 

calculada pelo programa; 7) Confeccionou-se a malha 3D por meio da opção 

build mesh, com o valor de face count situado em medium. 8) Exportou-se a 

malha 3D para o software Zbrush através da opção export model; 9) Após o 

processo de retopologia – a ser explicado na próxima página –, o modelo 
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3D foi reimportado para o programa Photoscan pela opção import model; 

10) Criou-se a textura fotorrealística do modelo 3D através da opção build 

texture; 11) Exportou-se o modelo tridimensional final por meio da opção 

export model, o que gerou três arquivos: OBJ, PNG e MTL, que foram salvos 

na pasta "Sketchfab"; 12) Salvou-se o projeto PNX na pasta homônima.

 

RETOPOLOGIA, REMODELAGEM E SUAVIZAÇÃO DOS OBJETOS 3D

 Os modelos produzidos pelo Photoscan possuem uma complexidade 

geométrica que os tornam desnecessariamente pesados, em termos de dados, 

além disso, o programa não permite alterações e modelagens avançadas nos 

objetos, ao não ser pelas opções: decimate mesh que diminui a quantia de 

lados dos modelos; close holes que fecha possíveis buracos nas malhas 3D; e 

smooth mesh que permite a suavização dos objetos virtuais.

6 Fig. 72 -  Visão 
geral do software 

fotogramétrico 
Agisoft Photoscan.
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 Nesse aspecto, foi utilizada a versão gratuita de avaliação do 

software Pixologic Zbrush para o tratamento dos modelos tridimensionais. 

Foram usadas as opções de retopologia zremesher e dynamesh que visam 

simplificar as estruturas das malhas 3D, permitindo objetos mais leves, em 

termos de dados. Além disso, foi utilizada a opção clay polish que permite 

suavizar a textura craquelada dos modelos tridimensionais gerados pelo 

programa Agisoft Photoscan.

UPLOAD, CATALOGAÇÃO E AJUSTES 3D

 A última etapa do processo fotogramétrico se caracterizou pela 

compactação em formato ZIP dos arquivos OBJ, MTL e PNG de cada objeto, 

seguida pelo upload do arquivo compactado no website Sketchfab, mais 

especificamente, na conta criada para o projeto "Bixiga Meu 3D"8.

 Para cada objeto armazenado na plataforma Sketchfab, uma 

catalogação precisou ser feita, a partir de dados simples, como: o nome do 

objeto; uma breve descrição da peça; a categoria que melhor se enquadra 

o objeto virtual que, no caso do "Bixiga Meu 3D", foi "Patrimônio Cultural 

e História"; e, além disso, estabeleceu-se tags que resumiam as principais 

características das peças tridimensionalizadas.

8 - Disponível em <https://sketchfab.com/bixigameu3D>. Acesso em 19 dez. 2017.

4 Fig. 73 -  Visão 
geral do software de 

modelagem 3D 
Pixologic Zbrush, 

demostrando o processo 
de retopologia da Imagem 

de N. S. Achiropita.

https://sketchfab.com/bixigameu3D
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 Após a catalogação ter sido realizada, foram feitos os ajustes finais 

nos objetos virtuais, utilizando a opção 3D settings da plataforma Sketchfab. 

Essa ferramenta habilita a edição completa dos modelos 3D, por exemplo, 

pode-se alterar seus ângulos de visão, inserir um plano de fundo, adicionar 

pontos de iluminação, acrescentar brilho, reflexo, transparência e nitidez, 

anexar informações etc. No caso dos objetos deste trabalho, foram usadas 

algumas dessas opções com o intuito de simular, principalmente, o brilho e 

reflexo dos objetos reais, porém, evitando a descaracterização dos mesmos.

 Nas páginas seguintes, será descrito e ilustrado o processo 

fotogramétrico digital dos nove objetos escolhidos do Museu Memória do Bixiga, 

acompanhado da descrição dos contextos que essas peças se relacionam.

4 Fig. 75 -  Visão geral 
da opção 3D settings da 

plataforma Sketchfab, 
demostrando uma 

iluminação arbitrária do 
Troféu  Vai-Vai.

4 Fig. 74 -  Visão geral 
do perfil "Bixiga Meu 3D" 
na plataforma Sketchfab.
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CAPÍTULO 2
2.3 OS OBJETOS DO MUSEU MEMÓRIA DO BIXIGA 

5 Fig. 76 -  
Representação artística 
a partir de malha 3D em 

estrutura de arame da 
Câmera Keystone A-9.
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CÂMERA KEYSTONE A-9

 O Museu Memória do Bixiga possui uma coleção de 10 câmeras 

fotográficas dos mais variados modelos, como Kodak Brownie, Kodak 

Istamatic, Kapsa, Polaroid CloseUp, Zeiss Ikon Box Tengor, entre outros. 

Porém, a câmera Keystone A-9 se destaca no conjunto por seu curioso 

corpo ovoide de couro e por não ser uma câmera fotográfica, mas, sim, uma 

filmadora portátil.

 Produzida em torno de 1949 pela empresa americana Keystone 

Camera Company Inc., a câmera A-9 é dotada de uma lente de distância 

focal fixa de 25mm com abertura máxima de f/1.9. Seu formato oval se deve 

ao seu repositório interno que é capaz de abrigar um carretel de filme de 

16mm. Voltada para o usuário doméstico, recomenda-se seu uso na vertical, 

além disso, nota-se, em sua frente, um guia de exposição fotográfico 

com sugestões de valores a serem seguidos em determinadas situações 

climáticas. (KEYSTONE CAMERA COMPANY INC, c. 1949).

 217 imagens foram tiradas da câmera A-9 (Fig. 76), sendo que, 216 

delas foram reconhecidas pelo software Agisoft Photoscan e uma descartada, 

provavelmente, por possuir pouca informação visual.

4 Fig. 77 -   Algumas das 
217 fotografias tiradas da 

Câmera Keystone A-9.
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 Nessa etapa de calibração/orientação das imagens, foram 

encontrados mais de 243 mil pontos comuns entre as imagens (Fig. 77).

 

 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi formado um mosaico 

com mais de 9 milhões de pontos, adquirido pela opção high quality (Fig. 78).

4 Fig. 78 - Alinhamento 
fotogramétrico da Câmera 

Keystone A-9, sendo 
que os retângulos azuis 

representam os ângulos 
de tomada fotográfica.  

4 Fig. 79 - Nuvem de 
pontos imagéticos da 

Câmera Keystone A-9.  
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 Na etapa de estrutura/modelagem, foi gerada uma malha 

tridimensional inicial com 640 mil lados, simplificada e suavizada, logo 

depois, no software Zbrush, e reimportada de volta para o software Agisoft 

Photoscan. A figura 79 mostra o antes e depois do processo de retopologia 

do objeto 3D. 

 Por fim, na etapa de obtenção do modelo 3D final da câmera A-9, foi 

criada uma textura fotorrealista para o modelo, em formato PNG de 4096 

pixels quadrados (Fig. 80). Vê-se, ao lado dela, o objeto virtual finalizado e 

disponibilizado na plataforma Sketchfab (Fig. 81).

 A digitalização da câmera A-9 resultou em um modelo virtual similar 

ao objeto real. Aparentemente, houve poucos erros e quase nenhuma 

deformação na sua construção volumétrica, porém, notou-se áreas 

aleatórias, nas quais sua textura fotorrealística ficou borrada.

4 Fig. 80- Antes e 
depois do processo de 

retopologia da malha 3D 
da Câmera Keystone A-9.  

5 Fig. 81 -   Textura em 
PNG da  Câmera 

Keystone A-9.

54 Fig. 82 - Câmera 
Keystone A-9 em 3D.
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5 Fig. 83 -  
Representação artística 
a partir de malha 3D em 

estrutura de arame do 
Rádio Emerson 547A.
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RÁDIO EMERSON 547A

 Há várias tecnologias relacionadas ao áudio, à voz e ao som 

espalhadas pelos cômodos do Museu Memória do Bixiga, como exemplo, 

um velho gramofone guardado dentro de uma maleta, equipamentos de 

gravação de voz movidos à fita, dois telefones e quatro rádios – três deles 

portáteis e um dotado de pés de madeira, que lembra uma televisão antiga 

–, além de outros objetos sonoros guardados na reserva técnica do museu.

 A ideia inicial era fotogrametrar como representante desses itens 

sonoros, o gramofone-maleta, pois ele se destacava dos outros pelo seu belo 

maquinário analógico de metal acompanhado da curiosa maleta de madeira, 

porém, essa era uma peça, volumetricamente, bastante delicada e complexa, 

assim, manuseá-la ou virá-la poderia comprometer a sua integridade física. 

 Nesse sentido, uma outra peça sonora foi escolhida para ser 

fotogrametrada, o charmoso rádio amarelo Emerson 547A. Sabe-se que 

esse rádio portátil foi produzido e vendido, por volta de 1947, pela empresa 

americana Emerson Radio & Phonograph Corporation, que se orgulhava em 

ser "a maior produtora de rádios portáteis do mundo"9.

 Primeiramente, foram tiradas 138 fotos do Rádio Emerson 547A (Fig. 

82), sendo que, todas elas foram alinhadas pelo software Photoscan.

9 - Disponível em <https://www.etsystudio.com/listing/275370846/1947-emerson-radio-and-
television>. Acesso em 10 dez. 2017.

4 Fig. 84 -   Algumas das 
138 fotografias tiradas do 

Rádio Emerson 547A.
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 Nessa etapa de calibração/orientação das imagens, foram 

encontrados mais de 244 mil pontos comuns entre as imagens (Fig. 83).

 

 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi formado um mosaico com 

mais de 10 milhões de pontos, adquirido pela opção high quality (Fig. 84).

 No processo de estruturação/modelagem, foi gerada uma malha 

tridimensional inicial com 713 mil lados, simplificada e suavizada, logo 

depois, no software Zbrush, e reimportada de volta para o software Agisoft 

Photoscan. A figura 85 mostra o antes e depois do processo de retopologia 

do objeto 3D.

4 Fig. 85 - Alinhamento 
fotogramétrico do Rádio 

Emerson 547A, sendo 
que os retângulos azuis 

representam os ângulos 
de tomada fotográfica.  

4 Fig. 86 - Nuvem de 
pontos imagéticos do 
Rádio Emerson 547A.
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 Já na etapa de obtenção do modelo 3D final do rádio Emerson 547A, 

foi criada uma textura fotorrealista para o modelo, em formato PNG de 4096 

pixels quadrados (Fig. 86). Vê-se, ao lado dela, o objeto virtual finalizado na 

plataforma Sketchfab (Fig. 87).

 A digitalização tridimensional do Rádio Emerson 547A resultou 

em alguns problemas no modelo virtual final. Notou-se deformações, 

principalmente, nos botões e nas aberturas de seu alto falante. A parte 

traseira do rádio que, aberta, mostrava seu mecanismo interno, também 

ficou deformada, pois o software fotogramétrico não conseguiu lidar com a 

sua complexidade constitutiva. Por fim, a textura do objeto original também 

não foi replicada adequadamente, aproximando-se mais de uma sensação 

visual de uma madeira do que de um plástico reflexivo.

4 Fig. 87 - Antes e 
depois do processo de 

retopologia da malha 3D 
do Rádio Emerson 547A.

5 Fig. 88 -   Textura em 
PNG do Rádio Emerson 

547A.

54 Fig. 89 - Rádio 
Emerson 547A em 3D.
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4 Fig. 90 -  
Representação artística 
a partir de malha 3D em 

estrutura de arame da 
Maleta de Viagem.
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MALETA DE VIAGEM

 Dentro do Museu Memória do Bixiga, assim como em qualquer 

residência, há vários cantinhos com objetos espalhados, que formam 

coleções de diversas ordens, por exemplo: há o espaço dedicado às câmeras 

fotográficas; um gabinete que abriga prêmios, canecas e troféus; uma 

estante com livros, rádios e relógios; um nicho dedicado aos objetos pessoais 

de Adoniran Barbosa; uma cristaleira com utensílios domésticos e culinários; 

uma parede com os artefatos da revolução de 1932 etc. Um desses cantos 

é visto ao lado da porta de entrada do museu e se caracteriza por ser um 

espelho/cabideiro, que contém, além de roupas, casacos e chapéus de época, 

uma maleta de madeira, disposta em sua base.

 A Maleta de Viagem foi escolhida para representar esse conjunto de 

objetos, pois, diferentemente das roupas e dos chapéus de constituições 

flexíveis, ela não necessitaria de um suporte específico, como um manequim 

de corpo ou de cabeça, para ser capturada com exatidão. Por outro lado, é 

válido apontar que esse foi o maior objeto fotogrametrado, ultrapassando os 

limites de 70 cm do tampo giratório.

 93 fotografias foram tiradas da Maleta de Viagem (Fig. 88), sendo 

que, todas foram reconhecidas pelo software Photoscan. Nessa etapa de 

calibração/orientação das imagens, foram encontrados mais de 98 mil 

pontos visuais convergentes nas fotos (Fig. 89).

4 Fig.  91 -   Algumas 
das 93 fotografias tiradas 

da Maleta de Viagem.
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 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi gerado um mosaico com 

mais de 2 milhões de pontos, adquirido pela opção medium quality (Fig. 90).

 No processo de estruturação/modelagem, foi criada uma malha 3D 

inicial com 450 mil lados, simplificada e suavizada, logo depois, no software 

Zbrush, e reimportada de volta para o software Agisoft Photoscan. A figura 

91 mostra o antes e depois desse processo.

  

4 Fig. 92 - Alinhamento 
fotogramétrico da Maleta 

de Viagem, sendo que 
os retângulos azuis 

representam os ângulos 
de tomada fotográfica.  

4 Fig. 93 - Nuvem de 
pontos imagéticos da 

Maleta de Viagem.

4 Fig. 94 - Antes e 
depois do processo de 

retopologia da malha 3D 
da Maleta de Viagem.
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 Na etapa de obtenção do modelo 3D final, foi criada uma textura 

fotorrealista para a Mala de Viagem, em formato PNG de 4096 pixels 

quadrados (Fig. 92). Observa-se, ao lado dela, o objeto virtual finalizado na 

plataforma Sketchfab (Fig. 93).

 O processo de digitalização tridimensional da Maleta de Viagem 

resultou em uma réplica virtual fidedigna ao objeto real, sem buracos ou 

erros aparentes em sua malha 3D e textura. Mesmo algumas partes mais 

detalhadas desse objeto, como a fechadura em metal e as marcas distribuídas 

no seu caixote, foram reproduzidas com boa exatidão visual.

5 Fig. 95 -   Textura 
em PNG da Maleta de 

Viagem.

54 Fig. 96 - Maleta de 
Viagem em 3D.
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5 Fig. 97 - 
Representação artística 
a partir de malha 3D em 

estrutura de arame do 
Ferro de Passar 
Roupa a Carvão.
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FERRO DE PASSAR ROUPA A CARVÃO

 Representando os diversos itens domésticos doados pelos 

moradores do bairro ao Museu Memória do Bixiga, que vão desde máquinas 

de costuras antigas a uma geladeira centenária, foi selecionado, para o 

processo fotogramétrico digital, um dos três ferros de passar roupa a carvão 

pertencentes ao espaço expositivo. Essa peça arcaica possui um corpo de 

ferro marrom dominado pela ferrugem com uma abertura em sua base, onde 

se depositava o carvão. Ela também possui uma alça de apoio em madeira e o 

número quatro gravado em alto relevo na sua parte traseira, possivelmente, 

indicando o tamanho do ferro.

 186 fotografias foram tiradas do Ferro de Passar Roupa a Carvão 

(Fig. 94), sendo que, todas foram reconhecidas pelo software Photoscan.

 Nessa etapa de calibração/orientação das imagens, foram 

encontrados mais de 259 mil pontos visuais comuns nas fotos (Fig. 95).

4 Fig. 98 -   Algumas das 
186 fotografias tiradas do 
Ferro de Passar a Carvão.

4 Fig. 99 - Alinhamento 
fotogramétrico do Ferro 

de Passar a Carvão, sendo 
que os retângulos azuis 

representam os ângulos 
de tomada fotográfica.  



79

 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi gerado um mosaico com 

mais de 9 milhões de pontos, adquirido pela opção high quality (Fig. 96).

 

 No processo de estruturação/modelagem, foi criada uma malha 3D 

inicial com 791 mil lados, simplificada e suavizada, logo depois, no software 

Zbrush, e reimportada de volta para o software Agisoft Photoscan. A figura 

97 mostra o antes e depois desse processo de retopologia do objeto.

 

 Na etapa de obtenção do modelo 3D final, foi criada uma textura 

fotorrealista para o Ferro de Passar Roupa a Carvão, em formato PNG de 

4096 pixels quadrados (Fig. 98). Observa-se, ao lado dele, o objeto virtual 

finalizado na plataforma Sketchfab (Fig. 99).

4 Fig. 100 - Nuvem de 
pontos imagéticos do 

Ferro de Passar 
Roupa a Carvão.

4 Fig. 101 - Antes e 
depois do processo de 

retopologia do Ferro de 
Passar Roupa a Carvão.
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 A digitalização fotogramétrica do Ferro de Passar Roupa a Carvão 

foi bem sucedida tanto na obtenção de sua malha 3D quanto na aquisição 

de sua textura, porém, foi notado pequenas deformações na parte inferior 

do seu cabo de madeira, as quais ocorreram, certamente, porque o foco das 

fotografias tiradas nessa área se concentrou em outras partes do objeto, 

entretanto, esse problema foi resolvido no processo de retopologia do objeto. 

Outro defeito aparente ocorreu na textura que compõe o "solado" do ferro, 

que ficou borrada nas suas extremidades.

5 Fig. 102 -   Textura em 
PNG do Ferro de Passar 

Roupa à Carvão. 

54 Fig. 103 - Ferro de 
Passar Roupa à 
Carvão em 3D.
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4 Fig. 104 - 
Representação artística 
a partir de malha 3D em 

estrutura de arame do 
Troféu - Pedro Galasso.
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PRÊMIO - PEDRO GALASSO

 O Museu Memória do Bixiga se orgulha de guardar alguns objetos 

que pertenceram a ilustres personalidades brasileiras, como exemplo disso, 

lá pode ser encontrado um par de sapatos usados por Carmem Miranda; o 

chapéu, o isqueiro, a gravata e o cachecol de Adoniran Barbosa; um prêmio 

dedicado ao músico Roberto Fioravanti; e, também, as luvas de boxe e o 

prêmio do lutador Pedro Galasso, sendo que esse último item foi escolhido 

para o processo fotogramétrico.

 Morel (2007) conta que Galasso foi um importante pugilista brasileiro 

e, consequentemente, um célebre morador do Bixiga. O jornalista destaca um 

importante episódio na vida do lutador, no qual ele recebeu uma medalha de 

honra das mãos de Evita e Juan Perón, mesmo após ele ter perdido uma luta 

para o argentino Francisco Núñes, nos jogos pan-americanos de 1951. Porém, 

seu principal feito nesse esporte ocorreu no ano de 1958, ao se tornar o 

primeiro brasileiro a obter um título continental de boxe, abrindo caminho para 

futuros campeões, como Eder Jofre, Miguel de Oliveira e Acelino Popó Freitas. 

 197 fotografias foram tiradas do Prêmio - Pedro Galasso (Fig. 100), 

sendo que, 184 foram reconhecidas pelo software Photoscan. Verificou-se 

que as fotos desconsideradas partilhavam de um mesmo ângulo de câmera, 

o qual focalizava a parte superior do troféu que, de fato, possuía pouca 

informação visual, impedindo o cruzamento de pontos imagéticos comuns.

4 Fig. 105 -   Algumas 
das 197 fotografias 
tiradas do Prêmio - 

Pedro Galasso.
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 Nessa etapa de calibração/orientação das imagens, foram 

encontrados mais de 53 mil pontos comuns entre as imagens (Fig. 101).

 

 

 

 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi formado um mosaico com 

mais de 2 milhões de pontos, adquirido pela opção medium quality (Fig. 102).

 No processo de estruturação/modelagem, foi criada uma malha 3D 

inicial com 176 mil lados, simplificada e suavizada, logo depois, no software 

Zbrush, e reimportada de volta para o software Agisoft Photoscan. A figura 

103 mostra o antes e depois do processo de retopologia do objeto museal.

4 Fig. 106 - Alinhamento 
fotogramétrico do Prêmio 

- Perdro Galasso, sendo 
que os retângulos azuis 

representam os ângulos 
de tomada fotográfica.  

4 Fig. 107 - Nuvem de 
pontos imagéticos do 

Prêmio -  Pedro Galasso.
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 Já na etapa de obtenção do modelo 3D final, foi criada uma textura 

fotorrealista para o modelo, em formato PNG de 4096 pixels quadrados (Fig. 

104). Observa-se, ao lado dela, o objeto virtual finalizado na plataforma 

Sketchfab (Fig. 105).

 

 O Prêmio - Pedro Galasso conseguiu ser replicado, 

tridimensionalmente, sem apresentar grandes problemas tanto em relação 

ao seu corpo volumétrico quanto em relação à sua textura, exceto pela placa 

de metal fixada em sua base, que se mostrou, no fim da digitalização, ilegível, 

pelo motivo de que algumas fotografias não focalizaram essa área. Porém, 

como forma de remediar o problema, a placa de metal foi refotografada e 

inserida, manualmente, na textura PNG do objeto, via Adobe Photoshop.

4 Fig.108 - Antes e 
depois do processo de 

retopologia do Prêmio - 
Pedro Galasso.

5 Fig. 109 -   Textura em 
PNG do Prêmio -

 Pedro Galasso.

54 Fig. 110 - Prêmio - 
Pedro Galasso em 3D.
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5 Fig. 111 - 
Representação artística 

a partir de malha 3D 
em estrutura de arame 

da Imagem de Nossa 
Senhora Achiropita.
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IMAGEM DE NOSSA SENHORA ACHIROPITA

 Apesar de não fazer formalmente parte do acervo de objetos do Museu 

Memória do Bixiga, a imagem de Nossa Senhora Achiropita está presente, 

como um item de consagração, em três locais do espaço museológico. Ela 

é encontrada na sala principal, em um nicho alto; em um segundo cômodo, 

disposta em um oratório junto com outras imagens religiosas; e no segundo 

andar, em uma estante do escritório do museu.

 O culto à imagem de Nossa Senhora Achiropita surgiu na Itália, 

por volta do ano de 580 a.C. Resumidamente, ele se liga à história de um 

marinheiro que, após rezar por Maria durante uma tempestade em alto mar, 

desembarcou são e salvo no vilarejo de Rossano, na região italiana da Calabra. 

Lá, após conversar com um monge, o marinheiro foi convencido a construir 

um templo em homenagem à virgem. Porém, o fato curioso era que o pintor 

responsável por retratar a santa dentro da Igreja nunca conseguia terminar a 

obra, pois a mesma desaparecia misteriosamente durante a noite. Certo dia, 

ao anoitecer, uma mulher acompanhada de uma criança pediu permissão a 

um vigia para adentrar à igreja. Notando que a mulher não saía do templo, 

o vigia foi à procura dela, entretanto, ao entrar, percebeu que a pintura de 

Maria fora magicamente concluída, por esse motivo, saiu às ruas gritando: 

"Achiropita!" – ou seja, "a-kirós-pita": algo não pintado por mãos humanas 

(PARÓQUIA NOSSA SENHORA ACHIROPITA, [201-?]).

 A quase onipresença dessa estatuária religiosa no espaço museal 

parece revelar a forte ligação entre a divindade Achiropita e a memória do bairro 

do Bixiga. De fato, essa presença se relaciona à veneração da santa católica 

trazida para o Brasil pelos imigrantes italianos do bairro, e, consequentemente, 

à festa mais característica desse local que, segundo Carvalho (1999), surgiu 

em 1927 com o intuito de arrecadar fundos para a ampliação de uma pequena 

igreja em homenagem à divindade italiana. A autora destaca, em seu texto 

– para além dos valores de fé (como os rituais de procissão realizados pelo 

bairro) e das características gastronômicas (como os tradicionais pratos de 

origem italiana servidos na celebração) – as atitudes voluntária, colaborativa, 

laboral e altruísta dos participantes dos festejos de Nossa Senhora Achiropita.
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 130 fotografias foram tiradas da imagem de Nossa Senhora Achiropita 

(Fig. 106), sendo que, o software Photoscan reconheceu 129, provavelmente, 

porque a foto descartada apresentava um desfoque acentuado.

 

 Nessa etapa de calibração/orientação das imagens, foram 

encontrados mais de 244 mil pontos comuns entre as imagens (Fig. 107).

 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi formado um mosaico 

com mais de 5 milhões de pontos, adquirido pela opção high quality (Fig.108).

4 Fig. 112 -   Algumas 
das 130 fotografias 

tiradas da Imagem de 
N. S. Achiropita.

4 Fig. 113 - Alinhamento 
fotogramétrico da 

Imagem de N. S. 
Achiropita, sendo que 

os retângulos azuis 
representam os ângulos 

de tomada fotográfica.  



88

 No processo de estruturação/modelagem, foi gerada uma malha 

tridimensional inicial com 762 mil lados, simplificada e suavizada, logo 

depois, no software Zbrush, e reimportada de volta para o software Agisoft 

Photoscan. A figura 109 mostra o antes e depois do processo de retopologia 

do objeto 3D.

 

 Por fim, na etapa de obtenção do modelo 3D final da estatuária de 

Nossa Senhora Achiropita, foi criada uma textura fotorrealista para o modelo, 

em formato PNG de 4096 pixels quadrados (Fig. 110). Vê-se, ao lado dela, o 

objeto virtual finalizado na plataforma Sketchfab (Fig. 111).

4 Fig. 114 - Nuvem de 
pontos imagéticos da 

Imagem de
 N. S. Achiropita.

4 Fig. 115 - Antes e 
depois do processo de 

retopologia da Imagem de 
N. S. Achiropita.
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 Verificou-se que a digitalização da imagem de Nossa Senhora 

Achiropita resultou em um modelo virtual próximo ao objeto real, sem 

deformações ou buracos, replicando até mesmo as ranhuras  e o característico 

desbotamento de tinta da peça original. 

5 Fig. 116 -   Textura em 
PNG da Imagem de 

N. S. Achiropita.

54 Fig. 117 - Imagem 
de N. S. Achiropita em 3D.
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4 Fig. 118 - 
Representação artística 
a partir de malha 3D em 
estrutura de arame dos 

itens da escola de 
samba Vai-Vai.



91

TROFÉU E CANECAS COMEMORATIVAS VAI-VAI

 O samba está presente no Museu Memória do Bixiga não apenas por 

meio das peças pertencentes ao já citado sambista Adoniran Barbosa, mas, 

também, por uma série de objetos ligados à escola de samba Vai-Vai, que se 

resumem a fantasias, troféus e itens comemorativos. Três desses artefatos 

foram escolhidos para o processo de fotogrametria digital, sendo que, um 

deles é o troféu do carnaval paulistano de 1961 (época em que a escola ainda 

era um cordão carnavalesco) e os outros dois são canecas comemorativas de 

seus aniversários dos anos de 1976 e 1978.

 Apesar de hoje ser, notoriamente, uma escola de samba de grande 

expressão do carnaval de São Paulo, De Castro (2006) se atenta à origem 

humilde e negra do Vai-Vai, surgida no coração do Bixiga. O pesquisador 

relata que tudo se iniciou a partir das práticas festivas de dois amigos - 

Benedito Sardinha e Livinho –, que costumavam animar as rodas de samba 

e as comemorações futebolísticas do time Cai-Cai da região do rio Saracura. 

Com outros interesses em mente, os amigos lançaram, em 1930, o bloco 

dos "esfarrapados" e, um ano depois, colhendo os frutos de seu sucesso, 

oficializaram-se como cordão carnavalesco, adotando o nome de Vai-Vai e 

as cores preto e branco, com o intuito de homenagear os amigos esportistas.

 De Castro (2006) também sublinha o caráter de resistência negra do 

Vai-Vai que, até os anos 60, não possuía participantes brancos envolvidos em 

seus desfiles, por outro lado, também era notório seu processo de produção 

carnavalesca manual e, paralelamente a isso, a sua recusa em deixar de ser 

um cordão para se transformar em uma escola de samba. Nesse aspecto, 

o pesquisador aponta que um dos responsáveis por modificar as tradições 

enraizadas da escola foi, justamente, o Armadinho do Bixiga, que chegou 

a ocupar o cargo de sua diretoria, entre os anos de 1967 e 1968. Para De 

Castro (2006), Armandinho, assim como Adoniran Barbosa, eram exemplos 

de figuras que enxergavam um Bixiga diverso, não apenas como o território 

dos imigrantes italianos e de seus costumes, mas, também, como a morada 

do som, da resistência e das recordações da população negra paulistana.
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 Os três objetos da escola de samba Vai-Vai escolhidos para o processo 

fotogramétrico sintetizam as influências negra e branca do território do 

Bixiga e o papel do Vai-Vai na construção do imaginário social desse local. A 

taça de campeão do carnaval de 1961, com seu metal oxidado, é um símbolo 

que remete às primeiras conquistas do grêmio recreativo e cultural do Vai-

Vai. Já as canecas dos aniversários da escola trazem em suas constituições 

elementos formais que se ligam às tradições africana e italiana do bairro: a 

do ano de 1976 possui, em sua frente, um desenho de uma máscara africana 

em alto relevo, por sua vez, a de 1978 é ornamentada com colunas gregas e 

arcos romanos.

 171 fotografias foram tiradas do Troféu Vai-Vai - Cordões de 1961 

(Fig. 112), sendo que, o software Photoscan reconheceu todas as imagens.

 Nessa etapa de calibração/orientação das imagens, foram 

encontrados mais de 461 mil pontos visuais comuns nas imagens (Fig. 113).

 

 

 

4 Fig. 119 -   Algumas 
das 171 fotografias 

tiradas do Troféu - Vai-Vai.

4 Fig. 120 - 
Alinhamento 

fotogramétrico do 
Troféu - Vai Vai, sendo 

que os retângulos azuis 
representam os ângulos 

de tomada fotográfica.  



93

 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi formado um mosaico com 

mais de 12 milhões de pontos, adquirido pela opção high quality (Fig. 114).

 No processo de estruturação/modelagem, foi criada uma malha 3D 

inicial com 813 mil lados, simplificada e suavizada, logo depois, no software 

Zbrush, e reimportada de volta para o software Agisoft Photoscan. A figura 

115 mostra o antes e depois do processo de retopologia do Troféu Vai-Vai - 

Cordões de 1961.

 Na etapa de obtenção do modelo 3D final, foi criada uma textura 

fotorrealista para o modelo, em formato PNG de 4096 pixels quadrados (Fig. 

4 Fig. 121 - Nuvem de 
pontos do Troféu - Vai-Vai.

4 Fig. 122 - Antes e 
depois do processo 

de retopologia 
do Troféu - Vai- Vai.
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116). Observa-se, ao lado dela, o objeto virtual finalizado na plataforma 

Sketchfab, acrescentado de um ponto de luz artificial (Fig. 117).

 Apesar de possuir algumas falhas na sua estrutura volumétrica, 

com buracos e pequenas deformações na sua base, a aquisição do modelo 

tridimensional do Troféu Vai-Vai foi surpreendente, pois, como já é sabido, 

objetos metálicos e reflexivos, na maioria das vezes, tendem a não ser 

corretamente interpretados pelos softwares fotogramétricos. Outro fato 

interessante é que, diferentemente das peças anteriores, esse troféu é 

um objeto convexo aberto, portanto, é de se admirar que o software tenha 

entendido sua complexa geometria.

 Já em relação a Caneca Vai-Vai - Máscara Africana, foram tiradas 141 

fotografias (Fig. 118), sendo que, todas foram reconhecidas pelo Photoscan.

4 Fig. 125 -   Algumas 
das 141 fotografias 

tiradas da Caneca  Vai-Vai 
- Máscara Africana.

5 Fig. 123 -   Textura em 
PNG do Troféu - Vai-Vai.

54 Fig. 124 - Troféu - 
Vai-Vai em 3D.
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 Nessa etapa de calibração/orientação das imagens, foram 

encontrados mais de 96 mil pontos visuais convergentes nas fotos (Fig. 119).

 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi montado um mosaico 

com mais de 7 milhões de pontos, adquirido pela opção high quality (Fig. 120).

 No processo de estruturação/modelagem, foi criada uma malha 3D 

inicial com 486 mil lados, simplificada e suavizada, logo depois, no software 

Zbrush, e reimportada de volta para o software Agisoft Photoscan. A figura 

121 mostra o antes e depois do processo de retopologia da Caneca Vai-Vai - 

Máscara Africana.

4 Fig. 126 - Alinhamento 
fotogramétrico da 

Caneca Vai-Vai - Máscara 
Africana, sendo que 
os retângulos azuis 

representam os ângulos 
de tomada fotográfica.  

4 Fig. 127 - Nuvem de 
pontos da Caneca Vai-Vai 

- Máscara Africana.
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 Na etapa de obtenção do modelo 3D final, foi criada uma textura 

fotorrealista para a caneca, em formato PNG de 4096 pixels quadrados (Fig. 

122). Observa-se, ao lado dela, o objeto virtual finalizado na plataforma 

Sketchfab (Fig. 123).

 A digitalização da Caneca Vai-Vai - Máscara Africana não apresentou 

grandes falhas ou buracos aparentes em sua malha 3D externa, porém, na 

sua estrutura interna, algumas áreas não foram completamente preenchidas, 

ocasionando uma abertura abrupta no volume. Isso ocorreu, talvez, devido 

ao fato de que foram formadas algumas sombras dentro do objeto durante a 

tirada fotográfica que acabaram dificultando sua reconstrução fotogramétrica 

digital. Porém, de modo geral, a caneca Vai-Vai - Máscara Africana virtual se 

assemelhou ao objeto real.

4 Fig. 128 - Antes e 
depois do processo de 

retopologia da 
Caneca Vai-Vai - 

Máscara Africana.

5 Fig. 129 - Textura em 
PNG da Caneca Vai-Vai - 

Máscara Africana.

54 Fig.130 - Caneca 
Vai-Vai - Máscara 

Africana em 3D.
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 A respeito da segunda caneca fotogrametrada, foram tiradas 196 

fotos, sendo que, todas foram reconhecidas pelo Photoscan (Fig. 124).

 Durante essa etapa de calibração/orientação das imagens, foram 

encontrados mais de 91 mil pontos visuais comuns entre as fotos (Fig. 125).

 

 Na etapa de criação da nuvem de pontos, foi montado um mosaico 

com mais de 1 milhão de pontos imagéticos, adquirido pela opção medium 

quality (Fig. 126). Por outro lado, no processo de estruturação/modelagem, 

foi criada uma malha 3D inicial com 128 mil lados, simplificada e suavizada, 

logo depois, no software Zbrush, e reimportada de volta para o software 

Agisoft Photoscan. A figura 127 mostra o antes e depois desse processo.

4 Fig. 131 -   Algumas 
das 196 fotografias 

tiradas da Caneca  Vai-Vai 
- Arcos Romanos.

4 Fig. 132 - Alinhamento 
fotogramétrico da Caneca 
Vai-Vai - Arcos Romanos, 
sendo que os retângulos 

azuis representam os 
ângulos de tomada 

fotográfica.  
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 Na etapa de obtenção do modelo 3D final da Caneca Vai-Vai - Arcos 

Romanos, foi criada uma textura fotorrealista para ele, em formato PNG de 

4096 pixels quadrados (Fig. 128). Observa-se, ao lado dela, o objeto virtual 

finalizado na plataforma Sketchfab (Fig. 129).

4 Fig. 133 - Nuvem de 
pontos da Caneca Vai-Vai 

- Arcos Romanos.

4 Fig. 134 - Antes e 
depois da Caneca 

Vai-Vai - Arcos Romanos.

6 Fig. 135 - Textura em 
PNG da Caneca Vai-Vai - 

Arcos Romanos.

64 Fig. 136 - Caneca 
Vai-Vai - Arcos 

Romanos em 3D. 
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 O modelo gerado pela fotogrametria digital da Caneca Vai-Vai - Arcos 

Romanos, em termos de modelagem e textura, demonstrou resultados 

semelhantes aos da Caneca Vai-Vai - Máscara Africana, ou seja, uma 

estrutura externa bem acabada e fiel ao modelo real, e uma estrutura interna 

mais deficitária com a presença de um buraco em sua malha 3D.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No primeiro capítulo desta dissertação, tentou-se tecer uma linha 

histórica que tinha, em uma das suas pontas, os artistas perspectivadores 

renascentistas e, no final dela, os pioneiros da técnica da fotogrametria. 

Entre esses dois pontos, observou-se, inicialmente, o desejo desses artistas 

em transportar a tridimensionalidade do mundo real para a planicidade de 

suas pinturas, fazendo surgir, através do pensamento matemático, a técnica 

da perspectiva artificialis, em pleno século XV. E é válido lembrar que esse 

método originou uma série de aparelhos copistas, porém, demasiadamente 

manuais, como observado nas gravuras de Dürer. 

 Dois desses aparelhos, a câmera escura e clara, se destacam nesse 

conjunto, pois conseguiram unir suas habilidades óticas às leis da perspectiva, 

materializando-as em lentes que objetivavam capturar, tecnicamente e 

o mais fielmente possível, os contornos de luz da realidade. Porém, esses 

dispositivos óticos ainda dependiam da mão subjetiva e treinada do artista 

para que seus olhares artificiais fossem permanentemente gravados nos 

suportes artísticos. Nesse aspecto, chegou a ser levantada a possibilidade de 

que, até os grandes mestres da Arte, como Caravaggio e van Eyck, utilizaram 

desses artifícios para aprimorar o realismo de suas pinturas.

 Assim, foi uma revolução de ordem química, iniciada pelos cientistas 

Niépce, Talbot e Daguerre, que permitiu que as superfícies pictóricas 

pudessem ser sensibilizadas aos menores raios de luz, aprisionando-os, 

logo em seguida, em suas tramas. A heliografia de Niépce realizada em uma 

bandeja de metal e caracterizada pela rusticidade e lentidão de sua técnica 

foi, de qualquer forma, o primeiro marco fotográfico. Após a sua morte, é 

percebido a existência de um embate estético entre os daguerreótipos hiper-
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realistas e singulares de Daguerre e os calótipos menos fidedignos, porém, 

mais reprodutíveis, de Talbot. 

 Nesse aspecto, compreendeu-se que, as questões de reprodução e 

reprodutibilidade técnica irão marcar tanto a recepção crítica da fotografia 

quanto irão afetar o rumo das artes como um todo, ou seja, a medida 

que o fotográfico se torna mais reprodutível e mais fidedigno ao real, ele 

desonera os artistas da função de representar o mundo de forma naturalista, 

permitindo o florescimento artístico de outras formas de interpretação da 

realidade, a partir do século XIX.

 Por outro lado, também foi pautado que, enquanto nos ciclos 

acadêmicos ainda se discutia a especificidade do meio fotográfico, 

concebendo-o como um signo indiciário – um traço do real –, nos laboratórios 

de tecnologia americanos, novas formas de sensibilização à luz realizadas 

por meio de componentes eletrônicos eram pesquisadas, muitos dos quais 

compõem nossos modernos aparelhos fotográficos portáteis.

 Paralelamente a esses fatos e à margem de um maior reconhecimento 

pelos estudiosos da cultura e da fotografia, os percussores da fotogrametria 

desenvolveram uma ciência que permite, atualmente, em um movimento 

contrário ao realizado pelos artistas renascentistas, transformar imagens 

fotográficas bidimensionais em objetos tridimensionais virtuais, ou seja, 

transpor determinada imagem do plano 2D para o 3D. E foi graças a essa 

ciência, que hoje se encontra materializada nos algorítimos dos softwares 

fotogramétricos, que ocorreu a minha aproximação com o contexto 

museológico do Museu Memória do Bixiga.

 Apesar de seu caráter prático, a segunda parte deste trabalho 

propiciou uma reflexão inicial sobre o surgimento desse espaço de memória, 

sobre seus objetos e sobre seu principal líder, o Armadinho do Bixiga. Nessa 

etapa, percebeu-se a curiosa dinâmica do Museu Memória do Bixiga que 

parece desafiar, desde que surgiu nos anos 80, todos os conceitos de uma 

museologia mais conservadora, desatando qualquer dicotomia existente 

entre obra e espectador, negros e brancos, e, principalmente, museu e bairro. 

 Verificou-se, durante a parte prática desta dissertação que, com um 

equipamento fotográfico semiprofissional, determinados acessórios e um 
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programa fotogramétrico, é possível, sim, digitalizar tridimensionalmente 

peças museológicas de diversas materialidades, tamanhos e constituições 

volumétricas e disponibilizá-las para download e compartilhamento, como 

visto no relato técnico deste trabalho. Esse tipo de ação que já vem sendo 

tomada por grandes museus em relação aos seus acervos iconográficos, 

como o The British Museum e o Museu d'Arqueologia de Catalunya, parecem 

não estar tão longe da realidade de museus menores, como a fotogrametria 

dos nove itens do Museu Memória do Bixiga demonstra.

 Percebeu-se que esse espaço museológico abriga, por meio de 

seus objetos, aquilo que os seus habitantes consideram como relíquias 

do passado, e que, nesta pesquisa, foram sintetizadas em categorias 

mnemônicas ligadas à tecnologia audiovisual, representada pela 

digitalização da Câmera Keystone A-9 e do Rádio Emerson 547A, aos itens 

domésticos, representados pela digitalização da Maleta de Viagem e do 

Ferro de Passar Roupa a Carvão, aos itens esportivos, representados pela 

digitalização do Troféu Pedro – Galasso, e às peças que evocam o contexto 

identitário afro-italiano do bairro, representadas pela digitalização do 

Troféu e das Canecas Comemorativas da Vai-Vai. Por outro lado, não foi o 

objetivo desse trabalho aprofundar as reflexões sobre a identidade cultural 

do território do Bixiga que, na contemporaneidade, revela-se um local 

ainda mais híbrido e complexo do que a simples dualidade africana-italiana 

sugerida por De Castro (2008).

 Afirma-se que houve um esforço em sistematizar e discutir as 

diversas pautas elencadas no início deste trabalho, tanto aquelas ligadas 

às questões de ordem teórica e histórica relacionadas aos campos da arte, 

da fotografia e da fotogrametria quanto aquelas associadas à descrição dos 

procedimentos técnicos da empreitada fotogramétrica no Museu Memória do 

Bixiga. Porém, notou-se que outros questionamentos surgiram não apenas 

durante o desenvolvimento da pesquisa, mas, também, foram fomentados 

na ocasião da defesa deste trabalho. 

 Entre as discussões levantadas, está a percepção de que a 

fotogrametria pode ser uma ferramenta de grande auxílio à mediação de 

obras de arte para deficientes visuais. Já que, as suas réplicas, ao serem 
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materializadas em impressoras 3D, permitiriam a esse público "ver" com 

as mãos as fiéis duplicatas de obras originais que geralmente não admitem 

o toque do visitante. Outras estratégias de mediação cultural, como visto 

no início do texto com as iniciativas do Musel de Mosul e do Met Museum, 

também podem ser imaginadas.

 Em outro ponto, também foi levantado a compreensão de que 

a fotogrametria pode ser utilizada não apenas como meio de registro 

de uma peça museal ou de um espaço qualquer, mas, ela também pode 

ser, o próprio objeto artístico. Nesse sentido, é apontado o trabalho do 

professor e artista Gabriel Menotti, visto no encontro "Interface Digitais para 

Patrimônio" promovido pelo Instituto Goethe de São Paulo, justamente, 

no bairro do Bixiga. Nesse projeto artístico e tecnológico Gabriel digitalizou 

tridimensionalmente objetos pertencentes aos ex-moradores da Vila Itororó 

– notório ponto cultural do bairro, marcado por disputas políticas. Esses 

objetos foram organizados em vídeos de realidade virtual (VR) narrados pelos 

próprios ex-habitantes desse local. É válido salientar que o artista também 

digitalizou a imponente ruína da Vila Itororó, permitindo, posteriormente, 

que os participantes da palestra navegassem virtualmente por ela, como em 

um vídeo game.

 Outra reflexão suscitada surgiu devido a capacidade da fotogrametria 

de gerar objetos tridimensionais virtuais e, nesse aspecto, pensa-se, seja 

como um meio de registro de objetos artísticos ou como o próprio objeto 

de arte, em como essa técnica pode desafiar a trivial característica flatness 

de obras museais e o pensamento consolidado pela tradição do uso desse 

tipo de imagem. Por gerar um objeto digital que pode ser manipulado ao 

infinito, a fotogrametria pode ser usada para se repensar as habituais 

formas de exibição de objetos de arte, os comuns métodos de composição e 

as temporalidades dessas obras e, por fim, os costumeiros jeitos em que os  

espaços museológicos são pensados e organizados.

 Ciente da profundidade dessas reflexões que não foram 

contempladas por esse trabalho, afirma-se que elas serão aprofundadas 

em outras pesquisas derivadas desta dissertação. Ciente também de que 

esse trabalho com o Museu Memória do Bixiga não termina nesse parágrafo, 
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espero devolver a ele e à população do Bixiga, uma parte do conhecimento 

que adquiri nesta pesquisa, seja projetando os objetos fotogrametrados 

nas paredes do museu, seja proporcionando um workshop de fotogrametria 

digital por lá. 
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sa/wp-content/uploads/2015/07/
camera-obscura-sketch . jpg>. 
Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 20 - “Image of Boston’s 
old customs house in hotel 
room” - Fotografia de Abelardo 
Morell (1999). Disponível 
em: <https://i2.wp.com/www.
abelardomorell.net/wp-content/
uploads/2015/12/1999_009_
C a m e r a - O b s c u r a - I m a g e - o f-
B o s t o n % E 2 % 8 0 % 9 9 s - O l d -
C u s t o m s - H o u s e - i n - H o t e l -
Room-1.jpg>. Acesso em: 06 mar. 
2018.

Fig. 25 - Gravura de uma câmera 
clara - Autor desconhecido 
(circa 1850).Disponível em: 
<https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/9/90/
Camera_Lucida_in_use_drawing_
s m a l l _ f i g u r i n e . j p g / 1 2 0 0 p x-
Camera_Lucida_in_use_drawing_
small_figurine.jpg>. Acesso em: 
06 mar. 2018.

Fig. 26 - “Vista em direção a Lecca, 
desenhada com uma câmerca 
clara” - Desenho de William Henry 
Fox Talbot - (1833). Disponível 
em:<http://betterphotography.in/
wp-content/uploads/2014/05/
RESIZEHenryFoxTalbot-Camera-
Lucida-dwg-1833-Clean. jpg>. 
Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 27 - Diploma de Maçonaria 
- Fotografia de Hércule Florence 

(1832). Disponível em: <https://
especializando.files.wordpress.
c o m / 2 0 1 2 / 0 3 / c c 3 b 3 p i a -
f o t o g r c 3 a 1 f i c a - d e - d i p l o m a -
mac3a7onico-1.jpg>. Acesso em: 
06 mar. 2018.

Fig. 28 - “Epréuve Nº2 
(photographie)” - Fotografia de 
Hércule Florence (1833).  Disponível 
em: <http://brasilianafotografica.
bn.br/brasiliana/bitstream/handle/
b r a s / 1 7 7 7 / 0 1 4 H F 0 0 1 . j p g > . 
Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 29 - “Vista da janela em Le 
Gras” - Heliografia de Joseph 
Nicéphore Niépce (1826-1827). 
Disponível em: <http://s2.glbimg.
com/XRUJzBLiB5IqWCQIFl2iM
z t a R 8 J 4 S L i 4 DT X 5 G W x h m A R I
o z - H d G i x x a _ 8 q O Z v M p 3 w / s .
g l b i m g . c o m / j o / g 1 / f /
o r i g i n a l / 2 0 1 2 / 1 2 / 1 7 / 0 0 0 _
dv1368598.jpg>. Acesso em: 06 
mar. 2018.

Fig. 30 - “Vista da janela em Le 
Gras” - Cópia fotográfica de Helmut 
Gernsheim (1952). Disponível 
em: <https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/5/5c/
V i e w _ f r o m _ t h e _ W i n d o w _
a t _ L e _ G r a s % 2 C _ J o s e p h _
Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce.
jpg>. Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 31 - “Vista da janela em Le Gras” 
- Fotografia a partir de maquete 
de Paul Marillier. Disponível 
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em: <https://asilverhalide.files.
w o r d p r e s s . c o m / 2 0 0 8 / 1 0 /
reconstruccion-fotografia-niepce1.
jpg>. Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 32 - “Adiantum Capillus- Veneri 
(Maidenhair Fern)” - Fotograma 
de William Henry Fox Talbot (c. 
1839). Disponível em: <http://www.
diptyquepar is-memento.com/
wp-content/uploads/2016/08/
Unknown.jpeg>. Acesso em: 06 
mar. 2018.

Fig. 33 - “Rayograph” - 
Fotograma de Man Ray (1923). 
Disponível em: <https://
w w w . m o m a . o r g / c o l l e c t i o n /
works/46483?locale=en>.  Acesso 
em: 06 mar. 2018.

Fig. 34 - Detalhe ampliado da obra 
“Velha Ponte de Waterloo, Londres“ 
- Calótipo de William Henry Fox 
Talbot (circa 1846). Disponível 
em: <https://images.metmuseum.
org/CRDImages/ph/web-large/
DP148638.jpg>. Acesso em: 06 
mar. 2018.

Fig. 35 - Detalhe ampliado da 
obra “Ponte de Waterloo sobre 
o rio Tâmisa” - Daguerriótipo 
de Jean-Baptiste-Louis Gros 
(1851). Disponível em: <https://i.
p i n i m g . c o m / o r i g i n a l s / 6 a /
fb/74/6afb747a348680d3ab6b62
8f1595d6cd.jpg>. Acesso em: 06 
mar. 2018.

Fig. 36 - “Allie Mae Burroughs, Hale 
County, Alabama” - Fotografia de 
Walker Evans (1936). Disponível 
em: <https://images-na.ssl-
images-amazon.com/images/
I/61pLol2FTJL.jpg>. Acesso em: 06 
mar. 2018.

Fig. 37 - “After Walker Evans: 4” - 
Fotografia de Sherrie Levine (1981). 
Disponível em: <https://images.
metmuseum.org/CRDImages/ph/
web-large/DP157023.jpg>. Acesso 
em: 06 mar. 2018.

Fig. 38 - “After Sherrie Levine” 
- Scan de Michael Mandiberg 
(2001). Disponível em: <http://
aftersherrielevine.com/2.jpg>. 
Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 39 - “Uma em Três Cadeiras” 
- Instalação de Joseph Kosuth 
(1965). Disponível em: <https://
w w w . m o m a . o r g / c o l l e c t i o n /
works/81435>. Acesso em: 06 mar. 
2018.

Fig. 40 - A primeira imagem 
digitalizada em um computador 
(1957). Disponível em: <http://
proyectoidis .org/wp-content/
uploads/2013/07/1er-scaner01.
jpg>. Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 41 - Um funcionário do National 
Buerau of Standards (NBS) operando 
o scanner cilíndrico do computador 
SEAC. Disponível em: <http://
proyectoidis .org/wp-content/
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uploads/2013/07/Scanner.png>. 
Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 42 - Imagem analógica de uma 
maçã. Disponível em: <https://
s 3 - m e d i a 2 . f l . y e l p c d n . c o m /
bphoto/_90fOjGQZbhasyjhOwe-
KQ/o.jpg>. Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 43 - Processo de digital sampling 
da imagem da maçã com resolução 
de 10x10 pixels. Acervo pessoal.

Fig. 44 - Processo de pixel 
quantization da imagem da maçã. 
Acervo pessoal.

Fig. 45 - Representação visual do 
processos de captação cromática 
do Bayer Filter. Disponível em: 
<https://keyassets .t imeincuk.
net/inspirewp/live/wp-content/
uploads/sites/13/2014/12/Bayer-
filter.jpg>. Acesso em: 06 mar. 
2018.

Fig. 46 - Visão computacional 
do Bayer Filter. Disponível em: 
< ht t p s : //s 3 . a m a zo n a ws . co m /
red_3/uploads/asset_image/
image/5075bb6217ef0277ee00b
9ad/bayer-s imulat ion2.png >. 
Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 47 - Levantamento 
arquitetônico de Aimé Laussedat 
a partir de dados métricos 
(1900). Disponível em: <http://
w w w . t e m p o r a r y g a l l e r y . o r g /
wp-content/uploads/2017/11/

TG_2017_1108-1.jpg>. Acesso 
em: 06 mar. 2018.

Fig. 48 - Fotografia de 
Meyndenbauer (1900). Marcada 
com uma pequena flecha, que 
indica o exato local em que ele 
havia escorregado. Disponível em: 
<https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/8/88/
Wetzlar_Dom_81-009.jpg/440px-
W e t z l a r _ D o m _ 8 1 - 0 0 9 . j p g > . 
Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 49 - Diagrama que representa a 
relação entre sensores fotográficos, 
o espaço-imagem e o espaço-
objeto. Acervo pessoal.

Fig. 50 - Diagrama que 
representa a aplicação da técnica 
fotogramétrica a determinado 
objeto. Acervo pessoal.

Fig. 51 - Gravura do Fototeodolito 
de Aimé Laussedat. Disponível 
em: <https://www.researchgate.
n e t / p r o f i l e / D a n i e l _ S i l v a 1 9 /
publication/316526309/figure/
fig2/AS:487806880489473@149
3313631291/Phototheodolite-of-
Laussedat-ESPARTEL-1978_big.
png>. Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 52 - Um dos modelos de 
câmera fotográfica usado por 
Albrecht Meydenbauer. Disponível 
em: <https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/e/ec/
Meydenbauerkamera.jpg/440px-
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Meydenbauerkamera.jpg>. Acesso 
em: 06 mar. 2018.

Fig. 53 - “Catedral francesa de 
Berlim”. Fotografia de Albrecht 
Meydenbauer (1882). Disponível 
em: <https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/8/8d/
Meydenbauer_Franzoesischer_
Dom.jpg>. Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 54 - Estereocomparador 
inventado por von Pulfrich (1901). 
Disponível em: <http://images.
zeno.org/Roell-1912/I/341-244/
Ro090228.jpg>. Acesso em: 06 
mar. 2018.

Fig. 55 - Estereoautógrafo de 
Von Orel-Zeiss (1908). Disponível 
em: <https://www.researchgate.
n e t / p r o f i l e / D a n i e l _ S i l v a 1 9 /
publication/315956116/figure/
f ig8/AS:487758897651722@
1 4 9 3 3 0 2 1 9 1 3 7 6 / F i g u r a - 8 -
Estereoautografo-de-Von-Orel-
Zeiss-ESPARTEL-1978-JORDAN-
1944-Na-mesma.png>. Acesso 
em: 06 mar. 2018.

Fig. 56 - Restituidor analógico 
A7 da empresa Wild. 
Disponível em: <http://www.
tolentinomappingservices.com/
wp-content/uploads/2014/02/
W I L D - A 7 - A t a l y t i c a l -S t e r e o -
Plotter.jpg>. Acesso em: 06 mar. 
2018.

Fig. 57 - Restituidor analítico da 
empresa Zeiss. Disponível em: 
< h t t p : // w w w . n a m a p p s . c o m /
images/p3.jpg>. Acesso em: 06 
mar. 2018.

Fig. 58 - Método de captura 
fotogramétrica walk-around. 
Acervo pessoal.

Fig. 59 - Método de captura 
fotogramétrica turntable . 
Acervo pessoal.

Fig. 60 - Método de captura 
fotogramétrica booth. Acervo pessoal.

Fig. 61 - Vista da fachada do Museu 
Memória do Bixiga. Disponível 
em: <https://f.i.uol.com.br/folha/
cot id iano/ images/10211771.
jpeg>. Acesso em: 06 mar. 2018.

Fig. 62 - Peças do Museu Memória 
do Bixiga. Acervo pessoal.

Fig. 63 - Coleção de fotos e 
vestimentas do Museu Memória do 
Bixiga. Acervo pessoal.

Fig. 64 - Primeiro método testado 
na captura fotográfica dos objetos 
-walk-around. Acervo pessoal.

Fig. 65 - Método turntable usado 
na captura fotogramétrica dos 
objetos. Acervo pessoal.
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Fig. 66 - Câmera fotográfica 
em posição superior ao objeto. 
Acervo pessoal.

Fig. 67 - Câmera fotográfica 
em posição frontal ao objeto. 
Acervo pessoal.

Fig. 68 - Câmera fotográfica 
em posição inferior ao objeto. 
Acervo pessoal.

Fig. 69 - Equipamento fotográfico 
FujiFilm XT10 e lente Fuji XF 35mm 
f/1.4. Disponível em: <http://www.
l e n s l i n e u p . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/10/t10-500x500.
png> e <http://kenrockwell.com/
fuji/x-mount-lenses/35mm-f14/
D3S_8079-1200.jpg>. Acesso em: 
06 mar. 2018.

Fig. 70 - Alteração da tonalidade 
e pigmentação das fotografias, 
realizada no Adobe Camera Raw. 
Acervo pessoal.

Fig. 71 - Máscaras criadas para 
as fotografias de Nossa Senhora 
Achiropita, feitas no programa 
Adobe Photoshop. Acervo pessoal.

Fig. 72 - Visão geral do software 
fotogramétrico Agisoft Photoscan. 
Acervo pessoal.

Fig. 73 - Visão geral do 
software  de modelagem 3D 
Pixologic Zbrush, demostrando 
o processo de retopologia da 

Imagem de N. S. Achiropita. 
Acervo pessoal.

Fig. 74 - Visão geral do perfil "Bixiga 
Meu 3D" na plataforma Sketchfab. 
Acervo pessoal.

Fig. 75 - Visão geral da opção 3D 
settings da plataforma Sketchfab, 
demostrando uma iluminação 
arbitrária do Troféu Vai-Vai. 
Acervo pessoal.

Fig. 76 - Representação artística 
a partir de malha 3D em estrutura 
de arame da Câmera Keystone A-9. 
Acervo pessoal.

Fig. 77 - Algumas das 217 
fotografias tiradas da Câmera 
Keystone A-9.  Acervo pessoal.

Fig. 78 - Alinhamento 
fotogramétrico da Câmera Keystone 
A-9, sendo que os retângulos azuis 
representam os ângulos de tomada 
fotográfica. Acervo pessoal.

Fig. 79 - Nuvem de pontos 
imagéticos da Câmera Keystone 
A-9. Acervo pessoal.

Fig. 80- Antes e depois do 
processo de retopologia da malha 
3D da Câmera Keystone A-9. 
Acervo pessoal.

Fig. 81 - Textura em PNG da Câmera 
Keystone A-9. Acervo pessoal.
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Fig. 82 - Câmera Keystone A-9 em 
3D. Acervo pessoal.

Fig. 83 - Representação artística 
a partir de malha 3D em estrutura 
de arame do Rádio Emerson 547A. 
Acervo pessoal.

Fig. 84 - Algumas das 138 
fotografias tiradas do Rádio 
Emerson 547A. Acervo pessoal.

Fig. 85 - Alinhamento 
fotogramétrico do Rádio Emerson 
547A, sendo que os retângulos 
azuis representam os ângulos de 
tomada fotográfica. Acervo pessoal.

Fig. 86 - Nuvem de pontos 
imagéticos do Rádio Emerson 
547A. Acervo pessoal.

Fig. 87 - Antes e depois do 
processo de retopologia da malha 
3D do Rádio Emerson 547A. 
Acervo pessoal.

Fig. 88 - Textura em PNG do Rádio 
Emerson 547A. Acervo pessoal.

Fig. 89 - Rádio Emerson 547A em 
3D. Acervo pessoal.

Fig. 90 - Representação artística 
a partir de malha 3D em estrutura 
de arame da Maleta de Viagem. 
Acervo pessoal.

Fig. 91 - Algumas das 93 fotografias 
tiradas da Maleta de Viagem. 
Acervo pessoal.

Fig. 92 - Alinhamento 
fotogramétrico da Maleta de 
Viagem, sendo que os retângulos 
azuis representam os ângulos de 
tomada fotográfica. Acervo pessoal.

Fig. 93 - Nuvem de pontos 
imagéticos da Maleta de Viagem. 
Acervo pessoal.

Fig. 94 - Antes e depois do processo 
de retopologia da malha 3D da 
Maleta de Viagem. Acervo pessoal.

Fig. 95 - Textura em PNG da Maleta 
de Viagem. Acervo pessoal.

Fig. 96 - Maleta de Viagem em 3D. 
Acervo pessoal.

Fig. 97 - Representação artística a 
partir de malha 3D em estrutura de 
arame do Ferro de Passar Roupa a 
Carvão. Acervo pessoal.

Fig. 98 - Algumas das 186 
fotografias tiradas do Ferro de 
Passar a Carvão. Acervo pessoal.

Fig. 99 - Alinhamento 
fotogramétrico do Ferro de Passar 
a Carvão, sendo que os retângulos 
azuis representam os ângulos de 
tomada fotográfica. Acervo pessoal.
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Fig. 100 - Nuvem de pontos 
imagéticos do Ferro de Passar 
Roupa a Carvão. Acervo pessoal.

Fig. 101 - Antes e depois do processo 
de retopologia do Ferro de Passar 
Roupa a Carvão. Acervo pessoal.

Fig. 102 - Textura em PNG do 
Ferro de Passar Roupa à Carvão. 
Acervo pessoal.

Fig. 103 - Ferro de Passar Roupa à 
Carvão em 3D. Acervo pessoal.

Fig. 104 - Representação artística a 
partir de malha 3D em estrutura de 
arame do Troféu - Pedro Galasso. 
Acervo pessoal.

Fig. 105 - Algumas das 197 
fotografias tiradas do Prêmio - 
Pedro Galasso. Acervo pessoal.

Fig. 106 - Alinhamento 
fotogramétrico do Prêmio - 
Perdro Galasso, sendo que os 
retângulos azuis representam os 
ângulos de tomada fotográfica. 
Acervo pessoal.

Fig. 107 - Nuvem de pontos 
imagéticos do Prêmio - Pedro 
Galasso. Acervo pessoal.

Fig. 108 - Antes e depois do 
processo de retopologia do Prêmio 
- Pedro Galasso. Acervo pessoal.

Fig. 109 - Textura em PNG do Prêmio 
- Pedro Galasso. Acervo pessoal.

Fig. 110 - Prêmio - Pedro Galasso 
em 3D. Acervo pessoal.

Fig. 111 - Representação artística 
a partir de malha 3D em estrutura 
de arame da Imagem de Nossa 
Senhora Achiropita. Acervo pessoal.

Fig. 112 - Algumas das 130 
fotografias tiradas da Imagem de 
N. S. Achiropita. Acervo pessoal.

Fig. 113 - Alinhamento 
fotogramétrico da Imagem de 
N. S. Achiropita, sendo que os 
retângulos azuis representam os 
ângulos de tomada fotográfica. 
Acervo pessoal.

Fig. 114 - Nuvem de pontos 
imagéticos da Imagem de  N. S. 
Achiropita. Acervo pessoal.

Fig. 115 - Antes e depois do 
processo de retopologia da Imagem 
de N. S. Achiropita. Acervo pessoal.

Fig. 116 - Textura em PNG da 
Imagem de N. S. Achiropita. 
Acervo pessoal.

Fig. 117 - Imagem de N. S. 
Achiropita em 3D. Acervo pessoal.

Fig. 118 - Representação artística 
a partir de malha 3D em estrutura 
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de arame dos itens da escola de 
samba Vai-Vai. Acervo pessoal.

Fig. 119 - Algumas das 171 
fotografias tiradas do Troféu - Vai-
Vai. Acervo pessoal.

Fig. 120 - Alinhamento 
fotogramétrico do Troféu - Vai Vai, 
sendo que os retângulos azuis 
representam os ângulos de tomada 
fotográfica. Acervo pessoal.

Fig. 121 - Nuvem de pontos do 
Troféu - Vai-Vai. Acervo pessoal.

Fig. 122 - Antes e depois do 
processo de retopologia do Troféu - 
Vai- Vai. Acervo pessoal.

Fig. 123 - Textura em PNG do Troféu 
- Vai-Vai. Acervo pessoal.

Fig. 124 - Troféu - Vai-Vai em 3D. 
Acervo pessoal.

Fig. 125 - Algumas das 141 
fotografias tiradas da Caneca 
Vai-Vai - Máscara Africana. 
Acervo pessoal.

Fig. 126 - Alinhamento 
fotogramétrico da Caneca Vai-Vai 
- Máscara Africana, sendo que os 
retângulos azuis representam os 
ângulos de tomada fotográfica. 
Acervo pessoal.

Fig. 127 - Nuvem de pontos da 
Caneca Vai-Vai - Máscara Africana. 
Acervo pessoal.

Fig. 128 - Antes e depois do processo 
de retopologia da Caneca Vai-Vai - 
Máscara Africana. Acervo pessoal.

Fig. 129 - Textura em PNG da 
Caneca Vai-Vai - Máscara Africana. 
Acervo pessoal.

Fig.130 - Caneca Vai-Vai - Máscara 
Africana em 3D. Acervo pessoal.

Fig. 131 - Algumas das 196 
fotografias tiradas da Caneca Vai-Vai 
- Arcos Romanos. Acervo pessoal.

Fig. 132 - Alinhamento 
fotogramétrico da Caneca Vai-Vai 
- Arcos Romanos, sendo que os 
retângulos azuis representam os 
ângulos de tomada fotográfica. 
Acervo pessoal.

Fig. 133 - Nuvem de pontos da 
Caneca Vai-Vai - Arcos Romanos. 
Acervo pessoal.

Fig. 134 - Antes e depois da 
Caneca Vai-Vai - Arcos Romanos. 
Acervo Pessoal.

Fig. 135 - Textura em PNG da 
Caneca Vai-Vai - Arcos Romanos. 
Acervo Pessoal.

Fig. 136 - Caneca Vai-Vai - Arcos 
Romanos em 3D. Acervo Pessoal.


