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RESUMO 
 
Partindo do principio que na faculdade de arquitetura os alunos produzem seus 
trabalhos finais de graduação e neles fazem uso da fotografia no seu processo 
de representação e criação. Este trabalho tem como objetivo maior propor o 
entendimento do uso da fotografia como um recurso importante na pesquisa em 
arquitetura e cidade, ressaltando a fotografia como forma de conhecimento. 
Para tanto no primeiro capítulo foi destacado como surge e se desenvolve a 
documentação da arquitetura pela fotografia, quais os fotógrafos e suas 
fotografias, para que se tenha uma contextualização de como tudo começou e 
foi se desenvolvendo. No segundo capítulo é estabelecida uma relação entre a 
fotografia e a pesquisa, tendo como referência a fotografia etnográfica, utilizada 
nas ciências sociais, visto que essa foi uma das primeiras a sistematizar o uso 
da fotografia com essa finalidade, para se entender melhor a relação entre 
fotografia e texto na pesquisa acadêmica. No terceiro capítulo destaca-se quais 
são os elementos formais de composição que são percebidos nas fotografias 
de grandes fotógrafos de arquitetura do Brasil e do Mundo. Com base nesses 
critérios e elementos é feita uma análise no quarto capítulo dos usos da 
fotografia nos TFGs dos alunos de graduação  da Universidade de Fortaleza no 
período dos anos de 2009 a 2013, escolhendo-se os trabalhos que mais se 
utilizaram de fotografias em seu projeto e realizando uma entrevista com alguns 
alunos sobre esse uso. Ao final dessa leitura espera-se poder de alguma forma 
contribuir com um melhor entendimento nos usos da fotografia como 
instrumento de pesquisa e documentação em arquitetura por parte de 
pesquisadores e alunos. 
 
Palavras-chave: Fotografia. Arquitetura. Pesquisa. Composição. 
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ABSTRACT 
 
Assuming that the architecture college students produce their final graduation 
projects and make them use of photography in its representation and creation 
process. This work has as objective to propose greater understanding of the use 
of photography as an important resource in research in architecture and city, 
highlighting the photography as a form of knowledge. For that was first chapter 
as emerges and develops the architecture documentation for photography, 
which photographers and their photographs, in order to have a background of 
how it all began and was developing. The second chapter established a 
relationship between photography and research, with reference to the 
ethnographic photography, used in the social sciences, since this was one of the 
first to systematize the use of photography for this purpose, to better understand 
the relationship between photography and text in academic research. In the third 
chapter we highlight what are the formal elements of composition are perceived 
in the architectural photographs of the great photographers of Brazil and the 
world. Based on these criteria and elements is analyzed in the fourth chapter of 
the uses of photography in GFRs of undergraduate students at the University of 
Fortaleza between the years 2009 to 2013, choosing jobs that were used more 
photos in your project and conducting an interview with some students about 
such use. At the end of this reading is expected to be able to somehow 
contribute to a better understanding of the uses of photography as a research 
tool and documentation on architecture by researchers and students. 
 
Keywords: Photography. Architecture. Research. Composition. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fotografia surge antes de mais nada como a primeira forma que o homem 

possui de realmente registrar o mundo como ele é, no que se diz respeito a 

verossimilhança, seguindo as suas proporções. Por mais que os pintores e 

desenhistas antes do século XIX fossem o mais fieis ao seu traço e aos 

detalhes em representar o mundo, os seus desenhos não eram 

minuciosamente iguais ao que seus olhos viam, mas é graças a eles que se 

conhece a arquitetura de antes da invenção da fotografia.  

Fica uma lacuna, de tentar entender alguns processos, de imaginar como foram 

feitos, como seria se existissem fotografias de como foram construídas as 

pirâmides do Egito? 

Logo a fotografia surge no século XIX(1826), e aos poucos vai se tornando um 

dos melhores instrumentos visuais para que estudantes, professores, arquitetos 

e cientistas possam guardar visualmente as obras elaboradas pelo homem nos 

mais diversos campos da ciência. Talvez essa seja uma das funções mais 

antigas da fotografia e ao mesmo tempo uma das mais atuais, guardar uma 

imagem para depois poder compartilhar como outra pessoa. 

De acordo com Boris Kossoy (1998) as imagens fotográficas que representam 

outras décadas, outros momentos da história, essas imagens se constituem 

como uma importante fonte de estudo e reconstituição do espaço, do tempo e 

das memórias de um povo, de uma geração, de uma determinada etnia. 

Se para uns a imagem pode conter poucos elementos passíveis de uma 

análise, para outros ela é uma fonte inesgotável de pesquisa e de fontes 

primárias de informação.  

Em se falando de produção acadêmica, ao observarmos trabalhos científicos, 

sejam eles nas diversas áreas de conhecimento, boa parte do seu conteúdo é 

feito de texto, até mesmo algumas revistas e publicações de artigos limitam o 

número do uso de imagens, nesse caso, ela vem sempre como um apoio, para 

reiterar o que está escrito, o que depende de cada estudo realizado. 
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“Não é mais aceitável a idéia de se relegar a imagem a segundo plano nas 

análises dos fenômenos sociais e culturais.”(Novaes, 1996, p.116).  

Dentro de uma academia constantemente busca-se a comprovação do 

assunto estudado, é comum ao aluno e professor essa busca pela 

veracidade dos fatos. Boa parte do tempo de estudo em uma Universidade é 

dedicado a busca no intuito de confirmar ou refutar determinadas hipóteses, 

dúvidas, questionamentos.  

No meio acadêmico, geralmente as publicações para divulgação do 

conhecimento aprendido ao longo do curso são feitas através de um trabalho 

final, no último semestre, onde os alunos publicam parte do resultado de suas 

pesquisas. E a fotografia, a imagem surge nesses trabalhos em meio a 

favorecer a confirmação e à ratificação dos fatos estudados. 

No curso de Arquitetura, o TFG, trabalho final de graduação é o instrumento 

maior de pesquisa que reúne o conhecimento final do aluno, onde o mesmo 

escolhe um tema sobre o qual irá desenvolver um projeto e pesquisar em 

arquitetura. Nem sempre os pesquisadores utilizam imagens que foram feitas 

especificamente para o estudo e a percepção da arquitetura, muitas vezes a 

fotografia era uma expressão artística de uma determinado prédio, onde o 

fotógrafo se utilizou do desfoque de parte do elemento, das sombras, e essa 

mesma foto, por ser esteticamente mais bonita, pode ser utilizada em um 

trabalho de pesquisa em arquitetura, fato este que em outras ramos das 

ciências talvez não fosse adequado. 

Nas ciências sociais, na antropologia visual, há toda uma preparação por 

parte do fotógrafo na produção de suas fotografias no momento em que este 

sabe que suas fotos serão utilizadas como objeto de pesquisa (Collier, 1973), 

há uma relação semelhante a de um fotojornalista ao saber que aquelas suas 

fotos irão informar a várias pessoas a mensagem contida na mesma. 

Diferente de uma fotografia artística que não necessariamente segue regra 

alguma, e é desprovida de ter que seguir normas, bastando apenas constar 

como uma expressão artística, uma visão peculiar de um fotógrafo em 

relação ao mundo. (Freund, 1995). 
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No caso da arquitetura existem fotógrafos especializados em registrar a 

mesma de forma profissional, pensada sob a ótica de que possa valorizar a 

obra arquitetônica como um todo, observando luz, sombras, texturas, 

perspectivas, simetrias, detalhes.  

Temos como representantes maiores atualmente no Brasil, os fotógrafos 

Nelson Kon e Cristiano Mascaro, mas não se usam em trabalhos de 

pesquisa, somente as fotos produzidas por eles ou por outros fotógrafos de 

arquitetura. Com o advento da internet e da fotografia digital ficou muito fácil 

o acesso a fotografias das mais diversas formas, inclusive fotos aéreas como  

é o caso do Google Earth, onde se pode estudar fotos de terrenos antes das 

construções e dependendo do local por onde passou o satélite do Google 

pode-se obter fotos de épocas variadas sob o mesmo ângulo.  

Mas cabe ao aluno, que esta desenvolvendo sua pesquisa escolher dentre as 

possibilidades de enquadramento, ângulo, aquela fotografia que se adequa a 

sua pesquisa. 

E estando o mesmo diante da possibilidade de fotografar, procurar seguir 

alguns critérios que sendo respeitados no momento da foto, valorizarão o seu 

trabalho, aprofundarão mais a sua pesquisa, dando um caráter mais original.  

Por exemplo, digamos que um aluno tenha que fazer uma fotografia da 

fachada de um edifício, percebe-se que o horário em que a fotografia for 

produzida vai influenciar na projeção das sombras sobre a fachada deixando 

as vezes de se perceber melhor alguns detalhes que serão mascarados pela 

sombra, tal fato este que não aconteceria se o aluno percebesse o sol, onde 

ele nasce e onde se põe, que horário ilumina frontalmente a fachada do 

edifício, e não de cima ou por trás. 

Caso não possa fotografar pois o prédio não exista mais, ou fique em outro 

pais, estado, espera-se que o mesmo tenha essa mesma noção de luz no 

momento da escolha das fotografias de referência, em livros ou até mesmo 

na internet onde possa selecionar uma boa imagem.  

O presente trabalho  analisa como os alunos de graduação vem fazendo uso 

da fotografia em seus Trabalhos finais de graduação, sob a ótica da forma, 

tendo como critério a análise de elementos da composição visual que 
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interferem na percepção da imagem fotografada, ora sendo favorável, 

ora não sendo favorável ao tema estudado pelo aluno. Fazendo uma 

correlação em como a fotografia é pesquisada nas ciências sociais e 

estabelecendo uma correlação de sua utilização na arquitetura. 

Para a realização desta pesquisa dividiu-se o trabalho em quatro 

capítulos da forma que no primeiro capítulo evidenciado-se como a 

fotografia foi descoberta pelo homem e a sua trajetória e 

desenvolvimento até os tempos atuais, de que forma ela foi 

documentando o mundo a sua volta, a arquitetura e as paisagens 

urbanas. Evidenciando os usos da fotografia desde o seu surgimento, 

nas diversas áreas do conhecimento.  

Servindo como base para o entendimento de como a fotografia, já 

antes mesmo de sua descoberta, foi tratada e estudada pelos 

fotógrafos, para chegar a ser e representar o que ela é, nos tempos 

atuais, como fonte de documentação e registro. Tendo como principais 

autores Alison e Helmut Gernsheim (1969), Bealmont Newton (1982), 

Boris Kossoy (2012; 2007; 2002; 1980), Cristiano Mascaro (1994), 

Helouise Costa e Renato Rodrigues (2004), Marie-Loup Sougez (1994) 

, Juliet Hacking (2012), Pedro Vasquez (2012) e Walter Benjamin 

(1994). 

No segundo capítulo dissertou-se sobre como a fotografia vem sendo 

utilizada nas Ciências Sociais como instrumento de pesquisa, visto que 

esta foi uma das primeiras ciências a sistematizar um processo dessa 

utilização, com fins de pesquisa. Servindo assim de referência para 

utilização da mesma como instrumento de pesquisa na Arquitetura e 

Urbanismo, como também em outras áreas.  

Será evidenciado o seu uso na Antropologia visual, que através da 

Fotografia Etnográfica estabelece algumas formas de utilização da 

fotografia para que a mesma seja utilizada como instrumento na 

pesquisa acadêmica. Os principais autores são John Collier (1973), 

Rosane de Andrade (2008), Luiz Eduardo Achutti (2004; 1997), Etienne 

Samain (1998), Bela Feldman-Bianco e Mírian L. Moreira Leite (1998), 
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Roland Barthes (1982), Pierre Francastel (1965), André Rouillé(2009) 

e Maria Ciavata e Nilda Alves (2008). 

No terceiro capítulo se estabelece uma relação da fotografia com a 

composição na arquitetura, evidenciando quais os elementos formais, 

o ponto, a linha, o plano, perspectiva e a luz.  Estabelecendo-se 

critérios de como esses elementos são evidenciados nas imagens 

produzidas por fotógrafos como Eugène Atget, Marcel Gauterot, 

Cristiano Mascaro e Nelson Kon.  

Os seguintes autores de referência serão utilizados no terceiro 

capítulo: Carlo Ginzburg (2002), Rudolf Arnheim (1969), John Berger 

(1999; 2003), Fayga Ostrower (1998, 2012), Henri Focilon(1983), Lucia 

Santaella (2012), Betty Edwards (2002), Joan Fontcuberta (2003). 

No quarto capítulo realizou-se uma análise dos TFGs - Trabalhos 

Finais de Graduação já produzidos pelos alunos do curso de 

Arquitetura da Unifor, entre os anos de 2009 a 2013, selecionando-se 

os principais trabalhos que mais se utilizam da fotografia e assim com 

base nesses dados realizou-se uma análise de como vem sendo a 

utilização por parte dos alunos. 

Foram utilizados os autores citados ao longo do trabalho, tendo como 

critérios de análise os elementos de composição, a adequação com o 

tema e os reflexos das fotografias utilizadas no projeto final.  

Levantando-se questões como a vinculação das fotos com o texto do 

trabalho, a sua aplicação no projeto, a produção fotográfica feita ou 

não pelos alunos. 

Ao longo de toda a dissertação foram de fundamental importância as 

entrevistas concedidas pelos fotógrafos Cristiano Mascaro e Nelson 

Kon, realizadas pessoalmente pelo autor em São Paulo no mês de 

agosto de 2014. Parte do conteúdo das entrevistas foi utilizado ao 

longo de todos os quatro capítulos. 

Além do conteúdo das aulas da professora e pesquisadora Heliana 

Angotti-Salgueiro sobre as pesquisas que a mesma possui publicadas 

acerca de Marcel Gautherot e Eugène Atget, realizadas na Mackenzie 

durante o período do segundo semestre de 2014. 
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Dessa forma pretende-se ao final do trabalho contribuir para uma 

melhor utilização da fotografia na pesquisa em arquitetura, uma 

contribuição para um maior repertório visual do aluno. Seja na 

produção fotográfica dos alunos seja no seu processo de escolha de 

fotografias em livros e na internet. 

Contribuindo assim para uma maior reflexão acerca do seu uso e um maior 

entendimento sobre a fotografia como objeto de referência no processo de 

pesquisa em arquitetura.  
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1. A FOTOGRAFIA 

Nesse capítulo será abordado a fotografia desde as suas origens, passando 

por sua trajetória e desenvolvimento até os tempos atuais, de que forma ela 

foi documentando o mundo a sua volta, a arquitetura e as paisagens urbanas. 

Evidenciando os usos da fotografia desde o seu inicio, nas diversas áreas do 

conhecimento. Servindo como base para o entendimento de como a 

fotografia, já antes mesmo de seu surgimento, foi tratada e estudada pelos 

homens, para chegar a ser e representar o que ela é, nos tempos atuais, 

como fonte de documentação e registro. 

 

1.1. Escrevendo com a Luz 

A fotografia origina-se da vontade de eternizar momentos, o que, desde a 

antiguidade, foi uma fixação dos homens. Para o fotógrafo, arquiteto e 

pesquisador Boris Kossoy (2012), de todos os meios de expressão, a 

fotografia é o único que fixa para sempre o instante preciso e transitório de 

qualquer história. 

 

O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o 
congelamento do gesto e da paisagem e, portanto a perpetuação 
de um momento, em outras palavras, da memória: memória do 
indivíduo, da comunidade, dos costumes, do fato social, da 
paisagem urbana, da natureza. A cena registrada na imagem não 
se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro 
fotográfico, é irreversível. (KOSSOY, 2012, p. 167) 

 

Não possuindo apenas um único inventor, a fotografia é uma junção de várias 

observações e invenções em etapas distintas da história, que foram se 

somando como vontade do homem em guardar imagens, registrar o mundo a 

sua volta. “Qualquer invenção é condicionada, por um lado, por uma série de 

experiências e de conhecimentos anteriores e, por outro, pelas necessidades 

da sociedade.” (FREUND, 1995, p. 37).  

Por volta de 350 a.C., o filósofo grego Aristóteles descreveu o processo da 

câmara escura (um quarto escuro, com um pequeno orifício aberto para a 
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parte de fora), que permitia reproduzir imagens através da luz que passava e 

levava consigo a imagem do mundo lá fora.  

No ano 1000 d.C., o árabe Alhazen descreve que era possível observar o 

eclipse solar dentro de uma câmara escura sem prejudicar os olhos. O 

primeiro desenho que se tem registro e que esboça uma câmara escura 

(figura 1), data do ano 1544. Foi feito pelo médico e matemático holandês 

Reiners Gemma-Frisius, com o intuito de relatar exatamente o fato de a 

reflexão da imagem do eclipse poder ser vista pelo olho humano dentro de 

um quarto ou ambiente escuro. 

Figura 1 - Primeiro desenho de uma Câmera Escura, de 1544, mostrando que era 
possível a visualização de um Eclipse de dentro de um quarto escuro, apenas 
pela reflexão do raio luminoso que atravessava um pequeno orifício. 

 
Fonte: GERNSHEIM, 1969, p.45. 

 

Com o decorrer do tempo, aos poucos, pintores e desenhistas passaram a se 

utilizar cada vez mais do processo de captação de imagem feito pela câmera 

escura e a perceber a importância do que estavam fazendo. Como afirma 

Kossoy (2002, p.144), “séculos antes da invenção da fotografia, a câmera 

obscura foi utilizada continuamente por artistas e viajantes como instrumento 

auxiliar para o desenho de vistas e paisagens”.  

A câmera inicialmente era feita de madeira e do tamanho de um quarto, de 

forma que pudesse caber uma pessoa dentro da mesma, pois era assim 

utilizada inicialmente pelos pintores, que na vontade e necessidade de 

representar o mundo, utilizavam esse processo para garantir uma maior 

precisão nas formas e proporções. Como disse Alison Gernsheim (1968, p. 
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83) “a luz por si só reproduz as formas e proporções dos objetos externos a 

ela, com uma precisão quase matemática.” 

Logo a câmera foi sendo aprimorada, diminuindo de tamanho a ponto de se 

tornar quase portátil. Em 1558, Giovanni Batista Della Porta teve a idéia de 

colocar um espelho inclinado dentro da mesma, de forma que o homem não 

mais precisaria entrar dentro dela para fazer o seu desenho, por que a luz 

entraria pelo pequeno orifício e refletiria no espelho, do lado de fora o pintor, 

desenhista conseguiria ver e copiar os traços. 

No século XVI, no Renascimento, Giovanni Batista faz a primeira referência à 

câmera escura, categorizando a mesma como um objeto de auxílio ao 

desenho. Esse estudo foi publicado no livro Magia Naturalis de Miraculos 

Rerum Naturalium. (NEWHALL, 1984, p.3) 

Esse foi talvez o fascínio causado pela câmara escura desde o seu início: o 

fato de o homem poder representar o mundo a sua volta da maneira o mais 

próxima do que ele via, seguindo as proporções corretas, a relação de 

tamanho entre uma paisagem e outra, entre uma estrutura e outra, pois a 

projeção feita pela câmera escura mostrava isso. 

 
[...] antes e após o advento da fotografia – o homem buscou 
destacar do mundo visível um fragmento deste, cuja imagem, tal 
como se formava na camara obscura, se destinava a ser 
materializada sobre um dado suporte, seja na forma de um 
desenho, seja na forma de uma fotografia. (KOSSOY, 2012, p. 38)  

 

A primeira impressão fotográfica por sua vez, só veio a acontecer 

no início do século XIX, através de uma imagem levemente 

granulada, sem muita nitidez, impressa em uma chapa de metal 

(composta de uma mistura de peltre, estanho, cobre e chumbo). O 

autor desse feito foi o químico francês Joseph Nicéphore Niépce 

(1765-1833), que atribuiu à sua descoberta o nome de 

heliosgravure (gravura feita através do sol).  

Alguns autores chegam a questionar qual realmente foi a primeira 

imagem realizada por Niépce e a sua data. Roland Barthes cita 

uma foto de uma mesa posta com data de 1822, uma fotografia de 
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Natureza morta (figura 2), mas já outro autor, Helmut Gernsheim, 

questiona essa data colocando a mesma imagem no ano de 1829, 

onde já seria outra experiência de Niépce e não a primeira 

fotografia. Outros autores também não compreendem essa imagem 

como sendo a primeira fotografia do mundo, a primeira vez que se 

conseguiu desenhar com a luz.  

 

Figura 2 - Mesa Posta, heliografia feita por Niépce e que se questiona sobre a sua data 
de origem, se 1916-22 ou 1929. 

 
Fonte: SOUGEZ, 1996, p.28. 

 

Através de Niépce o homem consegue pela primeira vez 

desenhar, escrever com a luz e, de acordo com a maioria dos 

l ivros de história, tal realização ocorreu no verão de 1826, na vi la 

de Saint-Loup-de-Varennes , próximo a Chalou-sur-Saône , na 

França central (f igura 3). Seu feito consiste na primeira fotografia 

como também na primeira representação da Arquitetura, que se 

tem guardada e preservada até hoje, sem o recurso do desenho 

ou da pintura. 
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Figura 3 - Heliogravura feita por Niépce em 1826, imagem do telhado e chaminés 
conhecida como Vista da janela em Le Gras. 

 
Fonte: HACKING, 2012, p.18. 

 
Logo, a fotografia nasce dependendo fundamentalmente das estruturas 

arquitetônicas, castelos, casas da França no início do século XIX, pois as 

primeiras imagens precisavam de muito tempo de exposição a luz (de 6 a 8 

horas aproximadamente) para conseguir capturar a luz e sensibilizar o 

Betume da Judéia e o Iodeto de Prata.  

Dessa forma tais estruturas eram ideais, pois estavam ali paradas, estáticas 

em relação a câmera, de forma que a paisagem se mexia, os seres vivos 

também, o que acarretaria numa fotografia borrada, tremida. E aos poucos os 

fotógrafos começaram a ir além da representação da arquitetura. 

O francês Louis Mande Daguerre se afiliou a Niépce, através de 

correspondências de cartas, os mesmos trocaram informações, até que em 

1833 com a morte de Niépce, Daguerre se viu diante da responsabilidade de 

desenvolver o processo e aprimorar a revelação fotográfica. Pouco depois do 

inicio do século XIX, em 1837 desenvolveu o Daguerreotipo1, realizou uma 

                                                
1 Daguerreotipo, nome dado pelo seu inventor Louis Daguerre, “typos” etimologicamente 
quer dizer “imagem”, logo seria imagem feita pelo Daguerre. 
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fotografia de natureza morta, feita no ateliê do artista, uma imagem com mais 

nitidez e maior detalhamento nas informações contidas. Visto  que Daguerre 

soube aprimorar as substâncias químicas utilizadas. 

Em 1837 o governo francês cria o que foi chamada na época de Comissão 

dos Monumentos Históricos, conhecida como a Société Heliographique 

(Missão Heliográfica), em homenagem ao primeiro processo de captura de 

imagem através da luz, a heliografia de Niépce. Tal comissão tinha por 

objetivos realizar um inventário de todos os edifícios, prédios históricos da 

França. Os principais fotógrafos da época foram designados para tal feito, 

logo começaram a realizar o mapeamento da região, e “a partir de seus 

postos de observação os fotógrafos deram início ao inventário da situação 

em que se encontrava o patrimônio arquitetônico do país” (BORGES, 2008, p.93) 

O olhar fotográfico começa a se voltar para esse registro, o da Arquitetura, 

fotografando palácios, castelos, enfim o conjunto arquitetônico francês que de 

certa forma tinha importância para o governo. Acontece uma união entre a 

fotografia e as estruturas estáticas, pois tecnicamente era preciso esse tipo 

de captura de imagens, visto que “por conta do longo tempo de exposição 

necessário, os primeiros daguerreótipos tendem a mostrar apenas paisagens 

arquitetônicas”(HACKING, 2012). 

Num período marcado no mundo pela invenção também do telégrafo, do 

telefone, do motor de explosão, surge o Daguerreótipo, que representa a 

pressa e a rapidez da sociedade da época (SCHWARCZ, 1998). Ao saber da 

importância e dos avanços que a Daquerreotipia traria para o mundo 

moderno, Daguerre afirma:  

 
A descoberta que anuncio ao público faz parte do pequeno número 
de invenções que, por seus princípios e resultados, e pela 
influência benéfica que exercem sobre as artes, conta-se entre as 
mais úteis extraordinárias. Consiste na reprodução espontânea das 
imagens da natureza recebidas na câmara escura, não com suas 
cores, mas com uma gradação muito fina de tonalidades [...]. 
Qualquer um, com o auxílio do daguerreótipo, poderá obter uma 
vista de seu rebanho ou sua casa de campo: as pessoas farão 
coleções de todos os tipos [...]. Serão feitos até mesmo retratos, 
embora a instabilidade do modelo apresente, é verdade, algumas 
dificuldades (que precisam ser superadas) para um perfeito 
sucesso. (DAGUERRE in SCHWARCZ, 1998, p. 520) 
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Em meio a tantas descobertas o Daguerreótipo é anunciado a 

Academia Francesa de Ciências e Artes, no dia 19 de agosto de 

1839 (data esta que corresponde atualmente ao dia internacional 

da fotografia). O anúncio é feito pelo Deputado François Arago, 

que já em seu discurso inicial lamenta o fato de antes não se ter 

a fotografia como recurso de captura de imagens, pois muito se 

perdeu “na documentação dos tesouros arquitetônicos da 

humanidade” (VAZQUES, 2012, p.89).  

O mesmo ficou impressionado com o caráter f idedigno da 

daguerreotipia, por conseguir uma reprodução fiel dos edifícios e 

monumentos e das obras de arte.  Ao mesmo tempo ressalta a 

importância dessa descoberta e do uso na Arquitetura, graças as 

suas regras de composição: 

 
[...] e as imagens fotográficas, por estarem submetidas em sua 
composição às regras da geometria, permitirão, com a ajuda de um 
pequeno número de dados, recuperar as dimensões exatas das 
partes mais elevadas, as mas inacessíveis dos edifícios. 
(ARAGO,1987, p.11-13) 
 

 

O primeiro francês a realizar estudos da arquitetura através do 

daguerreótipo, foi o fotógrafo Joseph-Phil ipert Girault de 

Prangey, entre 1841 e 1844 ele fez uma longa viagem 

percorrendo Itál ia, Grécia, Palestina, Egito, Síria e Turquia, 

produzindo cerca de novecentas imagens de vistas da arquitetura 

desses países.  

Sem nenhum fim comercial, ele fotografava para si próprio, tendo 

l iberdade sobre a construção da imagem e do daguerreótipo que 

produzia. Uma de suas imagens mais antigas é a do Templo de 

Vesta (BALDWIN, 2013). 
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Figura 4 – Fotografia de Joseph-Philipert Girault de Prangey, O Templo de Vesta, 

Roma, 1842. Um dos registros mais antigos da arquitetura através do Daguerreótipo. 

 
     Fonte: BALDWIN, 2013, p.19. 

 
Na imagem da figura 4 percebe-se o cuidado do fotógrafo em esperar o 

melhor horário do dia para aproveitar a iluminação do sol, a favor de valorizar 

a estrutura arquitetônica, fazendo com que as colunas se destaquem mesmo 

com a sombra projetada pelo teto. 

De acordo com Juliet Hacking (2012) boa parte dos fotógrafos da época 

louvavam a estrutura circular do Templo de Vesta e gostavam de fotografá-lo 

porque “a arquitetura do templo também se prestava bem à fotografia, 

apresentando uma sucessão circular de colunas texturizadas, cada qual 

recebendo a luz em um ângulo ligeiramente diferente” (p.31). 

As manchas que se veem na parte superior da imagem são ocasionadas pelo 

intenso manuseio por parte dos químicos, com habilidade para polir e 

sensibilizar a placa e revelá-la através do vapor de mercúrio, denunciando 

assim alguns dos defeitos ocasionados pelo daguerreótipo. 

Logo pouco tempo após o seu anúncio, observou-se à fragilidade do 

processo de daguerreotipia, a dificuldade de se ver a cena pelos reflexos 

causados, e o fato de ser inviável a reprodução de cópias a partir do original, 

Assim, a fotografia seguiu o desenvolvimento crescente das máquinas, 

invenções e dos meios de comunicação, desencadeando novas tentativas de 

práticas fotográficas sobre outros suportes e assumindo nomes diferentes.  

Em 1841, o inglês William Henry Fox Talbot (1800—1877) teve sucesso em 

transferir e fazer cópias de imagens para folhas de papel, a maior 

contribuição de Fox Talbot foi permitir fazer uma cópia a partir de um original 
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em negativo, que molhado ficava transparente fazendo com que a fotografia 

adquirisse uma de suas principais características: a reprodutibilidade 

(MASCARO, 1994), antes dele a fotografia era única e não havia método que 

permitisse a reprodução. Três anos depois, em 1844, foi publicado o seu 

primeiro livro com fotografias.  

 
[...] Fox Talbot, que inventou o primeiro sistema simples para a 
produção de um número indeterminado de cópias, a partir de 
chapas expostas, lançando assim as verdadeiras bases para o 
desenvolvimento desse veículo de comunicação. “Sinto alegria em 
ser o primeiro a transpor uma montanha”, escreveu ele no prefácio 
de The pencil of nature, onde faz um relato de suas vitórias. 
(BUSSELLE, 2001, p. 31). 
 

Vale ressaltar que tal feito, a reprodutibilidade da fotografia, que começa a 

partir de Talbot em 1841, é observado  por Walter Benjamin, filósofo alemão, 

em seu texto que começou a ser escrito em 1936, A obra de arte na era de 

sua reprodutibilidade, para ele a partir do momento em que a fotografia pode 

ser reproduzida ela perde o valor de culto e passa ter um valor maior de 

exposição, ela perde a aura.  

Mas a fotografia continua o seu desenvolvimento através de outras 

experiências em países distintos, recebendo outros nomes, dados pelos seus 

inventores, na Inglaterra, Fox Talbot cria o seu Talbótipo ou Calótipo, nos 

Estados Unidos surgem a Chapa úmida, o Ferrótipo e o Ambrótipo, e aos 

poucos vai sendo difundida através de experiências ao redor do mundo, 

chegando inclusive ao Brasil aproximadamente em 1839.  

De todos os nomes atribuídos, antes de se assumir o nome fotografia, o mais 

conhecido e falado até os tempos atuais é o Daguerreótipo, do francês Louis 

Mandé Daguerre. 

Após 1850 os fotógrafos começam a seguir para fora da Europa, permitindo 

que o olhar das pessoas pudesse ser ampliado, de uma forma que até antes 

não era possível, pois só se conhecia realmente até aonde a vista alcançava, 

no máximo uma representação através do desenho ou da pintura. Como 

realmente era a sua cidade vizinha, o seu pais vizinho, não se sabia, como 

eram seus prédios, seus monumentos, suas paisagens. 
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Sobre a repercussão da fotografia no mundo, Kossoy afirma: 
 

O mundo tornou-se de certa forma “familiar” após o advento da 
fotografia; o homem passou a ter um conhecimento mais preciso e 
amplo de outras realidades que lhe eram, até aquele momento, 
transmitidas unicamente pela tradição escrita, verbal e pictórica [...] 
O mundo, a partir da alvorada do século XX, se viu, aos poucos, 
substituído por sua imagem fotográfica. O mundo tornou-se, assim, 
portátil e ilustrado. (KOSSOY, 2012, p.28) 

 

Surgem nessa época (1850-1870), fotógrafos que se destacam por seu 

trabalho, como o francês Máxime du Camp, que fotografou pela primeira vez 

o Egito, a Palestina e a Síria, dando assim origem a fotografia de viagem, 

aquela que permite ao espectador ter a sensação de que o mundo está 

sendo renovado e redescoberto.   

Também o fotógrafo francês Gaspar Félix Tournachon, mais conhecido como 

Nadar, que iniciou os trabalhos de fotografia de pessoas, mostrando que a 

fotografia não era apenas uma reprodução da realidade, mas também uma 

forma de expressão do ser humano. (MASCARO, 1994) 

Em 1888, George Eastman, fundador da Kodak, criou a película fotográfica, o 

filme em rolos de carretel, por que antes as imagens eram feitas através de 

placas individuais de metal, vidro ou papel. Eastman pretendia “[...] elaborar 

um sistema fotográfico através do qual a pessoa simplesmente tirasse a foto 

— e nada além disso” (BUSSELLE, 2001, p.36), o mesmo desenvolveu 

modelos de câmeras aperfeiçoados, com melhorias na qualidade técnica, 

tornando-as leves e compactas.  

Com esta atitude, acima de tudo, caminha-se para a popularização  da 

fotografia em todo o mundo, onde marca-se  também o surgimento da 

fotografia amadora. 

O que Eastman fez foi proporcionar uma maior liberdade para o fotógrafo que 

como ele mesmo dizia em um de seus anúncios, só precisava apertar o botão 

disparador, o resto, a Kodak fazia, ou seja revelar as fotografias, passar para 

o papel e colocar um novo filme na máquina fotográfica. Dava-se ai um passo 

para o surgimento da fotografia moderna. 
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1.2. A Fotografia Moderna 

Durante o século XIX a fotografia percorreu um caminho marcado por 

evoluções, quando no século XX, encontrou-se em expansão nas suas 

formas de uso e de produção de discurso, tornando-se cada vez mais 

popular.  

E aos poucos a fotografia convenceu quase toda a gente a ver o mundo 

através dos seus olhos, ao mesmo tempo em que permitia que várias 

pessoas fizessem a sua própria imagem do mundo visível. Por isso se fala 

que nesse surgimento e no processo de industrialização, a fotografia também 

permitiu de certa forma uma democratização das artes visuais. (HONNEF, 

2012) 

Em 1902, surge o movimento que viria a iniciar a fotografia moderna, o Photo 

Secession, Câmera Work e 291, liderado pelo fotógrafo americano Alfred 

Stieglitz, o movimento tinha por objetivo dar a fotografia o lugar dela mesma, 

sem competição ou mesmo comparação com nenhuma outra forma de 

representação do mundo. Realizando no mesmo ano, sua primeira exposição 

no National Arts Club de Nova York, com fotografias puras e sem 

manipulação, voltadas para um novo mundo que começava a surgir naquele 

momento. 

“As minhas fotografias nasceram sempre de uma necessidade 
interior. Eu não faço quadros...Tenho uma visão da vida e tento 
encontrar equivalentes na forma de fotografias. É pela falta da 
visão interior que há tão poucos fotógrafos... Há arte ou na arte. 
Não há nada entre elas.” (STIEGLITZ apud HONNEF, 2012, p.621) 
 

 
Juntamente com artistas, amadores, fotógrafos e colecionadores, Alfred 

Stieglitz lutou para não deixar a fotografia de certa forma se estagnar. Ele 

tinha sensibilidade artística para retratar os tempos agitados do inicio do 

século XX, e voltou-se para a arte para alicerçar os requisitos básicos da 

estética na fotografia.  

Também fizeram parte desse grupo Paul Strand e Edward Steichen, o grupo 

realizava fotografias dos prédios e das paisagens de Nova York, em meio as 
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intervenções que começavam a se misturar com a paisagem urbana, fios, 

postes, carros. 

 
Figura 5 - A velha e a nova Nova York, 1910. Alfred Stieglitz. 

 
              Fonte: George Eastman House Collection. 

 

A fotografia, a cada atualização, desperta diversas possibilidades 

àqueles dispostos a experimentar novos olhares. Stieglitz tenta junto 

com seus precursores, libertar a fotografia, para que a mesma pudesse 

seguir seu caminho, independente do que se fazia na pintura ou no 

desenho.  

Percebe-se também na fotografia de Stieglitz uma constante 

representação do cotidiano e em meio a tudo isso a arquitetura e o 

urbanismo aparecem sendo representados em conjunto com pessoas, 

como se vê discretamente na figura 5. 
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1.2.1. A cidade como cenário 

Uma das maiores fontes de inspiração dos fotógrafos nas três primeiras 

décadas do século XX foi a cidade e suas ruas, especificamente as cidades 

de Paris, Londres e Nova York, onde os fotógrafos puderam registrar boa 

parte do processo de urbanização desses grandes centros, logo após a crise 

econômica de 1929. 

De acordo com SOLÀ-MORALES (2002), a fotografia se desenvolve em 

conjunto com a arquitetura e o urbanismo, na medida em que seus fotógrafos 

passam a acompanhar o crescimento das grandes cidades, as imagens 

produzidas por esses fotógrafos passam a ser representantes maiores da 

existência dessas metrópoles desde o seu início. 

A fotografia de rua se enquadraria como uma fotografia documental, mas 

sem o caráter jornalístico, tendo um caráter mais surreal do cotidiano, do dia 

a dia, pois nem sempre é necessário se contar uma história através dessas 

fotografias. (HACKING, 2012) 

Dentre os representantes desse tipo de fotografia, tem-se Eugène Atget 

como um dos pioneiros nesse seguimento, suas fotografias das ruas de Paris 

serviram de referência para fotógrafos que o sucederam e que estavam 

ligados ao movimento surrealista da época.  

De acordo com a pesquisadora Heliana Angotti-Salgueiro (2014), quando 

questionada nas aulas do MINTER pelo autor dessa pesquisa, Eugène Atget 

tinha por objetivo a documentação de Paris, porque parecia que ele sabia 

que um dia tudo aquilo ia mudar e a sua fotografia iria guardar. 

Eugène Atget representa em si, fotografias de referência sobre a 

representação da cidade de uma forma única, onde o mesmo 

fotografou o que viu e o que sentiu, e foi capaz de fotografar cenas 

urbanas de locais comuns, que não eram prédios famosos ou 

reconhecidos, mas apenas uma casinha, uma porta de loja que nas 

lentes de Atget se tornavam importantes. 
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Figura 6 – Fotografia de Eugène Atget, intitulada de Cour du Dragon, 1913.   

 
          Fonte: George Eastman House Collection. 

 

Atget se volta para a fotografia de Arquitetura a partir de 1897, enfocando nas 

velhas lojas, ruas, casas e ornamentação arquitetônica de Paris (figura 6). 

Após a Primeira Guerra passou a fotografar mais a decadência e a passagem 

do tempo. Vendeu parte do seu trabalho de arquitetura urbana para o 

Governo Francês, sua obra só foi realmente descoberta e valorizada por 

outro fotografo Man Ray a partir de 1920, chamando assim a atenção dos 

surrealistas.  

O filósofo e crítico Walter Benjamin ao refletir sobre as fotografias de Atget, 

chega a definir que as imagens tiradas por ele remetem a imagens tiradas 

como que em uma “cena de um crime”, porque por mais que as vezes não se 

tenha a figura humana na foto, nenhuma pessoa aparece, apenas as 

estruturas urbanas, mas mesmo assim percebe-se que alguém passou por 

ali, há um caráter te temporalidade em suas imagens. (HACKING,2012, p.289)  

No caso da fotografia da figura 6, tem-se essa sensação ao olhar para a 

porta aberta no lado esquerdo da imagem e ao mesmo tempo a porta 
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fechada no lado direito da fotografia, alguém abriu, alguém fechou, mas não 

está ali no momento da captura da imagem. 

Outros fotógrafos também se destacaram no registro da cena urbana, como 

os norte-americanos Manray e Bernice Abbott, os húngaros André Kertesz e 

Brassai, autor do livro Paris de Nuit (1932). Tendo também Alfred Eisenstead, 

Willy Ronis, Robert Doisnoeau e Elliot Erwitt. Alguns autores inclusive 

descrevem André Kertesz como um dos primeiros fotógrafos de rua, ou pelo 

menos um dos que indicou a rua como um cenário possivel, como pode-se 

observar em sua fotografia. 

 
Figura 7 - Fotografia intitulada de Sidewalk, 1927, do fotógrafo Húngaro André Kertesz. 

 
         Fonte: George Eastman House Collection. 

 

A imagem da figura 7 de Kertesz evidencia um olhar subjetivo do fotógrafo 

acerca das estruturas da cidade, mas ao mesmo tempo observa-se o cuidado 

com a percepção dos elementos formais, com a composição, a linha formada 
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pela calçada, as texturas da água e do calçamento, além do movimento e o 

reflexo da luz. 

Dando continuidade a maneira como o mundo vinha sendo documentado, 

percebido pelas lentes dos fotógrafos, surge em 1929 um fotógrafo francês que, 

dentro de pouco tempo, se tornaria referência no quesito composição da 

imagem fotografada, seu nome Henri Cartier-Bresson, em sua própria definição: 

“fotografar é prender a respiração quando todas as nossas faculdades se 

conjugam diante da realidade fugidia, é nesse momento que a captura da 

imagem é uma grande alegria física e intelectual.” (CARTIER-BRESSON in 

MORGANA, 1996, p.11). 

Por mais que nesse período já se observasse no trabalho dos fotógrafos  da 

época os cuidados com a luz, a sombra, o ângulo de enquadramento, a 

percepção das formas, das linhas, das perspectivas, das curvas, de se capturar 

as pessoas no seu cotidiano inseridas no espaço urbano,  foi Cartier-Bresson 

que, com sua pequena câmera Leica (a primeira câmera a usar  película de 

35mm, que permitia maior agilidade do fotógrafo devido ao seu tamanho), 

representou da melhor maneira possível, a expressão e a percepção dos 

momentos aos quais ele se deparou, a que ele próprio intitulou de “instante 

decisivo”. (MASCARO, 1994, p.23) 

Bresson fotografou durante todo o século XX e, por mais que ele não seja 

especificamente um fotógrafo de arquitetura, as suas fotografias são referência 

para o estudo da Composição visual em fotografia, observa-se nele uma boa 

referência para o estudante que aspira realizar algum trabalho em fotografia.  

O fotógrafo Cristiano Mascaro (2014) relata em entrevista concedida ao autor da 

pesquisa que foram as fotografias de Bresson que primeiro o inspiraram a seguir 

pelo caminho da fotografia. 

A Fotografia da figura 8 é uma das mais representativas do trabalho do fotógrafo 

francês, que une a fotografia de rua com o elemento humano, ao mesmo tempo 

seguindo uma elaborada e cuidadosa composição. Observando-se 

cuidadosamente a fotografia se percebe ao fundo um cartaz como um bailarino 

fazendo o movimento contrário ao do rapaz em primeiro plano. 
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Figura 8 – Atrás da Estação de Saint Lazare, Paris (1932). Henri Cartier-Bresson. 
Acervo do Museum of Modern Art, Nova York, EUA. 

 
      Fonte: HACKING, 2012 p.289. 

 

Evidencia-se também o “instante decisivo”, presente no fato de que se sabe 

que o rapaz da foto irá pisar na água, mas por uma fração de segundos ainda 

não pisou. Ao observar-se a foto sabe-se que ele já vai pisar, mas não pisou, 

o que, dessa forma, esteticamente na fotografia, acrescenta um reflexo 

perfeito de sua imagem no espelho d’água. 

A imagem de Bresson retrata o momento – o tempo – do movimento no 

espaço, um instantâneo típico da dança. Mais que uma imagem que 

capta uma cena urbana, o que se vê é a arquitetura do movimento no 

espaço urbano. 

Em 1930 é criada a entidade governamental Farm Security Association, 

devido ao momento econômico vivido pelos Estados Unidos, uma grave 
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recessão os fotógrafos foram contratados com o objetivo de fazer um 

levantamento nas zonas rurais da população que precisava de emprego. 

Destacam-se nesse trabalho os fotógrafos Walker Evans, Dorothea Lange, 

Margareth Bourke-White, Artur Rothstein e Ben Shan. Tendo como maior 

importância o fato de que as imagens que eles produziam, seguiam cuidados 

e técnicas nos registros dos cotidianos que resultaram na criação do gênero 

de uma foto documental2. E, junto de Cartier-Bresson, criam o conceito de 

concerned photographer, o fotógrafo que saía em busca da documentação 

das injustiças ao redor do mundo. (MASCARO, 1994) 

Surge nessa mesma época (1932) o grupo chamado de f:64, o primeiro grupo 

de fotógrafos que começa a contribuir para a pesquisa pessoal na fotografia, 

justamente por seguir uma produção técnica rigorosa. Em destaque os 

fotógrafos Edward Weston, Ansel Adams, Imogen Cunningham, John Paul 

Edwards e Willard Van Dyke.  

O nome foi dado justamente para homenagear uma técnica fotográfica que 

resulta em fotografias extremamente nítidas. O f:64 é um valor numérico que 

regula o diafragma (mecanismo que controla a quantidade de luz que entra 

pela lente) na menor abertura possível em uma objetiva ou lente. Regulando 

nesse valor se faz tecnicamente com que haja um aumento na zona de 

nitidez da imagem fotografada, na profundidade de campo. 

O grupo buscava ser perfeccionista e usou essa atribuição justamente por 

saber que suas fotografias visavam ter a mesma perfeição em nitidez que 

uma fotografia realizada com o diafragma f:64. Tinham um grande rigor 

desde a captura da imagem, se preocupando coma luz ideal, o melhor 

enquadramento, até mesmo com o processo de revelação. (MASCARO, 

1994) 

Nos anos que se seguem outros nomes se destacam na fotografia como 

Robert Capa no fotojornalismo e suas imagens da Guerra, Richard Avedon 

                                                
2 Foto documental, de acordo com o autor André Rouillé (2009) no livro La Photographie: 

entre document et art contemporain, é toda e qualquer imagem com característica de 
registro de um momento, de maneira que acredita-se que esse registro venha a servir 
futuramente como uma representação, um documento sobre aquele momento. Não sendo 
mais necessariamente o real, mas uma expressão através dele. 
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nas fotografias de Moda, dentre outros como Irving Penn, Arnold Newman, 

Jay Masel nas mais diversas áreas. 

Robert Frank em 1956 publica Les Americans, com sua visão das paisagens, 

das cidades e das pessoas da sociedade americana, que representavam 

exatamente o contrário do que os americanos pregavam e de como se 

vendiam. 

As primeiras fotografias realizadas do espaço são feitas em 1956, mostrando 

uma visão da Terra jamais vista, nada comparado com a facilidade de que se 

dispõe hoje em dia das fotografias que podem ser obtidas para pesquisa ou 

simples consulta através do Google Earth.  

Nas décadas de 70 e 80 surge como destaque os trabalhos de documentação 

do brasileiro Sebastião Salgado, consideram-se as suas publicações como uma 

das grandes representações da fotografia documental.  

Salgado já fotografou em quase todos os países do mundo, e vê na 

documentação uma das principais característica e funções da fotografia, para 

ele “a função de uma fotografia não é apenas de informar, mas também a de 

representar uma época, a de ser o retrato cultural de uma sociedade. “ 

(PERSICHETTI, 2000, p. 78) 

Em 1986 com o avanço da tecnologia, é lançada a primeira câmera digital 

comercial, numa parceira entre Nikon e Kodak, se iniciando assim uma nova 

era de possibilidades na fotografia, que permite aos fotógrafos, estudantes e 

pesquisadores as mais diversas formas e facilidades no acesso e na 

produção de imagens. 

Nos anos 2000 surge o Google e cria-se um software chamado google earth, 

que permite obter fotografias aéreas de diversas localidades do mundo, fotos 

estas dependendo da região, com boa escala de aproximação e qualidade 

para uso por parte dos alunos em suas pesquisas. 

Também nos anos 2000 o telefone celular passa a ter cada vez câmeras com 

melhores resoluções e controles na captura de fotografias, o que torna-se útil 

como dispositivo móvel para o registro de imagens e sua posterior utilização 

nos trabalhos acadêmicos. 
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1.3. A Fotografia no Brasil 

Em diferentes partes do mundo, no início do século XIX, vários 

pesquisadores tentavam eternizar a imagem. Parte do processo já era 

conhecida, faltava aperfeiçoar a técnica e descobrir como fixar a imagem. 

Porém, em 1834 no Brasil, Hercules Florence, um franco-brasileiro, foi o 

primeiro a utilizar a palavra “Fotografia” em seus manuscritos. No entanto, 

somente cinco anos mais tarde a palavra foi empregada e registrada na 

Europa.  

 
Figura 9 - Cópia de manuscrito de Hércules Florence, datado em 21 de janeiro de 1832, 
onde aparece pela primeira vez a grafia em francês do verbo Photographier. 

 
         Fonte: KOSSOY, 1980 p.19. 

 

Com relação ao nome Fotografia, o manuscrito na figura 9 confere a Hércules 

Florence a autenticidade de sua autoria, ou de primeira pessoa que o 

empregou, na construção de uma frase. Sabe-se que o astrônomo e químico 

Hershel na Inglaterra e Madler na Alemanha somente utilizaram o termo por 

volta de 1839, mas, por mais de 140 anos, era ao inglês que se atribuía a 

autoria do nome.  

Através de suas experiências no Brasil, Florence obteve resultados 

consideráveis, utilizando sais de prata, chegando bem próximo de ser o 

descobridor da fotografia, antes mesmo do anúncio do Daguerreótipo na 

França. Mas Florence morava longe do eixo onde tudo acontecia, a Europa, 
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na Vila de São Carlos (hoje Campinas-SP), logo não teve oportunidade de 

registrar o seu experimento. 
 

Foi este o primeiro grande momento internacional de toda essa 
trajetória, diante do ceticismo que cercava a possibilidade de uma 
descoberta realizada fora do circuito clássico europeu, onde 
ocorreram as notáveis invenções da ciência, inclusive as levadas a 
efeito pelos contemporâneos de Florence. O fato era visto pelos 
cultores da história oficial com ressalvas e desconfianças. Como 
uma descoberta dessa natureza poderia ocorrer num espaço tão 
afastado da civilização, num ambiente tão exótico e atrasado 
(KOSSOY, 2001, p. 253). 

 

Vinda de Paris, a fotografia chegou ao Brasil em 23 de Dezembro de 1839, a 

bordo do navio escola L’Orientale, trazida pelo Abade Louis Compte, que 

realizou três demonstrações do funcionamento do processo, apresentando 

assim, o daguerreótipo ao imperador D. Pedro II. O Jornal do Comércio em 01 

de Janeiro de 1840 assim descreveu o fato: 

 
É preciso ter visto a cousa com os seus próprios olhos para se 
fazer ideia da rapidez e do resultado da operação. Em menos de 9 
minutos, o chafariz do Largo do Paço, a Praça do Peixe e todos os 
objetos circunstantes se achavam reproduzidos com tal fidelidade, 
precisão e minuciosidade, que bem se via que a cousa tinha sido 
feita pela mão da natureza, e quase sem a intervenção do artista.3 

 

O imperador D. Pedro II é considerado o primeiro daguerreotipista brasileiro. 

Possuindo o maior e mais diversificado acervo particular de fotografias 

oitocentistas, promoveu a arte fotográfica brasileira e difundiu a nova técnica 

por todo o Brasil. Santos Dumont, por sua vez, também se tornou praticante e 

colecionador da nova arte, mostrando, inicialmente, interesse em registrar o 

vôo dos pássaros até aprender os primeiros princípios da aviação. 

A fotografia participou ativamente do processo de construção da identidade 

cultural brasileira, mesmo que inicialmente, somente aqueles que dispunham 

de uma situação financeira elevada tivesse acesso à mesma. (KOSSOY, 

1980) 

                                                
3 (Jornal do Comércio, 17.01.1840, p.2). 
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Difundou-se rapidamente, entre 1840 e 1860, a fotografia obteve muitos 

adeptos. Dentre eles destacam-se como pioneiros no Brasil: Victor Frond 

(1821 - 1881), Marc Ferrez (1843 - 1923), Augusto Malta (1864 - 1957), 

Militão Augusto de Azevedo (1837 - 1905) e José Christiano Júnior (1837-

1902).  

 

1.3.1. Fotoclubismo, pictorialismo e fotografia moderna 

Após a popularização da fotografia realizada pela Kodak, no final do 

século XIX, começa-se a ser disseminado o movimento fotoclubismo 

pelo Brasil, nos mais diferentes núcleos urbanos. Com um caráter 

elitista, o movimento visa tornar a fotografia uma atividade também 

artística, fazendo com que pessoas com uma boa situação financeira 

pudessem se dedicar a fotografia nas horas vagas e dessa forma 

sendo identificadas socialmente. Conforme afirmam Heloise Costa e 

Renato Rodrigues (2004 p.22), “o pequeno burguês agora é um artista”.  

O fotoclubismo no Brasil já surge atrelado ao pictorialismo (caráter 

que buscava reproduzir na fotografia os mesmos padrões e modelos 

utilizados também na pintura clássica), mas a partir de 1940 

predominam mais as preocupações com a composição visual da 

imagem fotografada, ressaltando-se o retângulo áureo e as regras 

mais tradicionais da composição como regra dos terços, perspectiva, 

dentre outras.  

No início do Século XX, deve-se destaque a Marc Ferrez e a 

fotografia documental de Augusto César Malta que, até meados de 

1930, fotografou e documentou demolições, construções, ruas, 

transportes, inaugurações públicas, além da vida carioca nas 

primeiras décadas. Suas obras, pela riqueza do material produzido, 

são fontes históricas, que marcaram aquela época, e atraem até 

hoje a atenção de estudiosos de todas as áreas. 

Augusto Malta foi um dos primeiros fotógrafos contratados para o 

registro da cidade,  foi o fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio de 
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Janeiro e suas imagens representam “a medida das transformações 

urbanas, sociais e culturais da cidade.” (PEREGRINO; MAGALHÃES, 

2012, p. 132)  

No Foto Cine Clube Bandeirante, fundado em 1939, onde se reuniam 

diversos amantes da fotografia, discutindo e questionando o que 

estavam fazendo constantemente, encontrou-se o espaço ideal para 

o surgimento e difusão da fotografia moderna no Brasil.  

De acordo com Arlindo Machado (1984), a fotografia que surge no 

Brasil em 1940, representa certo rompimento com o pictorialismo, 

tendo como representantes maiores Geraldo de Barros, German 

Lorca, José Oiticica Filho, Marcel Gautherot e Thomaz Farkas, 

colabora para um alargamento das possibilidades de uso da própria 

câmara e do olhar.  

O período que compreende a formação da fotografia moderna no 

Brasil se dá aproximadamente entre 1939 e o golpe mil i tar de 

1964. Durante esse período aconteceram outros fatos marcantes 

no Brasil. Na polít ica, os embates entre democracia e 

autoritarismo, os vários golpes de Estado (1930, 1937, 1945, 1964).  

Na l i teratura, de acordo com o sociólogo e crit ico l i terário Antônio 

Cândido (1959), surgem importantes obras de discussões 

culturais, sobre nossa identidade e a modernidade: Casa-grande 

e senzala (1933), de Gilberto Freire, Raízes do Brasil (1936), de 

Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil Contemporâneo 

(1942), de Caio Prado Jr. 

Em meio a todos esses acontecimentos se dá o desenvolvimento da 

fotografia moderna, em especial pelo empenho individual de cada 

fotógrafo. José Yalenti foi um dos fundadores do Foto cineclube e 

um dos primeiros, em suas fotos, a privilegiar o elemento 

arquitetônico, sendo responsável pela composição da mesma e 

iniciando assim o que seria uma prática comum no Foto Cine Clube 

Bandeirante: a Fotografia Arquitetônica. (COSTA; SILVA, 2004, p. 41) 
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Figura 10 - Paralelas e diagonais. Foto: José Yalenti, 1945. 

 
  Fonte: COSTA; SILVA, 2004, p. 133 

 

Figura 11 - Evanescentes. Foto: José Yalenti, 1945. 

 
        Fonte: COSTA; SILVA, 2004, p. 134 

 
Yalente se destaca no contraluz e nas formas geométricas (figuras 10 e 11), 

assumindo uma postura experimental, a partir de 1940. Rompendo com o 

pictorialismo e sendo influenciado pelo surrealismo europeu, consegue 
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fragmentar o mundo através da percepção de linhas e sombras formadas 

pela luz.  

Além desses elementos evidenciados nas imagens das figuras 10 e 11, 

Yalenti se destaca na sua produção de fotografias, cujo tema principal é a 

arquitetura, observado-se em suas imagens uma referência visual para o 

estudante, fotógrafo e pesquisador em arquitetura. 

1.3.2. Thomas Farkas e Chico Albuquerque 

Um fotógrafo que surge por volta de 1945 é Thomaz Farkas, a escolha do seu nome 

nesse trabalho se deu pelo fato de ele ter sido um dos pioneiros da fotografia 

moderna no Brasil.  

Farkas é húngaro e passou a morar no Brasil desde os 6 anos de idade, aprendeu a 

fotografar brincando, sua primeira câmera ganhou do pai, o fundador da primeira 

Fotóptica de São Paulo. 

Suas fotografias estabelecem a nova forma, como conceito norteador da composição 

das imagens, havendo um caráter de experimental, de ruptura com o que se tinha 

anteriormente a ele. 

Suas linhas eram geométricas, se enquadravam no olhar moderno, onde cenário e 

espectador podiam participar da mesma imagem, tendo muitas vezes o mesmo peso 

visual. (DERENTHAL; JÚNIOR, 2013) 

Em sua valorização da forma nas imagens, percebe-se a presença de ritmos, planos 

e texturas. Farkas faz uso constante da luz, mas também da ausência dela, 

valorizando a contraluz, as sombras, as silhuetas, os contornos das estruturas 

arquitetônicas, seja de um muro, uma grade, um pilar, como também das pessoas.  

 
... os enquadramentos em ângulos tortuosos e insólitos desnudam 
a função da fotografia como forma de exercício do olhar: posição 
excêntrica, a perspectiva age explicitamente como instrumento de 
deformação e a posição do olho/sujeito se denuncia como agente 
instaurador de toda ordem. (MACHADO, 1984, p.63) 

 
Ele altera o ângulo, se utiliza às vezes de ângulos que mexem com o 

senso de equilíbrio, para fugir do convencional, do enquadramento 
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frontal. E tal escolha, de um ponto de vista incomum, denota uma 

imagem fotográfica realizada de forma arbitrária. 

Figura 12 - Fachada Lateral do Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 1947. 
Foto: Thomaz Farkas. 

 
    Fonte: COSTA; SILVA, 2004, p. 138 

 
A foto da figura 12 mostra o pensamento e a visão modernista do fotógrafo, a 

nova visão, em contraponto ao que se fazia anteriormente na representação 

da arquitetura.  

Em vez de se utilizar da fachada do edifício, ele enquadra a lateral, em um 

ângulo, de baixo pra cima, que distorce a perspectiva, formando uma 

estrutura geométrica cinza, riscada por linhas finas, grossas e escuras, que 

ficam rodeadas por outra superfície geométrica mais escura. Assim o 

observador terá que adivinhar o que vêm a ser tais formas, somente entende-

se quando se lê a legenda da mesma. (DERENTHAL; JÚNIOR, 2013) 
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A partir de 1950 Farkas passa a se envolver mais com o documental, fazendo 

quase que uma fotografia documental da arquitetura e aos poucos abandona 

sua atividade no Foto Clube para se dedicar ao cinema. Mas o seu legado é 

composto de mais de 34 mil fotografias pertencentes ao Instituto Moreira Sales, 

e que ainda hoje servem de referência no estudo da fotografia e da arquitetura. 

Outro fotógrafo que merece ser citado nessa pesquisa é o cearense Chico 

Albuquerque (1917-2000), ele é considerado um dos primeiros fotógrafos de 

publicidade do Brasil. E após trabalhar em 1942 como assistente de fotografia 

para o diretor de cinema Orson Welles, em sua passagem pelo Ceará na 

década de 40, Chico se muda para São Paulo em 1947. 

A partir da década de 50 começa também a trabalhar com arquitetura, 

realizando um trabalho ao longo dessa década de documentação da arquitetura 

e da cidade, como se vê na figura 13. 

Figura 13 - Avenida São João, 1950.  Fotografia de Chico Albuquerque. 

 
Fonte: IMS, 2013, p. 78-79. 
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A fotografia da figura 13, uma vista de cima da avenida São João, faz parte 

do acervo da Coleção do Foto Cine Clube Bandeirantes, o qual Chico 

frequentou durante algum tempo. 

A clara predileção de Chico Albuquerque pela documentação da 
arquitetura moderna, com seus elementos marcantes de forma, 
transparência e luz, está diretamente relacionada à experimentação 
de linguagem que desenvolveu no espaço urbano da cidade de 
São Paulo e também aos desafios que a fotografia de publicidade 
lhe colocava. (BURGUI in: IMS, 2013, p.55) 

 
As fotografias de Chico Albuquerque representam o fascínio que o fotógrafo 

sentia pela cidade de São Paulo, pelo seu movimento intenso, sua 

verticalização, e na sua vontade de registrar, documentar  a mesma através 

de suas fotografias,  se faz com que durante esse período Chico concentre 

seu trabalho na direção da arquitetura e da cidade. 

Figura 14 - Lina Bo Bardi na sua Casa de Vidro, 1952. São Paulo. Fotografia de Chico 
Albuquerque. 

 
   Fonte: IMS, 2013, p. 65. 
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A fotografia da figura 14 evidencia o cuidado e a percepção do fotógrafo com 

a forma, a estrutura arquitetônica e com a luz, e ao mesmo tempo com a 

humanização da fotografia, no momento em que também aparece na foto a 

arquiteta Lina Bo Bardi. 

Chico realizou relevantes trabalhos ao longo do período que passou em São 

Paulo, mas poucas fotos se tem de registro, visto a falta de documentação de 

sua obra, que merece futuros estudos. 

1.3.3. Marcel Gautherot 

Fotógrafo Francês, estudou Arquitetura e Decoração na École Nationale des 

Arts Décoratifs até 1931, em seus anos de formação foi influenciado pela 

arquitetura modernista de Le Courbusier e Mies van der Rohe, mas logo 

abandonou o curso para se dedicar a fotografia. 

Em 1939 veio ao Brasil na tentativa de fotografar todo o rio Amazonas, mas 

teve que retornar a França, devido a convocação para a Guerra. Algum 

tempo depois volta ao Brasil, para tentar a carreira de fotógrafo no Rio de 

Janeiro e começa a realizar alguns trabalhos de documentação para o 

SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico Nacional. 

Dentro de pouco tempo começa a conhecer alguns arquitetos e vai se 

associando a eles, dentre eles estão Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx. 

Passa a ser, no começo da década de 60, fotógrafo de arquitetura, realizando 

inclusive as primeiras fotografias da construção de Brasília. 

Também se interessou em fotografar festas populares, no Nordeste 

brasileiro, mas continuou a fotografar nas décadas de 60 e 70 o trabalho de 

Niemeyer e de Burle Marx, dentre outros trabalhos da arquitetura moderna, 

trabalhos estes que lhe consagraram como um dos grandes representantes 

do início e desenvolvimento da fotografia de arquitetura no Brasil. 

A fotografia de Gautherot se caracteriza por uma preocupação com a forma. 

Acima de tudo, ele chegou a declarar que “fotografia é arquitetura” e que uma 

pessoa que não entende de arquitetura não poderá realizar boas fotografias. 

(ANGOTTI-SALGUEIRO, 2007, p.253) 
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Sabe-se que tal declaração é questionável do ponto de vista que a 

arquitetura é tridimensional e a fotografia é bidimensional, mas apenas 

percebe-se no discurso do próprio fotógrafo a sua aproximação entre 

arquitetura e fotografia. 

Figura 15 - A esquerda fotografia realizada por Gautherot em 1940, a foto de uma folha 
de Carnaúba em Messejana, no Ceará. A direita a fachada do edifício Copan em São 
Paulo, em 1960. 

   
           Fonte: DERENTHAL; JÚNIOR, 2013, p.74-95. 

 

Como se pode ver nas fotografias, uma das características de Gautherot, era 

conseguir fazer uma interelação entre as coisas que ele fotografava, ele se 

interessava por elementos distintos, ora uma vegetação no nordeste ora um 

edifício em São Paulo, mas ele meio que tentava através da fotografia fazer 

uma “síntese moderna de todos eles”. (DERENTHAL; JÚNIOR, 2013, p.13) 

Nas fotografias acima ele tenta fazer uma comparação entre as formas 

geométricas, tentando fazer uma correlação entre as linhas formadas pelas 

folhas de Carnaúba no Ceará, e as linhas sinuosas do edifício Copan, do 

arquiteto Oscar Niemeyer, em São Paulo. Também se utilizando de um jogo 

de luz e sombras para a demarcação dessas linhas. 

Marcel Gautherot tenta mostrar na sua obra que acima de tudo era um 

fotógrafo que valorizava a forma (figura15), e independente do que fosse 

fotografar, era essa forma que ele tentava ressaltar e ressaltar em suas 

imagens, seja da arquitetura seja de uma vegetação ou paisagem. 
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Em meio a todo o seu trabalho um dos mais representativos na sua carreira, 

são as fotografias de documentação da construção de Brasília, cerca de três 

mil fotografias, que representam o seu interesse pela arquitetura moderna. 

Demonstrando afinidades entre o olhar do fotógrafo e o do arquiteto, de 

acordo com Titan Jr. (2013, p.25): “o olhar do fotógrafo vai ao encontro do 

desenho do arquiteto, como se um mesmo registro formal tivesse presidido a 

concepção dos edifícios e das fotos”. 

 

Figura 16 - Palácio do Congresso  Nacional, Brasília, 1960. Foto: Marcel Gautherot. 

 
      Fonte: Instituto Moreira Sales. BURGI, 2010, p.01. 

 
Para a pesquisadora Heliana Angotti-Salgueiro (2007), Gautherot era um 

fotógrafo documentarista que unia a fotografia, a arquitetura e a antropologia 

em seus trabalhos. Neles viam-se todos esses temas em uma só imagem, 

sem haver dissociação. E todo esse embasamento se deu pela sua formação 

inicial na Escola de arquitetura. 
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1.3.4. Cristiano Mascaro 

No final da década de 60, por volta de 1968, surge um fotógrafo que ao longo 

dos próximos 20 anos se tornaria a maior referência em fotografia de 

arquitetura no Brasil, Cristiano Mascaro. 

Inicialmente ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, 

onde se graduou arquiteto, começou a trabalhar na revista Veja, 

especificamente na área de fotojornalismo e em seguida passou a ministrar 

aulas na Faculdade de Arquitetura de Santos, nas disciplinas de Fotografia e 

Comunicação visual. 

Foi na faculdade que surgiu seu interesse pela fotografia ao observar as 

imagens do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson em seu livro Images à La 

Sauvette (1952). Percebeu que não se tratava especificamente de fotografias 

da cidade das casas, mas de pessoas nas ruas e logo entendeu que isso 

tinha a ver com arquitetura, justamente pelos elementos ocuparem um lugar 

tão perfeito nos espaços em que estavam inseridos. (MASCARO, 1994, p. 

79) 

Durante quatorze anos coordenou o Laboratório de Recursos Visuais da FAU 

USP, de onde pediu o desligamento em 1988, para a partir de então se 

dedicar mais a realização de seus projetos como fotógrafo.  

Segundo Mascaro (2014), durante todo esse período tentou-se evidenciar 

para o aluno e estudante de arquitetura a importância no uso da fotografia, 

destacando-se as possibilidades que a mesma possui na percepção dos 

espaços e na sua posterior representação, a fotografia como um instrumento 

de reavaliação da arquitetura. 

Enquanto trabalhou no fotojornalismo teve contato com outros importantes 

fotógrafos como Pedro Martinelli, Maureen Bisiliat e Claudia Andujar, que 

serviram de estímulo para o desenvolvimento da sua profissão como 

fotógrafo. 

Mascaro começou a fotografar em 1966 em uma viagem que fez para o Peru 

Bolívia, e desde o início até os tempos atuais foi na cidade que se encontrou 

o maior foco de suas imagens, de acordo com ele,  
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[...]a cidade é um cenário que me atrai. Sou capaz de ficar rodando 
ao redor de um quarteirão durante um mês. Sempre vai acontecer 
uma coisa-relâmpago, uma centelha qualquer que ilumina esse 
cotidiano. Minha busca é essa. (MASCARO in: PERSICHETTI, 
2000, p. 25)  

 

E nessa busca tendo a arquitetura e seus habitantes como peças 

fundamentais nesse processo de percepção. 

Ao longo dos anos e de seus trabalhos se preocupou com o cotidiano, não 

necessariamente em uma foto surpreendente e inovadora, mas em uma 

fotografia que documentasse o dia a dia comum da cidade, seu movimento, 

suas pessoas. Procurava encontrar as fotografias em qualquer esquina ou 

quarteirão, e nunca ficava esperando o melhor momento acontecer, ia atrás dele. 

Figura 17 - Fotografia de pessoas caminhando por uma calçada e suas sombras 
projetadas. Foto: Cristiano Mascaro. 

 
      Fonte: PERSICHETTI, 2000, p.30. 

 
Na fotografia da figura 17 se percebe o cuidado na representação da cidade, 

das pessoas, da luz, da sombra e das formas compostas por todos. Uma 
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percepção que só era possível graças a toda a formação anterior do 

fotógrafo, seus estudos em arquitetura e sua passagem pelo fotojornalismo. 

Mascaro também resolve dar continuidade aos seus estudos sobre essa 

relação entre Arquitetura e Fotografia, fazendo um curso de Mestrado  e 

posteriormente de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP. 

Sua dissertação de Mestrado tem o titulo de “O Uso da Fotografia na 

Interpretação do Espaço Urbano”, concluída em 1986, sua tese de Doutorado 

chama-se A Fotografia e a Arquitetura, defendida em 1994. Esses dois 

trabalhos representam ainda hoje um material de referência para qualquer 

estudante que queira ingressar nos estudos em Arquitetura e Fotografia. 

Atualmente Mascaro, realiza alguns ensaios sobre a cidade, mas vive mais 

de vender suas fotografias em Bancos de imagens e galerias, além da 

publicação de livros. 

1.3.5. Nelson Kon 

A partir de 1985 surge no mercado de fotografia de arquitetura aquele que viria a se 

tornar a referência nesse seguimento em São Paulo e no Brasil, Nelson Kon. Ele 

começou a resgatar de uma certa forma a categoria de fotografia de arquitetura no 

mercado de São Paulo, que segundo ele andava esquecida no final da década de 80. 

Começou seus estudos na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, 

naquela época Cristiano Mascaro coordenava um laboratório de Fotografia no curso. Ele 

observa que quando entrou na faculdade havia uma certa dificuldade entre a proposta 

do laboratório e o que a direção da universidade achava que o laboratório deveria 

fotografar.  

Para a instituição na época a fotografia deveria apenas registrar maquetes e realizar a 

reprodução de livros para professores, já que se usavam imagens nas aulas e era 

através da fotografia que se faziam os slides para serem projetados em sala. Um uso 

meramente mecânico, de controle da câmera e reprodução de material.  

Para os fotógrafos que pertenciam ao laboratório, a fotografia deveria ser mais que 

isso, deveria ser o instrumento através do qual se iria descobrir, investigar o espaço, 

a cidade. (PALACIN; CRUZ, 2012) 
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Os primeiros trabalhos de Nelson Kon foram para os professores da instituição, 

fotografando imagens para a pesquisa dos docentes, por volta de 1983, quando o 

mesmo se formou. 

Quando começou como fotógrafo de arquitetura, esse mercado era quase que 

inexistente, o que levou a direcionar seus trabalhos para a  Publicidade, onde fez 

uma parceira durante quatro anos com Fábio Sampaio. 

Sem esquecer em momento algum a arquitetura, voltou para o ramo e aos poucos foi 

se tornando a referência no assunto. 

Suas fotografias (figura 18) traduzem todo seu conhecimento tanto de Arquitetura 

como de Fotografia, e de acordo com fruto de muito estudo e persistência na área,  

em entrevista a Thales Trigo e Simoneta Persichetti, relata: Eu li muito, comprei 

muitos livros de arquitetura, de fotografia de arquitetura, procurava aprender, fazer 

igual, mas sem dúvida foi muito difícil” (2012, p.10) 

Figura 18 - Oca, arquiteto Oscar Niemeyer. Fotografia de Nelson Kon, São Paulo, 2001. 

 
       Fonte: PERSICHETTI; TRIGO (Orgs.), 2004. 
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No site do fotógrafo pode-se ver atualmente que já fez trabalhos para mais de 

80 arquitetos e escritórios de arquitetura e seu nome é um dos mais 

requisitados e respeitados dentro do segmento no mercado brasileiro.  

Já ganhou alguns prêmios, participou de várias exposições e também leciona 

cursos e oficinas em algumas instituições dentre elas a Mackenzie. 

Olhar para as fotografias de Nelson Kon é perceber a perfeita relação onde 

fotografia e arquitetura assumem o mesmo lugar, uma preocupação com a 

forma, as estruturas, os espaços, as sombras, a luz, as pessoas e 

fundamentalmente com a mensagem fotográfica, como pode-se observar na 

figura 18. 

Nelson (2014) observa em entrevista concedida ao autor, que há uma 

importância em se estudar a fotografia na faculdade de arquitetura para se ter 

como referência visual, visto que quando se vai realizar um projeto, se faz 

necessário ter um repertório visual. 

Ele relata também que há sim uma proximidade entre fotografia e arquitetura 

visto que é a fotografia um dos meios de representação da arquitetura e ao 

mesmo tempo ela é pouco explorada nas faculdades de arquitetura. 

A pesquisa é um dos caminhos de utilização da fotografia na arquitetura e foi 

por onde o Nelson começou, logo no próximo capítulo essa relação será 

melhor explorada. 



 

2. A FOTOGRAFIA E A PESQUISA CIENTÍFICA 

Nesse capítulo será abordado como a fotografia vem sendo utilizada nas 

Ciências Sociais como instrumento de pesquisa, visto que esta foi uma das 

primeiras ciências a sistematizar um processo dessa utilização, com fins de 

pesquisa. Servindo assim de referência para utilização da mesma como 

instrumento de pesquisa na Arquitetura e Urbanismo, como também em 

outras áreas. Será evidenciado o seu uso na Antropologia visual, que através 

da Fotografia Etnográfica estabelece algumas formas de utilização da 

fotografia quando se sabe que a mesma será utilizada para pesquisa 

acadêmica. 

 
2.1. Fotografia como fonte de pesquisa 

Inicialmente há uma certa relutância das Ciências Humanas e Sociais em se 

querer incorporar as imagens como objeto de estudo, devido as várias idéias 

associadas ao termo imagem no decorrer do tempo.  

Descartes, filósofo de tradição racionalista, diz que a imagem é fonte de 

ilusão e engano, já no persa antigo, a imagem estava associada ao termo 

magia.  

Para Roland Barthes (1990, p.27) a imagem é vista como a raiz de imitare. 

Ela é tida como uma representação analógica , no sentido de representação 

do real, ou cópia do real. 

De acordo com Gustavo Fischman (2008), algumas questões são relevantes 

quanto se trata do uso de imagens na pesquisa acadêmica, ele acredita que 

alguns fatores atrapalham em sua relação e uso como instrumento de 

pesquisa, como a associação das fotografias com a cultura popular, 

afastando-a do caráter científico e aproximando-a do senso comum. 

Alguns estudiosos e cientistas levantam uma certa suspeita acerca do que se 

diz cultura visual, em especial a fotografia, pois acreditam que ao se 

estabelecer que será utilizado imagens como ferramenta de produção do 
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conhecimento, com precisão, as mesma não possuem muita eficiência pois 

“as fotografias produzem realidades distorcidas” (FISCHMAN, 2008, p. 113). 

No sentido de se utilizar as imagens como instrumento e fonte de pesquisa 

acadêmica e científica a autora Luciana Bittencourt (1998) afirma que: 

A fotografia não pode ser pensada apenas como uma técnica 
objetiva que apreende perfeitamente o mundo sensível, como 
afirmavam os pensadores do século XIX, nem mesmo como 
produto arbitrário da interpretação do fotógrafo e dos 
espectadores.(BITTENCOURT in LEITE;BIANCO, 1998, p.199) 

A fotografia deve de acordo com a autora, representar uma síntese entre o 

que ela representa e as interpretações que existam sobre a mesma, devendo 

assim ocupar o seu lugar nas ciências e na pesquisa acadêmica. 

Alguns livros, publicações de renome na cultura visual, que representam um 

importante estudo sobre a imagem fotográfica, as vezes, não possuem uma 

só imagem em todo ele, como “Sobre fotografia”, de Susan Sontag (2004) e 

“The reconfigured eye: visual truth in the post-photograph era”, de William 

Mitchel(1992). (FISCHMAN, 2004, p.111)  

Em se falando de pesquisa,  ao se observar trabalhos acadêmicos, sejam 

eles nas diversas áreas de conhecimento, a maioria do seu conteúdo é 

formado mais por letras e palavras do que por imagens, até mesmo algumas 

revistas limitam o número do uso de imagens em publicações de artigos 

científicos, nesse caso, ela vem sempre como um apoio, para reiterar o que 

está escrito, o que depende do estudo realizado.  

Se para uns a imagem pode conter poucos elementos passíveis de uma 

análise, para outros ela é uma fonte inesgotável de pesquisa e de fontes 

primárias de informação. (COLLIER, 1973) 

Dentro de uma academia constantemente busca-se a comprovação do 

assunto estudado, é comum ao aluno e pesquisador essa busca pela 

veracidade dos fatos, a comprovação para saber até que ponto algo é 

verdadeiro ou não. A maior parte do tempo de estudo em uma Universidade é 

dedicado a busca sempre no intuito de confirmar ou refutar determinadas 

hipóteses, dúvidas, questionamentos. 
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A revista científica, publicação esta utilizada para divulgação desse 

conhecimento, é um dos meios em que professores e alunos publicam parte 

do resultado de suas pesquisas. E a fotografia, a imagem surge em meio a 

favorecer a confirmação e à ratificação dos fatos científicos estudados. 

A ciência se volta para o uso da fotografia no final do século XIX, cientistas 

preocupados em documentar fenômenos e eventos naturais, além da 

observação dos seres humanos e dos animais. A revista Nature, uma 

publicação científica semanal é uma das primeiras que passa a usar 

fotografias em suas publicações científicas, a partir de 1890. (HACKING, 

2012) 

Inicialmente os primeiros cientistas a se utilizarem de fotografias em seus 

trabalhos, as vezes, usavam fotografias de viajantes e estúdios da época, ou 

seja, fotografias que podiam ser artísticas, jornalísticas e que 

necessariamente não haviam sido produzidas com o finalidade de pesquisa e 

investigação científica, não seguindo nenhuma regra ou rigor para tal. 

A partir de 1869, foi apresentado a Ethinological Society of London o método 

de John H. Lamprey, que viria a ser a primeira normatização de como se 

fazer fotografias de pessoas, como coletar esses dados visuais, através de 

uma grade que era colocada atrás da pessoa a ser fotografada facilitando 

assim a medição do corpo humano e uma melhor comparação das 

informações obtidas através das imagens.  

Esse método foi adotado e utilizado por antropólogos e cientistas durante o 

século XIX. Gaspar Félix Tournachon(1820-1910), fotógrafo mais conhecido 

como Nadar, se utiliza desse método e utiliza o mesmo em seus estudos de 

medicina, acredita-se que a primeira fotografia de um hermafordita fora feita 

por ele em suas pesquisas. (HACKING, 2012) 

Após esses estudos outros cientistas passaram a se utilizar da fotografia para 

o estudo do ser humano, suas expressões faciais e suas características 

físicas e emocionais. Tendo destaque para o trabalho do fotógrafo americano 

Eadweard Muybridge (1830-1904), que não tinham muitos conhecimentos 

científicos, e para o fisiólogo francês Etienne-Jules Marey (1830-1904) com 

seus estudos e experimentos sobre o movimento animal e humano. 
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Figura 19 - Eadweard Muybridge, Capa da Scientific American, 19 de Outubro de 1878. 

 
      Fonte: GERNSHEIM, 1969, p. 480. 

 
A aposta de um rico frequentador de hipódromos (Leland Sanford Jr.) 

questionava se o cavalo no momento de sua cavalgada, se em alguma fração 

de tempo, tirava ou não as quatro patas do chão. Para tanto, fora contratado 

o fotógrafo Eadweard Muybridge que colocou doze câmeras lado a lado e 

engenhosamente fez um mecanismo que as fazia disparar na medida em que 

o cavalo passava (figura 19). Tudo isso em uma época que ainda não se 

falava de imagem em movimento. 

Muybridge contribuiu na produção de conteúdo com suas imagens provando 

que o cavalo tira as quatro patas do chão em determinado momento quando 

cavalgava e mostrava assim, pela primeira vez ao mundo, o valor de 

comprovação do conhecimento, que continha em uma imagem fotográfica. 

(BRAUN, 1984) 
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De acordo com Guarner (1997, p.148), “Se a câmera nos mostra assim, 

assim deve ser”. Muybridge, em 1887, deu continuidade a sua pesquisa e 

publicou mais onze volumes do que ele chamou de Animal Locomotion.  

A fotografia desse animal em movimento respondeu a essa questão e foi o 

único objeto de estudo. A fotografia, nesse caso, se constituiu como uma 

prova no entendimento do conhecimento na pesquisa.  

E nessa situação ela foi quem melhor elucidou o problema, sendo naquele 

momento, um instrumento para a pesquisa mais eficiente do que visualmente 

ficar olhando para as patas do animal e descrever até que ponto se observou 

ou não o fenômeno. 

As fotografias de Muybridge vinham para fazer com que se pudesse, através 

de uma outra forma de ver, mais precisa, paralisar os movimentos, 

fracionando-o em pedaços, de uma maneira que o olho humano não 

conseguia, ou via de forma errada e incompleta, como diz Susan Sontag: 

Tal como Eadward Muybridge, cujos estudos fotográficos da 
década de 1880 procuraram dissipar as concepções erradas sobre 
o que todos estávamos acostumados a ver (o modo de galopar dos 
cavalos ou de andar das pessoas), pois ele subdividira os 
movimentos das pessoas e dos  cavalos em seqüências de 
fotografias suficientemente precisas e longas. (SONTAG, 1981, 
p.60) 

  

Dentre as ciências humanas, a antropologia é uma das que mais vem se 

utilizando da fotografia para seus estudos, é o que John Collier Jr.(1973) 

chama de Antropologia Visual.  

Ela se utiliza do material da etnografia para, a partir do mesmo, fazer uma 

síntese. No caso de serem registros fotográficos, é feito um estudo em cima 

das imagens. E ao se utilizar de elementos visuais, a interpretação dos fatos 

vai mais além do que se imagina.  

De acordo com Pedro Vasquez (2012), no Brasil, Gilberto Ferrez foi um dos 

pioneiros no estudo da fotografia e posteriormente o seu uso como 

instrumento de pesquisa, onde o mesmo após descobrir os negativos de seu 

avô, o fotógrafo Marc Ferrez, passou a se dedicar mais a pesquisa sobre 

essas fotos do que propriamente a fotografar. 
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Suas pesquisas rederam importantes feitos para a fotografia do Brasil, como 

a inclusão da mesma no cenário internacional com a publicação dos livros 

Pionner Photographers of Brazil e Photography in Brazil, 1840-1900.  

Os estudos de Ferrez se destacaram na iconografia brasileira, na 

evolução urbana e na preservação de monumentos públicos. 

A pesquisa e a documentação seja na arquitetura, seja na 

antropologia, através da fotografia, tem na era digital que se vive 

hoje, uma aliada e ao mesmo tempo uma vilã, pois se perde um 

pouco esse valor de verdadeiro, devido a desconfiança se a imagem 

após ter saído da câmera, passou ou não por alguma manipulação 

digital.  

Se faz necessário ao pesquisador averiguar quais as fontes,  a 

procedência e  como foram elaboras  as fotografias. E todo esse 

processo começa no início da coleta de dados de uma pesquisa. 

Nos séculos XIX e XX a produção da fotografia era concentrada nas 

mãos de fotógrafos profissionais, ou de pessoas que tinham 

condições financeiras para adquirir um bom equipamento, somente 

estes detinham o poder e o saber de como produzir boas imagens. 

Com a evolução tecnológica, o fácil acesso a câmera fotográfica no 

século XXI, se faz necessário uma maior cuidado na coleta dos 

dados visuais por parte do pesquisador por que  o leitor atual, 

também é capaz de produzir imagens tão boas quanto as do 

pesquisador, e sendo assim, se torna mais crítico, exigente em 

relação a mesma, e mais consciente nas possibilidades de como a 

imagem pode ser coletada. (MAUAD, 2004) 

 
2.2. Coleta de dados visuais 

Olhar para uma imagem e constatar que a mesma é um objeto com conteúdo 

de conhecimento, tal qual um texto, às vezes é difícil, para o aluno que não 

está acostumado a ver fotografias e imagens em sala de aula, com esse 

caráter.  
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Até mesmo em seus trabalhos elaborados dentro da faculdade, onde o  

mesmo utiliza-se de fotografias na concepção de um auxílio ao texto, uma 

ilustração e não propriamente com o conteúdo em si. Logo, olhar para uma 

fotografia e decidir que a mesma é objeto de estudo só é possível mediante 

um certo conhecimento prévio. 

A linguagem fotográfica para constituir-se em um meio eficiente de 
registrar e difundir imagens está condicionada pelo nível de 
informação, capacidade de olhar e habilidade técnica de quem a 
utiliza. (ACHUTTI, 1997, p. 65) 

 

Para John Collier (1973), não há nada mais precioso no registro de 

uma realidade que uma foto. Ao entrar em uma caverna, por 

exemplo, e se deparar com alguns escritos nas paredes, o que seria 

mais óbvio de se fazer para registrar tais escritos, tentar desenhar 

igual como se está na rocha,  escrever o que se está vendo, ou 

fotografar? Enfim, fica claro, nesse caso, que a foto guardará com 

maior verossimilhança o que se está diante dos olhos.   

O pesquisador em educação, imagem e pesquisa, o Dr. Gustavo 

Fishman (2004), da Arizona State University (EUA), relata que se 

deve ter cuidado ao incorporar a cultura visual na descrição de uma 

pesquisa, pelo fato de que se deve observar sempre ao se propor a 

investigar e refletir uma imagem, que essas imagens estão o tempo 

todo sendo construídas e reconstruídas por todos aqueles que 

participaram do processo de pesquisa. 

Muitas vezes quando se assiste a um filme na televisão é comum 

deixar passar alguns detalhes, mas à medida que se assiste de novo 

começa-se a ver novos detalhes antes não percebidos. E diferentes 

pessoas acabam por ver, cada uma, algo que a outra não conseguiu 

ver. Essa é outra façanha da imagem, por ela está ali e poder ser 

repetida à visão, permite que se faça uma análise bem mais acurada 

e precisa sobre o que se vê. Como diz Goethe:  

Olhar apenas para uma coisa não nos diz nada. Cada olhar leva a 
uma inspeção, cada inspeção a uma reflexão, cada reflexão a uma 
síntese, e então podemos dizer que, com cada olhar atento, 
estamos teorizando. (GOETHE apud LEITE, 1998, p.40) 
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E a medida que a imagem é destinada a uma futura análise, ou seja, 

a um objeto de pesquisa, ela acrescenta dados que em um primeiro 

momento não são percebidos pelo pesquisador. Quando se anota o que 

está vendo, essa anotação é uma descrição que permite uma futura 

interpretação e análise por parte de outras pessoas, mas só se pode 

trabalhar em cima do que está escrito e evidentemente algo pode ter 

escapado ao olho do pesquisador no momento de sua ação em campo.   

Se sua pesquisa foi feita por meio da fotografia, maior é a possibilidade 

de poucos dados escaparem, pois por mais que o próprio pesquisador 

não tenha visto ou não tenha dado relevância, outra pessoa ao ver a foto, 

dará importância e conseguirá ver o que ele não viu, pois a foto registrou. 

(BITTENCOURT, 1998) 

Por exemplo, na fotografia da figura 20: 

Figura 20 - Crianças e suas casas, na subida da Colina do Horto, onde se situa a 
estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte-CE. Fotografia de Jari Vieira. 2001 
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A descrição poderia ser feita textualmente da seguinte forma: do lado 

esquerdo e na metade da imagem, três crianças com idades entre seis e dois 

anos de idade, sentadas em chão de barro, em frente a uma casa de taipa, 

ao lado uma casa bem maior, com também uma criança, uma menina de uns 

10 anos de idade, em pé na calçada da casa, por volta das 16h30 da tarde.  

Ao que parece, a descrição está completa, relatou tudo. Mas, se no lugar do 

texto fosse utilizada há fotografia acima, haveria assim a possibilidade de se 

analisar mais precisa e detalhadamente, extraindo tudo que foi acima 

relatado.  

A mais detalhes a se acrescentar na imagem acima como, por exemplo, a 

escada formada no barro, que dá acesso a casa menor, o enorme alicerce da 

casa maior, chegando a ser mais alto que a casa de taipa, enfim, detalhes 

que dependendo da pesquisa, podem ser como podem não ser relevantes, 

mas de qualquer forma essa é uma decisão que cabe ao pesquisador.  

Espera-se de um estudante e pesquisador em arquitetura  que se tenha o 

cuidado de sempre buscar a fonte primária da fotografia, com a melhor 

resolução, tamanho, para poder ampliar e checar outros detalhes, não se 

deve simplesmente confiar na descrição textual feita por outro pesquisador. 

Deve também procurar por outras fotografias de outros fotógrafos, pois cada 

um tem o seu modo de ver, de acordo com John Berger (1999): 

Cada vez que olhamos uma fotografia estamos cientes, por mais 
superficialmente que seja, do fotógrafo selecionando aquela cena 
entre uma infinidade de outras possíveis. [...] Contudo, embora 
toda imagem incorpore uma maneira de ver, nossa percepção ou 
apreciação de uma imagem depende também de nosso próprio 
modo de ver. (BERGER, 1999, p. 12) 

E se um outro pesquisador fosse descrever a mesma foto, como seria, qual 

seria a interpretação, será que ele iria dar a atenção aos mesmos itens 

descritos, a mais ou a menos itens?  

Enfim, a fotografa dá ao pesquisador a fonte de informações primarias sobre 

o assunto, sendo tida na arquitetura como parte importante no 

desenvolvimento do inventário de um projeto. De forma que se um arquiteto 

ou estudante de arquitetura que está desenvolvendo seu Trabalho final de 

Graduação (TFG) , quer entender como melhor explorar a fotografia, deve-se 
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ir direto as fotos e não somente aos comentários e descrições das mesmas e 

fazer suas próprias deduções. “Por dedução e síntese, é possível obter 

informações que não se encontram diretamente visíveis na fotografia”. 

(BORDIEU apud LEITE, 1998, p.20) 

Em sala de aula, pode o professor passar pela situação de, ao mostrar 

algumas fotografias para seus alunos, um deles conseguir perceber e 

comentar sobre um detalhe da foto que antes não era percebido nem mesmo 

pelo próprio professor. Logo a imagem permite essa reavaliação constante, 

onde aquela fração de segundos capturada pelo fotógrafo pode ser analisada 

pelo tempo que for necessário, por pessoas diferentes, de áreas distintas, 

sozinho ou em grupo, o que permite a uma pesquisa científica uma maior 

extensão nos seus dados obtidos. 

Toda imagem é produzida com uma finalidade, o que a torna 
comprometida com uma intenção objetiva ou subjetiva. Essa 
intenção pode ser identificada  pela maneira com que o fotógrafo se 
serve dos elementos constituintes da linguagem fotográfica. 
(RIBEIRO, 1996, p.13) 

 
Atualmente, com o rápido e fácil acesso a imagens através da internet, deve-

se tomar um certo cuidado com o tipo de fotografia que se busca e o que se 

consegue para o seu trabalho de pesquisa. Fator fundamental na coleta de 

dados visuais é a fonte de sua imagem, por mais que esteja disponível 

virtualmente, alguém fotografou, que pode ser fotógrafo ou não, pesquisador, 

arquiteto, ou não. 

O TFG (trabalho final de graduação), começa com a coleta de dados, seja de 

fotografias, seja de textos e  são essas imagens e textos que vão dar o passo 

inicial para que seja desenvolvido um bom trabalho, logo deve-se ter um 

certo cuidado em como e de onde se esta retirando esse material.  

Nas ciências sociais, boa parte das imagens utilizadas para pesquisa são 

advindas de um tipo específico da fotografia que é a Fotografia Etnográfica, 

ou seja, existe um ramo que se dedica especificamente a produzir fotografias 

voltadas para a pesquisa. 
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2.3. Metodologia antropológica 

A antropologia, através da etnografia se constitui da análise, mas antes de 

qualquer coisa, da descrição, de tudo que estiver relacionado ao etno (do 

grego ethnos), ou seja, povo, gente, nação. Dessa forma, ao associar à 

fotografia, tem-se uma forma não textual para a realização de tal descrição. 

Descrever por meio do recurso imagético, registrando rituais, culturas e 

festas, é exatamente isso que faz a fotografia etnográfica. (ANDRADE, 2005) 

Dentre os primeiros registros visuais, os pioneiros da antropologia visual, os 

que se destacam perante os demais, temos o  trabalho de pesquisa realizado 

por Margareth Mead e Gregory Bateson, em 1942 e, posteriormente, um 

outro realizado por John Collier Jr., em ambos a imagem foi utilizada como 

um instrumento, um recurso que possibilita o desdobramento do 

conhecimento, seguindo o rigor de pesquisa necessário. 

Mead e Bateson tinham a preocupação de captar o ethos (aspectos afetivos 

normatizadores) e o eidos (aspectos cognitivos padronizados) da sociedade 

balinesa, baseados nessa finalidade eles desenvolveram  metodologias que 

atendessem  ao uso da imagem na pesquisa antropológica e que 

contribuíram para a descrição da sociedade balinesa.(COLLIER, 1973)  

Foram seis anos de pesquisa, e nesse período foram obtidos 25 mil 

negativos, e após uma triagem, 759 imagens foram reproduzidas no livro  

Balinese character: A photografic analysis (1942). A diagramação do livro foi 

feita dividindo as imagens por séries, onde cada série continha de seis a 

nove imagens, permitindo  o reconhecimento de determinados aspectos do 

comportamento do grupo. 

A maior contribuição deles foi que “nos deixaram a idéia de que os materiais 

visuais, fotografias, por exemplo, antes de serem cópias da realidade, são 

“textos”, afirmações e interpretações sobre o real.” (ACHUTTI, 1997, p. 25)  

A fotografia permitiu que fossem revelados certos aspectos intangíveis da 

cultura em estudo, como no caso, a transmissão do conhecimento através da 

gestualidade, características relacionadas ao temperamento e as emoções, 

sendo assim difíceis de ser captadas mediante um caderno de notas. Nessa 
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pesquisa os autores buscavam métodos que superassem o textual, 

ultrapassando o limite entre a imagem fotográfica e a narrativa verbal.  

Em diversos casos, o texto escrito e o visual aparecem juntos, e se 
complementam. Mas existem aqueles em que o divórcio entre os 
dois é completo. A leitura atenta pode isolá-los, ignorando um e 
levando em conta apenas o outro.  (LEITE,1998, p.38) 

De acordo com Mead e Bateson, a maneira mais acessível para se estudar 

uma sociedade, utilizando-se da fotografia, é fazer o registro da materialidade 

das relações humanas. E no estudo feito por eles foi percebido como a forma 

de aprendizagem da sociedade balinesa é extremamente gestual.  

John Collier (1973), outro pioneiro na antropologia visual, realiza um trabalho 

de pesquisa junto às culturas andinas e as comunidades no Novo México e 

Canadá, ele além de utilizar a fotografia como fonte de pesquisa, também 

propõe novas perspectivas de seu uso. 

Em seu livro Antropologia Visual – a fotografia como método de pesquisa 

(1973), Collier, relata uma metodologia a ser usada para se fazer um trabalho 

de fotografia etnográfica. Metodologia esta que chega a ser considerada 

básica por Achutti (1997), na medida em que se tem muito mais recursos 

técnicos para se utilizar a fotografia nos tempos atuais.  

Para começar a fazer o trabalho Collier (1997) cita três casos,  onde o 

pesquisador tem que fazer fotos sobre a pescaria, no primeiro o pesquisador 

não conhece nada sobre pescaria e sendo assim fica difícil saber o que se 

deve fotografar, no segundo o pesquisador conhece tudo sobre pescaria e 

por conseguinte vai saber o que fotografar, mas já irá muito direcionado e o 

terceiro caso, onde o fotógrafo que é um pesquisador novato, não sabe nada 

sobre pescaria, mas se apresenta ao comandante da embarcação e diz qual 

a sua intenção, pra que vão servir as fotos, e o comandante por sua vez 

apresenta-o aos tripulantes, e assim ele já fica numa situação confortável 

para realizar seu trabalho. 

Ele relata que para cada pesquisa deverá haver uma abordagem diferente, e 

quem vai escolher o método adequado é o fotografo, mas já sabendo que 

cada uma delas resultará numa finalidade distinta. Etenne Samain(1993) 

afirma que as fotografias na sua essência são antropológicas, cada uma a 



 67 

sua maneira, pois elas depositam um olhar sobre o mundo, que foi feito 

baseado na intenção de uma determinada pessoa em passar a sua 

mensagem. 

Ao se fazer fotografias para a pesquisa em arquitetura, a postura pode ser a 

mesma proposta por Achutti (1997), Andrade (2005) e Collier (1973) na 

realização de fotografias etnográficas na Antropologia Visual. Os autores são 

unânimes em ressaltar a importância de se traçar metodologias de pesquisa 

para a utilização de imagens na pesquisa acadêmica, de forma que a cada 

novo projeto “o pesquisador se vê obrigado a atualizar o método de análise e 

adequá-lo à sua matéria significante, guardando os imperativos 

metodológicos.(MAUAD, 2004, p. 35) 

Um método na arquitetura por exemplo, pode ser de tentar perceber um 

edifício que se vai fotografar não somente de fora, mas também de dentro, ter 

uma visão desprovida de vícios, nem achando que já se sabe qual o melhor 

ângulo para fotografar a fachada, mas também pesquisando antes para se ter 

um certo conhecimento sobre a edificação. O pesquisador deve e pode usar 

a fotografia para, através dela conhecer melhor o que se está estudando. 

Pedro Vasquez (2012), ressalta que há uma diferença entre o olhar 

antropológico e o olhar técnico, da mesma forma que há também uma 

discrepância entre o olhar fotográfico e o olhar arquitetônico. Mas ao mesmo 

tempo ressalta a importância de humanizar as fotografias de arquitetura, e 

lembra que Marcel Gautherot, um dos grandes fotógrafos de arquitetura do 

Brasil, tinha essa característica em suas fotos, a característica antropológica. 

 
É interessante lembrar que Gautherot, a exemplo de seu 
compatriota Pierre Verger, era um fotógrafo de visão 
instintivamente antropológica, característica que o levava a 
valorizar o humano acima de tudo, como fica patente em seus 
múltiplos registros[...] (VASQUEZ, 2012, p.98) 

 
A exemplo disto, o autor afirma que justamente por esse fato, o fotógrafo era 

tão valorizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, pelo fato de o mesmo com 

essa sua visão humanística conseguir dar mais vida as suas obras 

arquitetônicas de Brasília. E que Gautherot tinha sim um conhecimento prévio 
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sobre o que ia fotografar, mas muitas vezes quando viajava pelo país, se 

deixava levar pelas fotografias e conhecer o ambiente através delas. 

De acordo com Achutti (1997), é fundamental que se conheça o que se vai 

estudar ou pesquisar, antes de fotografar, mas um conhecimento 

aprofundado deve ser feio no local quando do início da documentação 

fotográfica.  

Collier(1973) propõe que seja feita amizade com alguém da comunidade que 

possa levar o pesquisador aos lugares certos e até mesmo apresentá-lo às 

demais pessoas que possam também contribuir. E dessa forma o etnógrafo 

estará sendo guiado por alguém que conhece a cultura local e, por 

conseguinte, mostrará lugares de relevância na região, considerando os 

aspectos: culturais, sociais e religiosos. Enfim, essa pessoa deve ser um 

nativo, que não vá evidentemente omitir aspectos da comunidade que 

venham a denegrir a imagem da mesma. 

Como começar? Onde começar? “De manhã, de tarde, de noite? Com gente 

ou sem gente? [...] As respostas não chegarão se não começar a fotografar”. 

(MASCARO, 1994, p.82). Depois de um contato inicial, essas perguntas que 

naturalmente surgem diante do fotógrafo, começam  a ser respondidas, 

através das imagens que aos poucos vão surgir, fazendo com que se 

perceba o que realmente importa e é interessante para o trabalho de 

pesquisa a ser realizado.  

John Collier segue o conselho de Robert Redfield (1955, p.19): “começar em 

qualquer lugar, e depois passar metodicamente de um relacionamento a 

outro.” 

Buscando compreender o caráter sistemático da vida em 
comunidade, o estudante não pode começar em todas as partes; 
deve iniciar em algum ponto. Usualmente o início é dado com 
elementos imediatamente visíveis... (Falando de seus estudos 
sobre a cidade de Cham Com) comecei onde parece ser 
conveniente começar. Acompanhei um homem ao campo que ele 
tinha preparado na floresta para plantar milho. Observei como ele 
cortava a madeira e com ela construía um pequeno altar no campo. 
Vi-o misturar milho moído com água e aspergi-lo nas quatro 
direções e então ajoelhar-se em prece. Observei-o percorrendo o 
campo e fazendo buracos nos lugares baixos com uma vara 
pontiaguda e deixando cair alguns grãos de milho em cada buraco. 
(REDFIELD apud COLLIER, 1973, p.23-24) 
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Dessa forma Redfield seguiu caminhos que convergiam para à cidade, logo 

depois as ruas da cidade e assim sucessivamente, as ruas foram dar em uma 

fazenda e na fazenda moravam a mulher e os filhos do homem  do campo, 

ou seja, ele partiu de um ponto que foi levando a outro. E ainda conseguiu 

uma aproximação, que foi partir de um todo para algo particular, passando 

durante todo esse percurso por unidades importantes para se entender a 

cultura estudada. 

Na arquitetura, seria como começar fotografando da rua em frente ao prédio, 

depois ao seguir a rua se levaria ao edifício, no edifício se fotografaria a 

fachada, da fachada ao corredor, do corredor a porta e da porta a parte 

interna, de uma maneira que uma estrutura levaria ao conhecimento da outra, 

de forma que a estrutura arquitetônica seria percebida de todas as formas e 

ângulos possíveis. O que em uma pesquisa através dessas fotografias seria 

de importante valor, para não se deixar passar nenhum detalhe da mesma.  

O autor diz ainda que quando o etnógrafo estando em campo, em ação,  

durante todo esse processo, tem que ter plena consciência de que não está 

ali simplesmente de férias, como um turista que tira fotos e vai embora, e 

também não é um repórter-fotográfico que também sai logo ao fazer a foto. 

Enfim, ele tem que estar sempre atento para duas coisas muito importantes: 

tem que se fazer perceber, com diplomacia, e segundo, sua fotos tem uma 

finalidade de pesquisa. 

O fotógrafo e arquiteto Cristiano Marcaro (1994) afirma que quando foi 

realizar as fotografias para a sua tese de doutorado, cujo objetivo maior era 

mostrar a relação estreita entre fotografia e arquitetura, traçou um roteiro com 

cerca de 100 imagens que deveria capturar e por diversas vezes saia em 

busca de algo pra fotografar, mas nem sempre sabia o que ia capturar e se 

deixava levar pelas ruas, pelas sombras, até que se encontrava. Mas que 

estava sempre se lembrando da finalidade acadêmica, de pesquisa que suas 

fotos iriam ilustrar. 

Ele ressalta a importância de ter um objetivo, mas de também esta aberto 

para as novas percepções que surgirão ao longo do processo.  
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A cada incursão que fazia aos locais previamente demarcados, 
novas e inesperadas imagens iam surgindo, fazendo com que me 
desgarrasse da rota prevista[...] sem que no entanto eu perca o fio 
da meada. E só não o perco porque me mantenho atento a estes 
“desvios” usufruindo do que posso colher, mas sempre voltando ao 
caminho principal. (MASCARO, 1994, p. 4, anexo 01) 

O fotógrafo mais atuante no mercado de fotografia de arquitetura de 

São Paulo Nelson Kon (2014), relata que segue a sua metodologia na 

hora de fazer as suas fotografias, a primeira delas é tentar fazer com 

que as imagens não sejam redundantes, cada uma fale algo específico 

e diferente da outra. 

Ainda de acordo com o fotógrafo o segundo passo é  mostrar vários 

aspectos da obra, noções espaciais e também temporais, ver como a 

obra se comporta em diferentes horários do dia, mostrar um detalhe da 

estrutura e depois o prédio inteiro, e por fim mostrar o seu entorno. 

Para o autor John Collier(1973), ao começar a fazer as fotos o 

fotógrafo deve estar o mais atento possível não só antes de fazer a 

foto, mas durante e depois dela ser feita, pois a última coisa que um 

pesquisador pode querer causar é uma má impressão no local que ele 

estuda, por isso ele deve se apresentar e dizer a que veio, porque está 

ali e o que está fazendo.  

Certa vez, na disciplina de Comunicação Visual, no curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Unifor, algumas alunas tiveram que 

realizar um trabalho de pesquisa utilizando a fotografia como 

instrumento de pesquisa, onde as mesmas tinham que fotografar a 

tipografia nas fachadas de prédios antigos no centro da cidade de 

Fortaleza-CE. 

As alunas escolheram uma determinada metodologia para fazer uso 

das fotografias, elas fotografaram a fachada de um Banco do Brasil, só 

que de dentro de um carro, enquanto uma dirigia, a outra fotografava, 

logo achavam que bastava capturar a imagem, de qualquer maneira e 

continuar com o trabalho de pesquisa. 

Algum tempo depois uma delas, recebeu na sua casa uma notificação 

da justiça para comparecimento a delegacia para explicar que atitude 
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tinham sido aquela, de baixar o vidro de um carro apontar a câmera 

para a fachada do Banco do Brasil e sair em rápido movimento. Tudo 

se resolveu quando o professor da disciplina foi também a delegacia 

para explicar que se tratava de um trabalho de pesquisa da 

Universidade de Fortaleza, do curso de Arquitetura. 

O fotógrafo, para Achutti (1997), é um observador participante, ele tem 

que se inserir no ambiente, participar, ir tomar um cafezinho na casa 

da dona Maria, jogar sinuca na bodega da esquina, porque são nesses 

encontros casuais e não programados, onde se pode obter 

informações extremamente preciosas para a pesquisa, pois ele está 

sendo convidado a entrar na sociedade e na vida das pessoas, e 

exatamente por isso essas mesmas pessoas vão se abrir pra ele, 

contar histórias que são intrínsecas da região e por que não do 

edifício, da casa, da rua, da cidade. 

Nelson Kon (2014), relata a importância no fato do aluno ter contato 

com a arquitetura e fazer suas próprias fotos, visto que quando se faz 

um trabalho de pesquisa em arquitetura pelas fotografias dos outros se 

deve ter em mente que  se está estudando a visão de um determinado 

fotógrafo sobre a arquitetura que necessariamente não é arquitetura, 

quando se fotografa, antes se visita a arquitetura e se mantém um 

contato direto com ela.  

O fotógrafo explica que nem sempre isso será possível, pois as vezes 

não se pode ter acesso a obra ou por que não existe mais ou porque 

não se obteve como chegar até ela, logo é comum ele próprio 

emprestar as fotografias dele para outras pesquisas. 

O que a antropologia relata é o mesmo cuidado que o fotógrafo 

evidencia, o de saber que ali se encontra a percepção do outro que 

anteriormente fez a fotografia, logo quando não se visita o local de 

estudo a pesquisa é feita com base na visão anterior do outro, o que 

não inviabiliza a mesma. 

Luciana Bittencourt(1998) relata um caso de estudo sobre a cultura da 

região de Roça Grande, em Minas Gerais, onde em vez do fotógrafo 
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fazer as fotos, a câmera foi entregue nas mãos dos próprios nativos. 

De acordo com ela, essa é uma outra possibilidade de se lidar com a 

pesquisa, pois os nativos foram tirar fotos de coisas que eram 

importantes para eles e que de certa forma tinham relevância para a 

pesquisa, fotos estas que talvez os olhos do etnógrafo não 

enxergassem se não fosse feita pelo habitante da própria região. 

Sabe-se que o fotógrafo procura ser neutro, ao realizar fotografias 

etnográficas. Como o material fotográfico produzido tem uma 

finalidade de pesquisa faz-se necessário que o etnólogo não se deixe 

influenciar muito por suas ideologias. Mas também se sabe que essa 

neutralidade é quase impossível. 

 

Em etnografia , como em todas as relações humanas, ver o 
estranho como ele “realmente” é torna-se, frequentemente , um 
acidente dos nossos valores pessoais. Os sociólogos avaliam que 
é muito pouco o que podemos ver que seja verdadeiramente livre 
de preconceitos e projeção pessoal. O realismo dessa inquietação 
se estende à visão fotográfica, bem como à visão dos olhos. Mas 
os etnógrafos aceitaram, com grande entusiasmo, a fotografia 
como a ilustração mais clara de uma cultura. (COLLIER, 1973, 
p.07) 

Para Fischman (2004) não se pode esquecer que, essa 

neutralidade absoluta, não existe, pois a fotografia não é apenas 

um documento visual captado por uma lente que capta a luz, e 

posteriormente guarda a imagem em um fi lme ou disposit ivo 

eletrônico, por trás dela há um fotógrafo com seus conceitos e 

pensamentos. 

De acordo com Popkewitz, é preciso “entender que o olho não 

apenas vê, mas é socialmente disciplinado pela ordem, divisão e 

criação das possibil idades da organização do mundo e do sentido 

da identidade individual”. (POPKEWITZ, 1999, p.22) 

Percebe-se que independente de sua pesquisa cabe a cada um 

traçar a sua metodologia de pesquisa que inclui como l idar com a 

informação e documentação através da fotografia.  



 73 

2.4. Informação e Documentação  

Para Kossoy (2012, p.30) é inegável que “é a fotografia um 

intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só tempo 

revelador de informações e detonador de emoções”, mas que 

mesmo assim,  como documento, ainda não conseguiu o mesmo 

nível de relevância que o texto manuscrito ou impresso possui.  

É totalmente aceitável em qualquer Trabalho final de graduação 

que o aluno pouco se uti l ize de imagens e em contrapartida, se 

uti l ize de muitos textos e palavras escritas, já o contrário, talvez 

não seja aceito pela academia. Realizar um trabalho de pesquisa 

e apresentar o resultado final através de fotografias, com pouco 

texto, apenas legendas. 

Em sua Tese de Doutorado, A fotografia e a arquitetura, Cristiano 

Mascaro (1994) realiza dois ensaios de documentação: A Cidade  

e As Casas, estes ensaios procuram falar através das l inhas, das 

sombras, das formas para que o leitor do seu trabalho entenda 

como o autor vê e percebe essa relação da fotografia com a 

arquitetura, porém todo esse material faz parte dos anexos do 

trabalho escrito. 

Ao todo Mascaro escreve por 96 páginas sobre o seu tema, sua 

relação com a arquitetura, a fotografia e a cidade, ao final de 

tudo, surgem suas fotografias autorais sobre a sua visão da 

cidade de São Paulo.  

Esse trabalho, por ser tratar de uma tese de Doutorado, permite 

uma maior contribuição autoral por parte do pesquisador, dessa 

forma o autor  faz um equilíbrio entre texto e imagens, tendo a 

l iberdade de escrever e fotografar quase que na mesma 

intensidade. 

Na figura 14, pode-se ver uma das fotografias feitas em preto e 

branco, e que representam a percepção de Mascaro, das 

sombras projetadas pelas grades, do contraluz que evidencia os 

contornos da pessoa e das formas. 



 74 

Figura 21 – Segunda fotografia do ensaio A Cidade, anexo a tese de doutorado de 
Cristiano Mascaro. 

 
Fonte: MASCARO (1994, v 02, p.4) 

 

Para Pierre Francastel (1982)  um dos maiores problemas que se enfrenta 

em se utilizar a fotografia para fins científicos de pesquisa é um problema 

cultural, de que sempre se foi acostumado a acreditar que a transmissão da 

informação e do saber, se dá através dos textos, por mais que se esteja 

vivendo em um mundo cada vez mais carregado de imagens e informações 

visuais feitas pelos meios de comunicação. 

Uma outra questão colocada por Boris Kossoy (2012),  é o fato de que para 

um pesquisador ter como instrumento de informação para sua pesquisa 

apenas a fotografia, se torna um tanto quanto complexo, pois a mesma leva a  

várias e possíveis interpretações, na medida em que pode se chegar a 

conclusões equivocadas. 
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Mas ao mesmo tempo pode-se também, ao se fazer uma segunda análise, 

chegar a conclusões corretas através da fotografia que antes havia-se 

deixado escapar algum detalhe, através da releitura uma nova descoberta. 

De acordo com Roland Barthes em seu livro o Obvio e  o Obtuso (1990), a 

fotografia possui uma caráter repleto de significados distintos, onde o leitor 

pesquisador pode  em sua observação escolher por qual caminho de 

interpretações quer seguir, e dessa forma extrair as informações que achar 

pertinentes e na análise da mesma fotografia, as vezes chegar  a conclusões 

diferentes. 

Já o texto escrito, por mais que seja aberto a interpretações e que também 

permita ao leitor tirar suas próprias conclusões, ele vem mais codificado para 

o entendimento do pesquisador, para as suas análises e posterior extração 

de informações, em comparação com a imagem fotográfica. Para Miriam 

Leite (1998, p.43) “o texto verbal e o visual são polissêmicos e 

complementares, sendo cada um mais adequado a determinadas 

utilizações.”  

De acordo com Kossoy (2012,p.33) acontece uma “revolução documental” na 

fotografia, a partir da ampliação do próprio conceito de documento, como 

documento escrito, falado, ilustrado e fotografado. E a partir de 1990 no meio 

acadêmico se começa a pesquisar e se utilizar cada vez mais esse tipo de 

documentação, a visual, levando a pesquisas e debates sobre essa 

aplicação. 

Ainda para o autor, as imagens possuem um caráter insubstituível não só na 

história, mas nos mais diversos ramos de pesquisa e conhecimento, sendo 

inaceitável que o seu conteúdo possa ser considerado com um complemento 

ou ilustração ao texto. A informação contida na imagem merece ser 

explorada de forma adequada para que nada escape ao pesquisador. 

Logo diante desses autores e de suas concepções o que se propõe nessa 

pesquisa é um melhor entendimento entre o texto e a fotografia, o uso 

adequado entre eles. 
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2.5. Narrativa: Texto e Imagem 

O pesquisador e filósofo Vilém Flusser (2002) relata que para o entendimento 

do mundo e da história, se faz necessário um dialogo entre texto e imagem, 

onde em determinado momento, um se torna  fundamental para decodificar o 

outro. 

John Collier(1973) relata em seu livro que certa vez quando foi fazer seu 

primeiro trabalho de pesquisa antropológica, teve um choque quando o 

diretor do projeto chegou pra ele e disse: “Você sabe John, quando você no 

fim apresentar os resultados de sua investigação, provavelmente a 

publicação não terá fotografias.”(COLLIER, 1973, p.99)  

Por isso o autor ressalta a importância do fotógrafo saber transformar suas 

fotografias em dados estatísticos e verbais, que podem se tornar parte de um 

conjunto verbal dos dados e da conclusão. Ou seja, não será possível 

concluir a pesquisa somente com a câmara fotográfica, nem com as 

fotografias no relatório final. 

De acordo com a professora Ana Maria Mauad, professora e pesquisadora da 

Universidade Federal Fluminense, 

...na qualidade de texto, que se pressupõe competências para sua 
produção e leitura, a fotografia deve ser concebida como uma 
mensagem que se organiza a partir de dois segmentos: expressão 
e conteúdo.(2004, p. 25) 

 

A expressão seria mais responsável pelas questões estéticas e técnicas, 

como composição, enquadramento,  e o conteúdo seriam as pessoas, os 

objetos, lugares que estão representados na imagem, a autora propõe que 

por mais que se separem esses elementos para análise, deve-se tentar 

endendê-los como um todo, para uma melhor contribuição a pesquisa. 

(MAUAD, 2004) 

Luiz Eduardo Achutti (1997, p.65) relata que a questão não é “de propor um 

duelo imagem versus texto”, mas tentar estabelecer um convívio entre os 

mesmos de forma que se possa enriquecer a pesquisa, aproveitando o que 

cada um tem em particular e estabelecendo uma relação correta entre eles. 
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Sébastien Darbon (1998) faz três considerações sobre o texto e a imagem, 

que merecem ser citadas. A primeira é que não se pode considerar o texto e 

a imagem como pertencentes a uma mesma classe hierárquica, para o autor, 

quando se tenta dar sentido a uma imagem logo se faz necessário o discurso 

sobre ela, sendo que dessa forma a imagem  se encontra 

subordinada ao texto, escrito ou falado.  

Ele cita como exemplo o trabalho antropológico que Gregory 

Bateson e Margaret Mead realizaram em Bali, onde depois de 

fotografar, catalogar e editar 25.000 negativos, lançou-se um livro, 

em cada foto havia uma legenda, algo que explicava a foto. Fato 

este, graças a que, enquanto Bateson produzia a foto, Mead 

anotava todos os detalhes do contexto. 

O autor afirma que de um simples ponto de vista descritivo a 

fotografia não basta, mas também não retira seu valor.  

Para se convencer disso, basta tentar reconstituir a legenda a partir 
da foto (e constatar, assim, as diferenças com a legenda de 
Bateson, os contra-sensos mesmos que introduzimos nela). Pode-
se fazer, também, o teste que consiste em olhar primeiro o texto 
mascarando as fotos, esse texto é preciso, mas abstrato, seco, 
muito pouco evocador, depois, fazer o contrário e olhar as 
fotografias mascarando o texto, as fotos são evocadoras, mas 
abrem a uma multiplicidade de sentidos, tornam possíveis 
numerosas interpretações. (DARBON,1998, p.109) 

A segunda consideração é que não existe uma descrição pura. 

Qualquer descrição, seja de uma imagem ou de uma realidade, é 

uma interpretação. O que poderá garantir que essa interpretação 

será a mais conveniente para a pesquisa? O etnólogo com toda a 

sua seriedade no trabalho que desenvolve, é a pessoa mais 

indicada a fazer e analisar as fotos.  

Os pesquisadores Mead e Bateson  estavam presentes tanto no 

momento da realização das fotografias quanto na análise das 

mesmas, o que torna uma situação mais favorável para se 

interpretar os dados de uma pesquisa, diferente de um historiador 

que trabalha com fotos antigas, de arquivos e, nos temos atuais, 

retiradas da internet. 
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E a terceira observação feita por Sebastien Darbon (1998) é que 

quando se descreve uma imagem, as palavras utilizadas 

representam sempre bem menos do que se via quando se estava 

diante dessa imagem. (DARBON,1998, p.110)  

Michael Baxandall, ao falar de como se observa e posteriormente 

descreve-se uma pintura: “Numa descrição, trata-se mais de uma 

representação daquilo que se pensa a propósito de um quadro, do 

que uma representação desse quadro.”(BAXANDALL, 1991, p.27)  

Há uma distinção entre como se vê e como se descreve, e por 

conseguinte uma influência externa e interna em como tudo isso irá 

afetar as palavras, o texto que irá representar, estudar, pesquisar 

essas imagens, de forma que “a maneira como vemos as coisas é 

afetada pelo que sabemos ou pelo que acreditamos.” (BERGER, 

1999, p.65) 

Logo se faz necessário traçar critérios de análise de como se lê e 

se representa a fotografia, tendo como representação maior a sua 

forma, a sua composição, que é o que primeiro transmite a 

informação da imagem, o primeiro conteúdo advém de sua forma, o 

primeiro contato visual se dá através dela, tema este que será 

melhor desenvolvido no próximo capítulo. 

 



3. ELEMENTOS FORMAIS DA FOTOGRAFIA EM 
ARQUITETURA 

 
Nesse capítulo será abordado a forma e a composição como um dos critérios 

de análise e entendimento da fotografia de arquitetura, bem como a sua 

contribuição para a percepção das estruturas. Será evidenciado quais os 

elementos mais presentes na fotografias dos fotógrafos estudados no 

trabalho e como esses elementos se apresentam em suas fotografias. Para 

destacar os elementos nas fotografias analisadas foram realizadas 

intervenções sobre algumas fotografias, utilizando-se da cor amarela para 

designar as linhas, o verde para o ponto e o azul para os planos. 

 

3.1.  A Forma 

A imagem fotográfica se situa em um meio termo entre o que representa e as 

aspirações do fotógrafo, para tanto precisa da forma, da composição, porque 

é assim que  consegue fazer o registro e guardar as imagens do mundo. 

Como também é através da forma que se expressam as percepções do 

fotógrafo. 

A imagem se ancora nas coisas (das quais conserva um traço) e na 
vivência do fotógrafo (seus sentimentos, percepções)... Assim, 
sendo a referência inseparável de uma composição, a fotografia 
situa-se na interseção entre um plano de referência, o da ciência, e 
um plano de composição, o da arte. Por serem ao mesmo tempo 
fotografia e imagem, as imagens fotográficas oscilam 
perpetuamente entre ciência e arte, entre a referência e a 
composição. (ROUILLÉ, 2009, p. 204) 

 

De acordo com Cristiano Mascaro (2014) em entrevista concedida ao autor, a 

composição, a forma, é o mínimo que um estudante ou pesquisador deve 

saber ao ingressar no estudo ou prática da fotografia de arquitetura, de 

maneira que ao mesmo tempo que é básico ter esses conhecimentos, eles 

contribuem na percepção do espaço arquitetônico. Tanto para o fotógrafo de 

arquitetura como para o próprio arquiteto em sua formação. 

Um “bom arquiteto é um fotógrafo em espírito, mesmo quando não o é de 

fato”(VASQUEZ, 2012, p. 101). De acordo com o autor, antes de qualquer 

intervenção, bem antes mesmo de pensar e elaborar o projeto o arquiteto se 
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utiliza de formas e elementos visuais, através dos quais irá realizar uma 

junção dos mesmos e elaborar o seu projeto final.  

Mesmo que não fotografe fisicamente, com uma câmera, no processo de 

elaboração de um projeto, mentalmente ele já percorreu toda a estrutura que 

pensou, os corredores, as salas, as janelas, já imaginou como será cada 

espaço, cada ponto de vista foi avaliado, é como se fotografasse o que ainda 

não existe, justamente para saber como será quando ele projetar e passar a 

existir. 

Nesse exercício se faz uso de pontos, linhas, planos, enfim de elementos 

formais que posteriormente darão forma a ideia. A fotografia aparece como 

um instrumento que representa a união desses elementos, seja de forma 

imaginaria, nas ideias, pensamentos, seja de forma material, física, através 

de outras fotografias de referência, onde se utiliza das mesmas para 

identificar determinadas formas.  

John Berger (2003), relata que nesse processo de construção, a fotografia já 

existe mesmo antes da existência da câmera fotográfica, antes mesmo de a 

fotografia ser feita, produzida, na memória ela já é representada na forma de 

reflexão, sobre as formas do mundo exterior.  

De maneira que para Susan Sontag (2004) a fotografia não é a substituição 

da memória, mas um instrumento da mesma. E o que cada pessoa vê em 

uma fotografia depende antes de mais nada do que se conhece, de sua 

vivência, e das recordações que se tem como memória visual, do que 

propriamente da fotografia em si. Onde não é somente na foto, mas também 

na pessoa que vê a foto que ela se encontrará. 

Sendo que um pesquisador, pode usufruir ou não de uma fotografia na 

medida em que este já possui uma certa bagagem cultural, visual, onde o 

mesmo já viu muitas imagens, já observou muitas formas, estruturas, planos, 

linhas ou não.  

No momento em que se desconhece o básico fica difícil estabelecer uma 

avanço, sem conhecer formas, sem conhecimento de composição, as vezes 

pouco se pode usufruir de uma imagem, por mais que ela tenha muito a 

contribuir, a oferecer, vai depender do que se sabe, para poder dela extrair. 
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E na ausência de imagens desse mundo exterior, se reflete sobre esse 

mundo no seu interior, num processo que cria imagens, através de elementos 

formais que posteriormente se materializarão seja no projeto de um arquiteto, 

seja em uma representação através do desenho ou da pintura,  seja em uma 

fotografia. 

Para John Berger (2003), do ponto de vista da forma, de sua estruturação, a 

fotografia possui uma distinção em relação as demais imagens visuais, onde 

ela não é uma imitação ou versão  do que esta representando, ela é um traço 

dessa representação, de uma maneira que nem o desenho nem a pintura o 

fazem. 

Como também confirma Susan Sontag: 

 

Uma fotografia não é apenas uma imagem (como uma pintura é 
uma imagem), uma interpretação do real; é também um vestígio 
(traço), algo diretamente decalcado do real, como uma pegada ou 
uma mascara mortuária.  (2004, p.170) 

 

Esse traço que representa o real através da imagem fotográfica, se 

materializa através da forma, dos elementos de composição, que se constrói 

a partir da luz refletida pelos objetos, pelas estruturas, se tornando assim um 

registro material do tema fotografado. 

Um registro capaz de retirar do mundo um fragmento, uma aparência do 

mesmo, de maneira a isolar essa aparência no tempo e no espaço e poder 

comparar com outras e relacioná-las. Fato este que só é possível graças a 

câmera fotográfica, que captura esse momento, assim como o olho humano o 

faz, através da luz, mas com limitações inerentes do filme, sensor digital que 

for utilizado. (BERGER, 2003) 

Vale ressaltar que essas aparências registradas pela câmera, sejam 

aparências de estruturas arquitetônicas, sejam de ruas, cidades, permitem e 

possuem um valor primeiramente de preservação. Levando um pesquisador 

a posteriormente estabelecer novas  descobertas. 

Um detalhe de uma construção antiga, do século XIX, por exemplo, esta 

preservado na fotografia, sob a ótica de sua forma, de sua estética, que 

poderá ser utilizada em um projeto de arquitetura anos depois, em outro 
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século, por um arquiteto, por um pesquisador, no seu processo de criação, 

elaboração de um novo projeto. 

A forma foi preservada, mesmo que como uma representação do real, mas 

uma representação que contem acima de tudo, linhas, traços, planos, que de 

acordo com a visão do fotógrafo no momento da captura, se assemelham o 

mais próximo possível do que o olho humano poderia ver tempos depois 

acerca daquela estrutura. 

O prédio pode já não existir mais fisicamente, mas se em algum momento um 

fotógrafo apontou sua câmera para ele, disparando-a, enquanto o mesmo 

existia, ele passa a existir enquanto uma representação, uma aparência do 

que ele era. 

É o que fazem os fotógrafos de arquitetura, lançam a sua subjetividade no 

olhar para a objetividade da estrutura que foi erguida, construída. Se 

preocupando com a captura e o registro das colunas, pilares, vigas, janelas, 

fachadas, e até mesmo das sombras projetadas pela estrutura, ou seja, eles 

se preocupam em capturar acima de tudo a forma, antes pensada e projetada 

por um arquiteto. 

E é através das diferentes formas que a construção dos espaços 

arquitetônicos se manifestam, e cabe ao pesquisador não resumir a forma a 

simplesmente um traço do real, mas percebê-la em toda a sua magnitude, a 

forma como equilíbrio das massas, como uma variação entre o claro e o 

escuro, percebendo assim todos os seus aspectos de variações em que a 

mesma se manifesta. (FOCILLON, 1983) 

Da mesma maneira que o mundo se revela visualmente através de formas, 

até mesmo a natureza possui as suas formas as vezes simétricas e as vezes 

assimétricas, construídas naturalmente sem a ação humana, assim a 

fotografia guarda através da imagem capturada essas formas, o que resulta 

na representação do mundo. 

A forma está presente na própria vida, na natureza, que cria suas formas, 

estabelece suas relações entre elas. E quando se quer estudar a natureza é 

pela forma que se inicia esse estudo, pelos seus desenhos, espirais, 

simetrias. 
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Não se pode nesse estudo esquecer em nenhum momento em se procurar 

algum sentido nessa forma, mas também perceber que as vezes ele não 

existe. E que não se deve confundir forma com imagem, onde uma depende 

da outra mas não a substitui, apenas representa um objeto, seja ele da 

arquitetura, da pintura, do desenho ou da fotografia.  

É nessa representação que a forma estabelece uma medida de proporção e 

qualifica o espaço, e se propaga pela imaginação de quem a vê levando a 

elaboração de outras formas. Um exemplo claro seria a caligrafia, onde ao 

ver o desenho de uma tipografia, imediatamente pode-se pensar em outra 

forma de representar a escrita. 

Na arquitetura ao ver uma fotografia de uma determinada estrutura, pode-se 

remeter a imaginar e idealizar, outras formas antes não pensadas, mas que 

precisaram ter como ponto de partida,  dentro do processo de criação e 

elaboração de um projeto, as imagens e as formas anteriores a ela. 

Em seu livro Das coisas nascem as coisas (2008), Bruno Munari relata que 

para se saber projetar é preciso, antes de mais nada conhecer as coisas 

anteriores ao que se deseja projetar. 

O autor afirma ainda que um bom caminho para se começar um projeto é 

conhecer os seus problemas menores para depois partir para os maiores, o 

que se deseja resolver, e só assim se poderá checar a resolução.  

Sendo tudo uma questão de método, onde estabelecido esse método, pode-

se traçar uma maneira de resolver as principais questões abordadas no 

projeto. 

Sendo a fotografia um instrumento que pode ser utilizado como método 

exatamente nesse inicio de processo de elaboração de um TFG por parte de 

uma aluno de arquitetura. 

E é justamente ao se observar a forma que se extrai as primeiras questões 

para dar inicio ao que fazer, o que leva a uma relação na qual de uma forma 

se extrai outra, contribuindo assim no processo de elaboração dos traços, 

desenhos que posteriormente se transformarão na estrutura arquitetônica 

desejada. 
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Não cabe aqui buscar apenas significados na forma ou tentar impor alguns, 

ao longo desse processo pois a mesma por si só já tem o seu sentido próprio. 

Seja uma “massa arquitetônica, uma relação de tons, uma pincelada, um 

traço gravado, existem e valem em primeiro lugar, por si mesmos.” 

(FOCILLON, 1983, p.14) 

O estudo e a pesquisa aqui se dá em entender a forma como ela mesma e 

através de suas atribuições, suas pequenas manifestações através do ponto, 

da linha, do plano, da simetria, da luz e da sombra, da perspectiva e da 

profundidade de campo. 

Tentando observar a sua aparição na fotografia, na estética da fotografia, e 

em como forma, fotografia e arquitetura contribuem uma com a outra, na 

melhoria de pesquisas e estudos nesse segmento.  

Ressalta-se a importância da forma como representação, ao se observar 

como se dá essa representação para a sua posterior  utilização e 

interpretação. 

Se requer uma abordagem específica da forma, na medida em que a mesma 

representa a arquitetura, havendo diferença de sua aparição em relação as 

demais artes, quando se tem um número maior de variantes de estudo e 

pesquisa sob as quais a mesma pode aparecer e ser evidenciada. 

E para ver um determinado objeto de estudo se faz necessário estabelecer 

ao mesmo tempo uma relação desse objeto com outros, mas também uma 

relação dele com ele mesmo e dele sozinho separado dos demais, “...ver 

significa ver en relación, ... si un detalle visual es extraído de su contexto, se 

convierte en un objeto diferente.” (ARNHEIM, 1971, p.51) 

No estudo da forma, ao se estabelecer uma relação entre ponto, linha, plano, 

simetria, perspectiva e o contexto do objeto arquitetônico fotografado, se esta 

em busca de um entendimento sobre o mesmo, no momento em que se 

separam esses elementos acontece uma outra maneira de perceber e de 

assimilar a forma ali presente, surge uma nova forma, da mesma forma. 

De acordo com Fayga Ostrower (2012, p.79) “a forma é o modo por que se 

relacionam os fenômenos, é o modo como se configuram certas relações 

dentro de um contexto”. Onde a forma estabelece uma relação de 
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estruturação, ordenação através das imagens e que no estudo dessa 

ordenação e estrutura se chega ao significado e conteúdo do que a forma 

representa. 

Para Dondis (1997) ao se analisar a forma deve-se geralmente se pressupor 

que a mesma vem acompanhada de uma função, onde no processo de 

criação, elaboração do arquiteto, desenhista, define-se a forma do seu 

desenho baseado em uma finalidade,  especificamente para que vai servir o 

seu produto final. 

Porém, nem sempre essa forma é objetiva, ela pode também ser fruto da 

subjetividade do artista, onde o mesmo não estará sempre vislumbrando um 

fim determinado, mas sim um processo. 

Surge a questão da objetividade versus a subjetividade na estrutura 

arquitetônica, que deverá ser utilizada por outras pessoas, e que muitas 

vezes por uma limitação do terreno, por uma questão de espaço, tende a 

seguir alguma objetividade, o que em contraponto se depara com a 

subjetividade no seu processo de elaboração pelo seu arquiteto. 

O projeto pode ganhar forma apenas através dos reflexos e preferências 

subjetivas do seu arquiteto, que em alguns casos, terá que mudar, adaptar 

essa forma, esse ou aquele traço, desenho, por conta das especificações do 

cliente, que por sua vez também tem as suas aspirações subjetivas. 

Na fotografia, não é diferente, um fotógrafo ao se deparar com uma imagem 

a ser capturada, seja de um prédio, seja de uma paisagem, o mesmo pode e 

deve saber quais as condições que o levaram a realizar determinada 

fotografia, sob determinado ângulo, enquadramento, porque a escolha da 

simetria e não da assimetria.  

O fotógrafo pode ter um objetivo, ressaltar determinadas formas, evidenciar 

linhas, destacar alguns planos, realçar as sombras projetadas, mas esse 

objetivo pode ter sido determinado pelo cliente, que pode ser uma revista, 

uma imobiliária, um anuário. 

Mas ao lançar seu olhar, a objetiva da câmera sobre  esse objetivo, o mesmo 

pode ser baseado nas expectativas, ideias individuais do fotógrafo, junto com 
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suas imagens mentais, tornando essa fotografia que possui um 

objetivo, produzida de forma subjetiva. 

Se faz necessário ao pesquisador, estar atento a esse meio-termo, 

essa convivência entre a objetividade e a subjetividade, até que 

ponto uma vai e onde começa a outra, na percepção da fotografia e 

no seu estudo e uso como instrumento de pesquisa e documentação 

em arquitetura. 

Objetiva enquanto que possui um fim, finalidade específica, 

Subjetiva enquanto que se faz de aspirações individuais, pessoais. 

O que não impede de ter na fotografia de arquitetura uma aliada ao 

longo do processo de elaboração da forma arquitetônica. 

Cristiano Mascaro (2014), reforça que quanto a essa questão da 

subjetividade e da objetividade, ele como fotógrafo e arquiteto, 

convive da seguinte forma, enquanto arquiteto tem um objetivo 

acerca do que vai ser fotografado, estudou a obra, sabe quais os 

seus detalhes, sua importância, enquanto fotógrafo se utiliza de um 

olhar subjetivo para captar essa estrutura arquitetônica. 

Nesse processo busca determinados elementos da forma que devem 

ser evidenciados em suas fotografias, porque é através desses 

elementos que ele irá retratar através do seu recorte, uma 

representação da estrutura.  

A forma se situa e se coloca como o elo entre até que ponto ele 

poderá ser subjetivo com o seu olhar mas ao mesmo tempo observar 

que tem um objetivo que deve ser capturado pelas suas lentes.  

É como se ele pudesse e soubesse que no momento da realização 

de suas fotos pode seguir suas aspirações e desejos em representar 

determinada linha ou plano, ressaltando sombras, contornos, mas ao 

mesmo tempo sabe que tem que obter a imagem daquelas linhas e 

daquele plano pois é a parte da estrutura que  interessa a pesquisa 

ou a publicação a qual será veiculada a fotografia. 

O fotógrafo relata inclusive que quando é contratado a fazer um 

trabalho de registro de determinada obra por um arquiteto tende a 
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ser mais objetivo, pois segue a objetividade do arquiteto que o 

contratou, quando sai para fotografar fotos autorais, deixa mais a 

sua subjetividade assumir as suas fotografias e o seu olhar sobre 

a arquitetura e a cidade. (MASCARO, 2014)  

Os elemento formais, surgem como uma referência não só no 

momento da fotografia mas bem antes dela, em seu processo de 

construção, uma forma leva a outra e uma fotografia a outra.  

O pesquisador e aluno no seu trabalho de TFG pode fazer alusão 

a outras imagens de grandes fotógrafos para ter um ponto de 

partida, ao entender forma e como ela é fotografada pelos 

demais fotógrafos. Para a partir da mesma chegar a uma nova 

visão, interpretação, representação de uma determinada 

estrutura. 

Pode-se perceber que por mais que alguém já tenha feito um 

projeto sobre determinada estrutura, o arquiteto pode refazer 

com um outro olhar um outro projeto. Como é o caso da 

fotografia. 

De acordo com Gil les Deleuze (1969), o ato de fotografar se 

constitui como uma ação que leva a uma atualização de um 

determinado evento, em que a fotografia aparece como uma 

possibil idade de exprimir algo de uma determinada imagem. 

A fotografia cria e faz com que aquele evento passe a existir no 

tempo e após a sua primeira aparição permite que ao ser 

observado novamente possa ser reinterpretado, refeito, de uma 

maneira que um fotógrafo possa contribuir para a fotografia de 

outro. 

Como pode-se evidenciar na fotografia de Cristiano Mascaro a 

seguir, na f igura 22:  



 88 

Figura 22 - Fotografia de Cristiano Mascaro, Ministério da Educação, hoje Palácio 
Gustavo Capanema. 

 
      Fonte: MASCARO, 2013, p.10. 

 

Ao observar  a fotografia feita no Ministério da Educação por Cristiano 

Mascaro, percebe-se o que chamou a atenção do fotógrafo, as linhas 

formadas pelos pilotis, os planos constituídos pelas sombras e a posição da 

luz lateral que proporciona toda essa percepção, além do elemento humano. 

 

Ai está o edifico do MEC, hoje chamado Palácio Gustavo  
Capanema, o melhor exemplo de arquitetura modernista jamais 
visto. A ideia de construir edifícios elevados do solo, apoiados 
sobre pilotis, não só proporcionou leveza às construções como 
permitiu que a luz e a brisa penetrassem pelos espaços criando 
verdadeiras praças iluminadas e ventiladas no meio dos 
quarteirões. Uma ideia simples porém luminosa e inovadora. 
(SETAS, MASCARO, 2013, p.11)  
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Ao ler o depoimento de Mascaro sobre essa fotografia percebe-se que é 

como se o discurso do fotógrafo fosse traduzido em uma imagem pela sua 

fotografia. As suas palavras estão presentes na sua foto e a sua fotografia 

representa as suas palavras. 

Ao voltar no tempo e pesquisar fotografias do mesmo prédio, encontra-se 

uma fotografia semelhante do fotógrafo francês Marcel Gautherot (figura 23): 

 

Figura 23 - Fotografia de Marcel Gautherot, de 1946, Ministério da Educação, Rio de 
Janeiro. 

 
Fonte: IMS 

 

Não há um depoimento conciso do fotógrafo sobre o momento em que foi 

feita essa fotografia pelo mesmo, mas no que se diz respeito a forma, a 

mesma é semelhante a fotografia de Mascaro, feita anos depois, e o próprio 

Mascaro (2014) relata em entrevista que se utilizou da fotografia de 
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Gautherot como referência, não como uma cópia, mas como uma 

possibilidade de um novo olhar. 

Sim, ele foi até o mesmo lugar, num horário semelhante, se 

posicionou num ângulo parecido, tentou juntar os mesmo elementos 

visuais, e toda essa sua atitude foi movida após o conhecimento da 

imagem produzida por Gautherot, mas juntou o que viu ao que já 

tinha visto e de tudo fez a sua imagem, a sua composição. 

Percebe-se como uma imagem pode através de seus elementos 

formais, luz sombra, planos e linhas, influenciar outra percepção 

dos mesmos elementos, que reagrupados, reordenados de maneira 

semelhante, podem figurar de maneira diferente e se constituir em 

um novo evento. 

Essa é a contribuição do entendimento da fotografia e de seus 

elementos formais, seja para realizar outra imagem seja para 

elaborar um desenho e a partir dai elaborar um projeto. 

Um estudante de arquitetura pode usufruir dessas imagens na 

medida em que souber decompor e entender como a arquitetura é 

representada através da fotografia, como os seus fotógrafos a 

percebem. 

Ao iniciar um TFG, a fotografia pode ser utilizada ou não, não se 

faz aqui uma ideia de que seu uso seja obrigatório, mas apenas 

que no seu uso, se possa extrair o conteúdo ideal para o objetivo 

do seu projeto. 

Ela pode estar presente no início do processo, no meio e até 

mesmo no fim de um projeto de TFG, mas ao longo do seu estudo 

pode-se observar como a forma aparece e é representada. 

Analisar essas imagens sob a ótica da forma, é tentar decupar o 

todo dá estrutura para entender o que ela representa, como pode-

se utilizar das mesmas formas para a sua representação em um 

projeto. 
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Como relata o fotógrafo Nelson Kon (2014) em entrevista ao autor, 

a fotografia é antes de mais nada um recorte, assim como o projeto 

também o é, e se souber fazer uso desse recorte inicial já feito pela 

fotografia, também pode-se tirar um maior proveito no momento em 

que se depara com a elaboração do seu recorte, no seu projeto. 

A fotografia revela esse recorte, através da forma, da composição 

dos elementos, um recorte da própria forma em si, que pode 

aparecer em detalhes, em pedaços, que podem ser reorganizados 

pelo estudante ou pesquisador em fotografia de arquitetura 

durante o seu projeto. O projeto que pode ser remontado através 

desses recortes. 

Logo ao fotografar um ponto, uma linha, uma plano, uma 

perspectiva, uma simetria, se está fotografando uma forma 

arquitetônica representada através de um recorte. Recorte este 

que pode estabelecer uma relação com o todo da estrutura ou 

não, cabe ao fotógrafo, arquiteto e pesquisador essa decisão.  

 

3.2. Ponto, Linha e Plano 

 

A escolha desses elementos se dá pelo fato de que dentro das 

aparições da forma, seja na arquitetura, seja na fotografia, o 

ponto, a linha e o plano são os elementos básicos no estudo e 

percepção das mesmas. 

Dentre as representações da forma, o ponto é a sua menor 

representação, é a menor estrutura básica que identifica e 

representa a forma. Sendo que o ponto uma vez pequeno, pode 

crescer, pode deixar de ser essa representação pequena e 

assumir uma estrutura maior. (KANDINSKY, 1997) 

Deve-se observar a relação existente entre o ponto e o espaço 

onde o mesmo está inserido, onde dependendo de suas 
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dimensões e das dimensões do espaço onde o mesmo se 

encontra, ele pode assumir uma outra função não mais de ponto. 

O ponto sob a ótica da geometria é simétrico e possui uma forma 

arredondada, encontrou sua primeira forma de aparição na escrita. 

Para a pintura e o desenho representa o primeiro toque que o 

artista executa em uma tela ou papel em branco, estabelece o 

primeiro contato com a forma, não sendo necessariamente 

simétrico e arredondado, mas apenas a primeira aparição do traço 

do artista. 

Dentro de um retângulo pode existir apenas um ponto, como 

também mais de um, que coexistem no mesmo espaço, podem 

haver vários pontos, sem que os mesmos percam sua 

característica de ponto. 

Na fotografia o ponto é o elemento que estabelece assim como na 

pintura e no desenho o primeiro contato, mas do observador da 

imagem com a mesma, é aquele primeiro elemento que estabelece 

uma relação visual, chama a atenção de quem o observa. 

De acordo com o autor Dondis (1997, p. 53): “Qualquer ponto tem 

grande poder de atração visual sobre o olho, exista ele 

naturalmente ou tenha sido colocado pelo homem em resposta a 

um objetivo qualquer”. 

Isso acontece porque é o ponto exercendo a sua função, como 

todo elemento formal que possui uma determinada propriedade de 

existir, o ponto é aquele que se destaca dos demais elementos, 

atraindo a atenção para ele. 

Na fotografia de arquitetura o ponto é o elemento que aparece em 

menor escala em relação aos outros elementos. 

Ao se observar a fotografia (figura 24) de Cristiano Mascaro, feita 

em 1994, para a sua tese de doutorado, em seu ensaio sobra a 

cidade de São Paulo, observa-se o viaduto e as pessoas 

caminhado pela sua calçada. 
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Figura 24 -  Viaduto em São Paulo.  Fotograf ia  de Crist iano Mascaro.  

 
Fonte:  MASCARO, 1994,  v .  I I ,  p .10.  

 

Os pontos nessa imagem são as pessoas, seriam três pontos, 

divididos entre a pessoa que está sozinha, logo abaixo no canto 

inferior direito, e as duplas que se encontram logo acima na 

calçada. São elas que chamam a atenção e se destacam das 

demais formas.  

Ao retirar as pessoas da imagem, retiram-se os pontos, que 

geram a primeira atração visual, e que nesse caso específico na 

arquitetura estabelece uma relação de proporção, de tamanho e 

dimensão entre as demais estruturas.  

Como pode ser visto na próxima fotografia, f igura 25, em uma 

intervenção  feita na imagem pelo autor dessa pesquisa. 
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Figura 25 - A imagem é baseada na fotografia de Cristiano Mascaro da figura 24, 
foi realizada uma intervenção digital pelo autor da pesquisa para retirar as 
pessoas da imagem. 

 

 

É como se na relação espaço forma faltasse algo, agora ao se observar o 

viaduto e a calçada sem o ponto, sem aquele elemento menor que pode ser 

destacado do maior, fica uma lacuna, em se questionar as proporções da 

estrutura, a noção de como essa forma se estabelece no espaço.  

Restou a luz, a sombra e o concreto, mas um dos elemento formais, o ponto 

foi retirado e percebe-se a diferença, a sua relevância e importância como 

elemento para representação da arquitetura pela fotografia, na medida em 

que se compara com a fotografia original, que contêm os pontos, as pessoas. 

A percepção que se tem de uma fotografia com um ponto definido 

visualmente é distinta da percepção da mesma fotografia sem nenhum 

elemento que se caracterize como um ponto delimitado (figuras 24 e 25). 
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Na fotografia de Mascaro, não é apenas um, mas são vários pontos que ao serem 

retirados fazem falta ao olho e a percepção humana, talvez se não fosse vista a 

fotografia original, com as pessoas, não se tivesse tanto essa impressão, mas ao se 

fazer a comparação percebe-se que as pessoas não atrapalham em nada na percepção 

das estruturas arquitetônicas, muito pelo contrário, ajudam. 

No caso dessa fotografia o elemento ponto coincide especificamente com o elemento 

humano, ou seja, com as pessoas que aparecem na fotografia, mas em se tratando da 

arquitetura, o ponto pode ser também uma estrutura arquitetônica, como uma janela, 

uma porta, um pilar, uma sombra. 

Quando um ser humano aparece em uma fotografia de arquitetura e este se caracteriza 

como um ponto, um elemento de destaque, que chama atenção em relação aos demais, 

geralmente essa pessoa ali presente passa a idéia e noção de proporção, do tamanho 

geral da estrutura, que pode ser mensurada a partir do tamanho médio de uma pessoa. 

De acordo com Pedro Vasquez (2012), o papel de se colocar o elemento humano como 

um dos elementos formais  presentes na fotografia de arquitetura é algo questionado por 

alguns arquitetos e fotógrafos. 

Quando o IPHAN, por exemplo, solicita algumas fotografias para tombamento de um 

prédio, se faz necessário que as fotos sejam tiradas especificamente da estrutura, o 

fotógrafo deve ser o mais objetivo possível, agir com a mesma precisão e da mesma 

forma que um médico quando resolver fotografar uma paciente para posteriormente 

realizar uma cirurgia plástica.  

Deve-se mostrar todos os defeitos do prédio, como também suas formas em destaque, 

não havendo espaço para a pessoa aparecer nesse tipo de fotografia mesmo que como 

um elemento pontual. Nesse caso a pessoa iria desviar a atenção da estrutura a ser 

tombada, mas é uma utilização bem específica, não pode ser tida como regra. 

Já outros fotógrafos e arquitetos defendem que a fotografia de arquitetura deve ser 

humanizada na medida do possível, como é o caso dos arquitetos Alison & Peter 

Smithson em seu livro The Charged Void (2005) que relataram que assim como a 

arquitetura é feita para as pessoas, as fotografias de arquitetura devem conter essas 

pessoas. 

E na fotografia, tem-se o exemplo de Marcel Gautherot, que foi considerado um dos 

fotógrafos preferidos do arquiteto Oscar Niemeyer justamente por ter tido essa visão que 
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misturava nas suas fotografias de Arquitetura sua visão antropológica e documental. 

(ANGOTTI-SALGUEIRO, 2007) 

O estudante de arquitetura, pesquisador, deve levar em consideração a noção de quando 

e como acrescentar o ponto em sua fotografia como elemento formal e ainda assim 

mensurar se esse elemento será uma pessoa ou não, apenas uma estrutura. 

É uma decisão de pesquisador, que poderá ser feita no momento de realizar suas 

fotografias, como também no momento de escolher que imagens serão utilizadas como 

referência em seu projeto arquitetônico. 

Na fotografia (figura 26) de Nelson Kon pode-se observar uma imagem onde o ponto não 

é representado por um elemento humano e sim por uma estrutura arquitetônica, no caso o 

teto branco da Oca, no Parque do Ibirapuera em São Paulo. 

 

Figura 26 –Oca, fotografia aérea, São Paulo. Destacado com um círculo verde o 
elemento ponto. Foto: Nelson Kon, 2004. 

 
           Fonte: Persichetti; Trigo, 2004, p. 40-41. 

No processo de elaboração de um projeto, o ponto como elemento formal 

tem a função de delimitar a proporção e o tamanho das demais formas, o que 
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em uma pesquisa que se utiliza de imagens, é um dado importante para o 

estudante e arquiteto. 

O ponto sozinho chama a atenção e na medida em que muitos pontos 

começam a aparecer lado a lado, aos poucos juntos fica difícil  de identificá-

los como um só elemento individual, logo eles formam uma outra estrutura 

representativa da forma: a linha. 

A linha pode também ser definida como o ponto em movimento, porque é o 

que se faz quando num esboço se pretender traçar uma linha, firma-se a 

ponta do lápis ou pincel no papel e coloca-o em movimento e assim através 

de um ponto se obtém uma linha. 

De acordo com Dondis (1997) a linha é o elemento fundamental dentro de um 

processo de criação de um projeto arquitetônico, pois é ela quem torna 

possível transformar as ideias em imagens palpáveis, visíveis, sendo um 

elemento primordial para o início de qualquer esboço. 

De acordo com o autor a linha: 

... captura a informação visual e a reduz a um estado em que toda 
informação visual supérflua é eliminada, e apenas o essencial 
permanece. ...reflete a intenção do artífice ou artista, seus 
sentimentos e emoções mais pessoais e, mais importante que tudo, 
a visão. (DONDIS, 1997, p. 56-57) 

 

O fato é que a linha é para um desenhista o que a câmera fotográfica é para 

um fotógrafo, um instrumento de criação de uma imagem. 

Em uma pesquisa acadêmica que se utiliza de imagens fotográficas, as 

linhas nas imagens capturadas pelas lentes da câmera, funcionam como um 

instrumento que ao ser fotografado pode incentivar e servir de referência para 

a criação de novas linhas. 

Para a escritora Fayga Ostrower (1983) a linha é o primeiro elemento 

realmente expressivo que representa a linguagem visual. Ela aparece na 

natureza em três dimensões, com altura, largura e profundidade, mas na sua 

representação através da fotografia a mesma aparece em apenas em duas 

dimensões, a foto é plana. 
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Para a autora uma das maiores funcionalidades das linhas na sua 

representação 2D é servir como um guia de orientação, que faz com que se  

siga naquela determinada orientação, se acompanhe essa linha visualmente 

e chegue em outro lugar, guiando o observador ao longo da imagem. 

O que na percepção da fotografia não é diferente, ao se observar a fotografia 

abaixo, percebe-se que o olho percorre a foto e segue as linhas, o que 

ocasiona também uma sensação de movimento: 

Figura 27 – Ambiente interno da Oca, Palácio das Artes, São Paulo. Assinalado em 
destaque as linhas amarelas que identificam o elemento “linha” na imagem. Fotos: 
Nelson Kon, 2001. 

 
        Fonte: Persichetti; Trigo, 2004, p. 40-41. 

 

Muitas das vezes a forma como o fotógrafo percebe as linhas na estrutura 

arquitetônica faz com que ao observar a imagem fotografada o observador 

tenha a sensação de percorrer aquela estrutura, sentir a sua sinuosidade e 

perceber um pouco mais a sensação que o próprio arquiteto quis deixar 

naquela estrutura. 
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Nas duas fotografias (figura 27) de Nelson Kon, o olho percorre as mesmas 

de forma distintas, e são as linhas, como elementos perceptivos que fazem 

com que isso aconteça.  

Na primeira imagem o olho sobe faz a volta em cima, no topo da imagem e 

desce, na segunda fotografia o olho começa de cima ou de baixo se divide 

em dois caminhos e se encontra de novo no final, na outra extremidade onde 

as linhas da estrutura arquitetônica se encontram visualmente e fisicamente. 

Para um estudante e pesquisador é importante ressaltar que uma fotografia 

como essa que consiga representar as linhas presentes na estrutura, tende  a 

favorecer a um melhor entendimento da própria estrutura em si.  

É a captura daquele elemento que foi anteriormente pensado pelo arquiteto e 

ao mesmo tempo percebido pelo fotógrafo.  

Para Nelson Kon (2014), quando se trata da composição das imagens e a sua relação 

com a arquitetura, é fundamental que antes de se realizar o trabalho se conheça o 

arquiteto, a estrutura que se vai fotografar, que seja feita uma pesquisa para se conseguir 

assim uma melhor percepção dos elementos compositivos da mesma. 

A linha como um desses elementos formais, pode aparecer de diversas maneiras, a 

linha pode ser curva, sinuosa, reta, inclinada, que continua sendo uma linha, que na 

estrutura arquitetônica e na fotografia funcionam como um sentido de direção, que leva 

de um lugar a outro, seja no plano físico seja no plano visual. 

De acordo com Pedro Vasquez (2012), um dos cuidados que se devem ter ao se 

analisar uma fotografia de arquitetura é exatamente com as linhas, pois na fotografia, por 

ser necessariamente bidimensional ocorre uma representação da arquitetura que força 

as linhas verticais, que por sua vez são tridimensionais, a convergirem. 

 

A verdade arquitetônica ambicionada pelo arquiteto, não 
corresponde à verdade fotográfica oferecida pelas objetivas de 
série, porque todas distorcem em maior ou menor grau as linhas 
verticais paralelas, em particular objetivas grande-angulares. Diante 
disso, é fácil perceber que o registro  de um tema arquitetônico, 
feito de forma espontânea pelo fotógrafo, dificilmente irá agradar a 
um arquiteto. (VASQUEZ, 2012, p.99) 
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O autor relata que no momento de elaboração, produção de imagens da arquitetura de um 

edifico ou prédio, o ideal é que pareça que o fotógrafo não esteve ali e realizou aquela 

imagem, mas ao mesmo tempo quem olhe a mesma fotografia deve ter a 

sensação de ali estar.  

Logo o estudante e pesquisador me arquitetura deve compreender que não será toda e 

qualquer fotografia feita de uma estrutura que servirá e terá utilidade para a sua pesquisa e 

para a elaboração de seu projeto. E até mesmo as que ele próprio produzir devem ter uma 

certa preocupação com a finalidade e com o processo de produção das mesmas. 

Na representação da arquitetura pela fotografia, presume-se que o fotógrafo tenha o 

domínio da fotografia, mas também entenda e compreenda a arquitetura e suas formas, 

para que possa lançar um olhar que seja uma mediação entre o subjetivo e o objetivo 

sobre a estrutura. 

Talvez seja o que tenham feito Marcel Gautherot e Eugène Atget, na suas imagens que 

misturavam um pouco de documentação com um pouco de interpretação e subjetividade 

no olhar e no registro das formas arquitetônicas. Onde se buscava a representação e a 

articulação entre os elementos básicos da forma: o ponto, a linha e o plano. 

A composição é exatamente como esses elementos formais se organizam e é através 

dessa organização que surge a imagem. Entender essa composição na fotografia de 

arquitetura é entender a própria arquitetura.  

A partir do momento em que a linha se junta com outras de maneira que todas as linhas 

passam a se tocar entre si nas suas duas extremidades surge o terceiro elemento formal: 

o Plano, ou a superfície. 

De acordo com Dondis (1997) as três formas básicas e mais comuns do plano são: o 

quadrado, o triângulo e o círculo, e essas três formas são as mais fáceis de serem 

percebidas e identificadas pelo olho humano. 

Para Kandinsky (1997) no momento em que um conjunto de linhas ganham altura e 

largura essas passam a assumir a forma de um plano ou superfície. 

Na fotografia as estruturas podem assumir essas formas básicas, uma janela, por 

exemplo, pode ser identificada como um quadrado, uma mesa como um círculo, um 

triangulo como um vitral.  
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Mas também podem assumir outras formas distintas das básicas, que não sejam 

geometricamente perfeitas e simétricas, uma pessoa por exemplo é um plano, uma 

superfície que pode ser representada através da fotografia e possui uma forma livre. 

Deve-se perceber que é através da combinação dessas três formas básicas que se 

constituem todas as outras formas, seja uma mistura, um pouco do quadrado, com um 

pouco do retângulo, com o pouco do triângulo, que se elabora uma outra forma, um outro 

plano ou superfície. 

É assim que se constrói no processo de criação de um projeto, e é através da 

decomposição e percepção desses elementos que se obtém dados para um melhor 

entendimento da arquitetura e da sua representação através da fotografia. 

Na fotografia de Hans Gunter Flieg na figura 28 pode-se observar essa percepção 

e a relação dos planos: 

 

Figura 28 - Imagem da fachada do edifício sede da Pirelli. Fotografia de Huns Guter 
Flieg, São Paulo, 1961. 

 
Fonte: IMS. 
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A imagem produzida pelo fotógrafo Hans Gunter Flieg, 

estabelece uma maneira de ver um edifício baseada na 

percepção das formas geométricas que se caracterizam como 

planos. 

Na fotografia é possível se perceberem os planos, destacá-los, 

identif icam-se algumas formas básicas como retângulo, tr iângulo,  

dentre outros planos já não tão básicos. Mas no momento em que 

se tenta explicar e entender melhor a imagem, f ica nít ida a 

riqueza visual do fotógrafo no momento em que percebeu tudo 

isso e fez a sua composição. 

A fotografia foi feita do alto do edifício sede da Pirell i ,  é uma 

vista da fachada de marquise e da calçada com logotipo da 

empresa, Flieg atribuiu a sua visão a respeito do projeto do 

arquiteto Gregori Warchavchik. 

Essa visão pode ou não ter sido anteriormente pensada pelo 

arquiteto, mas ao ser capturada pelas lentes do fotógrafo, mesmo 

com a sua subjetividade, servirá como uma referência, seja no 

estudo da obra do arquiteto, seja no estudo  e elaboração de um 

projeto semelhante ao dele, como nessa pesquisa serviu de 

referência ao estudo da forma. 

O Plano ou superfície tem a função em uma imagem, de fazer 

com que o observador pare naquela estrutura específica, observe 

pausadamente a forma estabelecida por aquele plano, e é natural 

que inicialmente o cérebro se identif ique rapidamente com as 

estruturas mais comuns e a partir delas tente entender o todo. 

(KANDISKY, 1997)  

Logo, após identif icar uma forma quadrada, outra tr iangular e 

uma circular, passa-se a fazer uma ordenação entre as diferentes 

estruturas, formadas pelos diferentes superfícies. 

As combinações possíveis entre os elementos serão l imitadas na 

medida em que esses elementos sejam predefinidos, logo, ao se 

imaginar uma combinação apenas entre um quadrado, um 
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triângulo e um círculo, percebe-se que as possibilidades são de certa 

maneira limitadas.  

Mas no caso da fotografia, ao se estabelecer que os elementos são  

amplos, o ponto, a linha e o plano podem assumir na representação do 

mundo as mais diversas formas, as possibilidades de ordenação entre 

esses elementos também são as mais diversas possíveis para o 

entendimento visual. 

É através dessa compreensão visual que se percebe e se estuda o 

mundo e suas estruturas, quanto maior essa percepção melhor o 

entendimento que se tem sobre ele. 

 
A visão define o ato de ver em todas as suas 
ramificações. Vemos com precisão de detalhes, e 
aprendemos e identif icamos todo material visual 
elementar de nossas vidas para mantermos uma relação 
mais competente com o mundo. (DONDIS, 1997, p. 85) 

 

De acordo com Dondis (1997) a fotografia, a televisão, o cinema e o 

computador, são instrumentos que no estudo da forma e na percepção 

visual do mundo se complementam. Com o passar dos tempos 

funcionarão cada vez mais como um adicional intelectual ao 

alfabetismo visual. 

O fotógrafo tem a possibilidade de extrair do mundo essas formas, e 

na medida em que extrai aprende e ao mesmo tempo contribui para o 

estudo dessa forma. 

Para o autor Ian Jeffrey (2008, p.30) o fotógrafo “Atget’s was a natural 

curiosity about this word of small-scale adjustments”4, e em algumas 

das fotografias produzidas por ele, percebe-se uma ordenação e uma 

correlação entre as formas e os planos. Como se pode observar na 

fotografia seguinte na figura 29: 

 

                                                
4 Tradução livre: Atget tinha uma curiosidade natural acerca deste mundo de pequenas 

escalas de ajustes. 
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Figura 29 - Hôtel des Archeveques de Lyon, rue Saint-André-des-Arts, 58. 1900. 
Destacado em azul os três planos formados na imagem. 

 
 Fonte: Szarkowski, 2000, p.47. 

 

O que se percebe na fotografia (figura 29) é uma sucessão de formas 

retangulares, formadas pelo portão maior, depois pela porta lateral direita e 

por fim pela porta ao fundo. Os planos, as superfícies são os elementos 

principais dessa fotografia de Atget. 

É como se tivesse uma imagem dentro da outra, uma técnica conhecida na 

fotografia como emolduramento, o portão maior funciona através de sua 

abertura como uma moldura para a imagem menor. 

Nota-se o detalhe e a importância do cuidado com esses elementos serem 

percebidos dessa forma pelo fotógrafo para uma melhor percepção da 

arquitetura. 
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De acordo com John Szarkowski5 (2000, p. 46), “excepted for the arquitects” 

se fosse para outro tipo de cliente, a fotografia teria sido tirada com a porta 

completamente fechada. 

 

One might in the beginning have made the picture for an architect 
[...] But once left open, for whatever reason, the doorway becomes 
a picture within a picture, part of the whole and yet with an 
independent life of its own, like the landscape in the window of a 
fifteenth-century interior.6 (SZARKOWSKI, 2000, p.46) 

 

 

Atget enxergava na fotografia de arquitetura, ao ser produzida para os 

arquitetos, um diferencial na percepção e documentação dos planos, das 

formas. Na foto da figura 29 se percebe que o detalhe da porta aberta dá ao 

arquiteto uma maior percepção de como era a estrutura lá dentro, o que 

havia por trás do portão maior. 

Fato que demonstra o cuidado do fotógrafo em documentar a arquitetura de 

Paris, procurando respeitar as proporções, a luz, os elementos formais, 

estabelecendo uma ordenação entre os elementos de maneira a contribuir 

com o estudo e a pesquisa na arquitetura. 

Ao se analisar fotografias de Cristiano Mascaro, Nelson Kon, Eugène Atget, 

Marcel Gautherot e Hans Gunter Flieg, percebe-se como o conhecimento dos 

elementos formais por parte desses fotógrafos resulta em um melhor 

entendimento da arquitetura e sua posterior representação através da 

imagem produzida por eles. 

Suas fotografias esteticamente bem elaboradas, são acima de tudo, antes 

pensadas e portadoras de um conteúdo que pode ser utilizado de maneira a 

contribuir na pesquisa em arquitetura. 

                                                
5 Dirigiu o Museu de Arte Moderna de Nova York de 1962 a1991 e realizou uma catalogação 

de mais de cinqüenta mil  fotografias de Atget, escreveu ao longo de cinco anos (1981-
1985) o livro em quatro volumes The Work of Atget. 

 
6 Tradução livre: Pode no início ter feito a foto para um arquiteto [...] Mas, uma vez deixada 

abeta, por qualquer motivo, a porta torna-se uma imagem dentro de uma imagem, uma 
parte do todo, e ainda com uma vida independente de sua própria, como a paisagem na 
janela de um interior do século XV.  
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De acordo com Kandinsky (1997) O ponto, a linha e o plano  representam os 

elemento básicos e principais para a representação da forma e seu posterior 

entendimento, mas na representação da arquitetura pela fotografia existem 

também outros elementos, como a perspectiva, a luz, a simetria e a 

profundidade de campo, como será visto nos tópicos seguintes. 

 

3.3. Perspectiva 

 

Etimologicamente a palavra perspectiva vem do latim prospectu, que se 

traduz literalmente em olhar algo adiante. Seja na fotografia seja na 

arquitetura esse olhar é o que estabelece uma noção de proporção, de 

distância da estrutura representada. 

É através da perspectiva que se tem o método pelo qual estabelece-se uma 

relação entre o mundo em que se vive que é dimensional, e a sua 

representação gráfica em um plano que acaba por achatar as dimensões, 

diminuindo as mesmas. 

Ela proporciona que sejam representadas linhas tridimensionais (mundo 

real), através de linhas bidimensionais (fotografia, desenho). Dessa forma 

simula-se a noção de distância através de alguns artifícios como o ponto de 

vista, o ponto de fuga e a linha do horizonte. (DONDIS, 1997) 

Um dos sistemas mais utilizados na perspectiva é o da perspectiva linear, 

desenvolvido na época do Renascimento pelo arquiteto florentino Fillippo 

Brunelleschi (1377-1446) e aperfeiçoada por alguns artistas europeus ao 

longo do período renascentista. 

A mesma se propõe em estabelecer uma relação de proporção que sempre 

se mantenha entre o objeto real e como o mesmo será representado 

graficamente, seja na pintura, no desenho ou na fotografia. 

Nessa representação o primeiro plano aparece como o referencial para dele 

partirem pontos de fuga que delimitarão a perspectiva, a noção de distância 

estabelecida visualmente. Sendo o ponto de fuga o lugar no plano para onde 

todas as linhas convergem. 
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De acordo com Fayga Ostrower (1983), o ponto de fuga representa o limite da 

extensão de um espaço dentro de uma representação, sendo a sua máxima 

extensão.  

De forma que por mais que venham das mais variadas direções, todas as linhas 

presentes no espaço convergem para esse ponto no final, na linha do horizonte. 

Por ser um ponto tende a prender demais a atenção de quem o visualiza, de maneira 

que alguns artistas tentavam na época do renascimento, esconder um pouco o 

destino final do ponto de fuga, para que a atenção não ficasse voltada somente para 

ele, mas sem perder a noção de perspectiva. 

A perspectiva representa, de acordo a autora, essa visão mediada entre o olhar do 

homem e o ponto de fuga. Como se pode ver na fotografia de Marcel Gautherot: 

 
Figura 30 – Palácio do Congresso Nacional. Assinalado em amarelo as linhas que 
convergem para um ponto de fuga. Foto: Marcel Gautherot, 1960.  

 
       Fonte: IMS 
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A fotografia (figura 30) possui um ponto de fuga que coincide com a linha do 

horizonte no lado direito da imagem, é esse ponto de fuga que remete a ideia 

de perspectiva, de que existe uma determinada distância entre o primeiro 

plano e o último. 

A repetição de um elemento que diminui de tamanho, no caso o pilar, e a 

continuidade de um outro elemento, os pilares, faz com que se tenha uma 

melhor percepção da perspectiva e das proporções da estrutura arquitetônica 

de Oscar Niemeyer, o Palácio do Congresso Nacional. 

Ao observar a imagem sabe-se que o primeiro pilar de sustentação da viga 

superior não é maior que o último pilar, mas apenas existe uma relação de 

distância entre eles, causada pelo ângulo em que a fotografia foi feita. Essa 

percepção a fotografia pode conter ou não conter, vai depender da intenção 

do fotógrafo.  

Em uma pesquisa também vai depender da necessidade do pesquisador, se 

o mesmo irá escolher uma fotografia que remeta a perspectiva ou não. Sabe-

se que é através dela que se consegue visualizar a estrutura arquitetônica 

em seus diversos ângulos, permitindo assim uma maior relação com todo o 

espaço. 

De acordo com a autora Betty Edwards (2002), saber representar 

visualmente o mundo é como saber se utilizar de palavras e frases para 

transmitir determinadas ideias: 

 
Como uma boa gramática é capaz de sustentar um conjunto de 
palavras e frases de maneira lógica para comunicar idéias com 
clareza, saber visualizar as proporções e a perspectiva nos permite 
juntar arestas, espaços, relacionamentos, luzes e sombras numa 
lógica visual. Uma percepção clara dos relacionamentos nos 
permite representar sobre uma superfície plana o mundo que 
vemos à nossa volta. (EDWARDS, 2002, p. 158) 

 

Na fotografia de Gautherot, além da perspectiva como um dos elementos 

formais principais, também observam-se outros elementos, como as linhas e 

os planos. O que demonstra como o fotógrafo sabia visualizar a relação entre 
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esses elementos para assim representar as estruturas arquitetônicas de 

acordo com uma lógica visual. 

Além de conferir a imagem uma ideia de proporção, na relação entre as 

estruturas, a perspectiva também atribui uma noção de profundidade as 

imagens. 

E dependendo de como foi realizada a imagem, a repetição de um 

determinado elemento ao longo da fotografia causa uma sensação no 

observador de ritmo, um ritmo visual, observado pela sequência de 

elementos que se repetem e vão diminuindo de tamanho por conta da 

distância existente entre eles. 

Um elemento formal de composição pode em determinado momento 

evidenciar um outro elemento, onde um propicia a existência do outro, um 

contribui com o outro. 

Figura 31 - Fotografia do muro com o arame divisório da Lagoa do Mussum, na 
Universidade de Fortaleza. Fotografia: Jari Vieira, 2013. 
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Na fotografia da figura 31 há alguns elementos formais que dependem uns dos outros,  

como a linha formada pelo arame em forma de espiral que conduz a um determinado 

ponto, que por sua vez é um ponto de fuga.  

Através da relação de tamanho entre os grampos do arame se remete a idéia de 

perspectiva, proporção e distância. 

De fato é que os estudantes e pesquisadores em Fotografia e Arquitetura devem saber 

fazer o uso adequado da perspectiva seja na produção de uma imagem seja na utilização 

de uma já existente. De maneira que a mesma tenha utilidade para o seu projeto. 

A imagem acima foi produzida como parte de um projeto de reintegração da Lagoa do 

Mussum, atividade acadêmica de pesquisa resultante de um exercício da disciplina do 

mestrado: Laboratório de Práticas Projetuais em Arquitetura, Urbanismo e Design, 

ministrada pela Profa. Dra. Maria Augusta Justi Pisani e Profa. Dra. Ruth Verde Zein. 

A disciplina, parte integrante do MINTER Unifor/Mackenzie adotou, como meio de reflexão 

sobre metodologia de desenvolvimento do fazer arquitetônico, o estudo de caso para a 

Lagoa do Mussum, no qual o processo de projeto compreendeu três escalas: CIDADE + 

EDIFICAÇÃO + OBJETO. 

A lagoa fica localizada dentro do campus da Universidade de Fortaleza, a fotografia faz 

parte do detalhamento inicial e reconhecimento do ambiente a ser estudado e projetado. 

Foi fotografado pelos pesquisadores todo o entrono da lagoa como as estruturas e bairros 

mais próximos. 

Como resultado final a fotografia tenta evidenciar, mesmo que com uma visão subjetiva do 

autor, os limites da lagoa, as estruturas que se encontram próximas a ela e parte do seu 

entorno, onde os elementos formais contribuem nessa percepção. 

Posteriormente além de ser utilizada na parte inicial do projeto a mesma ilustrou uma 

exposição realizada na FAU Mackenzie em fevereiro de 2014, através de painéis no bloco 

da arquitetura e design. 

A fotografia em perspectiva foi utilizada também no cartaz de divulgação do evento e  

como a que mais identificou o trabalho realizado pelos professores pesquisadores. A 

fotografia poderia ter sido feita sem o uso da perspectiva, mas a escolha da mesma se deu 

para garantir um maior impacto visual. 
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A metodologia utilizada para a produção das fotografias nesse projeto foi a mesma que se 

usa na produção de fotografias para a pesquisa etnográfica, na antropologia visual.  

Foi realizada uma abordagem de campo, fotografando os mais diversos ângulos, 

respeitando e seguindo sempre a percepção dos elementos formais em arquitetura, ponto, 

linha, plano, perspectiva, luz e profundidade. Porque se sabia que essas fotografias iriam 

dar inicio a pesquisa e por fim a um projeto, o que requer um maior cuidado no 

levantamento desses dados visuais através da imagem fotográfica. 

O fotógrafo de arquitetura mais atuante de São Paulo, Nelson Kon (2012) relata que em 

relação a fotografia de arquitetura deve-se ter um maior cuidado com a percepção da 

perspectiva, na medida em que se fotografa a fachada de edifícios num ângulo de baixo 

pra cima. 

Pois haverá sempre uma tendência das linhas rapidamente convergirem para um só 

ponto no alto do edifício, o que causa uma falsa impressão acerca da estrutura do edifico. 

Existem lentes específicas no mercado para a correção desse erro. 

Figura 32 -  Duas fotografias do Edifício Tommi Otake, a primeira com correção de 
perspectiva, a segunda sem correção. Foto: Jari Vieira, 2014. 
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As duas fotografias na figura 32 foram realizadas em uma visita de campo realizada 

pelos alunos do MINTER em São Paulo, na primeira pode-se ter uma melhor 

percepção da estrutura real do edifício, pois foi utilizada uma correção de 

perspectiva, na segunda imagem a foto foi realizada sem correção ocasionando um 

equívoco em relação a perspectiva e a proporção do edifício. 

Logo, como elemento formal é importante que a perspectiva seja representada em 

algumas situações na fotografia de arquitetura, mas em determinados momentos 

poderá ocasionar um erro no entendimento do pesquisador, como é o caso das 

fotografias onde se tem que apontar a câmera para cima. 

De uma forma geral, cada elemento formal tem uma função na representação da 

arquitetura através da fotografia, exercendo um papel para a percepção, estudo e 

análise da estrutura arquitetônica. 

O ponto exerce uma função de chamar a atenção na imagem fotografada, de 

maneira que o detalhe ou a estrutura a qual ele representa terá maior destaque na 

fotografia. 

A linha serve como um guia direcionando o olhar em determinada direção e 

fazendo com que a estrutura arquitetônica seja percorrida toda ela, ao longo da 

extensão da linha. 

O plano estabelece um momento de repouso onde se observa mais 

pausadamente,  

A perspectiva estabelece uma relação de dimensão com o espaço onde se 

encontra a obra, seja ente um edifício e uma rua, seja entre uma casa e uma 

pessoa, e também transmite uma noção de distância e de profundidade, uma das 

maneiras de se tentar representar como seria o mundo tridimensional em um plano 

bidimensional. 

Todos esses detalhes evidenciados por esses elementos são relevantes no 

momento em que se esta realizando uma pesquisa sobre a arquitetura, pois cada 

um deles levará a um determinado dado, possibilitará uma análise. 

Além dos elementos já citados de acordo com a autora Fayga Ostrower (1997) é 

também importante na representação da forma o estudo da Luz como um elemento 

da linguagem visual. O que será visto no próximo tópico. 
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3.4. Luz 

É através da reflexão dos raios luminosos que se pode enxergar o mundo e seus 

elementos, a fotografia é exatamente como essa luz é escrita, desenhada no papel, 

e é através desse desenho que se percebe e representa a arquitetura.  

Ao se estudar a luz como elemento formal na linguagem visual deve-se perceber 

que ela desencadeia uma série de outros elementos importantes como o contraste 

entre claros e escuros, a noção de cheios e vazios, a cor e a ausência dela e as 

sombras projetadas. 

Fato este que de acordo coma autora Fayga Ostrower (1997) deve ser percebido 

que um elemento não substitui o outro, sendo que o que define realmente o uso da 

luz como elemento visual é “o fato da composição ter sido consistentemente 

elaborada em contrastes de claro escuro.” (OSTROWER, 1997, p.223) 

Figura 33 - NAi, arquiteto Jo Coenen. Roterdã, Holanda, 1997. Foto: Nelson Kon. 

 
     Fonte: TRIGO, 2004, p.22 
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Como se pode observar na fotografia de Nelson Kon (figura 33) o elemento luz como um 

dos principais na percepção da estrutura arquitetônica, a maneira como a luz incide 

dentro do túnel, as cores que ela assume e as sombras projetadas por ela, evidenciam a 

relação com o espaço externo. 

A luz é um elemento variável, que dependendo do horário do dia estabelecerá uma 

relação diferente com os outros elementos da arquitetura. O estudante e pesquisador 

poderá visualizar estruturas distintas de um mesmo lugar dependendo da variação 

sofrida pela luz, o que resultará em análise também diferentes, e usos variados em um 

projeto.  

Figura 34 - Pavilhão de Barcelona. Fotografia Noturna e Diurna. Fotos: 
Hirayama Susumu. 2010 

 

 

 
 



 115 

Nas fotografias (figura 34) do Pavilhão de Barcelona, percebe-se que a 

visualização da estrutura proposta pelo arquiteto Mies van der Rohe é 

diferente de acordo com o horário em que a luz foi percebida. 

De noite, vista por fora, quase não se percebe a escultura da mulher na parte 

interna, durante o dia, nota-se claramente a imagem da escultura, como 

também muda a quantidade de reflexos que incidem sobre os vidros laterais 

do pavilhão. 

É o elemento luz que se mostra com uma variante na percepção da estrutura 

arquitetônica, e essa variação deve ser estudada pelo pesquisador em 

arquitetura para um melhor entendimento da obra do arquiteto. 

 
Figura 35 – Sacada de Prédio em São Paulo, 1974. Foto: Cristiano Mascaro.  

 
            Fonte: PERSICHETTI, 2006, p. 40. 
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Para o fotógrafo Cristiano Mascaro (2014), a luz é o elemento que guia todos 

os outros, é o primeiro de todos que deve ser percebido pelo fotógrafo e é um 

elemento importante na percepção das formas arquitetônicas.  

Na medida em que ela pode alterar a própria forma em como os demais 

elementos são percebidos, sem que altere a forma da estrutura, que 

permanece a mesma, o que muda é a sombra projetada sobre ela. 

Na fotografia da figura 35 de Cristiano Mascaro, a sacada da janela de um 

edifício continua com a mesma forma estrutural, mas visualmente a sombra 

projetada se mistura a ela e a parede criando uma outra percepção, uma 

outra maneira de ver a mesma estrutura. 

Em uma pesquisa sobre arquitetura nada impede que essa fotografia seja 

utilizada, a forma a ser analisada se encontra representada na imagem, mas 

além dela tem-se um elemento a mais que é a sombra.  

Se permite assim ao pesquisador que tenha a noção maior de como a 

sacada se projeta para fora.  

Obseva-se que tanto a luz e como a sombra são importantes e contribuem 

para que se perceba melhor como está distribuída a relação da estrutura no 

espaço, as curvas e diagonais presentes na sacada desse edifício.  

Para László Moholy-Nagy (1963, p.91) a luz contribui como um elemento que 

permite estabelecer uma relação de “volume virtual” com o espaço, como ele 

mesmo atribui, onde essa idéia de volume só é possível no desenho, na 

pintura e na fotografia, através da incidência da luz sobre a estrutura.  

A sua posterior representação se dá de diferentes formas e ainda segundo o 

autor, observa-se que a luz artificial contribui para uma nova maneira de 

perceber o mundo e por conseguinte a arquitetura.  

Sendo um elemento variável na representação da forma e que varia em si 

mesmo, de luz natural para luz artificial, e ambas contribuem para que a 

arquitetura seja percebida pela fotografia e pelas pessoas.   

De acordo com os autores estudados ao longo desse capítulo, sabe-se que 

esses são os elementos básicos e primordiais para a elaboração da forma, 
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seja no desenho, na arquitetura e também na fotografia. Ressalta-se a 

relação existente entre eles para o seu estudo. 

Mas evidencia-se aqui que existem outros elementos também importantes na 

percepção da forma, como a textura, simetria, cor, enfim, dentre vários 

outros. E que em um processo de pesquisa sobre a forma e o seu processo 

de elaboração, não podem ser deixados de lado. 

Como se pode observar por exemplo na fotografia da figura 36: 

 

Figura 36 - Fotografia da fachada do Edifício da Galeria Pajé, na Rua 25 de março em 
São Paulo. Foto: Jari Vieira, 2014. 

 

 

O elemento Textura, formado pela repetição de um padrão, no caso as 

janelas, a Simetria que faz com que associe-se um lado da imagem com o 
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outro estabelecendo uma semelhança e igualdade de formas representadas, 

e a Cor que diferencia as tonalidades.  

Todos eles estão presentes na imagem e cada um exerce  a sua função e 

contribui para a documentação da arquitetura. 

Para tanto, nesse estudo tentou-se remeter aos elementos formais 

primordiais para com base neles, estabelecer critérios de análise para as 

fotografias utilizadas nos TFGs dos alunos de graduação da Universidade de 

Fortaleza. Estudo esse que será melhor explorado no capítulo seguinte. 
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4. O TRABALHO DE TFG EM ARQUITETURA. 

 
Nesse capítulo será analisado como tem sido o uso da fotografia nos 

Trabalhos finais de graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de Fortaleza, entre os anos de 2009 a 2013. Será feita uma 

análise de como a fotografia vem sendo utilizada como instrumento de 

pesquisa e documentação, evidenciando a fotografia como uma das 

linguagens de uso no TFG, tendo como critérios os elementos formais de 

composição visual. Propicia-se favorecer a uma inclusão e ampliar a gama e 

o entendimento das linguagens e métodos de representação nos trabalhos 

acadêmicos em Arquitetura e Urbanismo. 

 

4.1. A visão do aluno sobre a fotografia e seu uso na pesquisa. 

 

Ao longo do segundo semestre do MINTER, na disciplina Teoria e 

Metodologia do Projeto de Arquitetura e Urbanismo, ministrada pela 

Professora Dra. Ana Gabriela e pelo Prof. Dr. Rafael Perrone, foi realizado 

um estudo de caso voltado para a pesquisa da dissertação. 

Nesse estudo foi feita uma pesquisa com os alunos da graduação que no 

semestre 2013.2 estavam concluindo o curso de Arquitetura na Unifor e 

também desenvolviam suas pesquisas para o TFG. 

Ao todo foram entrevistados 55 alunos, a escolha dessa quantidade se deu 

por estes serem  exatamente o número de concludentes no segundo período 

do ano de 2013. O resultado dessa pesquisa é o que será apresentado nesse 

tópico. 

Para a elaboração e consecução da pesquisa de campo, foi aplicado um 

questionário a 55 alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de Fortaleza no período de Setembro a Novembro de 2013. Os 

questionários foram enviados por email, e alguns que não foram respondidos 

pelos alunos, foram realizados pessoalmente através de questionário 

impresso pelo autor dessa pesquisa. 
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Os principais pontos levantados foram: prefere utilizar texto, imagem 

fotográfica ou o desenho como material de referência em seu processo de 

criação no projeto; a quantidade de imagens utilizadas como material de 

referência; se, em geral, as imagens utilizadas foram produzidas pelo aluno 

ou o mesmo se utilizou de material de arquivo, internet, livros;  e se a imagem 

utilizada na produção do seu projeto em arquitetura segue algum critério de 

escolha, como por exemplo a composição das imagens; e até que ponto os 

alunos conseguem observar na imagem fotográfica uma contribuição na 

documentação da arquitetura, semelhante ao texto escrito, se pode produzir 

conhecimento ao se produzir fotografias e imagens.  

Ao se analisar as respostas ao questionamento sobre  que tipo de material de 

referência os alunos da graduação preferem utilizar ao iniciar o processo de 

elaboração do seu TFG tem-se que: 

 

 

Gráfico  1 - Respostas dos alunos ao serem questionados sobre o que preferem 
utilizar como material de referência na produção de seu projeto de TFG. 

 
Como se pode observar no gráfico 1, ao serem questionados sobre o que 

preferem se utilizar como instrumento de referência para as pesquisas iniciais 
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do seu TFG, os alunos em sua maioria destacam que preferem se utilizar da 

fotografia, em vez do texto e do desenho. 

Ao todo 29 alunos dos 55 entrevistados tem como o material de apoio que 

será utilizado como o ponto de partida do seu trabalho de pesquisa, a 

fotografia, representando cerca de 52% do número de alunos que 

responderam ao questionário. 

Uma grande parte, prefere  em segundo lugar o uso do desenho, cerca de 18 

alunos, 32,7%, sendo expressiva a quantidade desses alunos que veem no 

desenho a melhor opção dentre as três oferecidas.  

Em menor quantidade tem-se os alunos que preferem o texto, em vez da 

fotografia e do desenho, cerca de 8 alunos, o que representa 8% do total. 

Em suma, nesses alunos percebe-se que os mesmos tem a noção de 

importância que a fotografia representa para o desenvolvimento e 

aprimoramento visual do seu trabalho de TFG, e que a maioria dos alunos 

preferem ter como referência para o desenvolvimento do TFG elementos 

visuais, seja na fotografia seja no desenho. 

Nem todos escolhem a fotografia como a opção inicial para começar o seu 

trabalho, mas tal fato demonstra como a fotografia influencia na percepção 

que os alunos tem da arquitetura representada por ela, pois  um pouco mais 

da metade se faz uso da mesma em suas pesquisas. 

Mais uma vez ressalta-se que a proposta desse estudo e desse trabalho aqui 

desenvolvido, não visa medir valores de qualidade, entre Fotografia, Desenho 

ou Texto, mas sim apenas observar como vem sendo o uso da fotografia ao 

longo dos anos, visando assim um maior entendimento da mesma como 

instrumento em uma pesquisa acadêmica. 

O fotógrafo Cristiano Mascaro (2014) relata que durante cerca dos 14 anos 

que coordenou o Laboratório de Recursos Audiovisuais da FAU-USP, entre 

1974 e 1988, tentou de alguma maneira fazer com que os alunos que 

passavam pelo seu laboratório percebessem exatamente o quanto a 

fotografia poderia contribuir para os seus estudos em arquitetura. 
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De acordo com ele, a fotografia leva ao aluno uma maior possibilidade de 

comentar visualmente o que vê, desenvolvendo assim uma maior crítica 

acerca da arquitetura e das imagens produzidas sobre ela.  

Ao se observar uma fotografia de um edifício ou de qualquer outra estrutura 

arquitetônica, pode-se ver e rever e perceber melhor o que antes não havia 

sido visto. 

Dessa maneira, após toda a análise da imagem fotográfica, o resultado final 

acarretará em um aprimoramento do projeto ao qual o aluno se propõe a 

fazer, pois sua visão de mundo foi ampliada através da percepção da 

arquitetura pela fotografia. 

De acordo com a metodologia etnográfica, proposta por John Collier (1973), 

Luiz Eduardo Achutti (1997) e Rosane de Andrade (2008), assunto esse 

melhor explorado no capítulo 02 desse trabalho,  em determinado momento 

em uma pesquisa visual, será mais proveitoso que as fotografias sejam 

produzidas pelo próprio autor da pesquisa. 

O processo de imersão no trabalho será maior na medida em que se possam 

fazer fotografias no próprio local de estudo, o que não impede o pesquisador 

de também se utilizar de fotografias de arquivo, até mesmo por questões 

temporais. 

Mas apenas salienta-se aqui que esta deve ser uma das práticas comuns a 

um pesquisador que pretende usar a fotografia como instrumento de 

pesquisa, que em algum momento ele também a faça, que ele também tenha 

essa opção em detrimento ao fato de apenas pesquisar em arquivos, livros e 

internet. 

No caso dos alunos de arquitetura, o projeto de TFG produz algo que 

geralmente não existe ainda, será desenhado, esboçado pelo aluno ao longo 

do seu trabalho, logo não se pode fotografar o que ainda não existe.  

Mas a fotografia pode ser feita de outras estruturas semelhantes, que 

servirão de base para a elaboração de outras formas, ou até mesmo do local 

onde será implementado o projeto. 
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De acordo com Cristiano Mascaro (1994), há três maneiras de ocorrer essa 

aproximação ente arquitetura e fotografia no momento de sua produção: a 

primeira é a fotografia como documento, a segunda a fotografia como 

ilustração e a terceira é a fotografia como imagem.  

O aluno que se propor a produzir fotografias para o seu TFG deverá ter uma 

noção básica de que existem essas diferenças. Onde a fotografia como 

documento é o momento em que a foto assume um caráter de registro mais 

objetivo e metódico.  

“O compromisso maior é fornecer a informação mais precisa 
possível do edifício, quanto as dimensões escala, cor, 
materiais e construção, etc. A própria obra impõe seus ângulos 
e o único artista envolvido é o arquiteto. O fotógrafo limita-se a 
registrar o que vê, sem interferir no objeto fotografado.” 
(MASCARO, 1994, p.28) 

 

A fotografia como ilustração já é uma imagem com um nível maior de 

elaboração, onde o fotógrafo já se utiliza de sua criatividade um pouco mais e 

de sua visão acerca da obra, seria como se o fotografo estivesse 

comentando a obra, ressaltando o que ela tem de bom. 

Já a fotografia como imagem é o momento em que o fotógrafo assume total 

controle e liberdade de intervir na obra, o artista é o fotógrafo que assume 

aqui o máximo de sua subjetividade no olhar e percepção. 

De acordo com Mascaro(1994) todas as três possibilidades de fotografia 

podem ser utilizadas na pesquisa em arquitetura, mas cada uma no seu 

determinado momento. 

Paro o fotógrafo de arquitetura Nelson Kon (2014), um dos entraves na 

produção das fotografia por parte dos alunos, é o fato de que ao se fazer um 

levantamento de quantas faculdades de Arquitetura no Brasil possuem a 

disciplina de fotografia em seu currículo, percebe-se que poucas a tem. 

Tal fato leva o aluno a não ter muita das vezes o conhecimento adequado 

para a produção de suas imagens. Ele mesmo relata que vez por outra é 

convidado a dar oficinas e palestras sobre o tema nas demais faculdades de 

São Paulo. 
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Nesse ponto tanto Nelson Kon (2014) como Cristiano Mascaro (2014) 

concordam que é importante que o aluno de arquitetura tenha conhecimento 

de fotografia, de como se produz uma imagem com a câmera fotográfica, 

conhecendo-se um pouco da técnica como de estética e composição. 

Não sugere-se aqui que o aluno se torne um fotógrafo, mas que tenha 

apenas uma noção básica de funcionamento e representação através da 

fotografia. 

Na Universidade de Fortaleza, a disciplina de Fotografia  não faz parte do 

currículo do curso de Arquitetura, os alunos que cursam a disciplina podem 

colocá-la como disciplina optativa de um outro curso, no caso Comunicação 

Social, onde a disciplina de fotografia é ofertada. 

Em media por semestre, cerca de uns oito alunos de arquitetura fazem como 

optativa a disciplina de fotografia, onde os mesmos não veem uma fotografia 

voltada para a arquitetura, mas técnicas e princípios básicos de manuseio 

dos equipamentos para um melhor controle da luz e da composição visual. 

Geralmente são alunos que se encontram já no último semestre e estão 

fazendo o seu TFG, e colocam a disciplina para completar os créditos 

necessários para colar grau. 

Ressalta-se aqui, que após o ingresso no mestrado do MINTER, 

Mackenzie/Unifor, o pesquisador dessa dissertação, como professor de 

fotografia na Universidade de Fortaleza, sugeriu a abertura de uma disciplina 

de fotografia que fosse exclusiva para alunos de arquitetura, por dois 

motivos, primeiro por poder de alguma forma se aproximar mais da 

arquitetura e segundo por poder estudar junto com os alunos essa relação 

fotografia e arquitetura. 

A disciplina passou a ser ofertada como optativa exclusiva do curso, onde 

somente alunos da arquitetura poderiam ingressar na mesma, a partir do 

segundo semestre de 2013, ao todo as vinte e cinco vagas da disciplina 

foram preenchidas desde a primeira turma, uma turma mista com alunos de 

vários semestres. 

Como pesquisador e professor a experiência tornou-se proveitosa, visto que 

na dissertação trouxe algumas contribuições, a visão do aluno, a percepção 
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do mesmo através da fotografia, temas relacionados, nomes de fotógrafos e 

arquitetos, por esse lado obteve-se muito proveito. 

Mas vale destacar-se que a pergunta que mais os alunos realizaram ao longo 

do semestre em que a disciplina foi ofertada, foi se eles só iam ter que 

fotografar estruturas arquitetônicas, se todas as aulas iam acontecer de 

forma a relacionar-se sempre a fotografia somente com a arquitetura. 

Imediatamente se questionou aos mesmos o que eles queriam além dessa 

relação, todos foram unânimes em dizer que queriam fotografar uns aos 

outros, queriam utilizar o Estúdio de fotografia, aprender técnicas de 

maquiagem, direção de modelos, produção de moda, enfim, tudo, menos 

arquitetura. 

Perguntou-se também se eles sabiam o que realmente era fotografia de 

arquitetura já que estavam nos primeiros dias de aula da disciplina e ainda 

não tinham tido tempo de absorver tal informação, os mesmos disseram que 

já sabiam, que era somente sair fotografando prédios, corredores, janelas, 

portas, enfim e que pra eles isso não tinha nenhum atrativo fotograficamente. 

Há um autor,  que também levanta essa questão, Michel Freeman (2013) ele 

já publicou alguns livros sobre fotografia, relacionando a mesma com 

diversos temas, quando o autor relaciona com arquitetura, ele questiona o 

mesmo pensamento dos alunos, mas vê exatamente nisso a possibilidade de 

se fazer boas imagens:   

A fotografia de arquitetura tem grande potencial para ser chata, 
dando ainda mais prazer em vê-la nas mãos de um fotógrafo que 
consegue trazer um prédio à vida e, ao mesmo tempo, produzir 
uma imagem interessante. (FREEMAN, 2013, p.44) 

 
O autor evidencia que é justamente nesse ponto que se encontra a beleza e 

o poder dá fotografia de arquitetura, que é transcender apenas a estrutura, 

conseguir trazer a tona coisas que antes não foram percebidas, talvez 

apenas pelo arquiteto, mas não por  qualquer transeunte.  

Como se pode ver na fotografia de Frederic H. Evans (figura 37) e seu posterior 

depoimento sobre a mesma, ele relata que via uma onda se formando através das 

linhas, da luz e das sombras e não apenas uma escada: 
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Figura 37 - Um mar de degraus, Catedral de Wells, 1903, Frederick H. Evans. 

 
 Fonte: ROBINSON; HERSCHMAN, 1987, P.80 

  

Aos alunos começou-se a mostrar essas possibilidades, em que a 

subjetividade do olhar do fotógrafo poderia intervir e representar a arquitetura 

da sua maneira.  

Logo aos poucos na medida em que os mesmos foram conhecendo os 

fotógrafos de arquitetura, suas regras de composição visual, começou-se a 

mudar essa ideia e a se perceber que também era possível fazer algo 

parecido através da representação da arquitetura pela fotografia na 

Universidade. 

Na pesquisa realizada no segundo semestre de 2013 com o grupo de 

concludentes, quando perguntados sobre a produção fotográfica, se ao 

iniciarem a pesquisa para o TFG produzem as suas próprias fotografias, 

obteve-se as seguintes respostas: 
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Gráfico  2 - Relação de alunos que produzem fotografias para o TFG e os que optam 
pela internet e livros. 

 
Ao se observar o gráfico 2 percebe-se que em sua maioria, 38 dos 55 

entrevistados, ou seja, 69% dos alunos produzem fotografias para utilizá-las 

no seus TFGs. Poucos não produzem, apenas 17 alunos, que representam 

31% do total. 

Na justificativa de porque não produzem a maioria responde que não tem 

conhecimento suficiente para produzir boas fotografias e que iria gastar mais 

tempo para se aprender fotografia e somente depois realizar as mesmas, de 

maneira que o tempo para produção do TFG é de apenas quatro meses. 

Eles também relatam que a internet faz com que se ganhe tempo, na medida 

em que não a necessidade de se deslocar para o lugar que se quer 

fotografar. 

Pode-se inclusive utilizar o recurso do Google Earth, programa que permite 

visualizações aéreas de qualquer lugar do mundo, com precisão de escala e 

em alguns casos podem até mesmo andar virtualmente no lugar desejado. 

Logo as novas tecnologias possibilitam um acesso mais rápido e até certo 

ponto confiável de imagens. 
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Como pode-se ver na fotografia aérea (figura 38) utilizada no TFG da aluna 

Carolina Kataoka (2011), sobre o reuso do Forte de Nossa Senhora da 

Assunção em Fortaleza. 

 

Figura 38 - Imagem retirada do Google Earth, utilizada no TFG da aluna Carolina 
Kataoka, 2011. 

 

 
Mesmo com conhecimento em fotografia, a imagem do Forte visto de cima, 

daria um certo trabalho para ser produzida, por conta de equipamentos 

necessários para a realização da mesma, logo sem nenhum custo, apenas 

com um certo conhecimento de utilização do software Google Earth se pode 

obter a imagem desejada e dependendo do local, com uma qualidade 

aceitável para uma publicação em um trabalho acadêmico. 

Destaca-se também que o conhecimento em fotografia não é necessário 

apenas para o caso de se produzir as imagens, mas para se fazer uma 

escolha correta, de imagens que sirvam para a pesquisa do aluno. 

E no caso desse software, para se fazer a escolha do ângulo e da escala da 

imagem que se quer capturar, o aluno se utiliza de conhecimentos de 

composição visual, na medida em que precisa decidir como enquadrar e que 

elementos selecionar. 
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Ao serem questionados sobre que critérios se utilizam para a escolha ou 

produção das fotografias utilizadas como referência no seu TFG, os alunos 

podiam escolher quais os dois critérios mais importantes dentre quatro 

opções dadas pelo questionário. 

Todos foram unânimes em responder que o principal critério é a adequação 

com o tema proposto no projeto, mas além desse fator foram destacados 

outros como segue no gráfico 3. 

 

 

Gráfico  3 - Gráfico representando qual o critério de escolha utilizado, além da 
adequação com o tema. 

 
O critério se aplica tanto para a escolha da fotografia em algum acervo de 

pesquisa, seja livro, internet, como também para a produção da mesma, logo 

em sua maioria, como segundo fator que determina a escolha por parte 

desses alunos, se dá a Composição visual das fotografias. 

Na pergunta efetuada nesse questionário não se chega a entrar no mérito de 

que elementos específicos de composição os alunos buscam encontrar nas 

fotografias, mas a estética da mesma como um todo, todos os seus 

elementos formais que de alguma maneira contribuem para a pesquisa e 

elaboração do projeto de TFG em arquitetura. 
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Cerca de 61,8% dos alunos que responderam a pergunta assinalaram que 

além da afinidade com o tema estudado e pesquisado, a composição dos 

elementos é um fator determinante na escolha de quais imagens serão 

utilizadas para o seu trabalho, seja na produção das imagens ou na busca 

em material de arquivo. 

Percebe-se que os elementos formais são relevantes para os alunos no 

momento em que estes decidem se utilizar da imagem fotográfica como um 

instrumento de estudo e pesquisa, não sendo este o fator determinante, mas 

um dos mais observados por eles ao longo do processo de elaboração dos 

seus trabalhos de pesquisa. 

Outros 27,3% definem que em segundo lugar para eles esta a resolução das 

imagens, a quantidade de pixels que cada uma possui, fator este que 

possibilitará uma maior ampliação no caso de se querer observar um detalhe 

da estrutura estudada, e que garante uma maior e melhor impressão da 

imagem na prancha final de apresentação. 

Nos mecanismos de busca na internet é possível se selecionar as imagens já 

pelo formato e tamanho, havendo na rede virtual imagens com diferentes 

formatos e resoluções.  

O aluno ao desenvolver um trabalho de pesquisa na Faculdade de 

Arquitetura que nele se utilize de imagens fotográficas, se preocupa com a 

qualidade da imagem do ponto de vista de suas dimensões e possibilidades 

de visualização sem que se perca a qualidade. 

Utilizar uma imagem que apresente baixa resolução ou seja poucos pontos 

(pixels) por polegada, dpi (dots per inch) é sinônimo de um certo descuido 

com o trabalho acadêmico, o que se denota na pesquisa é que ainda não é a 

preocupação maior por parte dos alunos, por mais que eles já se preocupem 

com esse detalhe. 

Por último e em menor número os alunos também se preocupam com o 

critério da Escala, por se tratarem de projetos que terão que desenvolver, a 

relação de tamanho entre os elementos do que se esta fotografando ou 

pesquisando na internet e nos livros. 
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Por se tratar de um trabalho na área de arquitetura a escala se torna um fator 

relevante, mas não é dentre os proposto o critério que mais define a escolha 

das fotografias pelos alunos. 

Como se pode observar nos dados obtidos, o critério mais assinalado é a 

adequação com o tema, ou seja até que ponto a fotografia tem haver ou não 

com o projeto de TFG, e mesmo não sendo o critério mais decisivo, se 

percebe a importância da composição visual dos elementos como um critério 

determinante na escolha de maioria dos alunos. 

Também foi perguntado aos alunos quantas fotografias em média os mesmos 

se utilizam ao realizar uma pesquisa para o TFG e no próprio material 

impresso final do projeto, quantas fotografias são utilizadas como referência. 

 

 

Gráfico  4 - Número médio de fotografias utilizadas por cada aluno em seu TFG. 

 

Percebe-se (gráfico 4) que a maioria dos alunos cerca de 92,7% dos alunos se 

utilizam de pelo menos mais que vinte fotografias para a elaboração do seu trabalho 

final de graduação em arquitetura e mais da metade desses alunos faz uso de trinta e 

uma a quarenta fotos, o que representa um número razoável na utilização da 

mesma. 
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Levando em conta que em média ao se observar o relatório final do TFG, o material 

escrito entregue pelos alunos consta de aproximadamente setenta a oitenta páginas, 

ao se utilizar de pelo menos trinta e uma fotos é quase um terço das páginas do 

trabalho com uma fotografia. Logo, as fotografias estão presentes em cerca de 30 a 

40 % do trabalho final. 

Sabe-se que se utilizar de muitas fotografias não é um fator determinante de que a 

fotografia é importante para o TFG na visão do aluno, pois depende também da 

qualidade dessas fotografias e de que uso se faz delas, se como documento, 

ilustração ou apenas uma imagem criativa. 

Independente da qualidade dessas fotografias que inicialmente não foi o objeto 

desse questionário aplicado aos alunos, sabe-se que de um grupo de 55 

pesquisadores que estavam desenvolvendo seu TFG, apenas quatro deles, ou seja 

7,3% se utilizaram de poucas fotografias ao longo de seu trabalho, de 10 a 20 

fotografias. 

O que se pode indagar que os alunos de arquitetura ao se depararem com a 

produção e elaboração de um projeto se utilizam da fotografia como referência, seja 

produzindo a mesma, seja fazendo uma busca em livros ou na internet. 

A fotografia nos TFGs ocupa o seu espaço, um espaço que lhe é dado pelos alunos 

na medida que fazem uso da mesma juntamente com desenhos e textos. 

Ressalta-se aqui que nesta pesquisa um dos objetivos é propor um melhor 

entendimento da fotografia como um instrumento de pesquisa, como relata Luiz 

Eduardo Achutti (1997), pesquisador da fotoetnografia. 

E como já foi colocado anteriormente no capítulo dois dessa dissertação, o que se 

propõe não é mensurar quem é melhor se o texto ou a imagem fotográfica, ou quem 

deve ocupar mais espaço no trabalho acadêmico, mas estabelecer um melhor 

entendimento entre ambos ao longo da pesquisa, para que de certa forma um possa 

conviver e contribuir com o outro. 

Para que se possa haver assim como disse o filósofo Vilém Flusser (2002), um 

diálogo entre ambos, dialogo este necessário para se compreender e estudar tanto a 

fotografia quanto o texto. 
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Na quinta e última pergunta foi questionado aos alunos se quando se utilizam da 

fotografia, seja como referência, seja como uma mostra de materiais, ou como 

evidência de determinado elemento de composição, se o mesmo consegue perceber 

na imagem fotográfica o mesmo valor de documento de registro para a pesquisa 

assim como o percebem no texto. 

Se os mesmos se sentem ao produzir uma fotografia, produzindo conhecimento, do 

ponto de vista acadêmico e de pesquisa. 

Esse valor é defendido pelas ciências sociais, através da fotografia etnográfica, a 

fotografia voltada para a pesquisa, como evidenciam alguns autores citados no 

capítulo dois desse trabalho, John Collier (1973), Luiz Eduardo Achutti (1997) e 

Rosane de Andrade (2008), uma fotografia cujo objetivo é a pesquisa. 

 

 

Gráfico  5 - Gráfico com relação do número de alunos e a sua percepção quanto ao 
fato de estarem produzindo conhecimento e documentação através do texto e da 
fotografia. 

 

Observa-se (gráfico 5) que a maioria dos alunos acreditam somente produzir 

conhecimento enquanto estão produzindo texto, quarenta e três alunos ao 

todo, 78,1 %. 
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Apenas dois alunos, o que representa 3,6% do total, conseguem ver a 

fotografia como produtora de conhecimento e documentação mais que o 

texto. 

E dez alunos, 18,1 % do total, percebem da mesma maneira que propõem os 

autores utilizados nessa dissertação, tanto a fotografia como o texto como 

produtores de conhecimento e documentação necessários e de utilidade para 

a pesquisa em arquitetura e sua posterior utilização nos projetos acadêmicos. 

Um dos  objetivos dessa pesquisa é tentar mostrar para essa maioria que só 

enxerga o texto como produtor de conhecimento que também a fotografia o 

faz, dependendo de como se utiliza da mesma e da forma e do diálogo 

estabelecido entre ela e o texto, e da sua posterior análise. 

Para tanto será realizado no próximo tópico um estudo detalhado do uso da 

fotografia nos TFGs produzidos nos últimos cinco anos no curso de 

Arquitetura da Universidade de Fortaleza no Ceará. Tendo como referência 

os critérios da forma e da composição visual para a análise das mesmas. 

 

4.2.  Os usos da Fotografia no TFG 

 

Após a realização das entrevistas com os alunos e análise dos resultados de 

suas respostas, foram selecionados para a continuação dessa pesquisa cinco 

trabalhos de TFG por semestre, desde o ano de 2009 até o ano de 2013, 

compreendendo ao todo dez semestres um total de 50 trabalhos de TFG. 

Nesses trabalhos foram analisados como vem se dando o uso da fotografia 

por parte dos alunos nos seus TFGs, levando em conta os critérios de 

composição visual, adequação do tema com as imagens e se essas 

fotografias são ou não produzidas pelos alunos. 

Nesse tópico será estudado os principais trabalhos dentre os cinquenta 

selecionados, levando em conta o fato de estes terem se destacado em 

relação aos itens estabelecidos como critérios de análise. 
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Esses critérios foram escolhidos baseados nas respostas dos alunos aos 

questionários aplicados a turma de concludentes, onde os mesmos foram 

evidenciados. 

Entre os anos de 2009 e 2013 foram produzidos aproximadamente 567 TFGs 

no curso de Arquitetura da Universidade de Fortaleza, inicialmente os 

critérios para seleção e escolha dos TFGs foram os seguintes:  

 

- o número de fotografias utilizadas pelos alunos no trabalho, sendo 

escolhidos geralmente trabalhos com a produção de 20 a 30 fotos; 

- em segundo lugar se as fotografias foram ou não produzidas pelo 

aluno, tendo prioridade na escolha os trabalhos com fotografias 

produzidas pelos alunos, mas por estes não representarem uma 

totalidade nos trabalhos, e não serem a única opção em uma 

pesquisa, também foram escolhidos alguns com fotografias de arquivo. 

 

4.2.1. Adequação ao tema 

 

Nesse segundo momento de análise na pesquisa percebe-se que na maioria 

dos trabalhos há uma boa adequação da fotografia com o Tema estudado, 

em geral, dos cinquenta trabalhos escolhidos para análise praticamente todos 

de alguma forma escolheram fotografias que se adequavam ao seu tema. 

E ao longo de seu memorial descritivo se utilizaram de procedimentos que 

contribuíram para uma melhor adequação e correlação com o que se estava 

estudando e pesquisando, nesse tópico será visto alguns desses 

procedimentos e sua relação com a pesquisa realizada pelos alunos. 

No TFG da aluna Carolina Kataoka (2011),  “O Reuso da Fortaleza de Nossa 

Senhora de Assunção”, tem-se um dos melhores exemplos dessa 

adequação. A aluna em seu TFG se propõe a realizar uma melhor 

reutilização do espaço do Forte localizado em Fortaleza, adaptando-o e 

transformando-o em um museu. 
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Sabe-se que uma das funções iniciais da fotografia em uma pesquisa, é a de 

realizar um primeiro contato visual do arquiteto e pesquisador com a obra 

estudada, realizando-se um resgate histórico. (KOSSOY, 2012) 

Nesse quesito é exatamente o que faz a aluna, ao mostrar primeiramente em 

seu trabalho fotografias de Fortes construídos em outros países e estados, 

em épocas semelhantes ao de Fortaleza-CE, fazendo assim uma 

contextualização.  

A aluna se utiliza de fotografias retiradas de livros, e de imagens do Google 

earth para começar a adequação com o seu tema, mostra-se fotografias que 

vão desde a França até Natal-RN. Sempre com fotografias gerais que 

mostram o todo das estruturas que são semelhantes a que se encontra no 

TFG da mesma. 

Em seguida a aluna começa a se utilizar de imagens também de arquivo, 

mas fotografias do seu objeto de estudo no projeto, fotografias do Forte de 

Fortaleza, realizando-se assim uma aproximação maior com o tema.  

Nessas fotografias a aluna contextualiza todo o Forte, em duas fotografias 

aéreas (figura 39 e 40), que propiciam uma visualização do todo da estrutura: 

 

Figura 39 - Imagem utilizada no TFG de Carolina Kataoka (2011)  retirada do acervo do  
Museu da Imagem e do Som/CE. 
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Figura 40 - Postal do IPHAN, TFG, Carolina Kataoka, 2011, p. 34. 

 

 
A fotografia antiga (figura 39) retirada do acervo do MIS/CE é 

relevante por se tratar de um dos registros mais antigos do Forte, 

mas a aluna não coloca a data em que foi feita a foto, não 

menciona nem no texto nem na legenda da mesma. 

Na segunda imagem (figura 40), mais recente, por ser retirada de 

um cartão postal feito pela Secretaria de Turismo do Estado em 

parceria com o IPHAN, a fotografia foi produzida por algum 

fotógrafo, mas a aluna não faz menção ao nome do mesmo, não 

atribui o crédito ao fotógrafo. 

A aluna faz também bom uso da fotografia quando realiza 

intervenções na mesma que contribuem para o entendimento e 

orientação de quem a vê e relaciona com seu tema, criando 

legendas e números que identificam o entorno do Forte  e sua 

estrutura interna (figura 41): 
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Figura 41 – Mapa de identificação dos espaços da Fortaleza de Nossa Senhora da 
Assunção. TFG, Kataoka, 2011, p.36. 

 

 

O uso de legenda para identificar espaços e situar melhor o observador 

na imagem se faz um recurso que ajuda no melhor entendimento da 

fotografia e do porque se está usando ela e sua adequação com o tema. 

O autor Ivan Lima (1988) em seu livro A fotografia é a sua linguagem, 

relata sobre a importância da legenda de  maneira que a mesma funciona 

como um elo de ligação histórico e temporal entre o fotógrafo e o 

observador, onde o produtor da imagem conduz ao entendimento através 

da legenda. 

Os alunos nos TFGs analisados, fazem uso em suas imagens desse 

recurso como observa-se também no trabalho da aluna Mariana Lima 

(figura 42): 
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Figura 42 - Fotografia com legenda utilizada no TFG de Mariana Lima, 2010, p.41. 
 

 

 

A legenda representa, assim como proposto por alguns autores citados 

anteriormente, dentre eles Pierre Francastel (1983), uma boa combinação na 

relação texto e imagem, onde cada um assume seu papel e contribui para 

uma melhor compreensão do outro.  

Essa metodologia de uso é uma das propostas sugeridas por esse trabalho  

de pesquisa, no seu uso para um melhor entendimento e documentação da 

arquitetura.  

No caso da aluna Mariana Lima, a mesma desenvolveu o projeto de um 

Centro de Oncologia para a cidade de Sobral-CE, e se utiliza do Hospital do 

Câncer em Fortaleza como referência para seu trabalho de pesquisa. 

E a legenda ajuda a compreender o que especificamente a aluna se propõe e 

quer mostrar com aquela determinada fotografia de um outro hospital de 

referência. 

Uma outra adequação que contribui para o tema ser contextualizado e 

entendido, é o uso da fotografia como um mapeamento do local onde se 
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pretende implementar o projeto, como se pode observar no trabalho final de 

graduação do aluno Marcos Frate (2010), na figura 43: 

 

Figura 43 - Fotos do terreno onde será implementado o projeto do aluno. Fotos e 
Montagem: Marcos Frate, 2010. Pg.42. 

 

 

 
A colagem de fotografias é um recurso importante no momento em que 

contribui para que o entendimento da pesquisa no TFG de forma a melhorar 

a visualização do entorno e do local onde será executado o projeto. A 

colagem feita pelo aluno evidencia isto. 

Ressalta-se que todas as fotografias foram produzidas pelo próprio aluno, 

excetuando-se a fotografia aérea que foi retirada do programa Google earth. 

O uso desse programa tem se tornado comum ao longo dos anos, observa-

se que em 2009 os alunos já começam a fazer uso dele, mas é a partir de 
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2010 que o seu uso se torna pratica comum, sendo utilizado na maioria dos 

trabalhos até 2013 de forma crescente. 

É possível nos trabalhos atuais se utilizar de um recurso que após fazer 

fotografias de levantamento do local, possa se anexar essas fotografias ao 

programa de maneira que não só o pesquisador mas outros pesquisadores 

possam ter acesso as mesmas imagens, tendo uma precisão na visualização 

e no local que foram tiradas. 

No trabalho da disciplina Laboratório de Práticas Projetuais em Arquitetura, 

Urbanismo e Design foi realizado um levantamento sobre a lagoa do 

Mussum, no campus da Unifor, pelo autor dessa dissertação, e demais 

alunos do MINTER, as fotografia serviram de base para a elaboração de um 

projeto de construção de uma ponte, que envolvia o trabalho prático da 

disciplina. 

Ao final as fotografias foram utilizadas pelos alunos como base para saber 

exatamente o seu entorno e posteriormente realizar seus primeiros traços 

arquitetônicos.  

Após a conclusão da disciplina no segundo semestre de 2013, as fotografias 

agora servem como referência para qualquer outro pesquisador no mundo 

que tenha interesse em saber e pesquisar o entorno da lagoa, pois as 

mesmas se encontram disponíveis no link http://www.panoramio.com/user/ 

7946604.  

Logo é interessante ao aluno e pesquisador fazer também esse vinculo do 

trabalho com as novas tecnologias disponíveis pois facilita-se uma 

adequação com o tema e proporciona-se uma maior abrangência por parte 

da fotografia para as futuras pesquisas. 

Ainda em relação a adequação ao tema, um dos descuidos cometidos pelos 

alunos de TFG, é o fato de por algumas vezes se limitar a fotografias 

externas da estrutura pesquisada e esquecer de se utilizar de imagens que 

evidenciem e sirvam de referência também em relação a parte interna do 

prédio ou edifício. 

De acordo com o seu tema, e por se tratar de um estudo arquitetônico que 

resultará na execução de um projeto, visualizar-se mais a parte externa do 
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que  a parte interna deixa um pouco a desejar, pois se faz também relevante 

ao aluno obter ou produzir fotos internas da estrutura, para uma melhor 

documentação e pesquisa. 

Mas nesse ponto salienta-se que no caso específico dos trabalhos 

analisados, os casos que não conseguiram fotografias internas se deram pelo 

fato de as alunas no caso não conseguirem autorização para realização 

dessas fotografias por parte dos donos dos edifícios. 

Tal fato ocorre em poucos dos trabalhos analisados, apenas dois, como 

pode-se ver um deles na imagem (figura 44) utilizada no TFG da aluna Lina 

Cidrão: 

 

Figura 44 - Fachada lateral do Edifíco do Hotel Excelsior, no centro de Fortaleza. Foto: 
Lina Cidrão, 2009, pg. 56. 

 

 

Pode-se dizer que tal fato denomina-se como uma falta na adequação ao 

TFG de um  aluno, visto que as imagens de referência para a execução de 

seu projeto estão incompletas. 
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No caso da aluna Lina Cidrão, seu TFG prevê a reutilização do edifício 

Excelsior como uma residência, logo se faz relevante ao longo de sua 

pesquisa para o TFG a utilização de fotografias do interior do prédio, suas 

instalações, corredores, quartos, escadaria, enfim, seu ambiente interno. 

Mas no decorrer do trabalho a aluna praticamente não se utiliza de 

fotografias internas, apenas externas, o que do ponto de vista projetual limita 

o arquiteto a se tentar saber como aplicar o projeto na parte interna, visto que 

não se conhece a mesma visualmente através de fotografias. 

Outra forma de se utilizar e adequar a fotografia de forma a contribuir com o  

tema é mostrar o processo de evolução de uma construção para servir de 

referência no projeto do aluno. Como pode ser visto no TFG da aluna 

Nathália Alexandre: 

 
Figura 45 - Mosaico de fotografias com o processo de construção. 

 
Fonte: TFG, Nathália Alexandre, 2013, pg. 40 (www.newmuseum.org/building). 

 

A aluna mostra através do mosaico de fotografias (figura 45), primeiro o 

terreno, depois a estrutura sendo erguida, depois a mesma sendo finalizada e 

por fim ela sendo revestida. Tal procedimento evidencia o processo de 

construção de um museu em um espaço pequeno na cidade de Nova York.  
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A aluna quer ressaltar exatamente isso, como os arquitetos responsáveis por 

esse projeto conseguiram solucionar o problema de construir um museu em 

um espaço pequeno, mas que pudesse abrigar obras dos mais diversos 

tamanhos. 

A mesma faz uso da fotografia para evidenciar tal fato, e também se utilizar 

dessas imagens como referência no seu próprio projeto, o qual visa construir 

um museu de arte em um pequeno espaço na cidade de Fortaleza.  

Poucos alunos fazem uso desse procedimento, como o fez a aluna, dos 

trabalhos analisados cerca de apenas três utilizam fotografias que mostrem o 

processo de construção. 

Também observou-se na maioria dos trabalhos, o fato de não se atribuir data 

a algumas das fotografias utilizadas, o que historicamente faz com que se 

perca um pouco a noção temporal de quando foi feita a imagem. Para a 

pesquisa a imagem deixa uma lacuna de referência em relação ao período, 

época em que foi feita. 

Percebe-se ainda o fato de não se colocar o crédito de quem foi o autor de 

determinadas fotografias inseridas no memorial do TFG.  

Acredita-se que o uso da imagem fotográfica como instrumento de pesquisa 

é algo que pode ser feito, mesmo sem conseguir entrar em contato com o 

fotógrafo para ter que lhe pedir uma autorização, pois seu uso é educacional 

e não para fins comerciais. 

Mas mesmo assim, o direito de se atribuir o nome do autor da imagem é 

necessário para que se possa legalmente fazer uso dela como um 

instrumento de uma pesquisa acadêmica, visto que a mesma já tenha sido 

publicada em algum livro ou outro meio de divulgação como a internet. 

Logo é descuido do pesquisador, se utilizar de uma fotografia, retirada de um 

outro local e não lhe dar o devido crédito, somente em casos extremos, que 

historicamente no local onde foi publicada inicialmente possui dizendo “autor 

desconhecido”,  é que se pode utilizar esse termo. 

E consequentemente deve-se aos alunos de arquitetura essa atitude devido 

ao fato de por muitas vezes na internet não possuir o nome do autor de quem 
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fez a imagem, visto que é onde se possui uma grande quantidade de 

imagens para busca e pesquisa.  

Ainda em se tratando de adequação, percebe-se na maioria dos trabalhos 

pouco diálogo entre o texto que antecede ou sucede a fotografia utilizada 

pelo aluno no seu TFG.  

De acordo Vilém Flusser (2002) e Pierre Francastel (1982) esse diálogo se 

dá para um melhor entendimento de ambos, onde um contribui e explica ou 

complementa o outro. 

Mas nos TFGs muitas das imagens assumem mais um papel de ilustração 

que propriamente de documentação, e o aluno algumas das vezes apenas 

coloca a imagem no trabalho e espera que quem esteja vendo ou lendo seu 

trabalho deduza que aquela imagem tem haver com o seu tema. 

Há aqueles em que se estabelece o diálogo, se analisa, relaciona a imagem 

através do seu texto, mas estes representam a minoria dos trabalhos 

pesquisados. 

Um outro critério que se observa ao longo das imagens utilizadas nos TFGs é 

o uso da composição visual na escolha e produção das mesmas, assunto 

este que será melhor explorado no tópico seguinte. 

 

4.2.2. A Composição Visual na produção e escolha das fotografias 

 

Os elementos que serão observados nesse tópico foram escolhidos 

baseados prioritariamente nos autores utilizados no capítulo 03 dessa 

dissertação, Fayga Ostrower (1983), Wassily Kandinsky (1997), Dondis 

Dondis (1997) e Michael Freeman (2013). 

Para destacar os elementos nas fotografias analisadas foram realizadas 

intervenções sobre as fotografias, utilizando-se da cor amarela para designar 

as linhas, o verde para o ponto e o azul para os planos. 

Também baseia-se nos comentários dos fotógrafos Cristiano Mascaro (2014) 

e Nelson Kon (2014), em entrevistas concedidas ao autor em Agosto de 
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2014, bem como na observação das fotografias dos mesmos onde destaca-

se o aparecimento desses principais elementos.  

Para eles esses elementos fundamentais são: Ponto, Linha, Plano, Luz e 

Perspectiva, sabe-se que outros também são importantes na representação da 

arquitetura pela fotografia, mas tem-se os primeiros como os mais elementares 

nesse processo de criação e percepção. 

E é a busca em como esses elementos aparecem nas fotografias dos alunos e nos 

seus TFGs, a adequação das fotografias ao seu tema, e como a fotografia é aplicada 

no projeto final que será evidenciado neste tópico. 

Inicialmente alguns alunos se utilizam de fotografias de arquivo, retiradas da internet 

e de livros, o que não chega a ser um problema, visto que haja uma relação com o 

tema do projeto. 

E consequentemente ao se fazer uma boa escolha no ângulo das fotografias, no 

enquadramento, na composição das mesmas e na qualidade, resolução, 

independente de ser produzida ou não pelo aluno, ela possui a sua contribuição.  

Por mais que de acordo com a metodologia antropológica e etnográfica, conforme 

observado no segundo capítulo dessa dissertação, o autor John Collier (1973), 

defenda a importância de o próprio pesquisador ser o responsável pela produção  

das suas imagens.  

Destaca-se aqui que essa mesma metodologia proposta e utilizada pelas Ciências 

sociais já há algum tempo, não exclui a possibilidade de se pesquisar através de 

fotografias de arquivo, apenas observa-se que deve-se ter um certo cuidado na 

escolha dessas imagens, na finalidade das mesmas, para que por conseguinte se 

possa fazer uso delas. 

Quanto ao fato de o aluno de arquitetura realizar fotografias próprias para a sua 

pesquisa, só se torna viável e possível na medida em que há estruturas semelhantes 

ao projeto que possam ser fotografadas. 

Logo um dos critérios avaliados também foi se de acordo com o Projeto do TFG de 

cada aluno, até que ponto era possível se produzir fotos de interesse na pesquisa, se 

era possível, por conta de localização geográfica e de outras variáveis. 
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Se havia ou não alguma estrutura semelhante ou que contribuísse com o trabalho do 

aluno no seu estudo e desenvolvimento de sua forma  e composição que fosse 

possível o acesso do aluno. 

O fotografo Nelson Kon (2014) afirma a importância do próprio pesquisador produzir 

as suas imagens por que segundo ele “essa idéia de você produzir suas fotografias é 

bem interessante porque você vai experimentar aquela arquitetura, você vai ter que 

presenciar aquela arquitetura”. 

Logo para ele o que as pessoas que veem as suas fotos percebem, é a arquitetura 

da forma que ele queria que elas vissem, estão vendo o detalhe que ele destacou 

como detalhe, logo o ideal seria que se vissem com os próprios olhos a estrutura. 

No caso da aluna Carolina Kataoka, o seu objeto de estudo no projeto ainda se 

encontra erguido, O Forte Fortaleza Nossa Senhora da Assunção fica na região 

metropolitana de Fortaleza e está em funcionamento. Logo para o seu TFG, se torna 

viável e possível a mesma poder realizar fotografias próprias do local, seu entorno e 

de sua estrutura.  

Como pode-se observar nas fotografias seguintes, produzidas pela aluna 

(figuras 46 e 47): 

 
Figura 46 - Passeio Público, Fortaleza, Foto: Carolina Kataoka, 2013. p.44 
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A aluna o faz, e nesse momento segue alguns elementos de composição, 

como no caso das fotografias, a luz contribuindo para iluminar as estruturas 

estudas, a percepção de linhas e a perspectiva como um dos elementos 

principais. 

 

Figura 47 - Fachada Principal do Forte. Foto: Carolina Kataoka, 2013, p.38. 

 

 

A aluna só comete um pequeno erro em seu trabalho fotográfico, não 

fotografar dentro da estrutura, o que de acordo com o que relatou em seu 

trabalho não o fez pelo fato de não obter permissão por se tratar de uma área 

militar.  

Ao final a aluna soube adequar as fotos ao seu tema, visto que a proposta de 

seu projeto visa mudanças mais na parte externa e no entorno da Fortaleza e 

ao longo de sua produção e pesquisa se utilizou de elementos de 

composição tanto na escolha como na produção de suas imagens. 

Em relação aos TFGs dos demais alunos observa-se dentre os elementos 

formais de composição, que o ponto, um dos elementos básicos da 

linguagem visual, pode ser percebido em algumas das imagens utilizadas 

pelos alunos, mas que nem em todos os trabalhos se consegue detectá-lo 

com clareza nas imagens. 
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O ponto por ser visualmente o elemento que deve chamar mais a atenção e 

ter destaque na fotografia, é justamente aquele detalhe na imagem ao qual 

se quer evidenciar, seja uma porta, uma janela, uma viga, uma escada, o que 

em alguma das vezes é percebido dessa maneira nas imagens utilizadas 

pelos alunos. 

No caso da fotografia utilizada pela aluna Catherine Nunes em seu TFG, o 

ponto é exatamente o elemento que a mesma tenta mostrar com a imagem, 

no caso a iluminação natural que entra pelas vidraças laterais. 

 

Figura 48 - Fotografia de parte dos livros e estantes do 1o. Pavimento da Biblioteca 
Central de Fortaleza. Foto: Catherine Nunes, 2012, p. 49. 

 

 

 
Percebe-se que nesse caso, na figura 48, o que aparece em destaque na 

fotografia é o ponto, e que de alguma forma se conduz o olhar através das 
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linhas formadas pelas estantes até ele, que na imagem é representado pela 

luz natural das vidraças.  

Por mais que se observem os livros, a luz proveniente do ambiente externo 

parece chamar sempre o olho como um ímã, de maneira que se conduz a 

que fique parado  e se observe essa luz. 

Assim exatamente o que a aluna pretende mostrar é o que se percebe na 

fotografia, o ponto exerce a sua função de atração contribuindo para o 

entendimento da imagem e sua contribuição na pesquisa. 

Mas a mesma aluna utiliza-se de mais fotografias para evidenciar a entrada 

de luz natural e percebe-se que não há a mesma utilização do elemento 

ponto para o favorecimento na pesquisa. 

 
Figura 49 - Fotografia de parte dos livros e estantes do 1o. Pavimento da Biblioteca 
Central de Fortaleza. Foto: Catherine Nunes, 2012, p. 49. 
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Nessa situação da figura 49 o ponto fica confuso e atrapalha em vez de 

ajudar, devido ao enquadramento utilizado pela aluna, a cadeira verde chama 

a atenção e a linha vermelha formada pela lateral da estante assumem papel 

de ponto, que não ajudam nem contribuem com a pesquisa. 

A iluminação natural fica como um ponto secundário, que ao fundo perde em 

visualização para os pontos que se encontram a sua frente. E ao se 

comparar com a fotografia anterior, da figura 48, percebe-se como a união de 

alguns elementos como ponto, linha, plano, perspectiva e luz,  favorecem ao 

entendimento da fotografia e sua utilização na pesquisa em arquitetura. 

Logo, em algumas fotografias parece não se mostrar algo relevante para o 

trabalho do aluno justamente devido ao fato de não se conseguir identificar 

claramente quem é o ponto, o que está sendo mostrado realmente, tornando 

a foto um tanto quanto confusa e sem muita utilidade como referência para a 

pesquisa. Este fato foi observado em alguns trabalhos, mas não em sua 

maioria. 

Observam-se outros exemplos de utilização do ponto como elemento 

principal como se percebe na fotografia da figura 50: 

 

Figura 50 - Fotografia retirada do livro Hotel 100% Hotels de K.P. Skaff, utilizada pela 
aluna Mirna Pellegrini em seu TFG em 2012, p.26. 
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A aluna desenvolveu um projeto de TFG sobre a construção de um novo Hotel, na 

fotografia se pretende evidenciar a suíte e o formato diferenciado da janela do Hotel 

Unique, projetado por Ruy Ohtake em São Paulo.  

O Ponto é a janela (demarcada em verde), a luz proveniente da mesma  e a pessoa 

que nela se encontra. E é esse elemento que a aluna pretende usar como referência 

na elaboração do seu projeto, e por mais que a fotografia não seja produzida por ela, 

foi bem escolhida para o seu devido uso, ao se basear na composição da mesma, 

tendo um maior cuidado com a forma. 

O ponto por sua vez nessa imagem do Hotel, assume também a forma de um plano 

circular, que é de fácil percepção pelo cérebro humano, de acordo com Fayga 

Ostrower (1983). 

Um outro elemento importante e ao mesmo tempo básico são as linhas, estas por 

sua vez estão presentes nas imagens de alguns trabalhos, mas deve-se ter em 

mente que a sua função dentro de uma imagem é de conduzir o olhar de quem 

analisa a imagem, de um lugar a outro. 

Figura 51 - Fotografia interna de um dos quartos do Hotel  Vila Galé. Foto: Sarah 
Castro, TFG, 2012, p. 32 

 

Como observa-se na fotografia (figura 51) feita pela aluna Sarah Castro, para o seu projeto de 

TFG sobre a construção de um Hotel em Fortaleza, percebe-se que as linhas no caso 
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formadas pelo chão e pelo móvel da televisão, conduzem o observador a ir para fora do 

quarto. 

Por mais que se observe a cama, que é um plano, depois a televisão, a visão é guiada 

para fora, para um outro lugar que é o corredor, que não é necessariamente o que a 

aluna pretende evidenciar na fotografia. 

Alguma das vezes uma simples mudança no ângulo do enquadramento evitaria tal 

percepção e passaria a evidenciar outros elementos dentro do quarto, mas para tanto se 

faz necessário que o aluno tenha conhecimento dos elementos formais de composição 

visual e que os perceba no momento de fotografia. É o que se propõe nessa dissertação 

um melhor aproveitamento da fotografia na pesquisa e documentação da arquitetura. 

Há outros exemplos nos TFGs em que o aluno faz um bom uso das linhas para ajudar 

no estudo de sua imagem, como se pode ver na fotografia da figura 52: 

Figura 52 - Fotografia da rampa de acesso ao primeiro pavimento do bloco J, na 
Universidade de Fortaleza. Foto: André Mendes, 2013, p.06. 

 

 
 

Na Fotografia o aluno André Mendes faz um bom uso da linha em sua 

composição visual, no momento em que seu objetivo com a imagem é 
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mostrar como se dá o acesso de um cadeirante a o pavimento superior de 

um dos blocos do curso de arquitetura da Universidade de Fortaleza. 

Logo, a linha conduz o observador por todo essa rampa de acesso, levando 

inclusive de um ponto, no caso o cadeirante, a outro, a mulher.  

Facilita-se assim o  entendimento da fotografia e o seu uso na pesquisa do 

aluno, contribui-se para a elaboração de um projeto ao qual o mesmo se 

propõe a construir um novo bloco para o Curso de Arquitetura da Unifor. 

Há ainda aquelas fotografias onde o elemento principal para a pesquisa do 

aluno é o plano, a superfície, formada por algumas estruturas, como se pode 

ver nas fotos a seguir: 

 

Figura 53 - Fachada do Teatro José de Alencar, Fortaleza/CE. Fonte: TGF,  Janaína  
Mendes, 2013, p.43. 

 

 

Neste caso (figura 53) no TFG da aluna, elaborou-se um projeto acerca da 

construção de um novo teatro em Fortaleza, tendo como referência o teatro 

José de Alencar e na fotografia, a sua fachada como referência e elemento 

principal para a pesquisa realizada pela mesma.   
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O plano nessa fotografia se sobressai em relação ao ponto e a linha, é como 

se o plano assumisse o papel de ponto também, sendo ele o elemento que 

chama mais atenção, mas ao longo do mesmo pode-se evidenciar alguns 

pontos que chamam a atenção e que servirão de referência na pesquisa, 

como janelas, portas, pilares. 

Há casos em que por mais que o aluno queira dar ênfase em sua imagem ao 

plano como o elemento de referencia principal, isso não acontece por conta 

da localização do plano na fotografia. Como observa-se na fotografia a seguir 

(figura 54): 

 

Figura 54 - Fotografia de uma Igreja localizada no interior do Estado Ceará.  Foto: Alex 
Hemes, 2010. 

 

 
A Igreja visualmente é uma superfície, um plano sob a ótica da linguagem 

visual, mas pela distância que se encontra dentro da fotografia acaba por 

assumir uma função de ponto, nesse caso acontece algo diferente da foto 

anterior o ponto é todo o plano. 

O aluno desenvolveu um TFG sobre um Hotel Fazenda Cultural, em que se 

visa ter dentro das instalações do mesmo uma Igreja, ela se utiliza da 

fotografia como referência e o que se percebe é que não havia necessidade 
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de toda essa vegetação no primeiro plano da imagem para só então se 

chegar ao segundo plano onde se encontra a Igreja. 

Logo a ideia do aluno não é mostrar a vegetação, tendo a Igreja como plano 

de fundo, mas exatamente o contrário, e não é o que está representado na 

fotografia.  

Deve-se haver um cuidado maior na busca por imagens que se utiliza como 

instrumento de pesquisa e documentação da arquitetura, para uso no 

memorial de um projeto.  

De acordo com os pesquisadores da fotografia etnográfica no estudo da 

antropologia visual, é importante o pesquisador ter consciência de que não 

irá poder utilizar qualquer fotografia em sua pesquisa, pois se trata de uma 

documentação, e através desse processo passa-se a elaborar um outro 

documento de representação. (COLLIER, 1973) 

No caso da fotografia da igreja (figura 54), poderia ser resolvido apenas com 

um reenquadramento da mesma, processo que pode ser feito após a 

produção da fotografia com qualquer software de edição de imagens, como 

pode-se observar na intervenção feita pelo autor (figura 55):  

Figura 55 – Recorte realizado pelo autor dessa pesquisa na Fotografia da Igreja 
localizada no interior do Ceará. Foto: Alex Hemes, 2010. 
 

 
 

Nessa situação o plano volta assumir a sua função de destaque na imagem, 

sendo o elemento principal, dando maior percepção as suas formas e 

estrutura, para posterior utilização nos desenhos do projeto. Os pontos 
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passam a ser as janelas, a porta principal da Igreja, ou seja, detalhes que se 

destacam no plano. 

Há fotografias utilizadas nos TFGs que reúnem os principais elementos de 

composição, e representação da arquitetura, ponto, linha e plano, de maneira 

que cada elemento está no seu devido lugar e um contribui com a percepção 

do outro,  como pode-se observar na figura 56: 

 
Figura 56 - Ponto, Linha e Plano, na fotografia do St. George’s Hall, situada em 
Liverpool.  

 

 
   Fonte: TFG, José Roberto 2013. 

 

No TFG o aluno desenvolveu um projeto de uma sala de concertos para 

Fortaleza e se utiliza como referência da sala de concertos do St. George’s 

Hall, em Liverpool.  

Os planos são formados pelo conjunto das cadeiras, a linha é constituída 

pelo corredor que há entre as cadeiras no meio, e conduz o observador a 

chegar ao palco principal, que por sua vez é o ponto da imagem. Todos 

podem ser percebidos e estudados individualmente. 

Pode-se observar que ao longo dos demais trabalhos de TFG acerca dos 

elementos de composição utilizados pelos alunos, seja  no momento de 
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produção ou na escolha de imagens, a perspectiva é o elemento que mais 

aparece nas fotografias dos TFGs.  

Destaca-se aqui a Perspectiva como o elemento de composição que mais 

norteia os alunos de arquitetura no momento de Produção de suas imagens. 

Como ilustram as fotografias a seguir: 

 

Figura 57 – Fachada Leste da Santa Famiglia, localizada na Cecine, Itália. Fotografia de 
autoria do aluno Marcos José Lopes e utilizada em seu TFG em 2010, p.33 

 

 
Vale ressaltar que na fotografia da Santa Famiglia (figura 57), o aluno teve o 

cuidado de fotografar em perspectiva, mas também se preocupou em 

capturar uma luz que valorizasse a fachada.  

E que o mesmo produziu as próprias imagens para poder se utilizar como 

referência na sua pesquisa e elaboração do seu TFG que visa fazer um 

projeto de um residencial católico Shalom na cidade de Aquiraz/CE. 

O objeto ao qual o aluno queria se utilizar como material de referência se 

encontrava na Itália, logo o mesmo se deu o trabalho de ir até o local e 

realizar várias imagens do local.  
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O que do ponto de vista da metodologia de produção de imagens nas 

Ciências Sociais, é fundamental o pesquisador poder ir ao local da pesquisa 

capturar suas próprias impressões através de fotografias. 

Ressalta-se aqui mais trabalhos que se utilizam da Perspectiva como 

elemento norteador, em que direciona-se a fotografia e por conseguinte a 

percepção da arquitetura pela mesma (figura 58): 

Figura 58 - Residência universitária da UFC. Fotografia de autoria da aluna Manoela 
Correia, 2010, pg. 14. 

 

 

 
Mais uma vez nota-se uma boa percepção da luz natural por parte de uma 

aluna na produção de suas imagens para o seu TFG, a mesma que visa fazer 

um projeto de uma nova residência universitária. 

Evidencia-se também as linhas que convergem para o ponto de fuga da 

imagem (figura 58) que fica localizado no final do corredor, ressalta-se aqui 

que há várias maneiras de se fotografar e se capturar uma estrutura 

arquitetônica. Mas no caso de um corredor cheio de portas, são menores as 
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opções, visto que há pouca possibilidade de se mover a câmera, no caso da 

aluna percebe-se que a mesma optou por um enquadramento que priorizou a 

perspectiva, mas sem se esquecer dos demais elementos, ponto, linha, plano 

e luz. 

No caso da fotografia externa feita de uma casa, prédio ou edifício, a 

perspectiva se torna uma das opções mais utilizadas pelos alunos em suas 

pesquisas, e presume-se que pelo fato de que é através da captura desse 

elemento de composição que se obtém a maior relação das proporções da 

estrutura arquitetônica. 

Dá-se ao arquiteto uma maior possibilidade de análise das linhas que formam 

a estrutura e consequentemente possibilita-se uma maior  gama de 

intervenções que podem vir a ser feitas na estrutura. 

Figura 59 - Casa do Português, construída em 1954 por um rico comerciante de 
Fortaleza, para presentear a sua esposa. Foto: Carina Peixoto, 2011, p.37. 

 

Na fotografia (figura 59) feita pela aluna Carina Peixoto, para a realização de 

seu TFG sobre a reutilização da Casa do Português, essa imagem feita em 

perspectiva já traz consigo um grande número de informações visuais sobre 

o objeto de estudo da aluna. 
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De acordo com o autor Michael Freeman (2013) e com o fotógrafo Cristiano 

Mascaro (2014), ao se realizar uma fotografia de arquitetura deve-se ter 

sempre em mente que a mesma é uma representação bidimensional de uma 

estrutura que é e continuará sendo tridimensional. 

Logo todo e qualquer elemento formal de composição que puder ser utilizado 

para de alguma maneira atenuar essa diferença de representação, será 

válido para a pesquisa e documentação da arquitetura. 

E ainda segundo o autor e o fotógrafo, é a perspectiva  o elemento que mais 

permite que se tenha um pouco a sensação de representar o tridimensional 

no bidimensional mantendo ainda a percepção de profundidade, largura e 

altura dos elementos formais da arquitetura. 

Figura 60 – Fotografia em Perspectiva do Mercado dos Pinhões, Estrutura construída 
em Aço, em Fortaleza no ano de 1897. 

 
        Fonte: TFG, Natália Souza, 2011, p. 24. 

 

A imagem (figura 60) utilizada em seu TFG pela aluna Natália Souza (2011) 

também foi produzida em perspectiva, a aluna realizou um projeto onde se 

pretende construir um complexo Cultural de esporte e lazer, em que se tem 

como uma das referências visuais a estrutura e a forma do Mercado dos 

Pinhões em Fortaleza. 
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Geralmente quando se fotografa em perspectiva se percebe mais do todo da 

estrutura, suas dimensões espaciais e proporções, e o fato de não se utilizar 

da perspectiva possivelmente se faz com que se percam algumas 

informações visuais sobre a estrutura. 

Mas ressalta-se que nem sempre é necessário que a fotografia seja feita 

destacando a perspectiva, pois as vezes se quer dar destaque a um detalhe 

de uma porta, de uma fechadura, de um piso, uma textura de uma madeira, 

enfim. 

No caso do TFG da aluna que se utiliza do Mercado dos Pinhões como 

referência de estrutura e de material utilizado, para elaboração de um novo 

Complexo cultural além da perspectiva, se faz necessário evidenciar outros 

elementos na fotografia para os perceber em detalhe. 

Figura 61  -  Fotografia Frontal do Mercado dos Pinhões.   

 
        Fonte: TFG, Natália Souza, 2011, p. 24. 

 
Nesse caso, na figura 61, o plano é um dos elementos principais, formado 

pela estrutura metálica do mercado e o ponto, o vitral, se destaca em relação 

ao plano. Logo a fotografia de perspectiva é importante mas, a mesma não é 

a ideal para se mostrar o detalhe em uma estrutura. No caso da  fotografia 
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frontal da fachada da estrutura do mercado se percebe melhor os seus 

detalhes e a sua forma, o ponto, no caso o vitral e o plano, toda a fachada.  

Porém enquanto pesquisador em arquitetura se deve ter como uma das 

opções no momento de se produzir ou pesquisar suas imagens para um 

projeto. E ter em mente que quando se quer evidenciar toda a estrutura e 

suas dimensões espaciais, pode-se fazer uso da Perspectiva, mas quando se 

que mostrar detalhes da mesma, a perspectiva não será o melhor elemento 

para evidenciá-lo. 

Logo, na análise dos TFGs nota-se que a perspectiva e o plano são 

elementos que são evidenciados pelos alunos em suas fotografias quando 

estes pretendem mostrar todo o edifício ou boa parte dele. 

Já quando se quer evidenciar um detalhe da estrutura os mesmos se fazem 

uso da linha e do ponto como elementos principais em suas fotografias. 

Dentre os elementos há um que esta presente em todas as fotografias 

analisadas, a Luz, ela é a responsável pela fotografia acontecer, visto que no 

próprio significado do nome se depende dela, escrita da luz (fotografia). 

A luz é um elemento da linguagem visual que na fotografia assume um papel 

de importância de dialogo com os outros elementos, ressaltando uns e 

disfarçando outros. 

É responsável também pelas sombras e nos TFGs dos alunos observa-se 

que de todos os elementos esse é no que mais os alunos precisam melhorar, 

devido ao fato de muitas das fotos não terem sido tiradas no horário certo, ou 

as vezes na posição correta. 

No geral há boas fotografias também, bem iluminadas, mas em todos os 

trabalhos há fotografias em que a luz ilumina o elemento arquitetônico de 

maneira equivocada, as vezes de uma forma que não o evidencia, e em 

alguns casos perde-se um pouco a noção de detalhes que em uma pesquisa 

de arquitetura são importantes.  

Com se pode ver na fotografia (figura 62) da aluna Manuela Vieira: 
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Figura 62 - Fotografia do corredor de passagem da Residência Universitária da UFC. 
Foto: Manuela Correa, 2010, p.17. 

 

 

 

Percebe-se que a aluna se utilizou de um bom enquadramento, evidenciando 

as linhas, a perspectiva formada pelo corredor, mas ao mesmo tempo não 

teve muito cuidado com a luz proveniente do ambiente externo. 

No texto que sucede a fotografia desse corredor em seu TFG, a aluna relata 

que quer mostrar os detalhes da estrutura do corredor, logo a luz não tem 

porque está superexposta, devido a esse fato, há um realce das sombras que 

se misturam com a parede lateral distorcendo um pouco a percepção que se 

tem sobre o corredor. 

Mesmo que o objetivo da aluna com a fotografia fosse mostrar a entrada de 

luz natural no ambiente, o que não é, não haveria motivo para tanta luz e 

consequentemente tanta sombra. 
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Tal discrepância se dá pelo fato do horário em que a fotografia foi feita, de 

acordo com a aluna entre as 13h e as 15h, horário em que o sol está muito 

forte, logo a luz e a sombra proveniente dela também o será. 

O autor Michael Freeman (2013) relata que o melhor horário para fotografias 

de arquitetura que envolvam o uso da luz natural, se dá até duas horas 

depois do sol nascer e  duas horas antes do sol se por.  

Este horário deve ser seguido para se obter uma boa luz, visto que como a 

luz estará amena, a sombra também o estará. E em se tratando de estruturas 

arquitetônicas geralmente nas janelas, portas, corredores e fachada as 

sombras indesejadas podem causar um certo desconforto visual, como foi o 

caso da fotografia da aluna Manuela Correa. 

A noite já se trata de uma outra percepção da luz e um cuidado as vezes até 

maior na produção da fotografia, pois ressaltam-se outros elementos 

importantes da arquitetura como a luz artificial, elemento importante na 

percepção da formas pensadas pelo arquiteto. 

 

Figura 63 - Fotografia do Centro Dragão do Mar, Espaço cultural de Fortaleza. 

 
          Fonte: TFG, Regis Andrade, 2010, p. 29. 
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A fotografia da figura 63 não foi feita pelo aluno, mas percebe-se o cuidado 

do mesmo na escolha de uma fotografia cujo o elemento de composição Luz, 

possa ser um diferencial na percepção das estruturas arquitetônicas. 

A foto feita em um horário em que ainda se podia perceber um pouco da luz 

do céu, juntamente com as luzes artificiais do prédio, somam-se para dar ao 

pesquisador uma perfeita visualização da arquitetura do Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura do Ceará. 

O TFG do aluno visa construir um complexo de cinemas baseado dentre 

outros nos cinemas do Dragão do Mar, a fotografia mostra parte da estrutura 

onde se localizam esses cinemas. 

Ainda ao se observar as fotografias anteriores utilizadas nos TFGs de 

diferentes alunos do curso de arquitetura da Universidade de Fortaleza, 

percebe-se que na maioria delas, não há a presença do elemento humano. 

O que de acordo com o autor Pedro Vasquez (2012) ainda é um certo dilema 

na fotografia de arquitetura, o fato de que em algumas revistas 

especializadas que publicam essas fotografias, não se gosta de ter o 

elemento humano na imagem, porque segundo alguns editores, tira a 

atenção da estrutura. 

O autor ainda relata que já que a arquitetura é feita para as pessoas, na 

fotografia elas devem aparecer, mas que esse fato ainda é um tanto quanto 

questionável por parte de alguns fotógrafos, editores e arquitetos. 

Cristiano Mascaro (2014) e Nelson Kon (2014) afirmam não ver nenhum 

problema em aparecer uma pessoa na fotografia de arquitetura, muito pelo 

contrário, ao se tratar de evidenciar as proporções e a perspectiva, a pessoa 

é fundamental para essa percepção. 

Para Nelson (2014) as vezes isso se dá muito pela pressa que as revistas 

especializadas as vezes têm de que sejam veiculadas as fotografias do 

prédio que nem foi inaugurado ainda. E também por questões técnicas de 

que muitas pessoas podem sair em movimento, borradas, o que chamará 

atenção na foto. 
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Em um trabalho acadêmico como o TFG, em algumas fotografias se 

torna possível o aparecimento do elemento humano, mas isso não 

se verifica com frequência na análise realizada na amostra dos 

trabalhos realizados nos últimos cinco anos no curo de arquitetura 

da Unifor. 

Há algumas fotografias em que o elemento humano aparece, mas é 

na minoria das imagens e especificamente tal fato acontece nas 

imagens retiradas da internet.  

Nota-se que as imagens que o aluno teve a possibilidade de 

produzir, parece que esperou o momento em que não havia 

nenhum transeunte para capturar a imagem. 

Por isso a importância de ter também fotógrafos de referência para 

montar o seu repertório visual, fotógrafos que vão desde Eugène 

Atget, um dos primeiros a documentar a arquitetura de Paris e que 

dificilmente fotografava com a presença de pessoas, até Marcel 

Gautherot, que tentava de alguma forma através da sua visão 

antropológica humanizar as  suas fotografias sobre o Brasil e 

acrescentava de vez em quando o elemento humano em suas 

fotografias da arquitetura. (ANGOTTI-SALGUEIRO, 1997) 

Outro fato observado na produção das fotografias dos TFGs desses 

alunos, entre os anos de 2009 a 2013, percebe-se que de 2009 até 

2011 houve uma grande produção por parte dos alunos, ou seja, os 

mesmos no seu processo de pesquisa e elaboração do memorial 

faziam suas próprias fotografias. 

Já a partir de 2012 e até 2013, observa-se o contrário, de cerca de 

30 a 40 fotografias utilizadas pelos alunos nos seus trabalhos a 

maioria havia sido retirada da internet. 

Ou seja com a proliferação de uma número cada vez maior de 

imagens sendo produzidas e publicadas nas redes sócias e na 

internet, o acesso a elas se torna mais fácil por parte dos alunos 

em suas pesquisas. 
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Em 2014 foi criado um site de distribuição gratuita de imagens no 

Brasil, o site se chama Foto Públicas e tem por objetivo divulgar 

imagens de boa qualidade e permitir o seu uso livremente. Por 

enquanto mais voltado para o fotojornalismo, mas são imagens 

diversas que podem ser usadas por demais pesquisadores e 

fotógrafos. 

Ressalta-se que mesmo com a diminuição na produção de imagens 

por parte dos alunos e um maior uso de imagens já produzidas e 

publicadas na internet, nota-se que há um certo  cuidado com a 

composição das imagens. 

É semelhante ao cuidado que se teria na produção de uma 

fotografia, as vezes é até maior, o aluno consegue encontrar uma 

imagem que ele não conseguiria fazer, mas com os conhecimentos 

da forma, dos elementos visuais se busca na internet. 

As fotografias aéreas passam também a ser mais utilizadas a partir 

de 2011, observa-se uma ou outra fotografia aérea nos trabalhos de 

2009 e 2010, mas poucas, alguns trabalhos não usavam, a partir de 

2011 praticamente todos os trabalhos passam a utilizar. 

De uma forma geral seja para mostrar uma localização de um 

terreno seja para mostrar o entorno de uma edificação nos trabalhos 

analisados nos últimos três anos, 2011, 2012 e 2013 todos 

utilizaram fotografias aéreas. 

Tal fato se deve ao software Google earth que na sua versão 

gratuita permite uma série de funcionalidades, como ver o terreno de 

cima ou até mesmo andar na rua de frente ao terreno ou prédio, logo 

o aluno constrói uma fotografia a partir desse programa. 

Dependendo do local ou região onde se encontra o terreno ou o 

prédio, rua, casa ao qual o aluno está estudando, a imagem do 

Google earth é de boa qualidade para ser utilizada em um trabalho 

acadêmico de pesquisa. 

O que praticamente não se observa nos trabalhos, em nenhum 

trabalho analisado, foi o uso da fotografia panorâmica, foto esta que 
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pode ser facilmente feita com os equipamentos disponíveis 

atualmente, até mesmo com o celular como pode-se observar na 

fotografia da figura 64: 

Figura 64 - Fotografia Panorâmica, feita com um celular. Centro de Eventos do Ceará e 
via de acesso a Unifor. Foto: Jari Vieira, 2013. 

 

 

Este é um recurso ainda pouco utilizado pelos alunos de arquitetura em seus TFGs, a 

fotografia acima foi retirada para um trabalho de uma das disciplinas do MINTER. 

Geralmente a fotografia panorâmica serve para contextualizar o ambiente, onde se encontra o 

prédio e o seu entorno. Mas nem em 2013 e 2012, anos mais recentes se percebe o seu uso 

por parte dos estudantes. 

 

4.2.3. Reflexos no projeto final 

Uma outro critério observado nos trabalhos dos alunos é em relação ao resultado final dos 

projetos de TFG, até que ponto os elementos das fotografias escolhidas pelos alunos 

funcionam e servem como instrumento de pesquisa para a produção do seu desenho, traço 

final. 

Este critério partiu da observação dos trabalhos dos alunos percebendo-se primeiramente o 

resultado final, ou seja, as pranchas dos projetos e posteriormente que fotografias foram 

utilizadas ao longo do memorial do projeto. 

Nessa observação tentou-se verificar através dos elementos visuais e formais as semelhanças 

e diferenças entre o que foi utilizado nas fotografias dos alunos e o que resultou em influência 

visual, estética no que foi produzido pelos mesmos.  
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No TFG do aluno Ney Gonçalves Filho, se propõe a criar uma nova estrutura, um espaço que 

funcione como escola de Disque-Jóquei e Boate como pode-se ver (figuras 65): 

Figura 65 -  Perspectiva retirada da Prancha 09/14. TFG, Ney Gonçalves, 2010. 

 

 
Para fazer a prancha o aluno se utilizou como referência a fotografia do Masp em São Paulo 

(figura 66): 

Figura 66 - Fotografia do Masp. Fonte: TFG, Ney Gonçalves, 2010. 
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Como se pode observar na imagem, o aluno faz uma boa 

aplicação da fotografia e sua uti l ização como referência no 

projeto f inal, onde percebe-se uma grande semelhança de 

estrutura entre os dois. Até mesmo a cor uti l izada é semelhante. 

Logo para efeitos de aplicação no TFG a fotografia tem 

relevância pelo fato de as estruturas serem parecidas, por mais 

que não funcionem da mesma forma e com o mesma finalidade, 

no caso do aluno o projeto é sobre uma Escola de Disque-jóquei 

e Boate, o Masp não tem inicialmente essa finalidade, talvez 

essa seja a única inadequação. 

Mas visualmente, do ponto de vista de servir como um 

instrumento de pesquisa e ponto de partida para os primeiros 

traços dados pelo aluno, percebe-se uma grande afinidade entre 

a fotografia e o desenho do Projeto.  

Vale ressaltar que a fotografia uti l izada pelo aluno Ney 

Gonçalves não é de sua autoria, mas foi bem escolhida dentre 

tantas opções que se tem de imagens do MASP, também não se 

conseguiu detectar a sua autoria, nem no trabalho do aluno nem 

em outras buscas na internet. 

Ao longo do trabalho o aluno se uti l iza de mais outras cinco 

fotografias do Masp, todas retiradas da internet, nenhuma foi 

produzida pelo aluno. Mas que refletem diretamente no seu 

desenho final. 

Ao se observar outros trabalhos percebe-se que os alunos 

seguem sempre essa correlação de se uti l izar da forma, 

composição das fotografias de referência,  como um norte para 

os primeiros traços do desenho no projeto, onde uma reflete na 

outra. 
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Figura 67 - Fotografia da Casa da Música, na cidade do Porto, em Portugal. Fonte: 
TGF,  José Roberto, 2013, pg. 09. 

 

 

Figura 68 - Perspectiva da Sala de Concertos, TFG do aluno José Roberto, 2013, pg.45. 

 

 
Na fotografia e perspectiva observadas (figuras 67 e 68) no trabalho do aluno 

José Roberto, em 2013, a ligação é menor entre o bloco central da Sala de 

concertos, proposta pelo aluno, como uma estrutura de concreto, fechada, 

quadrada e uma das fotografias utilizadas pelo mesmo como referência. 

Nota-se que o aluno apenas se utiliza da imagem como um guia visual para 

os seus esboços e traços no projeto, a fotografia exerce a função de 

colaborar com o acervo visual do qual o aluno retira suas linhas, assim como 

um bom escritor retira palavras de um bom autor lido anteriormente. 
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Em outros momentos esse reflexo no projeto final se dá apenas em um 

detalhe do traço do aluno que deixa de ser reto e passa a ser curvilíneo. 

 
Figura 69 - Fotografia da Sala de cinema do Cine Ipiranga, retirada originalmente do 
livro Rino Levi, arquitetura e cidade. 

 
 Fonte: TFG, Regis Andrade, 2010, pg. 15. 

 

Figura 70 - Maquete eletrônica, Complexo de cinemas do Mucuripe, TFG Regis 
Andrade, 2010, pg. 67. 

 
 

 

No projeto o aluno se propõe a fazer um complexo de cinemas no Mucuripe 

(figura 70), em Fortaleza e como referência se utiliza de fotografias da sala 

de cinema do cine Ipiranga (figura 69), do arquiteto Rino Levi, e evidencia 

nas fotografias que escolhe os detalhes curvos da estrutura. 
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A fotografia ao longo de todos os TFGs analisados segue esse mesmo 

padrão de em determinado momento ser uma referência que reflete 

diretamente no desenho final do aluno, como é o caso do exemplo da figura 

65 e 66, no trabalho do aluno Ney Gonçalves. 

Mas também ela aparece discretamente, apenas em um detalhe do traço e 

desenho do aluno em seu projeto, ressalta-se que em todos os trabalhos 

observa-se que os alunos se utilizam de muitas imagens de referência. 

Destaca-se que em nenhum momento observou-se que possa ter havido uma 

cópia por parte dos alunos, onde a foto e a estrutura desenhada seriam 

idênticas, os mesmo apenas se espelham na fotografia. 

Observa-se também que essas imagens nem sempre são feitas pelo aluno, 

geralmente foram retiradas de livros ou da internet, como é o caso dos três 

exemplos citados. Os alunos deixam para produzir fotos sobre o terreno, 

sobre o entorno do mesmo, ou quando o prédio já existe. 

Sabe-se que há uma boa utilização da fotografia e o seu reflexo é perceptível 

no TFG dos alunos, o que espera-se é que ao longo dos próximos anos a 

fotografia possa continuar sendo utilizada pelos mesmos e refletindo no seu 

trabalho de forma positiva. Contribuindo com o seu acervo visual, para que 

isso possa refletir também na própria arquitetura gerada por eles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O elemento norteador desse trabalho é a fotografia, que busca ao longo do 

desenvolvimento dessa dissertação evidenciar a sua contribuição para a 

pesquisa e documentação da arquitetura. 

A fotografia como um instrumento ao mesmo tempo de representação da 

arquitetura e também de criação da mesma, onde o estudante e pesquisador 

em arquitetura faz uso da mesma na elaboração de seus projetos. 

Surge a questão que guia este trabalho, de como os alunos de arquitetura da 

Universidade de Fortaleza fazem uso da fotografia em seu Trabalho Final de 

Graduação. Analisa-se a fotografia como mais uma linguagem de 

representação do mundo e mais uma forma que pode ser utilizada na 

pesquisa acadêmica. 

Propõe-se que possa haver um maior entendimento da fotografia por parte de 

quem a utiliza para fins de pesquisa e documentação, havendo assim um 

maior aproveitamento no seu uso. 

Para tanto se percebe desde o início o elo existente entre a fotografia e a 

arquitetura, desde a primeira vez que o homem consegue desenhar com a 

luz, através de Niépce em 1826-27, em Chalou-Sur-Saône, na França, com 

uma imagem feita das chaminés que se encontravam em frente a janela do 

seu quarto. 

E mesmo após o seu surgimento junto com o seu desenvolvimento os olhos 

dos então fotógrafos se voltam para as estruturas arquitetônicas pois o 

governo francês se vê na possibilidade de a partir da invenção da fotografia 

poder documentar o patrimônio arquitetônico do pais. 

A primeira incursão da fotografia com o objetivo de documentar a arquitetura 

chamada de Societé Heliographique (Missão Heliográfica) em 1837, faz com 

que desde os seus primórdios a fotografia esteja associada a arquitetura e ao 

mesmo tempo já perceba em como ela pode ser representada. 

O homem percebe já no seu discurso inicial de anuncio da fotografia ao 

mundo em 19 de agosto de 1839 que muita coisa se perdeu de registro da 
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estruturas arquitetônicas por antes não haver um mecanismo com essa 

capacidade de guardar a imagem. 

A partir de então na Europa, França e no Brasil começa-se a surgirem 

fotógrafos dos mais diversos seguimentos e aos poucos aqueles que viriam a 

se destacar como grandes responsáveis pelo resgate da arquitetura. 

Nesse momento percebe-se que para se atingir um dos objetivos desse 

trabalho se faz necessário conhecer como se deu esse surgimento e que 

fotógrafos foram esses, e principalmente qual o tratamento e cuidado que 

lhes era dado ao uso da fotografia na arquitetura. 

Dentre tantos, alguns foram escolhidos nessa pesquisa devido as suas 

especificidades e ligação com o tema, dentre eles Alfred Stieglitz, um dos 

responsáveis pela fotografia moderna no inicio do século XX. André Kertesz, 

considerado por alguns autores como talvez o primeiro fotógrafo de rua que 

documentava a cidade. 

Mas entre esses fotógrafos um merece destaque, Eugène Atget, que faz uso 

da fotografia como um instrumento de documentação da arquitetura de Paris 

no final do século XIX e início do século XX. 

Suas fotografias visam exclusivamente arquitetura e mostra a mesma de uma 

forma como ninguém havia mostrado, o fato de toda e qualquer estrutura 

arquitetônica ter valor para ele, desde uma simples casa a um prédio 

suntuoso. 

Também pelo fato dele mostrar as imagens da rua sem a pretensão 

jornalística de contar uma história, apenas de guardar aquelas estruturas e 

suas formas, que na concepção de Atget, serviriam de referência para os 

pintores da época. 

De acordo com um dos objetivos da pesquisa nesse trabalho salienta-se que 

o aluno e pesquisador em arquitetura merece entender como os fotógrafos  já 

tinham essa visão, voltada para uma finalidade, a arquitetura, desde o início 

do século passado. 
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Atget ensina não só pelas suas fotografias mas também pelo seu 

comportamento, de saber o que se queria com aquelas imagens das ruas de 

Paris. 

E dessa maneira Alfred Stieglitz, André Kertesz, Eugène Atget, dentre outros 

fotógrafos, com suas imagens trazem ao aluno de arquitetura uma bagagem 

visual para suas futuras fotografias  e projetos a serem  desenvolvidos. 

E também permite-se aos alunos ter uma noção do cuidado e do empenho 

desses fotógrafos para com o registro da arquitetura, servindo de reflexão, 

até que ponto os pesquisadores em arquitetura se dão a esse empenho 

dentro da academia. 

Voltando-se para o Brasil, se tem também grandes nomes de referência, 

como Marcel Gautherot, Cristiano Mascaro e Nelson Kon. Fotógrafos que 

servem para se entender e contextualizar o que se viveu e o que se vive na 

fotografia de arquitetura no país. Como se fazia e como se faz essa 

fotografia.  

Através da análise das fotografias desses fotógrafos e de seu discurso sobre 

a mesma, traz-se para a pesquisa essa visão para que se possa dar um 

melhor entendimento em como se fazer uso da fotografia na arquitetura e seu 

posterior uso na pesquisa. 

A pesquisa contou também com as entrevistas  realizadas pessoalmente pelo 

autor com os Fotógrafos Cristiano  Mascaro e Nelson Kon. Tais entrevistas 

serviram para esclarecer muitas informações e acrescentar a palavra de 

quem faz com maestria a fotografia de arquitetura no Brasil já há algum 

tempo. 

Mascaro, Doutor em arquitetura pela USP, relata o seu cuidado em se tentar 

mostrar exatamente para o aluno de graduação essa aproximação da 

arquitetura com a fotografia. Suas fotografias evidenciam seus anos de 

estudo em arquitetura, mas também refletem seu conhecimento em 

fotografia. 

Ele relata em sua entrevista que mesmo sendo um instrumento subjetivo, 

pelo olhar do fotógrafo, a fotografia de arquitetura tem um objetivo, objetivo 

este dado pelo arquiteto que fez a obra e as vezes solicita a foto, o ângulo da 
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foto fica limitado dentro do espaço que antes foi previsto pelo arquiteto. 

Acredita-se que tal afirmação sozinha já rende uma nova pesquisa, de 

estabelecer até que ponto se dá essa relação. 

Nelson Kon, um dos mais atuantes fotógrafos de arquitetura do pais ressalta 

também o cuidado em se estudar, desde a obra que se vai fotografar ao 

arquiteto que a fez. O investimento em determinados equipamentos, 

específicos para a captura de imagens sem a distorção de perspectiva, 

dentre outros, e sem dúvida muito treino. 

Cristiano Mascaro continua como uma grande referência para quem se 

propõe a estudar e pesquisar as relações entre fotografia e arquitetura, seus 

trabalhos especificamente, dissertação de mestrado e tese de doutorado, 

abordam em ambos essa relação. 

Na maioria das dissertações e teses tanto da Mackenzie como de outros 

programas de pós graduação, os trabalhos de Cristiano são utilizados e 

citados como um dos primeiros a pesquisar essa relação dentro da 

academia. 

Nelson Kon se destaca por sua produtividade na fotografia de arquitetura no 

Brasil, com fotografias realizadas por um fotógrafo que acima de tudo tem a 

formação em arquitetura. Suas fotografias representam o que de melhor se 

pode ter como referência em registro de arquitetura. 

Eles têm os seus critérios e acima de tudo se demonstram como grandes 

estudiosos da fotografia de arquitetura, seguindo seus métodos na produção 

de suas fotografias, na sua percepção da arquitetura e da cidade. 

Nesse trabalho se fez um estudo sobre esses dois fotógrafos, mas não de 

forma aprofundada, sabe-se que ambos merecem uma dissertação inteira ou 

até mesmo uma tese para que se possa aprofundar o estudo sobre a obra de 

cada um deles. 

Ressalta-se que nessa dissertação visa-se mostrar a fotografia não como um 

processo fechado, mas como um caminho aberto de muitas possibilidades, 

procura-se evidenciar que nesse entendimento se possa usufruir mais, ao se 

conhecer mais sobre essas possibilidades. 
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Um dos questionamentos dessa pesquisa é que talvez os alunos que 

desenvolvem o TFG, não consigam enxergar na fotografia o mesmo valor de 

documento que o enxergam no texto. E muita das vezes não tem o mesmo 

cuidado com a fotografia que tem para se produzir um texto. 

Para tanto, se faz um paralelo entre como a fotografia já é vista e produzida 

como um instrumento de pesquisa pelas Ciências Sociais, através da 

fotografia etnográfica, e como a fotografia pode ser utilizada com essa 

mesma metodologia na arquitetura. 

Ampara-se nos conceitos de John Collier (1973), Luiz Eduardo Achutti (1997) 

e Rosane de Andrade (1998), em que se propõe a metodologia etnográfica 

no estudo da Antropologia visual. De como um pesquisador deve se utilizar 

de fotografias em seu trabalho de documentação, para se tentar fazer um 

paralelo de uso na arquitetura. 

Como a fotografia e também a arquitetura é baseada na forma, na estrutura 

formal, se estabelecem critérios para se poder analisar as fotografias 

utilizadas nos TFGs pelos alunos.  

Tais critérios Baseados nos autores estudados Rudolf Arnheim (1971), Henri 

Focillon (1983), Fayga Ostrower (1998), Bruno Munari (1998), Carlo Ginzburg 

(2002), e  Dondis Dondis (2000), e nos fotógrafos entrevistados. 

Com base nesses autores opta-se por apontar como critérios de análise os 

elementos básicos de uma composição: Ponto, Linha e Plano, além de 

Perspectiva e Luz, visto que é preciso ter parâmetros para se poder extrair o 

que uma fotografia representa, como também para se poder produzir uma. 

Sabe-se que devem existir outros critérios que podem ser estudados em um 

futuro trabalho, em uma outra pesquisa, mas decidiu-se optar pelos 

elementos básico de composição e linguagem visual, visto que não foi 

encontrado nenhum outro trabalho que assim o tenha feito além do fato de 

serem relatados pelos principais autores dessa pesquisa. 

Durante esse processo se realiza uma entrevista com um grupo de alunos 

que se encontram fazendo o seu TFG e relata-se que os mesmos produzem 

muitas fotografias para se utilizar em seus trabalhos, e se percebe que a 
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composição é um parâmetro decisivo no momento da escolha e produção de 

fotografias por eles. 

Após a análise destaca-se que a perspectiva é como elemento da linguagem 

visual uma das  formas que mais se encontram nas fotografias dos TFGs, 

tanto nas fotos produzidas como nas fotografias copiadas de outras fontes. 

Tal fato que demonstra uma certa preocupação por parte dos alunos com a 

percepção tridimensional da arquitetura, visto que a fotografia é 

bidimensional. 

O ponto, a linha e o plano são elementos que aparecem  como destaque nas 

fotografias dos alunos, mas percebe-se que nem sempre os alunos os usam 

de forma apropriada, onde cada elemento não exerce as vezes a sua função 

básica, de maneira a contribuir com o projeto. 

Logo a análise realizada tenta apontar de alguma maneira como esses 

elementos podem muitas das vezes auxiliar no processo de entendimento da 

fotografia e por sua vez também da arquitetura. 

Espera-se que isso seja percebido ao se observar fotografias de grandes 

nomes da arquitetura e de como eles representam a mesma, e como esses 

elementos básicos de composição estão presentes nessas imagens. 

Alguns alunos tem na elaboração do seu TFG um maior cuidado com as 

fotografias e observa-se que os mesmos se utilizam de imagens que se 

adequam ao seu tema de forma coerente, e que a composição é um dos 

fatores determinantes nesse processo. Onde ponto, linha e plano ocupam o 

seu lugar e a sua função dentro da imagem sem que um atrapalhe a 

percepção do outro. 

Mas alguns fatores são detectados, como o fato de em alguns casos não se 

colocar a autoria ou fonte da fotografia. Sabe-se que em um trabalho 

acadêmico é permitido se utilizar de qualquer imagem, mas para se isentar 

de ter que pedir autorização ou pagar pela imagem se deve colocar pelo 

menos o crédito ou a fonte. 

Um outro fator é a relação entre o texto e a fotografia que é quase sempre 

muito discreta, praticamente não há uma análise por parte dos alunos.  E de 



 181 

acordo com alguns autores evidenciados nessa pesquisa o diálogo entre 

texto e imagem só tem a contribuir para a pesquisa. 

O autor John Berger (1980) relata existir diferentes modos de ver uma 

fotografia e devido a essa questão se faz necessário o aluno e pesquisador 

estabelecer uma leitura de suas imagens para dessa leitura extrair dados 

para o seu trabalho. 

No geral os alunos fazem boas utilizações da fotografia em seus TFGs, 

realizam-se colagens que identificam outros elementos, mostrando o 

processo de construção de uma estrutura, acrescentam-se legendas 

explicativas. Mas há mais possibilidades que quase não são exploradas pelos 

alunos, como a fotografia panorâmica. 

Ao final dessa pesquisa ficam outros questionamentos que surgiram ao longo 

dela e que só foram possíveis se detectar graças aos questionamentos 

iniciais, é como se um levasse a outros. 

Justamente pelo fato de ser ter um avanço maior nas tecnologias de captura 

de imagem e o acesso a câmera fotográfica ter se tornado mais fácil que 

antigamente, acreditava-se antes dessa pesquisa que entre 2009 e 2013 o 

número de fotografias produzidas pelos alunos aumentaria com o passar dos 

anos, mas isso não aconteceu, foi exatamente o contrário. 

Assim como também se aumentou o número de fotografias disponíveis na 

internet, observa-se que entre as duas alternativas os alunos optaram pela 

busca de imagens já produzidas e disponíveis na internet, ou pelo menos 

esse número vem crescendo. 

Por mais que de acordo com a metodologia proposta pelas ciências sociais e 

pelos fotógrafos etnográficos o ideal seja de o pesquisador produzir e 

analisar as próprias imagens, não se coloca aqui essa metodologia como 

obrigatória, apenas aponta-se como mais uma opção, evidenciando-se o seu 

lado positivo e a contribuição na pesquisa. 

A preocupação que se tem ao realizar essa pesquisa é a de poder contribuir 

no melhor entendimento da fotografia como representação da arquitetura, de 

forma que reflita em uma melhor escolha e produção  de fotografias para fins 

acadêmicos e de documentação na área de arquitetura. 
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Logo se o aluno e pesquisador em arquitetura opta por escolher fotografias 

em livros e internet, que o faça tendo conhecimento visual de composição e 

com um certo repertório de imagens já produzidas por outros fotógrafos como 

uma referência visual.  

Que o faça sabendo da importância em se pesquisar e documentar a 

arquitetura através da fotografia, assim como o fez Eugène Atget em Paris, 

Alfred Stieglitz em Nova York, Marcel Gautherot em Brasília, e o faz Cristiano 

Mascaro e Nelson Kon em São Paulo. 

Observa-se também a influência que outros seguimentos da fotografia 

acabam por ter sobre os fotógrafos de arquitetura e suas fotografias, como é 

o caso de Marcel Gautherot com sua fotografia etnográfica e antropológica e 

Cristiano Mascaro influenciado pelo fotojornalismo. Mas tal observação se faz 

pertinente para futuras pesquisas na área. 
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APÊNDICES 

 
Entrevista com o fotógrafo de arquitetura Nelson Kon 

Entrevista realizada por Jari Vieira, no escritório do fotógrafo em São Paulo, dia 19/08/2014 
das 14h as 15h30 

 

Jari: Eu particularmente comecei a dar aula na arquitetura está com pouco tempo, 
na disciplina de arquitetura a gente ensina simetria, perspectiva, ponto, linha, plano, 
ai quando chega no final do curso, os alunos vão usar a fotografia no trabalho final 
deles e ignoram tudo isso, eles se preocupam muito com o texto, e meio que deixam 
a fotografia de lado, e ai gente percebe que a fotografia de arquitetura, é uma coisa 
que eu vi também no seu discurso aqui nos livros, que existem grandes fotógrafos, 
você ver nas décadas de 40,50,60,70 apenas eles não se tornaram tão conhecidos 
assim, mas existem vários fotógrafos, inclusive eu vou mostrar alguns aqui que eu 
selecionei, até pra você me dizer “Jari você está esquecendo desse, ou esse aqui 
que se fosse você colocaria” , e que existe uma retomada maior na parte da década 
de 80, com o Cristiano e depois com você, dessa fotografia de arquitetura 
especificamente, ai eu faço um resgate histórico aqui no começo do trabalho, queria 
até lhe mostrar rapidamente, não quero tomar muito do seu tempo. 

Nelson: Você me desculpa é que eu tô meio sem jeito, eu tô super ocupado esses 
dias... 

Jari: Não, não só o contato com você aqui pra mim  já tá maravilhoso... tá vamos lá 
eu peguei aqui o Thomas Farkas, o Gautherot, o Cristiano e você, ai vamos lá, eu 
esqueci, acho que deve ser citado aqui o Alemão, o Gunter Flieg... 

Nelson: Gunter Flieg... 

Jari: Ai porque é que eu não citei, porque... 

Nelson: Flieg tá vivo, mora ai do lado... 

 Jari: É mesmo é... 

Nelson: Amigo meu, ele adora conversa... 

Jari: Ele gosta de conversa, será que ele toparia? 

Nelson: Ele tá velhinho né, esse ano ele fez 90, você pode tentar... 

Jari: Posso tentar né... que notícia boa, porque eu vi que ele tem um trabalho muito 
grande assim, voltado pro lado industrial né, mas ele tem o trabalho de 
documentação da construção do MASP por exemplo né, que ele fotografou, então 
eu acho que é um nome que também merece ser citado né. 
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Nelson: Bom veja... na década de 30,40,50 você não tinha um nível de 
especialização como você tem hoje, então esses fotógrafos que você tá citando, 
nenhum era especificamente de arquitetura, o Thomas Farkas em especial, não sei 
porque você relacionou, porque ele não é um fotografo específico de arquitetura, 
mas ele tem um trabalho de fotógrafo de rua, porque a fotografia de arquitetura vê 
um pouco da fotografia de rua né, então ele tem um pouco isso sim. O Gautherot, 
que é um estrangeiro que veio ao Brasil, que tá muito interessado no modernismo 
brasileiro, ele é um grande fotógrafo, se você ver o material dele é do Instituto 
Moreira Sales, eu vi uma exposição, ele um fotografo que mistura o lado 
antropológico dele com a arquitetura, acho que a fotografia  de arquitetura pra ele foi 
uma oportunidade de ele se aproximar, do movimento moderno na arquitetura e o 
movimento moderno em geral, ele cultivava amizade com o Niemayer com os 
arquitetos do Rio, então ele foi pra esse lado de fotografia de arquitetura, mas você 
vê que ele nem é muito técnico, e também não está muito preocupado com isso, o 
trabalho mais forte dele é o trabalho antropológico. O Flieg, é um fotografo industrial 
como você falou, ele veio de uma região industrial da Alemanha, onde faz vidros, 
cristais, então ele fotografou muitos cristais, fotografou muito indústria, ele pegou 
todo aquele milagre econômico, década de 70, fotografou aquelas hidrelétricas 
enormes, tem um trabalho lindíssimo sobre isso, e a arquitetura entrou no meio 
dessa coisa de ser um fotografo sem muita especialização, então ele conhecia a 
Lina, a Lina pedia algumas coisas pra ele, então fotografou algumas coisas pra Lina, 
ele fotografou São Paulo, fotografou a cidade, ele tinha clientes que eram 
construtoras, então portanto ele fotografou algumas obras por conta disso, então o 
material dele é importante mais como fotografo de cidade, em São Paulo década de 
50, do que propriamente edifícios arquitetônicos, mas ele fotografou alguns, e como 
ele era muito técnico, fotografo industrial, ele fazia montagens, então tem uma foto 
famosa no museu que a Lina fez, antes do Masp, fez um museu também suspenso 
assim, na praia na areia da praia, não lembro qual praia que era, e ele fez uma foto 
da praia, fez uma foto da maquete, e encaixou o museu do jeito que deveria ser, 
como a Lina queria, então acho que por ser um fotografo muito técnico ele sempre 
estava entrando ai pelo meio da arquitetura... mas você tem outros fotógrafos, tem 
um fotografo em São Paulo especifico de arquitetura, que fotografou na década de 
60, 70 fotografou todos os arquitetos paulistas, que é o... até o filho dele é fotografo, 
morreu agora a poucos meses, deu um branco, está na ponta da língua... 

Jari: Não é o José Medeiros, nem Thomas Farkas, José Valente... 

Nelson: Cara eu me lembro, quando for chegar no meio da história vai aparecer... 

Jari: Jean Mazon... 

Nelson: Ele não é muito conhecido na fotografia assim, mas é conhecido na 
arquitetura, porque fotografou a arquitetura na década de 60, 70 dos arquitetos 
paulistas... eu nem considero ele um ótimo fotógrafo, mas porque ele é um cara 
dedicado a isso... 

Jari: Especificamente a isso... e ele está vivo ainda? 
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Nelson: Não, não, já morreu, o filho dele que herdou a fotografia, mas já bem pior 
que o pai, também morreu, e agora a cena dele está com o neto... Moscardi, José 
Moscardi, nossa que branco, vamos tomar um café, que dar um pause ai, ou quer 
levar? 

Jari: Vamos... 

Nelson: Tem um fotografo muito interessante que era alemão também, o Flieg foi 
assistente dele, fotografou... foi um trabalho muito interessante, que eu vi, também 
tem antropologia, mas ele fotografou bastante arquitetura, IIIIII , todas as fotos 
bacanas que vi antigas, que é pra mim, era dele, Peter Scheier... 

Jari: Peter Scheier... 

Nelson: O acervo dele, a família doou agora pro arquivo judaico, o arquivo judaico 
não tinha condições de mexer com isso, passou não sei se foi pro instituto Moreira 
Sales, instituto Moreira Sales está né... 

Jari: Está com quase todo o acervo... 

Nelson: Mas você tem todo acesso no site, é que pode ter obras de alguns 
fotógrafos, que não tão indexadas ainda, mas você encontra lá... sem nada você 
falou? 

Jari: É, obrigado... o fato de digamos assim, de eu não ter incluído alguns 
fotógrafos, eu estava até falando isso.... é justamente o fato de eu não conseguir 
encontrar material deles, assim material que eu possa ter como análise...  

Nelson: Dá uma olhada no instituto Moreira Sales, aqueles fotógrafos que eu te 
falei, que tão lá, o Gautherot está lá, o Flieg está lá, o Peter Scheier se não me 
engano está lá, o Moscardi ele vendeu o acervo, o filho vendeu, ou neto vendeu o 
acervo, mas não falou pra quem, a gente não sabe ainda com quem que está o 
acervo... 

Jari: É mesmo...  

Nelson: É depois se você quiser falar com ele, pra quando você pode consultar o 
acervo, você fala com o Cristiano ele tem o contato dele... e acho que é isso... que 
dizer ouve uma, isso eu falei numa entrevista, ouve uma queda no interesse pela 
arquitetura brasileira na década de 60, metade da década de 60... 

Jari: Após 1970 no Brasil né... 

Nelson: É... e dai sumiram os fotógrafos, certo... então você tem no final da década 
de 70 e 80 você tem o Cristiano Mascaro, mas o Mascaro ele não está muito... ele 
está lançando um livro lindíssimo amanhã, eu vi a capa, recebi o convite... 

Jari: Eu consegui falar com ele pelo telefone, ele disse que se eu fosse lá, ele teria 
um tempo assim pra... 
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Nelson: Mas ele fotografa muito bem arquitetura, mas não é basicamente o foco 
dele atualmente, o foco dele é o seu trabalho pessoal, fotos de cidade, então 
quando eu comecei a fotografar, não tinha nenhum fotógrafo que fosse dedicado... 

Jari: Especificamente a arquitetura... lá em fortaleza não existe... 

Nelson: Tem pouquíssimos lugares, hoje te mais, tem mais, tem vários fotógrafos... 

Jari: É mais o que a gente vê de fotografo de arquitetura, pelos menos lá em 
fortaleza, é um fotografo de publicidade... 

Nelson: É não, não, é que em fortaleza talvez não tenha. 

Jari: Que aqui, acolá, faz um foto meramente publicitária de um edifício pra ser 
vendido, e eu não considero isso como sendo só foto, fotografia de arquitetura vai 
muito mais além do que isso, ai uma outra questão que eu levanto aqui nesse 
trabalho, é por isso que eu escolhi o Gautherot, justamente por conta dessa questão 
antropológica dele, é de que tem muito fotografo de arquitetura que acha, ou pelo 
menos fotógrafos que se dizem fotógrafos de arquitetura, que não é o seu caso, é 
de que não se deve fotografar com a pessoa né, que a foto tem que ser só... 

Nelson: Não existe isso... 

Jari: Isso é uma coisa completamente, é um pensamento equivocado... 

Nelson: Veja, as fotos de arquitetura muitas vezes são vazias, sem ninguém, mas 
existe esse lado de que o, até tem um texto muito interessante no Vitruvius do 
Fuão... 

Jari: Eu acho que eu tenho esse texto... 

Nelson: Sobre arquitetura... 

Jari: Eu acho que eu tenho, esse nome não me é estranho... 

Nelson: Sobre arquitetura, sobre fotografia de arquitetura, que ele fala do Flusser 
não sei o que... 

Jari: Vilém Flusser, sei qual é. 

Nelson: E ele toca esse assunto, ele fala que existe uma... que as revistas, e os 
fotógrafos, tentam mostrar uma arquitetura imaculada, que é aquela coisa assim 
superior, e que portanto a presença humana iria macular aquela arquitetura, a 
fotografia de arquitetura, existe um pouco isso, mas é um pouco de exagero, você 
tem razões um pouco mais prosaicas, pra não ter gente nas fotografias de 
arquitetura, é muito simples, por exemplo, tem várias coisas que você vai fotografar, 
que as revistas brigando pra ver quem sai antes, acabou de ficar pronto o edifício 
não está ocupado, tão tudo vazio... 

Jari: Tem que sair logo a foto... 

Nelson: Isso é uma causa... outra, muitos não querem que fotografe com as coisas 
funcionando, então você tem que fotografar no fim de semana, quando não está 
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funcionando, ou no sábado ou num... outra coisa os momentos de luz mais bonita, 
no final da tarde tudo bem, mas de manhã, 6 horas da manhã, hora que nasce o sol, 
também tem ninguém né... 

Jari: Tem ninguém, tem ninguém, verdade... 

Nelson: Então tem questões que são... por exemplo interiores que são mal 
iluminados, se bem que isso já é uma coisa que hoje em dia com a foto digital já é 
uma coisa menos grave, os interiores com pouco luz, você tem que trabalhar com o 
tempos de exposição muito longos, e fica lá pessoas em movimento, fica tudo 
borrado, fica uma coisa horrível, por exemplo, quando tem um lugar que é muito 
cheio, que tem grupos muito cheios, a foto fica horrível, aquela coisa chama muita 
atenção, claro que é bacana pessoas por ali e tal... 

Nelson: Mas vê lá, você vai fotografar uma escola, fotografei muita escola no FDE, 
então ia fotografar e esperava o horário do recreio, pra ter gente no pátio e tal, dai 
tocava o sinal e descia aquela turma de crianças, centenas de crianças, fazendo 
aquele bolo de gente, que também não resolve bem a fotografia, então tem 
coisinhas muito mais simples do que uma, procura de macular a arquitetura, agora 
tem uma coisa que acho que talvez seja um caminho interessante pra tua pesquisa, 
que a fotografia e a arquitetura elas tem uma proximidade muito grande, ela tem um 
dispositivo que é comum as duas, que é você dentro de um enorme repertorio, que 
tem na cidade, que tem nas construções, que tem no mundo da gente, na vida da 
gente, elas fazem um recorte, então um projeto nada mais é do que você pegar o 
seu repertorio e encaixar e fazer um projeto, que dizer da pra fazer um recorte no 
teu repertorio e propor alguma coisa pra que deixe aquele repertório , e a fotografia 
é isso, pega todo o seu repertório visual, todo o seu espaço visual e faz um recorte, 
mostrando aquilo é o que deve ser mostrado, então elas tem essa similaridade, 
então a fotografia dentro dessa ideia do recorte, a fotografia seria um super 
instrumento pro ensino de arquitetura, e realmente todo estudante de fotografia... 
todo estudante de arquitetura fotografa um monte, pra fazer o projeto no lugar antes 
e depois, e na cidade, se usa muito a fotografia, mas raramente as faculdades de 
fotografia dão a importância pra fotografia, então não existe uma cadeira de 
fotografia nas faculdades, a não ser uma ou outra, acho que é raríssimo... 

Jari: É no curso de arquitetura não. 

Nelson: Deve ter uma ou outra, eu sei até que eu fui convidado uns anos atrás nem 
sei se tem ainda, na FAU onde eu estudei, tinha excelentes fotógrafos, o chefe de 
laboratório Cristiano Mascará, isso eu falo na entrevista, tinha João Muza, Sérgio 
Guly, tinha excelentes fotógrafos,  Raul Garcez, mas a faculdade não utilizava esse 
laboratório pra estudar arquitetura, ela queria que o laboratório fotografasse 
maquete pra eles darem aula, e reproduzisse livros pra eles fazerem ilustrações...  

Jari: Ainda hoje, é muito parecido... 

Nelson: Então o potencial da fotografia, no curso de arquitetura, é que não é 
explorado. O que deveria se mais explorado, e ter uma disciplina, mesmo que 
optativa talvez fosse importante. 
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Jari: É isso ai, é isso que eu quero mostrar, ao final do meu trabalho eu quero 
mostrar exatamente isso, eu quero dizer olha não é questão de enaltecer a 
fotografia ou de enaltecer o texto, é a questão de propor um dialogo entre a 
fotografia e o texto onde a gente possa utilizar os dois da melhor maneira possível 
né, lá em Fortaleza eu coordeno a central de fotografia da universidade de fortaleza, 
onde eu tenho alunos da arquitetura, tenho alunos da engenharia, tenho de vários 
cursos, e é interessante que são visões diferentes, percepções diferentes, mas é 
geralmente na arquitetura eles que a gente fotografe isso, eles trazem uma 
maquete, "o vamos tirar foto dessa maquete", e ai o que eu to querendo mostrar, eu 
digo o quais foram as fotos de referência que você utilizou pra fazer essa maquete, 
"a eu não utilizei não peguei na internet", então assim o que eu tento mostra é isso, 
eu disse olha será que não da pra usar a fotografia como instrumento de criação, 
como instrumento de representação um pouco melhor do que como vocês vem 
utilizando, né então é mais ou menos por ai... 

Nelson: É isso. 

Jari: Ai como foi que eu tracei aqui no meu trabalho, eu fiz um paralelo entre a 
arquitetura, e entre as ciências sociais, no caso exatamente a antropologia visual, 
que já propôs a algum tempo atrás uma metodologia de uso da fotografia como 
instrumento de pesquisa, isso já foi proposto a mais tempo pelas ciências sociais, ai 
eu faço esse paralelo com a arquitetura pra tentar mostrar isso de alguma forma, e 
no final analiso os TFG's dos alunos, que com certeza nessa analise eu já tenho a 
resposta quase que final, mas eu preciso mostrar baseado no que eu evidenciei 
como é que eles tão fazendo isso né, e ai eu escolhi alguns elementos aqui nos 
quais eu vou analisar né, alguns elementos como ponto, linha, plano, perspectiva, 
simetria, profundidade de campo, luz, sombra, alguns elementos que eu vou tentar 
evidenciar, analisando as fotos de vocês, pra mostrar e dizer o “olha como essas 
fotos se preocupam com esses elementos, com a forma, com a arquitetura, e olha 
como as fotos de vocês não se preocupam com isso, você simplesmente apontou a 
câmera e triou uma foto” então ai é uma coisa que é um contra senso, um aluno que 
passou cinco anos e meio estudando arquitetura, chegar no final do curso, vai fazer 
um trabalho e coloca a fotografia meio que de lado... 

Nelson: A composição é importante, sem ela não se construí uma  imagem, é o 
mínimo que um aluno de arquitetura pode saber para representa-la através da 
fotografia. E vou mais além , mais ainda do que atenção pra esses assuntos de 
perspectiva, cor, forma, e tal, ao final é com a mensagem que a imagem vai passar, 
você vai mostra um projeto, um projeto de arquitetura, o que aquela foto específica 
que você ta fazendo naquele momento, qual o aspecto daquele projeto que você ta 
mostrando, isso é o anterior né, faz parte da concepção da imagem, quando você 
vai resolver tecnicamente é outra coisa...  

Jari: Nelson só pra gente concluir aqui, eu tenho só mais algumas questões... 

Nelson: De quem que é essa foto ai?  

Jari: Essa é do Atget, do Atget... Eu coloco ele como um fotógrafo que de alguma 
forma documentou a cidade... 
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Nelson: Ah tá, eu tenho uns livros de historia da fotografia da arquitetura que são 
super interessantes, não sei se te interessa, até talvez você consiga comprar, mas 
não posso te emprestar porque você vai pra Fortaleza, tem esse aqui... 

Jari: Esse eu tenho... 

Nelson: Há você tem, esse é o melhor... 

Nelson: Tem uma grande biblioteca aqui, mas sabe, não tem muita coisa escrita 
assim, purista... 

Jari: É na realidade... 

Nelson: Se quiser da uma olhada... 

Jari: É na realidade não existe muita coisa escrita, assim, foi uma dificuldade que eu 
tive, e ai nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei esse daqui, como sendo o primeiro, 
que historicamente se tem falando, como o primeiro fotografo de arquitetura, 
digamos assim, que é o Joseph-Philipert de Prangey... 

Nelson: Olha... 

Jari: Tudo é baseado no livro né, eu tô aqui justamente pra você me dizer, “não Jari 
tem uma coisa anterior a isso, ou não é bem isso”... 

Nelson: Não veja, bom.. porque veja, a primeira fotografia da historia é uma 
fotografia de arquitetura... 

Jari: Exatamente, a do Niépce né... 

Nelson: Isso, e como você trabalhava com tempos de exposição muito longos, você 
tinha que ter a câmera parada e o objeto parado, então fotografia de arquitetura 
desde a primeira foto e ai pra sempre, no século XIX esse encontro da fotografia 
com a arquitetura foi constante, então quer dizer, claro que não tinha um cara 
especializado no comecinho em documentar arquitetura, mas quase todas as 
primeiras fotos são fotos de arquiteturas, a foto do Niepce... 

Jari: Isso que você tá falando, é o que falo exatamente aqui... 

Nelson: Os daguerreótipos, a maioria dos daguerreótipos, claro que depois fizeram 
alguns retratos e tal, mas... 

Jari: Mas por conta do tempo de exposição, a arquitetura era sempre o foco... 

Nelson: É, e já pro final do século XIX, se trabalhava com negativos de vidro 
grandes, você tem uma qualidade de imagem, que o hoje, por exemplo, você não 
tem...  

 Jari: Não, não tem...  

Nelson: Então isso é muito curioso... 

Jari: Legal... 
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Nelson: A um desenvolvimento no século XIX, que você pega imagens do século 
XIX se não tiverem muito antigas, melhores do que fotos atuais... O que mais?  

Jari: Bom, é com relação á subjetividade e a objetividade da fotografia, no momento 
em que o fotografo concebe uma fotografia, ele tem um objetivo, porém a fotografia 
justamente por ela ser um recorte, justamente por ela ser uma visão de mundo ela 
também é subjetiva, eu queria que você me dissesse assim, mais ou menos como 
que você vê isso, essa relação entre subjetividade e objetividade.  

Nelson: Veja bem, se você pega toda a fotografia documental do século XIX, ela 
entrou pra substituir o desenho na representação da arquitetura, então era uma 
preocupação quase que exclusivamente documental, é edifícios que você fotografa, 
logo elas tinham um objetivo de documento... Quando você... na passagem do 
século, os fotógrafos começam a perceber que... na passagem de século, os 
fotógrafos começam a perceber, que a fotografia poderia ser uma linguagem 
artística, e que portanto o objeto não precisar mais ser documentado, e sim ele 
poderia ser quase que um pretexto pra expor a subjetividade do artista né, ela deixa 
de ser o objeto, o objeto deixa de ser a questão principal da fotografia, pra ser quase 
um pretexto pra uma expressão pessoal, então esses dois polos da fotografia 
totalmente objetiva e documental, e a fotografia completamente subjetiva, que é a 
fotografia autoral né, isso no inicio do século, quando o advento da arquitetura 
moderna, não sei se em uma das entrevistas eu falo isso, com o advento da 
arquitetura moderna, a uma falta de entendimento do que seja arquitetura moderna, 
e que portanto os arquitetos precisavam fortemente do apoio da mídia, não só pra 
mostrar aquela nova arquitetura, mas também pra ensinar a enxergar aquela 
arquitetura, o que tem de belo, o que tem de interessante, o belo já é uma questão 
na verdade, que eles tão derrubando essa ideia, mas o que tem de interessante 
naquela arquitetura, o que significa arquitetura como representação de espaços, e 
não mais o detalhe arquitetônico, a decoração, o enfeite, é nesse momento que 
surgem as revistas de arquitetura e os fotógrafos de arquitetura, empenhados em  
não só mostrar o que aquilo  tinha de interessante, mas mostrar o que enxergar, de 
forma subjetiva... 

Jari: O que enxergar... 

Nelson: Como arquitetura não é substituível pela fotografia, a fotografia de 
arquitetura não é arquitetura, só é uma representação da arquitetura, como texto 
sobre um projeto também não é, como nenhuma outra linguagem, como nenhuma 
linguagem é capaz de mostrar aquela arquitetura, ou é incapaz de substituir a 
experiência da arquitetura, você ir naquele prédio, você sentir a ambiência, você 
sentir o cheiro né, a atmosfera do lugar, como nenhuma forma de representação é 
capaz de substituir isso, é que nos como fotógrafos e a mídia em geral, só pode, tem 
que se limitar a construir a narrativa pessoal sobre aquele objeto, então nesse 
momento que você junta as duas coisas, um espírito documental, com um espírito 
autoral, no sentido que você tem que fazer uma interpretação, um comentário visual 
sobre aquela arquitetura, então a fotografia de arquitetura ela usa um pouquinho das 
duas coisas, você pode ver que ela tá no meio do caminho do autoral e do 
documental, né isso que você tá perguntando? 



 198 

Jari: Exatamente isso.  

Jari: E ai eu tinha mais uma outra questão aqui, que é a questão de que, pelo 
menos nas ciências sociais, a maioria dos antropólogos eles questionam e colocam 
que, o ideal que quando você via fazer uma pesquisa ou estudo, é que você mesmo 
faça as fotos né, que você não se utilize de fotos de outras pessoas, que o próprio 
pesquisador faça as fotos, porque você vai ter como de alguma forma retirar mais 
elementos daquela sua interpretação, porém se a gente fosse viver na arquitetura só 
baseado nas fotos que você faz pra sua própria pesquisa, isso ia limitar muito o 
campo, acho que nada impede, ai é minha opinião, de eu poder estudar um 
determinado elemento baseado nas fotos que o Nelson fez daquele local, eu queria 
saber o que você acha disso, se o ideal é que... 

Nelson: Essa ideia que o ideal seja você fotografar... 

Jari: Isso vem da antropologia, são os antropólogos que propõem... 

Nelson: Mas é bem interessante no sentido de que... 

Nelson: Você vai experimentar aquela arquitetura, você vai ter que presenciar 
aquela arquitetura... 

Jari: Você subiu aquela escada, você percorreu aquele corredor... 

Nelson: E quando eu falo que eu consumo a narrativa, e que eu faço um comentário 
sobre arquitetura, a pessoa que está vendo as minhas fotos, ele ta vendo aquela 
arquitetura pelos meus olhos certo, então a pessoa visitar a arquitetura e fazer as 
suas próprias fotos é sobre tudo, para efeitos didáticos é uma coisa bem importante, 
é claro se ele não tiver acesso, ele vai usar as fotografias de outros, mas tendo em 
mente que aquilo é visão daquele fotografo sobre aquela arquitetura, e aquilo não é 
arquitetura, não sei se você me entende. 

Jari: Perfeito. Porque na minha qualificação eu fui questionado sobre isso né, que 
eu coloco aqui esse ideal proposto pela antropologia, mas enfim, e ai eles 
questionaram, mas será o que os fotógrafos pensam disso, e eu acho que querendo 
ou não é um recorte feito por você, ou é um recorte feito por mim, então... 

Nelson: É eu empresto meus olhos, você está vendo o que eu quero que seja visto. 

Jari: É exatamente. 

Nelson: Tem que tomar muito cuidado. 

Jari: E ai uma última coisa que eu queria saber é o seguinte, Nelson Kon quando 
ele vai fotografar um prédio, tipo uma estrutura, o que leva o Nelson Kon o que é 
que move, que elementos movem você a escolher determinados recortes, por 
exemplo... 

Nelson: Isso é muito subjetivo, isso é muito subjetivo, dentro da ideia de construir a 
narrativa, tenta se que as imagens não sejam redundantes cada uma fale uma coisa 
diferente, cada uma mostre um aspecto do projeto... 
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Jari: Sim, importante isso que você falou... 

Nelson: Nesse sentido uma documentação fotográfica ela tem mostrar vários 
aspectos da obra, noções espaciais diferentes e também temporais, como é que 
aquela estrutura funciona em determinados horários do dia, então se é um detalhe 
na arquitetura que me interessa mostrar eu vou fechar o ângulo e buscar aquele 
detalhe, mas ao mesmo tempo eu vou mostra o edifício no seu entorno... Eu tenho 
sempre na cabeça é de construir essa historinha sobre o edifício. Quando vc 
fotografa você produz muita redundância, mas você elimina isso na edição. 

Jari: Como você vê a questão a relação entre o P&B e Cor, o digital e o analógico, a 
contribuição? 

Nelson: O importante é a pré-visualição, é que no momento que você está no local 
você já imaginou a fotografia, os caminhos pra chegar lá não. O colorido que é o 
mais utilizado assim o é porque o mundo é colorido e assim representa-se colorido, 
a fotografia P&B na documentação da arquitetura é importante porque aquela 
informação aquela mensagem que ta querendo passar com aquela imagem a cor 
pode ser um ruído, até por que a fotografia capta cores e tonalidades diferentes e a 
resposta da fotografia a luz é diferente e a cor pode ser um ruído na mensagem que 
vc quer passar. 

Jari: Nelson muito obrigado por tudo, a entrevista vai ser muito importante para 
minha pesquisa. 
 



 200 

Entrevista com o fotógrafo Cristiano Mascaro 

Realizada por Jari Vieira no dia 21/08/2014, no Shopping Iguatemi JK em São Paulo das 19h 
as 20h40 
Jari: Eu estou fazendo uma dissertação de mestrado, pela Mackenzie, onde minha 
proposta é mostrar o uso da fotografia, na percepção da arquitetura, como 
instrumento de documentação e pesquisa, e ai eu faço uma comparação mostrando 
como vocês, os grandes fotógrafos de arquitetura, tem o cuidado imenso, 
preocupação com a foto, estrutura né, e o que vem acontecendo dentro da 
faculdade, os alunos não tem essa preocupação, eles passam cinco anos e meio 
estudando arquitetura, e quando vã ousar a fotografia no seu trabalho, eles puxam 
ali da internet, qualquer foto, de qualquer jeito, eu tento mostrar isso né, olha como 
que se cuida da fotografia, da percepção da arquitetura pela fotografia, pelos 
fotógrafos, e olha come que vocês tão fazendo, eu sou professor de fotografia, do 
aula lá na universidade de fortaleza, na Unifor... 

Cristiano: Dá aula de fotografia em uma universidade de arquitetura, ou... 

Jari: Em uma faculdade de arquitetura lá em fortaleza, na Universidade de fortaleza, 
e ai eu coordeno o grupo de pesquisa de fotografia, na Universidade de fortaleza 
também, tenho um contato muito grande com os alunos, e quando eu percebi isso, e 
ai teve a proposta de fazer o meu mestrado com a orientação da Profa. Isabel e 
também com as observações do Prof. Abílio aqui da Mackenzie, ai o meu projeto foi 
aceito, e ai comecei a pesquisar, me deparei com suas fotografias, eu já conhecia 
seu trabalho como fotografo, mas ai eu não conhecia o seu lado acadêmico, ai eu fui 
pesquisar, encontrei a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, que 
pra mim foi simplesmente fantástico, porque tem muitas informações. 

Cristiano: Então pois é, na minha dissertação de mestrado e no doutorado, hoje eu 
gostaria até de refazer eu abandonei a vida acadêmica faz vinte anos ou mais que 
isso... Passei 14 anos na USP, no laboratório de recursos visuais tentando mostrar 
pros alunos de arquitetura exatamente isso que você está tentando mostrar, o papel 
da fotografia, como ela pode contribuir na formação do arquiteto, como referência 
visual, como elemento de pesquisa, interessante isso ai que você tá pesquisando e 
querendo mostrar, passei um tempo tentando fazer algo parecido lá na USP, a 
fotografia as vezes fica meio em segundo plano, subutilizada...Gostei da sua ideia, 
propor um melhor entendimento, né isso. 

Jari: É isso sim, que bom... 

Cristiano: bem, ai depois de formado eu me dediquei ao fotojornalismo e essa coisa 
toda, daí Nestor Goulart, o Nestor me convidou pra coordenar um chamado 
laboratório de recursos audiovisuais, isso foi muito importante pra minha carreira, 
com 14 anos dentro da universidade, mas eu não era professor, eu não era docente, 
eu era um técnico especializado ou coisa assim, um técnico contratado pela 
universidade pra administra isso ai, dei aula de fotografia, e o nosso papel 
justamente era esse entende, com algumas dificuldades, universidade é uma 
loucura, é igual quartel... 
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Jari: Entendo... 

Cristiano: Mas eu tinha colegas meus de turma que eram professores e tal, alguns 
eram bons, e meu papel era justamente esse, era fornecer esse material didático, 
quer dizer inicialmente a universidade pensava nisso, que era assim administrar 
uma como se fosse uma biblioteca visual.... Então o meu papel inicialmente era esse 
né, de fornecer pros professores o material didático, eles precisavam dar aula e não 
tinha internet naquela época, precisavam dar aula e precisavam de fotografias de 
obras arquitetura pelo mundo todo e tal, ou historia da arquitetura, estrutura 
contemporânea...  

Jari: E ai você fornecia... 

Cristiano: Ai a gente tinha aquela coisa de reproduzir, né de livros essa coisa toda, 
pra não ter nenhuma preocupação de direitos autorais, mas também era pra projetar 
só, não era pra imprimir, fazer apostila não era nada disso, mas com o apoio de 
alguns professores, e partiu ideia minha, era fazer com que os alunos 
desenvolvessem percepção visual, uma coisa que está acabando, tenho um 
professor falava que era ocultismo urbano, ninguém enxerga mais nada, as pessoas 
sai de carro, sai de uma garagem com um vidro fechado e ainda fumê, e só vai 
voltar pro mundo dentro de uma outra garagem e não vê, não vê a cidade, não tem 
ideia, e também porque a USP aqui, tem um lado interessante que é ser um campus 
universitário, mas é distante, totalmente desvinculado da cidade, então Mackenzie, 
eu estudei no tempo que ... não sei se você já foi lá na vila penteado... 

Jari: Sim, sim... 

Cristiano: Tinha a filosofia né, ali na Maria Antônia, então era um campus urbano 
entende, então por mais que fosse uma coisa meio desorganizada, entre aspas né, 
meio pontual, mas ali tinha a santa casa, tinha sociologia política, tinha a economia 
da USP também, em suma era uma coisa em ebulição, mas depois que foi pra lá, a 
coisa ficou isolada, um gueto né, tanto é que em num dos vestibulares foi muito 
interessante, os professores propuseram que naquela prova especifica de desenho, 
que os vestibulandos desenhassem o caminho de casa pra FAU... 

Jari: Sim, ninguém sabia... 

Cristiano: Ninguém viu nada... 

Jari: Ninguém sabia... 

Cristiano: É vê, Tietê uma coisa assim e tal, se por acaso furou o pneu o cara olhou 
alguma coisa, bom então a ideia minha era essa, de fazer com que os alunos 
também fotografassem, que eles aprendessem fotografia, perdão, aprendessem 
arquitetura... 

Jari: E o que você acha de o fato que hoje em dia a maioria das instituições de 
ensino superior, Mackenzie, USP, a própria Unifor no caso, no curso de arquitetura 
não ter a disciplina de fotografia como uma disciplina obrigatória, e quando tem é ela 
optativa, o que você... 
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Cristiano: Eu acho que optativa até já é mais razoável... 

Jari: Pelo menos né... 

Cristiano: Como o curso de arquitetura é algo muito aberto, estamos falando de 
economia, aquelas teorias econômicas e tal, tinha historia da arte evidentemente, 
então são uma série de coisas que completam né a formação do arquiteto e... Então 
eu estava em que pedaço... 

Jari: Você estava falando da disciplina de fotografia né, optativa... 

Cristiano: Pois é, então como é um currículo tão amplo, tanto é que poderia ter, 
porque eu lembro que a artista plástica ensinava gravura, então é todo uma forma 
de o arquiteto desenvolver, uma certa habilidade né, ou mais que isso um 
conhecimento de materiais essa coisa toda  e tal, sabe aqui hoje eu fico pensando 
né, quer dizer, quando a gente falava assim, a linguagem primeira do arquiteto é o 
desenho, mas hoje é computador né, minha filha anda com o Mac pra lá e pra cá, 
mas essa coisa te dava, era com suas mãos entende, então como eu as vezes pra 
decorar alguma coisa, eu escrevo, que ai fica uma coisa meio visual e de memória e 
tal, então eu imagino que hoje é tudo muito... 

Jari: Eu estava vendo uma entrevista sua e lendo aqui um livro, que você falou que 
demorou um pouco pra entrar no digital né, que relutou um pouco né... 

Cristiano: A eu resisti até pra baixar o preço... 

Jari: E que logo assim que você comprou uma câmera, pouco tempo depois você 
viu que ela já estava desatualizada. 

Cristiano: É isso ai é um problema, o cara pra mim, ele falou “pô mas sua câmera é 
de 2007” mas eu pô eu tenho uma Hasselblad que tem 50 anos então uma coisa, 
tem uma frase que não sei quem falou, que é o seguinte “o passado distante hoje, é 
no máximo ontem e o anteontem” então ninguém vai dar mais pra traz, eu algumas 
vezes no meu workshop e tal, eu falo de Robert Frank, foi um grande fotografo, e 
ninguém ouviu falar, um dia cai na besteira de falar o Charles Chaplin, ninguém 
sabia, o pessoal de 20 e 30 anos e tal né, então é aquela coisa que de você se 
esquecer, como se literatura, alguém quisesse ser escritor e tal, e não conhecesse  
Shakespeare, que é lá do século XVII e tal né, então é muito estranho. 

Jari: E estou fazendo um levantamento no meu trabalho de fotógrafos antigos, da 
época do séculos XVIII, XIX que de alguma forma contribuíram para a percepção da 
cidade, da arquitetura, e ai eu escolhi..., o Cartier-Bresson, ai eu vi, você falou que 
logo na época que você estava na faculdade, que você pegou um livro e viu umas 
fotos do Cartier-Bresson, e que isso lhe encantou né. 

Cristiano: Eu até hoje, é difícil até a gente mesmo interpretar, eu tenho essa ligação 
forte com a fotografia de cidade, com cidade, o campo pra mim é muito bacana, mas 
tem muito pernilongo aquelas coisa toda... 

Jari: Mas além do Cartier-Bresson, tem algum outro fotógrafo que... 
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Cristiano: O Kertesz, foi assim, eu achei interessante uma revista que eu vi, foi o 
descobridor da rua, o descobridor da calçada da fotografia, um cara que realmente 
antes do Cartier-Bresson, tem uma foto interessante, que tem um sujeito tocando 
violino eu acho, no rio ainda né... 

Jari: Isso. 

Cristiano: De noite, não sei como ele fotografou aquilo, num filme dez asas, então 
eu descobrir, primeiro foi o Cartier-Bresson, que tem um trabalho não 
especificamente de arquitetura né, mas coisa muito urbana, são poucas as fotos 
dele de campo, de natureza e tal né, mas sempre acho que ligado a personagens 
né, não é um paisagista como Ansel Adams, por exemplo, então eu vi essa foto e 
fiquei encantado, uma coisa que foi muito feliz pra mim porque, me fez decidir ser 
fotografo... 

Jari: Eu sei demais como é isso. 

Cristiano: É aquela coisa, parece exagero e tal, as vezes eu tento relembrar, mas 
será que foi assim mesmo, ou eu estou romantizando a coisa, mas não eu estava lá 
meio distraído, fugindo de uma aula lá,... 

Jari: Aquilo marcou. 

Cristiano: É, foi assim um impacto muito grande, porque eu percebi claramente que 
era uma fotografia, muito diferente, um tipo de observação do mundo real muito 
diferente das fotos que eu estava acostumado a ver entende, não era tão leigo 
assim, já estava na faculdade de arquitetura, família de pais professores, então era 
uma pessoa razoavelmente informada e tal, agora realmente não era um foto nem 
de publicidade, nem uma foto puramente jornalística de guerra e tal, o trabalho dele 
nunca foi puramente jornalístico né, ele era um cronista vamos dizer assim né, da 
vida e tal... 

Jari: E do século XX né, no caso o Gautherot, você acha que ele é um grande 
nome? 

Cristiano: A sim, foi um grande mestre, Gautherot me deu uma inveja, desculpa, ele 
pôde fotografar Brasília zerinho... 

Jari: Ele teve esse prazer né. 

Cristiano: Ele tem fotos maravilhosas né, ele realmente tem um trabalho que eu 
acho assim, não só de arquitetura, mas todo trabalho que ele fez, aquele do São 
Francisco, como aquele europeu Francês né, então Gautherot é... eu acho assim... a 
importância dele, do trabalho dele, quando eu comecei a faculdade, e comecei a 
fotografar um pouco e tal, não tinha fotógrafo de arquitetura... já fiz até uma foto me 
espelhando em outra foto dele... 

Jari: Sei sim qual é a foto, e isso de não ter fotógrafo específico é verdade. 

Cristiano: Não tinha, isso começou agora com o Nelson Kon, e vários fotógrafos, 
alguns fora de São Paulo, que eu não conheço bem né, mas aqui tem, foi o Nelson, 
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o Nelson realmente eu aprecio o trabalho dele, porque pra fotografar arquitetura, 
além de tem que ter boa né, bastante sensibilidade e tal, precisa ser organizado né, 
porque eles poderiam observar você entende, o que a gente tentava fazer com que 
os alunos percebessem né, é que, fotógrafos de arquitetura, é que eles usassem 
aquilo como se, o exercício como se estivessem desenhando né, pra desenvolver 
percepção visual, sair daquela sonolência vamos dizer assim, do convívio de uma 
cidade, que está mais preocupado né, em ser assaltado, ou atravessar a rua e tal, 
no momento em que ele pega uma câmera fotográfica ele tem ali um desafio entre 
aspas né, de determinar algo que pra ele seja significativo, tinha que ser uma coisa 
que ele achava importante, sendo isso levava também a você ser mais criterioso... 

Jari: Muito mais. 

Cristiano: E hoje, não sou contra, não tem jeito, porque eu me lembro, me lembro 
não porque não tinha nascido, mas eu entendo quando Gutemberg né, inventou os 
tipos todos, a imprensa, ouve aquelas pessoas falando, “não mais esse livros agora, 
são aos milhares né” e tal, eles estavam ainda colocando como coisa preciosa, 
então foi uma democratização né, e não significou na época que todo mundo virou 
escritor, que hoje também todo mundo pensa que todo mundo vai virar fotografo, 
mas não é um sustento a mais... 

Jari: É só o que a gente vê. 

Cristiano: Tem nada a ver entende, tanto que é que eu tava vendo umas matérias 
totalmente equivocadas, desses críticos e curadores e tal, falando que agora a 
tendência aqui nessa feira são, é pelos fotógrafos artistas, que muitos eles acham 
que ficam constrangidos de serem chamados de fotógrafos, ele dizem assim artistas 
visuais... 

Jari: Ah é? 

Cristiano: É “A meu trabalho agora está mais próximo da pintura”, então vai ser 
pintor, como tem uns trabalhos ai, tal que agora é pra ser Disneylândia, aquele do 
Walt Disney, que são bonequinhos, carneirinhos, está lá em cima se não me 
engano, não aquilo é uma pintura, então... 

Jari: Eu acho que fotografia é fotografia, pintura é pintura, desenho é desenho. 

Cristiano: É aquilo lá é uma instalação fotografada, a fotografia é suporte só, não é 
linguagem, não tem linguagem fotográfica, agora eu queria ser jovem como você, 
pra poder falar isso e ninguém me chamar de dinossauro, e superado, é já me 
falaram que eu sou das antigas... 

Jari: Mas Cristiano eu defendo exatamente isso que você está falando. 

Cristiano: Como que é... 

Jari: Eu defendo exatamente isso ai que você está falando, eu defendo... 

Cristiano: Pois é eu sei... 

Jari: Defendo, defendo... 
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Cristiano: Acho que tem bastante gente que pensa assim né, e... 

Jari: Defendo em sala de aula, vou defender no meu mestrado, por isso que eu 
gostei tanto, quando eu peguei a sua dissertação, eu disse “é isso que eu quero 
falar” é isso que eu quero falar, não pense que o seu discurso está desatualizado, 
muito pelo contrario... 

Cristiano: É pois é, mas a gente sempre fica assim e tal... 

Jari: É porque eu acho que deram um passo muito longo né, esses novos 
aspirantes a futuros fotógrafos digamos assim, alunos, e ai eles chegaram lá na 
frente sem conhecimento de composição, sem conhecimento de regra, e ai eles tão 
.... percebendo que a fotografia está aqui né... 

Cristiano: Pois é, ninguém estuda os mestres, tem também uma frase, “Estude os 
mestres” né, eu estava lendo um livrinho de um carinha que eu sempre gosto de ler 
e tal, que é o Ítalo Calvino, que ele tem um livrinho dele, que chama “Por que ler os 
clássicos?” né, ele disse olha “não só ler os clássicos como reler os clássicos” né, 
tentar sempre como você está percebendo novas coisas e tal, é como o cinema, em 
suma, mas o que eu estava dizendo pra você, a gente não queria formar fotógrafos, 
e muito menos fotógrafos de arquitetura, quem quiser vai adiante como eu fui, 
certamente você foi também e tal, mas certamente era uma forma sim de 
desenvolver percepção visual né, e foi mais uma fonte vamos dizer assim né, de 
aprendizado, semelhante aquela que vai olhar nos livros, viveu ou desenhar, quando 
você desenha um objeto qualquer, você se apossa daquilo, você tem uma 
consciência né, do que é aquilo dos materiais essa coisa toda, então fotografar... 

Jari: Eu estava vendo uma coisa muito interessante sobre você também, que é você 
fala que quando você vai fazer um trabalho, as vezes no meio do percurso algo mais 
interessante desvia sua atenção, e você segue o outro caminho, e por outra... 

Cristiano: É nunca dá certo, esse negocio de planejar muito, não isso não pode, 
como se diz ser uma regra geral né, que é muito bom que você seja organizado, tem 
alguns trabalhos que você em ter critérios e tal... 

Jari: Mas também tem que ter a mente aberta né isso, foi isso que eu quis dizer. 

Cristiano: Sim lógico, é não meu trabalho é, assim quando eu vou fotografar 
arquitetura também acontece isso, é fazendo um parênteses, eu não sou 
exatamente um fotografo somente de arquitetura, como é o Nelson Kon, como é 
aquele rapaz Leonardo Finote que também fotografa muito bem né, assim tem 
vários outros fotógrafos, porque eu me encantei com o Cartier-Bresson, fui repórter 
fotográfico, então... 

Jari: Na veja né... 

Cristiano: E num período, foi. 

Jari: Na veja né, que você foi? 
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Cristiano: E ouve esse período na USP, que quando, que além de vamos dizer, de 
fazer aquilo que os diretores, professores queriam, que era administrar o material 
didático essa coisa toda, além de fazer com que os alunos fotografassem, a gente 
começou a dar cursos e tal... Então além desses dois papeis de atender os 
professores, e fazer com que os alunos desenvolvessem percepção visual, eu 
queria também, tive ilusão de criar um centro de documentação de arquitetura, na 
época talvez eu até me tornasse um fotografo puramente de arquitetura, ai teve mil 
resistência, não tem dinheiro pra isso, não tem gasolina pra por no carro não sei o 
que, ai eu falei “eu arrumo patrocínio” arrumei alguns patrocínios e tal, mas aquela 
coisa, aprendi um pouco na universidade, que assim, você não incomoda que 
ninguém te incomoda... 

Jari: É verdade, é mais ou menos assim... 

Cristiano: É quase um pacto, e era ciúmes, eu quando fiz o mestrado e o 
doutorado, nas duas ocasiões, por ser fotografia, por serem fotografias ligadas a 
cidades, e por eu ter trabalhado em jornalismo, saiu no jornal o meu mestrado e o 
meu doutorado, um pouco acho que pelo mérito do trabalho evidente, mas havia 
outros doutorados muito mais importantes, com pesquisa cientifica e tal, mas que 
num da noticia de jornal, jornalismo... e no doutorado eu fiz um ensaio sobre a 
avenida São João, que uma avenida importante daqui, e saiu na primeira página, ai 
eu fui xingado, “Cristiano só quer aparecer” entendeu, eu não tenho o poder de por 
na página de jornal minha fotos, são as pessoas que me procuram, então foi bem 
sacal, por isso que depois de 14 anos, foi muito bom que eu fiz o doutorado, 
tremenda biblioteca da FAU, não sei se você já conhece... 

Jari: Conheci, sim conheci... 

Cristiano: Uma biblioteca maravilhosa e tal, e eu aprendi muito, ai eu tive a chance 
de continuar estudando, fazendo né, tanto o mestrado como o doutorado, mas isso 
não vem ao caso, é... 

Jari: Mas você assim, você é considerado, pelos menos no meio acadêmico, como 
primeiro fotografo certo, isso eu falo, eu defendo isso, mas também escuto por onde 
eu passo, como o primeiro fotografo que conseguiu unir a arquitetura e a pesquisa, 
nenhum outro fotografo brasileiro, nenhum outro havia se quer pensado em fazer um 
dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você o primeiro a conseguir, e a... 

Cristiano: Não é capaz né, porque depois, o Nelson que é um ótimo fotografo, é um 
grande amigo meu e tal, ele virou um profissional já fora da cidade... 

Jari: Sim, sim eu conversei com o Nelson... 

Cristiano: Por isso que eu tive essa chance, durante esse período... 

Jari: E todos tem você como referência.  

Cristiano: É? 

Jari: É. 
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Cristiano: Estou ficando velho. 

Jari: Isso é porque você começou muito cedo, você começou muito cedo... 

Cristiano: Eu fico muito satisfeito e tal, mas na verdade foi isso, quer dizer o que me 
encanta mais é a cidade, sabe como um todo, e é lógico arquitetura também, por ter 
estudado arquitetura essa coisa toda, mas eu acho que o que faço como fotografo, é 
ter estudado arquitetura contribuiu muito, mas é que quando eu era bem jovem 
moleque, adolescente, a gente andava a pé sabe, São Paulo ainda não era enorme, 
mas já era uma grande cidade, e eu ia a pé pra escola, andava 4 quilômetros, hoje 
todo mundo pega o carro daquele jeito com vidro fechado né e tal, hoje eu falo 
assim, abrem as coisas com um botãozinho, ninguém também faz mais exercício 
com as mãos, daqui a pouco vai definhar tudo, é se agente reparar o que agente 
não faz mais, né abrir a porta assim... 

Jari: Ninguém grava nem um número de telefone hoje em dia, você olha... 

Cristiano: número? 

Jari: De telefone, antigamente você gravava o número, hoje em dia é só ver só o 
nome aqui e apertar... 

Cristiano: Pois é, nem o da minha filha eu não consigo gravar, nem conto pra ela, 
que ela vai ficar ofendida, porque dos outros filhos eu guardei, porque são mais 
fáceis talvez, e as vezes muda também né, mas então... 

Jari: E uma coisa, que assim que eu percebo, a gente percebe nas suas fotos né 
assim, no seu trabalho, essa questão dos elementos de composição, é uma duvida 
que eu tenho está, se quando você enquadra, quando você olha, você interiormente 
ta ali se lembrando de simetria, de regra dos terços, de ponto, linha, plano... 

Cristiano: Isso vem de uma forma intuitiva, até porque fotografia... 

Jari: Intuitiva né. Isso é o mínimo que um fotografo de arquitetura deve saber. 

Cristiano: É, talvez a pessoa fizer alguma má foto, as vezes acontece né, quer dizer 
quando estou trabalhando, como repórter fotográfico... Deixa eu te explicar, o que 
faço hoje, a maneira como eu faço as coisas hoje, é decorrente acho que de dois 
tipo de aprendizado, um acadêmico, quando eu tive aula com e o jornalismo, foi uma 
experiência muito curta né, foram dois períodos de um ano e meio mais ou menos, 
mas que pra mim me ensinou também a não ter certos babados entende, 
acadêmicos de a melhor luz, hoje eu não vou sair porque não estou bem, vamos ver 
eu tinha que sair da redação se não levava porrada... 

Jari: O tinha foto, ou tinha né, não tinha opção de não ter... 

Cristiano: Então tinha aquele pesadelo de voltar sem a foto, e sair na revista um 
espaço em branco, escrito “aqui é o espaço reservado a foto que o Cristiano não 
fez” e tal né, então eu aprendi assim também a me virar muito bem né, com aquela 
imprudência que muitas vezes é necessária né, pra você fazer uma foto... 
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Jari: Eu li algumas coisas, que você disse “ há eu vou parar o carro aqui em cima do 
canteiro, espero que nenhum guarda veja”.... 

Cristiano: Ah é, eu comprei um cone daqueles grandes lá, porque eu pensei que o 
negocio era privativo das forças armadas né, do trânsito ai e tal, e fui e passei uma 
noite, ai comprei, pus no carro... 

Jari: Há você colocava o cone? 

Cristiano: É, eu punha o cone ali e tal, pra poder fotografar, porque aqui em São 
Paulo tem isso entende, nunca tive nenhum problema de assalto e tal, felizmente, 
bater na madeira e tal, mas a gente sempre tem um certo temor, principalmente 
agora com câmera digital, com a Hasselblad na época também era uma maquina 
também muito cara, depois uma marca Suíça que era uma câmera com... pra 
fotografar daí arquitetura direito e tal, porque eu tive que virar muitas vezes, não 
conseguindo virar com a Hasselblad, que a Hasselblad você não pode virar a 
câmera pra cima e tal, então pra fotografar arquitetura a gente tem um certo 
cerimonial e tal, uma certa liturgia né, que não da pra fazer aquela foto defeituosa, 
toda virada pra cima e tal, então tem que ter um certo rigor, bom, então uma coisa 
que eu acho importante assim  dizer, que assim quando você fotografa pra arquiteto, 
uma coisa que não, fazendo mais um parêntese, eu nunca também me animei muito 
a me estabelecer, porque que nenhum colega nos ouça, arquiteto é muito chato 
como cliente entende, é verdade, ele sonha com as coisas e tal, normalmente ele 
quer, as vezes com uma certa razão uma visão meio literal da arquitetura né,... 
Grande galerista ai tem umas coisas bacana, mas ele só trabalha com artista 
morto... 

Jari: Entendi. 

Cristiano: Então não, chega pra lá,.... O que eu estava falando dos arquitetos né... 

Jari: É de trabalhar com os arquitetos... 

Cristiano: Então, eles tem maneiras vamos dizer muito corretas, e muitas vezes 
literais, ou literais demais né, mas muito brilhantes, como o, como que se chama, o 
japonês ele morreu agora a pouco tempo, que faz aquela coleção de revistas, é o 
Futagawa, Futagawa né... 

Jari: Futugawa, acho que é Futagawa... 

Cristiano: Fazia tempo que não falava o nome dele, que fazia, como que é o nome, 
é uma coleção que, as vezes tem dos arquitetos e tal, e as vezes são só casas e tal, 
então acho que ali foi uma boa escola, pra mim acho que pro Nelson também né, e 
vejo que todos esses fotógrafos que tão se ligando a arquitetura, fazem uma 
produção extremamente necessária, pra abastecer os livros de arquitetura né, e as 
revistas tal, eu eventualmente faço, assim chamado por um arquiteto, mas porque é 
amigo meu e tal sabe, mas também porque e sou uma merda, os caras ficaram 
achando que eu cobro caro, e também porque a geração, a fila anda, então o 
Nelson, tem toda uma geração né dos jovens arquitetos o pessoal dos 40, 50 anos e 
tal, que foram colegas deles, e ele fotografa pra todo mundo, uma maravilha, e eu 
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faço mais assim pro João Walter Toscano que é um grande amigo meu, tipo a 
agente trocava por DPV, que era a moeda, dias na praia vermelha, que aqui em São 
Paulo tem a praia vermelha, que é a praia dos arquitetos, quase todos tem casa lá, 
então eu fotografava pra esses arquitetos e depois passava as férias lá na praia 
vermelha, DPV né dias na praia vermelha, e sempre me dediquei mais, o que me da 
muito prazer, que agora to tendo um pequeno retorno, que são fotos como aquela 
ali, daqueles carros passando, a outra não é minha não, e aquela outra lá que eu 
acho muito, que eu fiz em Nova York e tal, é isso que me estimula muito sabe, e que 
é uma ligação muito profunda com a cidade e com a arquitetura, fiz uma foto num 
edifício do Genoven que está no livrinho ai que vai lançar amanhã, é um edifício 
chamado Dentso... 

Jari: Como? 

Cristiano: Com D de dado, Dentso... 

Jari: Dentso... 

Cristiano: Den, D, deixa eu escrever aqui, Denso, quando você vai ver, é um 
edifício em Tóquio, e que eu vibrei, fazer uma foto de arquitetura mesmo, pode ser 
aqui mesmo? 

Jari: Pode... Dentso... 

Cristiano: Dentso, opa tem um T aqui, esqueci o T, escrever de novo... Está, em 
Tóquio, e que é um belíssimo edifício, e a arquitetura me emociona sabe, não só 
essa contemporânea, mas , por exemplo, eu quero voltar de qualquer jeito em 
Portugal, que eu passei por lá, já fiz alguns trabalho lá, e tem um biblioteca joanina 
que chama Coimbra, biblioteca pra mim é um grande tema, acho que foi a partir de 
uma foto que eu fiz do real gabinete Português de leitura, que é um lugar 
maravilhoso que tem lá no Rio de Janeiro né, então eu gosto muito disso...  

Cristiano: Eu fiz um trabalho pro programa monumento, isso que e eu ia dizer pra 
você, o que eu tenho fotografado muito arquitetura, daí aquela coisa o arquiteto já 
morreu, então não me atrapalha muito... 

Jari: não tá mais lá né, pra... 

Cristiano: Eu estou no quarto livro, que dai trabalho encomendado, que eu adoro 
fazer até porque me pagam, quer dizer um trabalho pessoal, agora está tendo 
retorno porque está vendendo em galeria essa coisa toda né, mas antes de eu fazer 
eu gastava dinheiro, mas então tem uma editora do Rio, que ela, como o dono, não 
é bem uma editora, é o maior colecionador de obras de arte do Brasil, então é um 
cara de família de advogados, é um ótimo advogado e é um cara muito culto e tal 
tem essa coisa toda, e tem também uma fazendo de café, quer dizer do tempo do 
café, aquelas fazendas do século XIX lá junto do rio Paraíba e tal, no interior 
Fluminense, e ele quis... 

Jari: Sim eu lhe perguntei por que assim, a gente tem dois cursos de arquitetura e 
tem curso de comunicação, eu dou aula no curso de comunicação e design, e 
também dou aula no curso de arquitetura, e tipo a gente vive promovendo semana 
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de comunicação, semana de arquitetura, e eu já sugerir o seu nome algumas vezes, 
e a Universidade disse que olha, “se você conseguir o contato com ele” a 
Universidade... 

Cristiano: Eu iria com maior prazer... 

Jari: Pra você tipo abrir à semana de comunicação, a semana de arquitetura da 
Universidade de fortaleza, pra gente seria um prazer imenso, a Universidade lhe 
leva até lá... 

Cristiano: Pra mim prazer, e honra também, você me avisa... 

Jari: Que bom, que bom, é que você já conhece fortaleza, então pelo menos... 

Cristiano: Já tive lá várias vezes, assim por conta de... 

Jari: Se coincidir numa data que não atrapalhe nem... 

Cristiano: Não vai atrapalhar, é só a gente poder marca primeiro, é que assim que 
ano passado e esse ano, por conta de uma série de trabalhos eu viajei muito, 
cheguei ai de quase um mês entre Manaus e Belém, agora vou pra Polônia, que ta 
um negocio interessante também de um rolo ai com pessoal da cultura de lá, e fazer 
uma loucura e voltar pro Japão, eu curto aquilo lá, é país muito interessante e tal, e 
resolvi fazer agora porque se não, eu não posso esperar muito. 

Jari: Eu fiquei curioso agora, você já fotografou ali na região do Cariri, Juazeiro, 
Crato? 

Cristiano: Não pois é, isso que eu ia te dizer, eu fotografei muito arquitetura, mais 
patrimônio histórico, por isso que eu estava dizendo que os arquitetos já tinham 
partido pra outra, porque eu fiz um trabalho muito grande, de um livro que talvez 
vocês tenham lá na universidade, porque assim é um livro de referência mesmo, 
chama patrimônio construído. 

Jari: Sim, sim temos. 

Cristiano: Então eu fotografei 100 edifícios mais significativos da arquitetura 
brasileira, desde a igreja São Cosme e Damião lá em Caraçu, até Brasília, então pra 
mim foi uma grande aventura, e ai eu iniciei um ciclo de fotografar muito patrimônio 
histórico, daí com a liberdade que acho entende, que muitas vezes os fotógrafos, eu 
inclusive né, com a liberdade que a gente não tem com o arquiteto, o arquiteto quer 
ir junto e mostrar fotos que ele já fez, como só bastasse uma câmera com mais 
megas entende... 

Jari: Sei demais, sei demais como é que é isso. 

Cristiano: Você sabe como que é isso né, então me mostra umas fotos, e papa..., 
ele cisma com uns negócios, mas isso é importante... 

Jari: E hoje em dia, com o visor viewfinder né, ele só falta querer tomar a câmera de 
você, e dizer “é assim que eu quero”... 
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Cristiano: É pois é, pois é... 

Jari: Então é uma coisa meia, enfim... eu tenho só uma ultima coisa, pra não tomar 
muito seu tempo, é que eu tinha curiosidade né, com relação a duas coisas, o preto 
e o colorido né, como é que você ver isso, e a questão da fotografia, da 
subjetividade na fotografia e da objetividade ao mesmo tempo, como é que você vê 
isso assim, na arquitetura nas suas fotos. 

Cristiano: Então na, preto e branco e cor, o preto e branco eu já dei mil explicações, 
várias explicações né, nenhuma me convenceu, não sei se convenci os outros né, 
mas é que eu tive uma formação nessa época, bom primeiro assim, com a foto do 
Cartier-Bresson... 

Jari: Você trabalhou com laboratório, com película né... 

Cristiano: É então, isso ai me influenciou muito, porque era uma, ai eu comecei a 
curtir esse três fotógrafos, fazia tudo preto e branco, o Cartier-Bresson, o Kertesz e 
o Robert Frank, depois eu apreciei muitos fotógrafos que faziam colorido né, o 
Ernest Rass, que é um fotografo né, que trabalhou para aquele... e tal, ele tem um 
livro chamado natureza eu acho alguma coisa assim, muito bonito e tal, bom, mas 
nunca me fascinou muito, então acho que o fato de ter descoberto esses três 
fotógrafos foi importante, segundo você fotografar com preto e branco e revelar o 
filme, fazer ampliação, era com muito mais acessível do que fazer com colorido, 
precisava ter um laboratório muito mais requintado e tal... 

Jari: Até hoje eu mantenho isso lá na Universidade de Fortaleza, um mês de aula os 
alunos tem aula no laboratório, foi difícil manter... 

Cristiano: É tem que por a mão, eu ficava com as unhas tudo marrom... 

Jari: Foi difícil manter, mas eu consegui manter... E depois que eles começam no 
analógico, e pega no papel e vê a foto aparecendo, quando eles vão pro digital eles 
dizem “há quando a gente vai voltar pro analógico”, ou seja eles começam a 
entender o porque daquele processo né, o porque daquela imersão ali na foto, 
porque é diferente né de você fotografar no digital, imprimir e tal... 

Cristiano: Lógico... 

Jari: No processo de aprendizado, acho que você falou uma coisa muito 
importante... 

Cristiano: Você vive mais o processo, eu acho que não vai ter volta, eu demorei pra 
me acostumar, mas não teve jeito, eu agora já fiz tudo, faço backup... 

Jari: Comercialmente falando não tem volta, comercialmente falando né, assim você 
tem que entregara foto pro cliente... 

Cristiano: Não, não tem o cara vai esperar eu fazer cópia de contato, ou fazer uma 
ampliação, que eu não posso mandar um papel... 

Jari: Fica mais uma coisa pra um trabalho autoral, talvez né... 
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Cristiano: Sim, é também, as vezes realmente por gosto sincero do fotógrafo, 
acredito que sim seja e tem uma curtição também, o culto ao vintage... 

Jari: Sim, claro... 

Cristiano: Isso começou a valer dinheiro e tal né, então daí eu acredito na 
sinceridade, porque é um ótimo fotografo amigo meu, Tuca Vieira e ele fotografou 
muito arquitetura também, e teve essa formação foi fotografo da folha de São Paulo 
e tal, ele disse “eu comprei uma 4x5, é uma sensação, eu saio passo o dia inteiro, e 
fiz três, quatro fotos” não ficou naquela metralhadora né, mais então o preto e 
branco foi... desses fotógrafos, pelo fator de poder de revelar meus filmes, e eu vivi 
na década de 60, ainda era adolescente e tal, estava fazendo a faculdade, eu via 
muito filme, gostava muito de cinema e o reflexo aqui do cinema novo, que eram 
todos preto e branco, e os filmes do Glauber Rocha, e depois uns filmes franceses, 
italianos né, era mais cinema Francês, e que realmente isso me fascinava, eu era 
um rato de cinema, rato de biblioteca existe, e rato de cinema acho que também 
né... 

Jari:  Sim também, com certeza... 

Cristiano: Literalmente, porque de vez em quando tinha uns que passam em cima 
do pé da gente, então isso eu fotografo colorido numa boa, tanto é que esse livro o 
patrimônio construído, e depois um trabalho grande que eu fiz pro programa 
Monumenta, que é um projeto do ministério da cultura né, com UNESCO e tal, 
recuperação de centros históricos, então eu fotografei 28 centros históricos, Ico e 
Oeiras, nessa região, Oeiras no Piauí, Icó lá no Ceará... 

Jari: E a relação subjetividade e objetividade... 

Cristiano: E a subjetividade na fotografia, é olha por mais que a gente fale em 
fotografia literal, ela é uma interpretação, ela passou por um processo né de 
raciocínio, por mais objetivo que seja né, ela é um pedaço de papel e já não mais a 
realidade objetiva que a gente tem. 

Jari: É recorte né, é um recorte feito, você já começa a recortar aqui na sua 
cabeça... 

Cristiano: Sim, uma pessoa que interferiu ou interveio, interferiu acho melhor né, de 
alguma forma no mundo real, e o que eu ia dizer para você, como eu estava 
dizendo, quando você fotografa pro arquiteto, você tende a ser muito mais objetivo 
né, até pra não criar muito caso, ou seja, o arquiteto tem um objetivo que o fotógrafo 
e por que não a sua fotografia tem que seguir, essa objetividade, de mostrar certos 
detalhes da estrutura, enfim, mas nada impede que eu acrescente ai um pouco da 
minha subjetividade, do meu olhar, mas eu sempre faço um parênteses é tudo 
brincadeira, e quando você tá livre como nesses trabalhos que eu fiz de patrimônio 
histórico, como esse livro patrimônio construído, e depois o quarto que eu fiz ai com 
essa editora do advogado, foram arquitetura dos ciclos econômicos, então foi ciclo 
do açúcar, do ouro, do café, e acabei de fazer o da borracha, então pela época né, 
pelo conhecimento existente na época, os materiais e o tamanho da riqueza 
produzida, isso fez da arquitetura muito particular daquele período, por exemplo, a 
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do ouro é extremamente despojada, porque eram fazendas só de passagem pra 
alimentar o pessoal que lá de Minas pra Parati, e pra Portugal, e depois já do Café 
não, o dinheiro do café ficou, Dom Pedro ia lá então já eram palacetes né, franceses 
neoclássicos e tal, e o da borracha surgiu numa época muito interessante, o Art 
Noveau, né, Manaus e Belém nadou em dinheiro no final do século retrasado, no 
começo do século passado, então essa experiência também foi muito interessante, 
então eu não tenho muita consciência, nunca fiz as contas, mas eu tenho foto pra 
dana, eu espero que um dia uma fundação, alguma coisa compre né... 

Jari:  Já vi muito foto sua, mas sempre tem uma que eu digo “poxa eu não sabia 
que essa foto era do Cristiano Mascaro” assim a gente sempre está... você tem 
muita coisa, muita coisa... 

Cristiano: É, não é porque esses livros todos....  

(PESSOAS INTERROMPEM PRA PEDIR AUTÓGRAFO... APÓS ALGUNS 
MINUTOS) 

Jari: Cristiano, queria lhe agradecer pela entrevista, muito obrigado por tudo. 

Cristiano: Ok, vamos dar uma olhada nas fotos da exposição... 
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Questionário aplicado aos alunos de TFG. 

Este questionário faz parte da pesquisa do mestrado de Jarí Vieira e todo o 
seu conteúdo tem somente valor acadêmico e será utilizado nessa pesquisa 
exclusivamente. 
 

1. Dentre as opções abaixo, qual a que você prefere se utilizar como referência 
na produção de seu TFG: 

 
a. Desenho    
b. Fotografia 
c. Texto 
 
 
2. Quando precisa se utilizar de fotografias no seu Trabalho final de graduação, 

geralmente qual a sua opção: 
 

a. Utilizo imagens da internet 
b. Procuro utilizar imagens retiradas de livros 
c. Produzo as minhas próprias imagens 
 
Justifique sua escolha: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
3. Ao escolher uma fotografia para uso no seu TFG, destaque dois critérios de 

escolha que se utiliza dentre os abaixo: 
 

a. Adequação com o tema 
b. Composição Visual  
c. Resolução da imagem 
d. Detalhes de escala que podem ser percebidos na imagem. 
 

 
4. Em média, se produz suas fotografias para uso no TFG, quantas fotos 

costuma produzir: 
 
a. 10 a 20 
b. 21 a 30 
c. 31 a 40 
d. 41 a 50 

 
 

5. Você consegue perceber que esta produzindo conhecimento e também um 
documento para a pesquisa ao produzir: 

 
a. Somente fotografia 
b. Somente texto 
c. Texto e fotografia 


