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Introdução 

Este livro engloba um conjunto de textos, alguns já 
publicados, outros ainda inéditos, decorrentes de diferen
tes vetores de pesquisas teóricas, estéticas e históricas que 
venho desenvolvendo nos últimos anos. 

O livro se constitui de três partes. Na primeira, bá
sicamente teórica, retomo conceitos anteriormente esbo
çados e discutidos, alguns tratados em Fotografia e Histó
ria e em outros trabalhos, com o objetivo de expandir 
aquelas questões e propor novas contribuições ao terreno 
sempre pantanoso e sedutor da estética fotográfica. A pro
posta se estende ao estudo das fontes fotográficas, e não 
poderia ser de outra maneira pois interessa-nos, sobretu
do, propiciar elementos para que se perceba em que me
dida essas fontes tem se prestado para registrar e direcio
nar nossa compreensão sobre os fatos da história. 

Trata-se de um material sobre o qual tenho ,me refe
rido constantemente em aulas e palestras enquanto instru
mental teórico para a reflexão estética da fotografia, bem 
como, para a devida aplicação de tai~ conceitos quando da 
interpretação das imagens contemporâneas e do passado. 
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Decorre da reunião destes conceitos e reflexões, espero, um 
entendimento mais abrangente das fontes fotográficas 
enquanto objeto de estudos mulltidisciplinares. 

Em trabalhos anteriores enfatizávamos mais a idéia 
da imagem fotográfica enquanto documento. Aqui, busca
mos melhor explicitar o caráter de representação que lhe é 
inerente. A imagem fotográfica, entendida como documen
to/representação, contém em si realidades e ficções. É nessa 
relação ambígua que se acha o cerne de nossa reflexão. 

Na segunda parte reuni textos históricos pelos quais 
pode-se perceber o papel ideológico da fotografia enquanto 
instrumento de comprovação documental empregado pela 
elite econômica e política da sociedade brasileira com o 
intuito de apresentar o país através de seleções de imagens 
cujos códigos culturais e estéticos nelas explícitos transmi
tissem a si mesmos e aos receptores estrangeiros a idéia de 
modernidade, esplendor e progresso: imagens de exporta
ção como sempre se fez por meio das revistas ilustradas, 
dos cartões postais, dos livros oficiais de propaganda do 
país no exterior. 

Analisadas assim, as tramas ideológicas que se escon
dem sob a superfície das imagens em dois exemplos históri
cos, finalizamos este pequeno ensaio com algumas reflexões 
sobre arquivos, memória e reconstituição histórica, subli
nhando essa possibilidade inerente das representações foto
gráficas que é o processo de construção de realidades - e 
portanto de ficções - que ela permite em função de sua 
ambígua e definitiva condição de documento/representação. 

Sem desconhecer as contribuições teóricas importan
tes desenvolvidas nos anos 80 na linha da natureza indiciai 
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la fo tografia, através dos estudos de Phillipe Dubois, por 
exemplo, não esquecendo obviamente da incursão insti

ante de Roland Banhes, A Câmara Clara, o que de fato 
pretende-se neste trabalho é ressaltar os processos de cria
ção de realidades que a fotografia possibilita e, por exten-
ão, sua natureza ficcional. É essa postura conceitual que 

tem norteado nossa compreensão do mundo da represen
tação fotográfica. Este trabalho flui entre imagens técni
cas e imagens mentais , entre realidades construídas e fic
ções documentais. 

Sou grato a Maria Luiza Tucci Carneiro, Cremilda 
de Araújo Medina, Carlos Fadon Vicente, Áurea Carva
lho, Liviu Spiegler e A. Hélio Valeiro que, em diferentes 
momentos deste percurso, me supriram de informações, 
sugestões e apoio técnico. 
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PARTE 1 

CONSTRUÇÃO E DESMONTAGEM 
DO SIGNO FOTOGRÁFICO 



Estética, Memória e Ideologia Fotográficas* 

Desde seu surgimento e ao longo de sua trajetória, 
até os nossos dias, a fotografia tem sido aceita e utilizada 
como prova definitiva, "testemunho da verdade" do fato 
ou dos fatos. Graças a sua natureza fisicoquímica- e hoje 
eletrônica- de registrar aspectos (selecionados) do real, tal 
como estes de fato se parecem, a fotografia ganhou eleva
do status de credibilidade. Se, por ~m lado, ela tem valor 
incontestável por proporcionar continuamente a todos, em 
todo o mundo, fragmentos visuais que informam das 
múltiplas atividades do homem e de sua ação sobre os 
outros homens e sobre a Natureza, por outro, ela sempre 
se prestou e sempre se prestará aos mais diferentes e inte
resseiros usos dirigidos. 

* Texto adaptado da conferência "Estética, Memória e Ideologia Fotográfi
cas: Exemplos de Desinformação Histórica no Brasil", apresentada pelo 
Autor no Colóquio sobre a Investigação da Fotografia Latino-americana, 
por ocasião do evento internacional FotoFest' 92 (Houston, Texas, mar
ço de 1992) e, posteriormente publicada em Acervo, Revista do Arquivo 
Nacional, Rio de Janeiro, vol. 6, n.l/2, jan./dez. 1993, pp. 13-24. 
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--------------1\.s diTerentes ideologias, onde quer que atuem, sem-
pre tiveram na imagem fotográfica um poderoso instru
mento para a veiculação das idéias e da conseqüente forma
ção e manipulação da opinião pública, particularmente, a 
partir do momento em que os avanços tecnológicos da in
dústria gráfica possibilitaram a multiplicação massiva de 
imagens através dos meios de informação e divulgação. 

E tal manipulação tem sido possível justamente em 
função da mencionada credibilidade que as imagens têm 
junto à massa, para quem, seus conteúdos são aceitos e as
similados como a expressão da verdade. Comprova isso a 

1 

larga utilização da fotografia para a veiculação da propa-
ganda política, dos preconceitos raciais e religiosos, entre 
outros usos dirigidos. 

'"'-----f>esqulsadores dedicados aos diferentes gêneros J;' 
história, apesar de reconhecerem ultimamente na icono
grafia uma possibilidade interessante para a reconstitui
ção histórica, por vezes se equivocam no emprego das 
imagens fotográficas em suas investigações. Provavel
mente, por não alcançarem as peculiaridades estéticas 
desta forma de expressão, que difere na sua essência das 
demais representações gráficas e pictóricas. Equívocos 
ocorrem pela desinformação conceitual quanto aos fun
damentos que regem a expressão fotográfica, o que os 
leva a estacionarem apenas no plano iconográfico, sem 
perceberem a ambigüidade das informações contidas nas 
representações fotográficas. Resulta de tal desconheci
mento, ou despreparo, o emprego das imagens do pas
sado apenas como "ilustrações" dos textos: o potencial 
do documento não é explorado, suas informações não 

20 

Realidades e Ficções na Trama Fotográfica 

são decodificadas, posto que, não raro, se encontram 
além da própria imagem. 

O que foi colocado acima também é válido para a 
própria história da fotografia, que, de sua parte, não pode 
mais prosseguir enclausurada em seus modelos clássicos e 
sim, buscar elementos consistentes para a compreensão de 
seu objeto de estudo. É surpreendente a raridade de dis
cussões teóricas acerca de aspectos conceituais e metodo
lógicos, bem como a possibilidade de novas abordagens de 
análise dos temas específicos nesta área1

• 

Quaisquer que sejam os conteúdos das imagens de
vemos considerá-las sempre como fontes históricas de 
abrangência multidisciplinar. Fontes de -informação deci
sivas para seu respectivo emprego nas diferentes vertentes 
de investigação histórica, além, obviamente, da própria 
história da fotografia. As imagens fotográficas, entretan
to, não se esgotam em si mesmas, pelo contrário, elas são 
apenas o ponto de partida, a pista para tentarmos desven
dar o passado. Elas nos mostram um fragmento seleciona
do da aparência das coisas, das pessoas, dos fatos, tal como 
foram (estética/ideologicamente) congelados num dado 
momento de sua existência/ocorrência. 

1. Tais aspectos essenciais, de amplitude multidisciplinar, ainda aguardam 
por um debate abrangente que vise, inclusive, questionar os estreitos e 
estéreis limites por onde tem trilhado a pesquisa nesta área do conhe
cimento. O assunto foi tratado mais amplamente por este Autor em Fo
tografia e História, São Paulo, Ática, 1989 (Série Princípios, no 176). 
Ver, em especial, o capítulo: "História da Fotografia: Metodologias da 
Abordagem". 
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Assim como as demais fontes de informação históri
cas, as fotografias não podem ser aceitas imediatamente 
como espelhos fiéis dos fatos. Assim como os demais do
cumentos elas são plenas de ambigüidades, portadoras de 
significados não explícitos e de omissões pensadas, calcu
ladas, que aguardam pela competente decifração. Seu po
tencial informativo poderá ser alcançado na medida em que 
esses fragmentos forem contextualizados na trama históri
ca em seus múltiplos desdobramentos (sociais, políticos, 
econômicos, religiosos, artísticos, culturais enfim) que cir
cunscreveu no tempo e no espaço o ato da tomada do 
registro. Caso contrário, essas imagens permanecerão es
tagnadas em seu silêncio: fragmentos desconectados da me
mória, meras ilustrações "artísticas" do passado. 

A fotografia tem uma realidade própria que não cor
responde necessariamente à realidade que envolveu o as
sunto, objeto do registro, no contexto da vida passada. Tra
ta-se da realidade do documento, da representação: uma 
segunda realidade, construída, codificada, sedutora em sua 
montagem, em sua estética, de forma alguma ingênua, ino
cente, mas que é, todavia, o elo material do tempo e es
paço representado, pista decisiva para desvendarmos o 
passado. 

Contudo, a imagem fotográfica é fixa, congelada na 
sua condição documental. Não raro nos defrontamos com 
imagens que a história oficial, a imprensa, ou grupos in
teressados se encarregaram de atribuir um determinado sig
nificado com o propósito de criarem realidades e verda
des. Cabe aos historiadores e especialistas no estudo das 
imagens, a tarefa de desmontagem de construções ideoló-
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gicas materializadas em testemunhos fotográficos. Decif~ar 
a realidade interior das representações fotográficas, seus stg
nificados ocultos, suas tramas, realidades e ficções, as fina
lidades para as quais foram produzidas é a tarefa funda
mental a ser empreendida. 
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A Imagem Fotográfica: Sua Trama, Suas 
Realidades 

OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS INCORPORADOS À 

IMAGEM FOTOGRÁFICA 

Retomo aqui, ainda que sucintamente, conceitos 
anteriormente estudados\ dentre os quais a formulação 
que busca identificar os componentes estruturais de uma 
fotografia, isto é, seus elementos constitutivos e suas coor
denadas de situação. Tratam-se dos componentes que a 
tornam possível, isto é, materialmente existente no mun
do: o assunto que é objeto de registro, a tecnologia que 

1. Minha preocupação com o desenvolvimento de questões teóricas que bus
cassem uma compreensão da fotografia sob uma perspectiva sociocultural 
teve seu início em meados da década de 1970. Uma primeira publicação 
deste Autor sobre o tema, onde tais questões ainda se achavam, entre
tanto, num estágio embrionário, surgiu com A Fotografia como Fonte His
tórica: Introdução à Pesquisa e Interpretação das Imagens do Passado, São 
Paulo, Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, 1980. O 
trabalho teve prosseguimento nos anos que se seguiram ampliando-se em 
sua proposta; muitos dos conceitos iniciais foram aprofundados, outros 
reformulados, dando origem ao livro Fotografia e História. 
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viabiliza tecnicamente o registro e o fotógrafo, o autor 

quem, motivado por razões de ordem pessoal e/ou pro

fissional, a idealiza e elabora através de um complexo 

processo cultural/estético/técnico, processo este que con

figura a expressão fotográfica. Tal ação ocorre num pre

ciso lugar, numa determinada época, isto é, toda e qual

quer fotografia tem sua gênese num específico espaço e 

tempo, suas coordenadas de situação. Como foi explicitado 
através da formulação: 

Assunto/Fotógrafo/Tecnologia = Fotografia 
elementos constitutivos 

Espaço e Tempo 
coordenadas de situação 

produto final 

O espaço e o tempo implícito no documento foto

gráfico subentendem sempre um contexto histórico espe

cífico em seus desdobramentos sociais, econômicos, polí
ticos, culturais etc. A fotografia resulta de uma sucessão 

de fatos fotográficos que têm seu desenrolar no interior 

daquele contexto. Ela registra, por outro lado, um micro
aspecto do mesmo contexto. 

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO FOTÓGRAFO 

O processo de criação do fotógrafo engloba a aven
tura estética, cultural e técnica que irá originar a repre

sentação fotográfica, tornar material a imagem fugaz das 

coisas do mundo, torná-la, enfim um documento. Seja 
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durante o processo em que é criada, seja após a sua mate

rialização, conforme o destino ou uso que a aguarda, a 

representação está envolvida por uma verdadeira trama. 

Para compreendê-la deveríamos desmontá-la em seus ele
mentos constitutivos. É ~ que faremos no texto que se se

gue, complementado pelo diagrama do Quadro 1. 
Na imagem fotográfica, encontram-se, indissociavel

mente incorporados, componentes de ordem material que 

são os recursos técnicos, ópticos, químicos ou eletrônicos, 

indispensáveis para a materialização da fotografia e, os de 

ordem imaterial, que são os mentais e os culturais. Estes 

últimos se sobrepõem hierarquicamente aos primeiros e, 

com eles, se articulam na mente e nas ações do fotógrafo 

ao longo de um complexo processo de criação. 
Seja em função de um desejo individual de expres

são de seu autor, seja de comissionamentos específicos que 

visam uma determinada aplicação (científica, comercial, 

educacional, policial, jornalística etc.) existe sempre uma 

motivação interior ou exterior, pessoal ou profissional, para 

a criação de uma fotografia e aí reside a primeira opção 

do fotógrafo, quando este seleciona o assunto em função de 

uma determinada finalidadelintencionalidade. Esta motiva

ção influirá decisivamente na concepção e construção da 

imagem final. 
O assunto, tal como se acha representado na imagem 

fotográfica, resulta de uma sucessão de escolhas; é fruto de 

um somatório de seleções de diferentes naturezas - ideali

zadas e conduzidas pelo fotógrafo- seleções essas que ocor

rem mais ou menos concomitantemente e que interagem 

entre si, determinando o caráter da representação. Tais op-
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ções sejam isoladamente, sejam no seu conjunto, obede
cem à concepção e conformam a construção da imagem. 

Poderíamos destacar as mais habituais que, em geral, 
se confundem com a própria prática, isto é, são etapas ine
rentes ao fazer fotográfico: 

a. seleção do próprio assunto; 

b. seleção de equipamentos (câmera, objetivas, filtros etc.) 
e materiais fotossensíveis (natureza e tipo de filmes); 

c. seleção do "quadro", ou do enquadramento do assun
to, construção criativa esta denominada geralmente de 
composição; trata-se da organização visual dos elemen
tos constantes do assunto no visor da câmera com o 
propósito de se alcançar, segundo determinadas condi
ções de iluminação, um certo efeito plástico na imagem 
final; 

d. seleção do momento; implica a decisão de pressionar o 
obturador num determinado instante visando a obten
ção de um resultado determinado/planejado; a experiên
cia (apoiada na indicação do fotômetro) estabelecerá qual 
a relação velocidade/abertura do diafragma a ser empre
gada para que se logre a exposição correta do filme à 
luz que, naquele preciso instante, ilumina o assunto; 

e. seleção de materiais e produtos necessários para o 
processamento do filme negativo ou positivo além das 
demais operações do laboratório fotográfico incluindo
se cópias ou ampliações; 

f seleção de possibilidades destinadas a produzir deter
minada "atmosfera" na imagem final; tratam-se das in
terferências diretas na imagem - ou em alguma de suas 
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partes -, realizadas durante o processamento no labo
ratório com o objetivo de atenuarem ou dramatizarem 
a representação. 

Em função do exposto cabem algumas considerações 
de ordem conceitual que se referem à materialização do
cumental da imagem fotográfica. A imagem é a própria 
cristalização da cena na bidimensão da superfície fotossen
sível. A imagem fotográfica contém em si o registro de um 
dado fragmento selecionado do real: o assunto (recorte es

pacial) congelado num determinado momento de sua 
ocorrência (interrupção temporal). Em toda fotografia há 
um recorte espacial e uma interrupção temporal, fato que 
ocorre no instante (ato) do registro. Decorre daí a relação 
fragmentação/congelamento, um dos alicerces sobre o qual 
se ergue o sistema de representação fotográfica: 

Fragmentação: assunto selecionado do real (recorte espacial) 

Congelamento: paralisação da cena (interrupção temporal) 

A imagem fotográfica, segundo Dubois, é criada por 
inteiro, de um único golpe. Um corte sobre o "fio da 
duração e no continuum da extensão" . "Temporalmente a 
imagem-ato fotográfico interrompe, detém, fixa, imobili
za ... desprende da duração captando um só instante. Es
pacialmente, da mesma maneira, fraciona, elege, isola, 
uma porção da extensão"2

. 

2. Philippe Dubois, El Acto Fotográfico, de la Representación a la Recepción, 

Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1986, p. 141. 
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Na realidade a técnica permite ao fotógrafo articular 
a relação .fragmentação/congelamento cultural e expressiva
mente - em seu processo de criação - no ato da tomada 
da foto: no instante da gravação do registro, isto é, quan
do se dá a materialização documental da imagem fotográ
fica no espaço e no tempo. 

O fotógrafo, pois, em função de seu repertório pes
soal e de seus filtros individuais e, apoiado nos recursos 
oferecidos pela tecnologia, produz a imagem a partir de 
um assunto determinado. A interpretação final, entretan
to, ainda sofrerá interferências ao longo do processamento 
e elaboração final da imagem, seja no laboratório quími
co convencional, seja no eletrônico nas suas diversificadas 
formas. A imagem fotográfica é, enfim, uma representação 
resultante do processo de criação/construção do fotógrafo. 

As possibilidades de o fotógrafo interferir na imagem 
- e portanto na configuração própria do assunto no con
texto da realidade - existem desde a invenção da fotogra
fia. Dramatizando ou valorizando esteticamente os cená
rios, deformando a aparência de seus retratados, alterando 
o realismo físico da natureza e das coisas, omitindo ou in
troduzindo detalhes, o fotógrafo sempre manipulou seus 
temas de alguma forma( ... ) Entre o assunto e sua imagem 
materializada ocorreu uma sucessão de interferências ao 
nível da expressão que alteraram a informação primeira3. 

3. Este tema é discutido em detalhe em Fotografia e História, op.cit., pp. 71 
e ss. 
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A FOTOGRAFIA: DOCUMENTO/REPRESENTAÇÃO 

Em função do que foi colocado consideramos a fo
tografia, antes de mais nada, como uma representação a par

tir do real. Entretanto, em função da materialidade do re
gistro, no qual se tem gravado na superfície fotossensível 
o vestígio/aparência de algo que se passou na realidade con
creta, em dado espaço e tempo, nós a tomamos, também, 
como um documento do real, uma fonte histórica4

• 

O documento fotográfico, entretanto, não pode ser 
compreendido independentemente do processo de constru

ção da representação em que se originou. Pelo diagrama do 
Quadro 1 vemos como a materialização da imagem ocor
re enquanto etapa final e produto do processo de criação 

elaborado pelo fotógrafo. Temos na imagem fotográfica um 
documento criado, construído, razão por que a relação do

cumento/representação é indissociável. 
Nessa linha pode-se perceber em que medida o re

gistro ou o testemunho fotográfico obtido está definitiva
mente amalgamado ao processo de criação que lhe deu ori
gem: registro/criação ou testemunho/criação. Um binômio 

indivisível, constatação essa que já foi tratada em outro 
lugar5• 

4. Trata-se de uma fonte primordial na medida em que "contém uma in
formação de testemunha direta dos fatos .. . [ ... ] forma-se no momento 
exato da produção do fato ou ato", cf. José Honório Rodrigues, A Pes
quisa Histórica no Brasil, 3. ed ., São Paulo, Companhia Editora Nacio
nal/INL,l978, p.l42. 

5. Fotografia e História, pp. 33 e 85 
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Quadro 1 

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO FOTÓGRAFO 
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

TECNOLOGIA 

componentes 

de ordem material 

recursos técnicos: 

equipamentos, materiais e 

produtos especificas --» 

fornecidos pela industria 

fotográfica 

FOTOGRAFO 

.,.........~--- .......... 

/ ' / '\. 
/ História própria do tema '\ 

f/ 
ASSUNTO selecionado 1 

I 
\ 
\ Contexto do tema no momento 

do ato do registro J 
\ (aspectos explícitos e implíci tos) / 

'\. / ' / ....__ --.,__-
---~--

motivação pessoal!profissional 

pelo tema: 

intencionalidade!flnalidade da fotografia 

concepção (invenção) e 

Componentes 

de ordem imaterial 

!litros individuais: 
psicológicos, sociais, 

ideológicos etc 

repertório pcs.wal: bagagem 

arrLHica, h~bilidadc récnica, 

cxperi€ncia etc 

construção (cu!turallestéticaltécnica) da imagem 

-....__ [ opçóes e açóes conduzidas pelo FOTOGRAFO: ~ 
'-- .___ complexo ar ticulado de seleçóes] - / 

-----,....-------
r---L---, 
I materialização documental I 1 a realidade/2a realidade 

----;;(1.,.-im-:i-te...:.e..:x...:.tre...:.m:::o~)==------:t no ESPAÇO e no TEMPO 

IMAGEM FOTOGRÁFICA 

ASSUNTO registrado 

(representação) 

Realidades e Ficções na Trama Fotográfica 

É diante de tal ambigüidade fundamental que nos si
tuamos quando analisamos as fontes fotográficas, tanto as 
produzidas no passado como as contemporâneas. 

DUALIDADE ONTOLÓGICA DOS CONTEÚDOS 

FOTOGRÁFICOS 

A imagem fotográfica fornece provas, indícios, fun
ciona sempre como documento iconográfico acerca de uma 
dada realidade. Trata-se de um testemunho que contém 
evidências sobre algo. Retomando criticamente os concei
tos de índice e ícone em relação à fotografia, temos: 

1. índice: prova, constatação documental que o objeto, o 
assunto representado, tangível ou intangível, de fato 
existiu/ocorreu; qualquer que seja o conteúdo de uma 
fotografia nele teremos sempre o rastro indicial (mar
ca luminosa deixada pelo referente na chapa fotográ
fica) mesmo que esse referente tenha sido artificialmente 
produzido; 

2. ícone: comprovação documental da aparência do assunto 
e da semelhança que o mesmo tem com a imagem fixa
da na chapa; isto em função da característica peculiar 
do registro fotográfico cuja tecnologia possibilita a ob
tenção de um produto iconográfico com elevado grau 
de semelhança com o referente que lhe deu origem. 

Entretanto o índice e o ícone são inerentes ao regis
tro fotográfico e, como tal , não podem ser compreendi-
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dos isoladamente, isto é, desvinculados do processo de cria
ção do fotógrafo (quando se deu a construção da repre
sentação). Vimos que é o fotógrafo quem, a partir do 
mundo visível, elabora expressivamente o testemunho, o 
documento. Assim, a indicialidade iconográfica que dá 
corpo à evidência e conforma o registro fotográfico não 
independe do ato criativo conduzido pelo fotógrafo du
rante a produção da representação, ao contrário, é a sua 
concretização codificada. O índice iconográfico compro
va a ocorrência/aparência do referente que o fotógrafo pre
tendeu perpetuar. 

Isto é tanto mais verdadeiro na medida em que mais 
nos acercamos do amplo espectro de imagens produzidas 
(criadas) pelos profissionais da fotografia. É obvio que não 
deixamos de considerar nesse percurso teórico as surpresas 
que advêm da paralisação fotográfica da ação, do gesto e 
que não podem ser previstas nem controladas precisamen
te; mas que podem, no entanto, ser exploradas criativamen
te, abrindo espaço para novas manipulações estéticas/ideo
lógicas. Um campo fértil que sempre se ofereceu (ou mais 
exatamente, a partir do progresso da tecnologia fotográfica 
que viabilizou industrialmente o surgimento de materiais 
sensíveis cada vez mais rápidos e melhores sistemas ópticos), 
em função da relação fragmentação/congelamento, condição 
fundante da fotografia que inaugurou uma nova visualida
de, uma nova forma de entendimento do mundo. 

Apesar de sua vinculação documental com o referen
te, o testemunho que se vê gravado na fotografia se acha 
fundido ao processo de criação do fotógrafo. O dado do real, 
registrado fotograficamente, corresponde a um produto 
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documental elaborado cultural, técnica e esteticamente, 
portanto ideologicamente: registro/criação. Trata-se, como 
vimos, de um binômio indivisível amalgamado na imagem 
fotográfica: dualidade ontológica que convive perenemente 
nos conteúdos fotográficos . 

Quadro 2 

IMAGEM FOTOGRÁFICA 
DOCUMENTO/REPRESENTAÇÃO 

REPRESENTAÇÃO 

[a partir do real] 

I 
I 

.... 

IMAGEM 

FOTOGRÁFICA 

DOCUMENTO 

[do real] 

I 

I 

~ 
[Processo de] 

CRIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO 

[elaborado pelo fotógrafo] 

[materialização documental] ... 
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AS REALIDADES DA FOTOGRAFIA 

Pretende-se, aqui, retomar os conceitos de primeira 
e segunda realidades, de realidade exterior e de realidade in

terior, noções essas que desde há muito vimos utilizando 
e que integram os fundamentos estéticos que propomos 
para a compreensão interna do documento/representação 
fotográfica. A utilização de tais conceitos será recorrente 
ao longo dos textos que se seguirão. 

A primeira realidade é o próprio passado. A primeira 
realidade é a realidade do assunto em si na dimensão da 

vida passada; diz respeito, à história particular do assunto 
independentemente da representação posto que anterior e 
posterior a ela, como, também, ao contexto deste assunto 

no momento do ato do registro. É também a realida~e das 
ações e técnicas levadas a efeito pelo fotógrafo diante do 
tema - fatos estes que ocorrem ao longo do seu processo 
de criação- e que culminam com a gravação da aparência 
do assunto sobre um suporte fotossensível e o devido 
processamento da imagem, em determinado espaço e tem
po. São estes, fatos fotográficos diretamente conectados ao 
real. 

Toda e qualquer imagem fotográfica contém em si, 
oculta e internamente, uma história: é a sua realidade in
terior, abrangente e complexa, invisível fotograficamente 
e inacessível fisicamente e que se confunde com a primei
ra realidade em que se originou. 

A imagem fotográfica é, por um único momento, 
parte da primeira realidade: o instante de curtíssima dura
ção em que se dá o ato do registro; o instante, pois, em que 
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é gerada (seria o momento em que o referente reflete a luz 
que nele incide sobre a chapa sensível e a imagem é gra
vada; é o índice fotográfico, provocado por conexão física, 
como assinalou Pierce) . Findo o ato a imagem obtida já se 
integra numa outra realidade, a segunda realidade. 

A segunda realidade é a realidade do assunto represen
tado, contido nos limites bidimensionais da imagem foto
gráfica, não importando qual seja o suporte no qual esta 
imagem se encontre gravada. O assunto representado é, pois, 
este fato definitivo que ocorre na dimensão da imagem fo
tográfica, imutável documento visual da aparência do as

sunto selecionado no espaço e no tempo (durante sua primeira 
realidade). 

A segunda realidade é, a partir do conceito acima, a 
realidade fotográfica do documento, referência sempre pre
sente de um passado inacessível. Toda e qualquer fotogra
fia que vemos, seja o artefato fotográfico original obtido 
na época em que foi produzido, seja a imagem dele 
reproduzida sobre outro suporte ou meio (fotográfico, 
impresso sob diferentes formas, eletrônico etc.), será sem
pre uma segunda realidade. 

O assunto representado configura o conteúdo explícito 
da imagem fotográfica: a jàce aparente e externa de um~ 
micro-história do passado, cristalizada expressivamente. E 
esse aspecto visível a realidade exterior da imagem, torna
da documento. É esta a sua natureza, comum a todas as 
imagens fotográficas e que se constitui em sua segunda 
realidade. 

A fotografia implica uma transposição de realidades: 
é a transposição da realidade visual do assunto selecionado, 
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no contexto da vida (primeira realidade), para a realidade 

da representação (imagem fotográfica: segunda realidade); 

trata-se pois, também, de uma transposição de dimensões. 

A realidade da fotografia não corresponde (necessa

riamente) a verdade histórica, apenas ao registro expres

sivo da aparência ... A realidade da fotografia reside nas 

múltiplas interpretações, nas diferentes "leituras" que 

cada receptor dela faz num dado momento; tratamos 

pois, de uma expressão peculiar que suscita inúmeras in

terpretações. 
São múltiplas, pois, as realidades da fotografia. (O 

Quadro 3 nos auxilia a "visualisarmos" esse conjunto de 

abstrações, particularmente quando temos diante dos olhos 

alguma fotografia que nos interessa analisar.) Veremos, a 

seguir, como a imagem fotográfica dá margem a um pro

cesso de criafáO de realidades. 
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Quadro 3 

REALIDADE EXTERIOR 
E REALIDADE INTERIOR DAS IMAGENS 

[dimensão da imagem 

fotográfi ca] 

I 
2a realidade 

1 
REALIDADE EXTERIOR 

[n ível do documen to] 

o ap arente 

I 
1.--
1 

I 

- [dimensão da vida] 

t 
ESPAÇO e TEMPO 

I 
k-----
1 

I 
1 a realidade 

I 
---1--- ----+ REALIDADE INT ERIOR 
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Mecanismos Internos da Produção e da 

Recepção das Imagens: Processos de 

Construção de Realidades* 

Investigações teóricas que temos desenvolvido e di

vulgado em diferentes oportunidades têm sido centradas 

na detecção e explicitação das múltiplas reaLidades que se 

oi ·han1 fluidas na representação fotográfica e/ou que dela 

•manam, com o objetivo de trazer alguma luz para a com

pr ensão dos mecanismos internos que regem a produção 
' :1 recepção das imagens. 

Tratam-se de mecanismos mentais identificados por 

dois processos que poderiam ser sinteticamente resumidos 

IHIS constatações abaixo: 

processo de construção da representação, isto é, a produ

ão da obra fotográfica propriamente dita, por parte do 

G tógrafo; 

' ~~~ idéias cenrrais deste texro foram extraídas da conferência "A Realida

d · Fotográfica na Construção do Imaginário" proferida em 6 de julho de 

l i)!) em Porto Alegre, no contexto d o evento Encontros com a Imagem, 

promovido pela Secretari a Municipal de Cultura de Porto Alegre e Uni

vt· r·sidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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- processo de construção da interpretação, isto é, a recepção 

da obra fotográfica por parte dos diferentes receptores; 
suas diferentes leituras em precisos momentos da história. 

São esses os processos que encerram, em sua abran
gência, possivelmente, os meandros da experiência fotográ

fica; na tentativa de desmontagem de tais processos visa

mos contribuir para os fundamentos da estética particular 

da fotografia. Além disso, é a partir desta desmontagem, 

que se pode perceber, em que medida a fotografia, seja em 
sua produção, seja em sua recepção, sempre dá margem a 
um processo de construção de realidades (Quadro 4). 

A PRODUÇÃO DA IMAGEM 

A produção da obra fotográfica diz respeito ao con
junto dos mecanismos internos do processo de construção 
da representação, concebido conforme uma certa intenção, 

construído e materializado cultural, estética/ideológica e 

tecnicamente, de acordo com a visão particular de mun
do do fotógrafo. 

Apesar de toda a credibilidade que se atribui à foto
grafia enquanto "documento fiel" dos fatos, rastro fisico

químico direto do real etc. , devemos admitir que a obra 

fotográfica resulta de um somatório de construções, de 

montagens. A fotografia se conecta fisicamente ao seu re

ferente, - e esta é uma condição inerente ao sistema de 

representação fotográfica- porém, através de um filtro cul

tural, estético e técnico, articulado no imaginário de seu 

42 

Realidades e Ficções na Trama Fotográfica 

riado r. A representação fotográfica é uma recriação do 

mundo físico ou imaginado, tangível ou intangível; o as

sunto registrado é produto de um elaborado processo de 
criação por parte de seu autor. 

Vimos que o fotógrafo constrói o signo, a represen

tação. Nessa construção uma nova realidade é criada. 
Longe de lançarmos dúvidas quanto à existência/ocorrên-

ia do assunto representado, ou mesmo de sua respectiva 

aparência, devemos considerar que, do objeto à sua repre

sentação, existe sempre uma transposição de dimensões e 

de realidades. O assunto uma vez representado na imagem 

é um novo real: interpretado e idealizado, em outras pala

vras, ideologizado. É óbvio que estamos diante de uma nova 

realidade, a da imagem fotográfica, que há muito chamei 

de segunda realidade. 
Esta diz respeito à realidade fragmentária do assunto, 

ao mesmo tempo em que é a realidade da representação 

enquanto tal. É este elo material de ligação ao passado que 
tomamos como referência, como documento de um dado 

tema na dimensão da vida, isto é, em sua primeira reali
dade. É justamente a realidade da representação (veículo 

da memória) que será apreciada, guardada ou destruída 

fisicamente, interpretada enfim. A primeira realidade, a do 

fato passado em sua ocorrência espacial e temporal, vê-se 

assim, "substituída", tornada signo expressivo, "signo da 

presença imaginária de uma ausência definitiva", como for

mulou Fritz Kempe 1
• 

1. Apud Jean Keim, La photographie et l'homme, sociologie et psycologie de la 
photographie, Paris, Casterman, 1971, p. 127. 
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A RECEPÇÃO DA IMAGEM 

A recepção da imagem subentende os mecanismos 
internos do processo de construção da interpretação, proces
so esse que se funda na evidência fotográfica e que é ela
borado no imaginário dos receptores, em conformidade 
com seus repertórios pessoais culturais, seus conhecimen
tos, suas concepções ideológicas/estéticas, suas convicções 
morais, éticas, religiosas, seus interesses econômicos, pro
fissionais, seus mitos. 

As imagens fotográficas, por sua natureza polissêmica, 
permitem sempre uma leitura plural, dependendo de quem 
as apreciam. Estes, já trazem embutido no espírito, suas pró
prias imagens mentais preconcebidas acerca de determinados 
assuntos (os referentes). Estas imagens mentais funcionam 
como filtros : ideológicos, culturais, morais, éticos etc. Tais 
filtros, todos nós os temos, sendo que para cada receptor, indi
vidualmente, os mencionados componentes interagem en
tre si, atuando com maior ou menor intensidade. 

Sabemos que muito do que rege o comportamento 
de cada um diante das imagens - em termos de percep
ção, emoção, rejeição etc., quanto a um ou outro tema 
(povo, raça, país ... ) -está definitivamente vinculado ao seu 
repertório cultural particular. Dependendo, porém, dos es
tímulos que determinadas imagens fotográficas causam em 
nosso espírito nos veremos, quase sem perceber, interagin
do com elas num processo de recriação de situações co
nhecidas ou jamais vivenciadas. 

Algumas imagens nos levam a rememorar, outras a 
moldar nosso comportamento; ou a consumir algum pro-
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dLtto ou serviço; ou a formar conceitos ou reafirmar pré
nceitos que temos sobre determinado assunto; outras 

d spertam fantasias e desejos. 
Por definição, as imagens visuais sempre propiciam 

diferentes leituras para os diferentes receptores que as 
apreciam ou que dela se utilizam enquanto objetos de es
tudo. Por tal razão elas se prestam a adaptações e inter
pretações "convenientes" por parte desses mesmos recep
tores , sejam os que desconhecem o momento histórico 
retratado na imagem, sejam aqueles engajados a determi
nados modelos ideológicos, que buscam desvendar signi
G.cados e "adequá-los" conforme seus valores individuais, 
eus comprometimentos, suas posturas aprioristicamente 

es tabelecidas em relação a certos temas ou realidades, em 
í unção de suas imagens mentais. A imagem fotográfica, com 
toda a sua carga de "realismo" , não corresponde necessa
riamente à verdade histórica, apenas ao registro (expressi
vo) da aparência .. . fonte, pois, de ambigüidades. 

A fotografia estabelece em nossa memória um arqui
vo visual de referência insubstituível para o conhecimento 
do mundo. Essas imagens, entretanto, uma vez assimiladas 
em nossas mentes, deixam de ser estáticas; tornam-se di
nâmicas e fluidas e mesclam-se ao que somos, pensamos e 
fazemos. Nosso imaginário reage diante das imagens visuais 
de acordo com nossas concepções de vida, situação sócio
econômica, ideologia, conceitos e pré-conceitos. 

Não obstante todo o conhecimento e experiência que 
temos acumulado ao longo de nossas vidas - que injeta
mos quando de nossa leitura das imagens- necessitamos 
ainda recorrer à imaginação. Por outro lado, somos seres 
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carregados de emoção. E, felizmente nossas emoções não 

são programadas, nossas reações emocionais podem ser, em 

função dos estímulos externos, imprevisíveis . Ainda bem 

que é _assim, caso contrário seríamos robôs, replicantes. 

E por tudo isso que o conteúdo das imagens visuais 

provoca em cada um de nós impactos diferentes; em fun

ção disso, também, é impossível haver "interpretações-pa
drão" sobre o que se vê registrado nas imagens. 

A imagem fotográfica é o relê que aciona nossa ima
ginação para dentro de um mundo representado (tangível 

ou intangível), fixo na sua condição documental, porém 

moldável de acordo com nossas imagens mentais, nossas 

fantasias e ambições, nossos conhecimentos e ansiedades, 

nossas realidades e nossas ficções. A imagem fotográfica 

ultrapassa, na mente do receptor, o fato que representa. 

PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DE REALIDADES 

O processo de construção do signo fotográfico im
plica necessariamente a criação documental de uma reali

dade concreta. Trata-se, entretanto, da realidade da repre

sentação que, não raro, conflita com a realidade material, 

objetiva, passada. Do ponto de vista do receptor, há um 

confronto entre o documento presente (originado no pas

sado) com o próprio passado inatingível fisicamente, ape
nas mentalmente, subjetivamente. 

É o confronto entre a realidade que se vê: a segunda 

realidade (a que se inscreve no documento, a representa

ção) - através de nossos filtros culturais, estético!ideológi-
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cos -e a realidade que se imagina: a primeira realidade (a 

do foto passado), recuperado apenas de maneira fragmen

tária por referências (pleno de hiatos) ou pelas lembran
ças pessoais (emocionais). Há, pois, um conflito constan

te entre o visível e o invisível, entre o aparente e o oculto. 

Há, enfim, uma tensão perpétua que se estabelece no espí

ri to do receptor quando diante da imagem fotográfica em 

função de suas imagens mentais 

A realidade passada é fixa, imutável, irreversível; se re

fe re à realidade do assunto no seu contexto espacial e tem

poral, assim como à da produção da representação. É este 

o contexto da vida: primeira realidade. A fotografia, isto 

é, o registro criativo daquele assunto, corresponde à segun

da realidade, a do documento. A realidade nele registrada 

também é fixa e imutável, porém sujeita à multiplas inter

pretações. 

Em ambas as etapas, seja na elaboração da imagem, 

quando do momento de sua concepção/construção/mate

rialização por parte do fotógrafo diante de seu tema, seja 

durante a trajetória dessa mesma imagem ao longo do tem

po e do espaço, quando apreciada, interpretada e sentida 

pelos diferentes receptores, não importando qual seja o 

objeto da representação - ou qual seja o vínculo que pos
sa eventualmente existir entre o receptor e essa represen

tação - haverá sempre um complexo e fascinante processo 

de construção de realidades. 

Aí reside, possivelmente, o ponto nodal da expressão 

fotográfica. Seria esta, enfim, a realidade da fotografia: uma 

realidade moldável em sua produção, fluida em sua recep

ção, plena de verdades explícitas (análogas, sua realidade 
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exterior) e de segredos implícitos (sua história particular, 
sua realidade interior), documental porém imaginária. Tra
tamos, pois, de uma expressão peculiar que, por possibi
litar inúmeras representações/interpretações, realimenta o 
imaginário num processo sucessivo e interminável de cons
trução e criação de novas realidades. 
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Quadro 4 

MECANISMOS INTERNOS DA PRODUÇÃO E DA 
RECEPÇÃO DAS IMAGENS 

PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DE REALIDADES 

processo de construção 

I_ da INTEI\PI\HAÇÃO 

[a parti;:-do -;;;-nfronr;;-;n;;; a- - múltiplas 
2" realidade/}" realidade: interpretações 

tensão perpétua que se estabelece 

no espírito do receptor, em 

função de suas IMAGENS MENTAIS] 
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Mundo Real e Mundo Ficcional 

A chamada "fotografia documental" abrange o regis-

11'0 fo tográfico sistemático de temas de qualquer natureza 
:tptados do real; no entanto, existe, em geral, um inte

r •sse específico, uma intenção no registro de algum assunto 
d 'Lerminado. É em função disso que surgiu o hábito de 

.~ · eparar ou dividir a fotodocumentação por classes ou 
·n tegorias de documentação: jornalística, antropológica, 
·t nográfica, social, arquitetônica, urbana, geográfica, tec-

11 lógica etc. Essas classificações são, não raro, pouco con
vincentes posto que permitem leituras sob diferentes abor

d. gens , de acordo com a formação ou interesse pessoal dos 
liferentes receptores. Uma única imagem reúne, em seu 

r< n teúdo, uma série de elementos i cônicos que fornecem 
info rmações para diferentes áreas do conhecimento: a fo

tografia sempre propicia análises e interpretações multidis-
iplinares. 

O chamado documento fotográfico não é inócuo. A 

i rnagem fotográfica não é um simples registro fisicoquí

mico ou eletrônico do objeto fotografado: qualquer que 

.~ •ja o objeto da documentação não se pode esquecer que 
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a fotografia é sempre uma representação a partir do re:;::al 
intermediada pelo fotógrafo que a produz segundo sua foJH
ma particular de compreensão daquele real, seu repertório o, 
sua ideologia. A fotografia é, como já vimos reiteradas veze:~s, 
o resultado de um processo de criação/construção técnicoo, 
cultural e estético elaborado pelo fotógrafo. A imagem dl::ie 
qualquer objeto ou situação documentada pode ser draa
matizada ouestetizada, de acordo com a ênfase pretendidl:ia 
pelo fotógrafo em função da finalidade ou aplicação a quue 
se destina. 

No universo da moda tem-se uma personagemJl
modelo representando no interior de um cenário criadao: 
uma representação teatral. Não deixa de ser uma realidad.ae 
imaginada é verdade, mas também, ao mesmo tempo, so5e 
constitui num fato social que ocorre no espaço e no tempo::>. 
Temos agora uma segunda realidade que é a do mundo da as 
imagens, dos documentos, das representações. Temo os 
portanto uma fantasia que é tornada realidade concreta um;aa 
vez que veiculada pela mídia e consumida enquantoo 
produto. 

A foto de moda exemplifica muito bem como oo 
mundo ficcional que a envolve se torna um mundo realll. 
Com a foto de moda consome-se, ao mesmo tempo, doi:ís 
produtos que se mesclam num todo indivisível: a roupa, al 
vestuário propriamente dito e o seu entorno, o mundal 
ficcional (apenas na aparência) que envolve a cena, c;a 
situação, a pose, o gesto. Neste processo consome-se urr:n 
estilo, uma estética de vida codificada no conteúdo daa 
representação; nela se acha implícito o script a ser inter-·
pretado pelo potencial consumidor além do estúdio, uma 
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padrão de comportamento a ser seguido na realidade 
concreta. Tem-se, assim, num extremo, durante a produção, 
a construção de um mundo ficcional (calcado no mundo 
real); no outro, durante a recepção, que é o que conta do 
ponto de vista social, o mundo ficcional tornado real -
objeto de consumo. 

O irreal ou ficcional da publicidade de moda é mero 
artifício para que os empresários da indústria da moda 
possam atingir seu público consumidor. A criação desse 
mundo irreal no estúdio ou fora dele (a coreografia estudada, 
a iluminação dramática criando uma atmosfera deter
minada, a representação teatral das personagens-modelos 
em suas poses e atitudes) não se esgota em si mesma, visa 
propagar um conceito. Pretende-se, naturalmente, a 
concretização material da idéia: o seu respectivo consumo, 
um consumo. que se restringe, é verdade, a um determinado 
grupo socioeconômico. 

No mundo da publicidade, vimos durante décadas a 
disseminação de micro-histórias diabólicas destinadas à 
massa. Anúncios que promovem, por exemplo, a imagem 
do cigarro associando o seu consumo à determinação, ao 
bem-estar e ao prazer. Mensagens codificadas pela retórica 
da propaganda de um estilo de vida a ser imitado. Men-
agens veiculadas através de histórias em que contracenam 

personagens fortes, belas, introspectivas, extrovertidas, 
legantes, despojadas, saudáveis ... sempre representando em 
mbientes selecionados, em locações que mais se coa

dunam com a marca do cigarro. Mensagens sofisticadas 
arregadas dos mais ambíguos e sedutores apelos na sua 

proposta de alcançar o maior consumo possível, uma proposta 
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a fotografia é sempre uma representação a partir do real 
intermediada pelo fotógrafo que a produz segundo sua for
ma particular de compreensão daquele real, seu repertório, 
sua ideologia. A fotografia é, como já vimos reiteradas vezes, 
o resultado de um processo de criação/construção técnico, 
cultural e estético elaborado pelo fotógrafo. A imagem de 
qualquer objeto ou situação documentada pode ser dra
matizada ou estetizada, de acordo com a ênfase pretendida 
pelo fotógrafo em função da finalidade ou aplicação a que 
se destina. 

No universo da moda tem-se uma personagem
modelo representando no interior de um cenário criado: 
uma representação teatral. Não deixa de ser uma realidade 
imaginada é verdade, mas também, ao mesmo tempo, se 
constitui num fato social que ocorre no espaço e no tempo. 
Temos agora uma segunda realidade que é a do mundo das 
imagens, dos documentos, das representações. Temos 
portanto uma fantasia que é tornada realidade concreta uma 
vez que veiculada pela mídia e consumida enquanto 
produto. 

A foto de moda exemplifica muito bem como o 
mundo ficcional que a envolve se torna um mundo real. 
Com a foto de moda consome-se, ao mesmo tempo, dois 
produtos que se mesclam num todo indivisível: a roupa, o 
vestuário propriamente dito e o seu entorno, o mundo 
ficcional (apenas na aparência) que envolve a cena, a 
situação, a pose, o gesto. Neste processo consome-se um 
estilo, uma estética de vida codificada no conteúdo da 
representação; nela se acha implícito o script a ser inter
pretado pelo potencial consumidor além do estúdio, um 
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padrão de comportamento a ser seguido na realidade 
concreta. Tem-se, assim, num extremo, durante a produção, 
a construção de um mundo ficcional (calcado no mundo 
real); no outro, durante a recepção, que é o que conta do 
ponto de vista social, o mundo ficcional tornado real -
objeto de consumo. 

O irreal ou ficcional da publicidade de moda é mero 
artifício para que os empresários da indústria da moda 
possam atingir seu público consumidor. A criação desse 
mundo irreal no estúdio ou fora dele (a coreografia estudada, 
a iluminação dramática criando uma atmosfera deter
minada, a representação teatral das personagens-modelos 
em suas poses e atitudes) não se esgota em si mesma, visa 
propagar um conceito. Pretende-se, naturalmente, a 
concretização material da idéia: o seu respectivo consumo, 
um consumo. que se restringe, é verdade, a um determinado 
grupo socioeconômico. 

No mundo da publicidade, vimos durante décadas a 
disseminação de micro-histórias diabólicas destinadas à 
massa. Anúncios que promovem, por exemplo, a imagem 
do cigarro associando o seu consumo à determinação, ao 
bem-estar e ao prazer. Mensagens codificadas pela retórica 
da propaganda de um estilo de vida a ser imitado. Men
sagens veiculadas através de histórias em que contracenam 
personagens fortes, belas, introspectivas, extrovertidas, 
elegantes, despojadas, saudáveis ... sempre representando em 
ambientes selecionados, em locações que mais se coa
dunam com a marca do cigarro. Mensagens sofisticadas 
carregadas dos mais ambíguos e sedutores apelos na sua 
proposta de alcançar o maior consumo possível, uma proposta 
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que visa lucros não importando os meios - e isto é real. 
A ficção é o artifício. A morte o último ato. 

PÓS-PRODUÇÃO E FICÇÃO DOCUMENTAL 

No caso das fotografias que serão veiculadas pelos 
meios de comunicação o processo de construção da represen

tação não se finaliza com a materialização da imagem atra
vés do processo de criação do fotógrafo. Não é nenhuma 
novidade que a produção da representação, tal como é 
empreendida pelo fotógrafo, tem seqüência ao longo da 
editoração da imagem. É o que poderíamos chamar de pós

produção, isto é, quando a imagem se vê objeto de uma 
série de "adaptações" visando sua inserção na página do 
jornal, da revista, do cartaz etc. Tratam-se de alterações fí
sicas em sua forma, como por exemplo, os "cortes" ou 
mutilações que se fazem em seu formato original com o 
objetivo de que ela simplesmente "se encaixe" em deter
minado espaço da página, ou que mostre apenas parte do 
assunto, segundo algum interesse determinado do editor. 

Neste sentido, são muitas as possibilidades de mani
pulação elaboradas pelos meios de comunicação impressa. 
Desde sempre as imagens foram vulneráveis às alterações 
de seus significados em função do título que recebem, dos 
textos que "ilustram", das legendas que as acompanham, 
da forma como são paginadas, dos contrapontos que esta
belecem quando diagramadas com outras fotos etc. Tudo 
isso além de outras manipulações como a reutilização de 
uma mesma fotografia para servir de prova numa situa-
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ção diferente- e, por vezes, até antagônica- daquela para 
a qual foi produzida originalmente através, simplesmen
te, como já foi dito, da mera invenção de uma nova le
genda ou título. 

Obtém-se assim, por meio da composição imagem
texto, um conteúdo transftrido de contexto: um novo docu
mento é criado a partir do original visando gerar uma di
fe rente compreensão dos fatos, os quais passam a ter uma 
nova trama, uma nov;l realidade, uma outra verdade. Mais 
uma ficção documental 

De uma forma geral - e, mais especificamente, em 
matérias políticas ou ideológicas-, a imagem que será apli
cada em algum veículo de informação é sempre objeto de 
algl!-m tipo de "tratamento" com o intuito de direcionar a 
leitura dos receptores. Ela é reelaborada - em conjunto 
com o texto - e aplicada em determinado artigo ou ma
téria como comprovação de algo ou, então, de forma 
opinativa, com o propósito de conduzir, ou melhor dizen
do, controlar ao máximo o ato da recepção numa direção 
determinada: são, enfim, as interpretações pré-construídas 
pelo próprio veículo que irão influir decisivamente nas 
mentes dos leitores durante o processo de construção da 

interpretação. 

Com a digitalização e os softwares "especiais" as ope
rações de falsificações das imagens fotográficas tornaram
se "sedutoras", tais como, retoques, aumento e diminui
ão de contrastes, eliminação ou introdução de elementos 

na cena, alteração de tonalidades, aplicação de texturas 
ntre tantos outros artifícios. Ampliam-se cada vez m ais, 

:1través dos laboratórios de pós-produção digital, sofistica-
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das possibilidades tecnológicas de montagens estetlcas e 

ideológicas das imagens e, por conseguinte, de criações de 

novas realidades (Quadro 5). 

~ 
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Quadro 5 

PÓS-PRODUÇÃO E FICÇÃO DOCUMENTAL 

r---'---- Processo de construção da representação 

PRODUÇÃO 
ELABORADA PELO FOTOGRAFO 

materialização documental 
I 

PÓS-PRb D U ÇÃO 
EDITORAÇÁO (ESTfTICAfi DEOLOGICA) 

manipulações de toda
1 
ordem: imagem/texto 

t -
RE PRESENTAÇAO FINAL 

mensagem direcionada 

Procm' ck C'ro~L da '"'"P"'''"' 

RECJçAO 
'--- --- LEITURASfiNTERPRETAi;:õ ES CONTROLADAS 
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Proposição Metodológica de Análise 

e Interpretação das Fontes Fotográficas: 

A Desmontagem do Signo Fotográfico 

O que há por trás do olhar e da pose da personagem 

deste retrato? O que existe nas fachadas das casas, naque

la janela semicerrada, naquele grupo de pedestres reuni

dos, no movimento da rua que vejo nesta vista fotográfi

ca, enfim, que escapa à minha compreensão? Seja enquanto 

documento para a investigação histórica, objeto de recor

dação ou elemento de ficção a fotografia esconde dentro 

de si uma trama, um mistério. É por detrás da aparência, 

da visibilidade registrada pela imagem fotográfica, que se 

esconde o enigma que pretendemos decifràr. 

Complementa a idéia da desmontagem do signo fo

tográfico, além do conjunto de formulações teóricas vis

tas até aqui, a investigação sistematicamente conduzida 

segundo metodologias adequadas de análise e interpreta

ção. Não é o caso de nos determos aqui na explicitação 

dessa metodologia (desenvolvida especificamente para a 

análise iconográfica e a interpretação iconológica como 

eixos para investigação das fontes fotográficas) já que foi, 

a mesma, exaustivamente explicitada em Fotografia e 

H istória. 
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Retomamos, a seguir, apenas o conceito e a essência 

daquela proposição metodológica, já devidamente adequa

da às novas formulações constantes do presente livro. O 

diagrama do Quadro 6 complementa nossa reflexão. 

ANÁLISE ICONOGRÁFICA 

Na análise iconográfica uma verdadeira "arqueologia" 

do documento é empreendida. Duas linhas de análise mul

tidisciplinares são sugeridas para a decodificação de infor

mações explícitas/implícitas no documento fotográfico e 

no suporte que o contém e que tem por meta: 

1. a reconstituição do processo que originou o artefato, a 

fotografia: pretende-se, assim, determinar os elementos 

que concorreram para sua materialização documental, 

(seus elementos constitutivos: assunto, fotógrafo, tecno

logia) em dado lugar e época (suas coordenadas de si
tuação: espaço, tempo); 

2. a recuperação do inventário de informações codificadas 

na imagem fotográfica: trata-se de obter uma minucio

sa identificação dos detalhes icônicos que compõem seu 
conteúdo. 

As informações obtidas por meio da análise icono

gráfica são definitivamente úteis, na medida em que nos 

revelam dados concretos sobre o documento no que diz 

respeito à sua materialização documental e aos detalhes 
icônicos nele gravados. 
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Busca-se, através da análise iconográfica, decodificar 

a realidade exterior do assunto registrado na representa

ção fotográfica, sua face visível, sua segunda realidade. 

INTERPRETAÇÃO ICONOLÓGICA 

É o momento de lembrarmos que o documento fo

tográfico é uma representação a partir do real, uma repre

sentação onde se tem registrado um aspecto selecionado da

quele real, organizado cultural, técnica e esteticamente, 

portanto ideologicamente. O chamado testemunho foto

gráfico, embora registre em seu conteúdo uma dada situa

ção do real - o referente - sempre se constitui numa ela

boração, no resultado final de um processo criativo, de um 

modo de ver e compreender especial, de uma visão de 

m undo particular do fotógrafo; é ele que, na sua media

ção, cria/constrói a representação. 

Nesta altura não podemos mais estabelecer essa ou 

aquela ,"regra" interpretativa posto que, embora o docu

mento siga sendo a nossa referência, nos situamos além dele, 

nos círculos das idéias, na esfera das mentalidades . Dois 

caminhos básicos temos sugerido para essa decifração: 

1. resgatar, na medida do possível, a história própria do 

assunto, seja no momento em que foi registrado, seja 

independentemente da mesma representação; 

2. buscar a desmontagem das condições de produção: o 

processo de criação que resultou na representação em 

es tudo. 
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Busca-se, pela interpretação iconológica, decifrar a 
realidade interior da representação fotográfica, sua face 
oculta, seu significado, sua primeira realidade, além da ver
dade iconográfica. 

Quadro 6 

ANÁLISE ICONOGRÁFICA E 
INTERPRETAÇÃO ICONOL6GICA 

REALIDADE EXTEIU~\l 
2" Realidade y 

<( )>- ...... 

À REALIDADE INTERIOR ! 

]"Realidade {-
.. - ... - - - - - - -'--·- ------' 
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DECIFRANDO A REALIDADE INTERIOR DAS 
IMAGENS DO PASSADO 



Da esquerda para a direita vê-se o Palácio do Governo, Secretarias do 
Interior e Justiça, Polícia Central e Secretarias da Agricultura e Fazen

da. Ediflcios erigidos e remodelados segundo padrões consagrados de ci
vilização estabelecem uma atmosfera nova e ficcional ao histórico páteo 
colonial. 

Vista do Largo do Palácio no princípio do século XX Foto de Guilherme 
Gaensly. Cartão Postal. Coleção do autor. 

O Cartão Postal: 
Entre a Nostalgia e a Memória* 

O advento do cartão postal, coincidentemente ao sur
gimento das revistas ilustradas entre outras formas de di
fusão impressa da imagem pictórica e, em especial da fo
tográfica (tornadas tecnicamente possíveis na passagem do 
século XIX para o XX), representou uma verdadeira revo
lução na história da cultura. As imagens mentais do cha
mado mundo real e as do universo da fantasia individual 
e coletiva se tornam finalmente acessíveis para a grande 
massa. Um mundo portátil, fartamente ilustrado, passível 
de ser colecionado, constituído de uma sucessão infindável 
de temas vem finalmente saciar o imaginário popular. 

Com o nascimento do novo século, é inaugurada, 
também, a era da imagem multiplicada para o consumo 
da massa. Consolida-se, a partir daquele momento, o que 
se convencionou chamar de "civilização da imagem", cujas 

• Texto editado de palestra apresentada pelo autor no II Congresso Lati
no-Americano sobre a Cultura Arquitetônica e Urbanística, no módulo 
"O Valor Sentimental das Cidades e suas Edificações: Leitura do Cotidi
ario" (Porto Alegre, agosto de 1992). 
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origens remontam ao século anterior, com a invenção da 
fotografia e de seu subseqüente desenvolvimento tecnoló
gico, industrial e formal, fruto de um inusitado consumo, 
impulsionador de suas inúmeras aplicações: comerciais, 
artísticas, científicas e promocionais. 

Do modesto - em termos gráficos e visuais - veí
culo de correspondência que era o cartão postal no mo
mento de sua introdução nos princípios da década de 
1870 (durante a guerra franco-prussiana), às sofisticadas 
edições do começo do século XX - que nesta altura já 
permitiam a reprodução dos meios-tons fotográficos - um 
impressionante salto foi dado em termos de consumo e 
produção industrial e comercial. Em 1899, quando do 
inicio da "idade de ouro" dos cartões postais, a Alema
nha produziu 88 milhões de unidades, seguida pela In
glaterra com 14 milhões, Bélgica: 12 milhões e França: 
8 milhões . Já em 1910, a França liderava essa indústria 
produzindo nada menos que 123 milhões de postais 1

• , 

Refletindo sobre tais números, é de se imaginar em 

que medida a notável proliferação deste meio de expressão 
e correspondência e, também, objeto de coleção, não teria 
influído no comportamento e mentalidade dos homens, 
em todas as latitudes. Refiro-me, por um lado, à possibi
lidade de conhecimento visual do mundo- apesar de frag
mentário-, através das vistas e paisagens dos mais diferen
tes países, de suas cidades, ruas, edifícios e monumentos 

1. Ado Kyrou, L'Age d'or de la c arte posta/e, Paris, Andre Balland Ed., 1966, 

p. 11. 
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históricos, suas personagens típicas, costumes, cotidiano, e 
até suas catástrofes. Por outro, a natural liberação do ima
ginário ficcional de crianças e adultos diante de criações 
surrealistas ou das elaboradas cenas de erotismo, tema bas
tante explorado na época, ou das imagens políticas, promo
cionais e caricatu'rescas, entre tantas outras que povoaram 
as faces ilustradas dos postais em inumeráveis edições desti
nadas a milhões de apreciadores e colecionadores de ima
gens. Os cartões postais, independentemente da fória 
colecionista que foram objeto, particularmente no perío
do 1900-1925, considerado como sua "idade de ouro", 
sempre propiciaram a possibilidade imaginária de viajar 
para qualquer parte do mundo sem sair de casa, além de 
terem se prestado, obviamente, aos mais elaborados sonhos 
e fantasias sexuais. 

O novo meio de correspondência e entretenimento 
não tardou a chegar ao Brasil e, o mais recente modismo 
europeu foi logo absorvido, particularmente pela camada 
mais abastada da sociedade brasileira. As já mencionadas 
edições ,sofisticadas estrangeiras passaram a ser importadas 
e colecionadas. Ao mesmo tempo, um novo mercado de 
trabalho, gráfico, editorial e fotográfico passou a existir no 
Brasil. Fotógrafos conhecidos em diferentes Estados, a par 
de suas atividades · tradicionais como retratistas, além de 
editores locais, voltaram-se também para a produção e 
veiculação de fotos para postais, predominando as vistas 
de logradouros e panoramas de cidades, temas esses de in
teresse comercial mais imediato. Imagens do Brasil multi
plicadas pela via impressa foram, a partir de então, incor
poradas à iconografia e à "cartofilia" internacional. 
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O caso de São Paulo poderia servir como um inte
ressante exemplo para o estudo do desenvolvimento dos 
cartões postais, em função do momento histórico especial 
- tecnológico, econômico e sociocultural - que a cidade 
vivia, momento este coincidente ao da efervescência 
colecionista mundial. 

A cidade, na passagem do século XIX para o XX, pou
co lembrava em sua aparência a antiga vila de feições colo
niais. São Paulo entrava no século com 240 mil habitantes, 
formidável salto populacional, se considerarmos que em 
1886 contava com 47 mil. Contribuiu a corrente imigra
tória, em especial a italiana, para o acentuado aumento 
populacional da cidade de São Paulo que se espraiava para 
além dos estreitos limites que se mantivera até então. 

A nova elite abastada da sociedade paulista, detento
ra de cerca de 2/3 da produção mundial do café, usufrui 
de um novo estilo de vida urbano bem ao contrário do 
estilo de vida dos antigos barões do café. Esta aristocracia 
se reveste de um manto de modernidade, norteia-se por 
valores estrangeiros, viaja regularmente para a Europa e, 
de Paris, Londres e Berlim, remete aos familiares saudo
sos cartões postais. É esta elite que almeja por uma capi
tal com uma nova imagem, - iconograficamente européia 2

• 

Uma imagem constituída por edificações que privilegias
sem em sua arquitetura os padrões consagrados de civili
zação. Alguns arquitetos estrangeiros como Max Hehl, 
Carlos Ekmann, Domiziano Rossi, Victor Dubugras, ou 

2. Tratamos especificamente do tema em São Paulo, 1900, São Paulo, 

Kosmos/CBPO, 1989. 
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O espigão da PauLista e as ecLéticas moradas da aLta cLasse, numa vista 

/ornada ern direção à rua da ConsoLação. 

\lista da Avenida Paulista no princípio do século XX Foto de Guilherme 

( :ncnsly. Cartão Postal. Coleção do autor. 
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mesmo brasileiros como Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo, projetavam, segundo os mais diferentes estilos, 
as residências da nova aristocracia paulista. O escritório de 
Ramos de Azevedo, em especial, foi responsável por um 
número considerável de projetos de edifícios públicos. 
Desaparecem, nesse processo, praticamente, os vestígios da 
arquitetura colonial. As novas obras, sejam as mansões 
particulares, sejam os prédios públicos, assim como as 
próprias vias em que se viram erigidas, foram cuidadosa
mente registradas pela fotografia e perpetuadas sob a for
ma de cartões postais. 

Personagem deste momento de transformações estru
turais da sociedade paulista e, ao mesmo tempo, respon
sável pela difusão da nova imagem da cidade, - através de 
sua larga produção profissional, que incluía também os 
cartões postais - , foi o fotógrafo Guilherme Gaensly 
(1843-1928). Suíço de nascimento chegou ao Brasil ain
da em criança e aqui viveu e trabalhou até sua morte. Sua 
atividade fotográfica pode ser dividida em dois períodos: 
inicialmente, em Salvador, cidade em que viveu desde os 
cinco anos de idade e onde se estabeleceu como fotógrafo 
em fins da década de 1860, ali permanecendo até os pri
meiros anos da de 1890. Um segundo período tem início 
nessa década, quando se transferiu para São Paulo, onde 
esteve em atividade até 1915, aproximadamente. Nos dois 
períodos o fotógrafo dedicou-se ao trabalho de estúdio e 
a documentação dos mais variados temas, deixando farto 
material de sua longa atividade em ambas as áreas . 

Gaensly começou a se interessar por São Paulo no iní
cio dos anos de 1890. Um mercado praticamente inexplo-
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rado, com poucos fotógrafos a oferecerem concorrência. 
/\pesar dos saltos populacionais da cidade apenas cinco 
•stabelecimentos dominavam a praça em 1891; quatro 
anos depois já contavam-se onze, entre os quais o de 

aensly associado a Lindemann. No início do século, to
lavia, a sociedade já havia sido desfeita, cabendo unica
mente a Gaensly a autoria das vistas de São Paulo obtidas 
ntre os meados da década de 1890 até cerca de 1915. 

Excetuando as já mencionadas vistas que documen
tam a arquitetura apoteótica do café que se instala nos pon
tos geograficamente nobres da capital, jamais encontramos 
fo tos dos bairros operários e suas moradias. A ausência des
sas imagens nos priva de uma documentação visual im
portante para o estudo das condições de habitação -e por
tanto de vida - de uma parte significativa da população. 
E isto não é, de modo algum surpreendente; tais temas que 
inexistem nas fotos de Gaensly não eram sequer cogita
dos como assuntos fotográficos que pudessem figurar numa 
coleção de "vistas representativas" da cidade, seja através 
de posta)s, seja sob outra forma de divulgação impressa. 
Os postais não eram apenas veículos de correspondência, 
mas, também, instrumentos de propaganda, particularmen
te no caso de vistas das cidades. 

As imagens de Gaensly foram fartamente utilizadas 
pelas primeiras publicações ilustradas, oficiais ou não, num 
contexto promocional, interessadas em divulgar a imagem 
do Estado de São Paulo no plano internacional. Gaensly, 
de sua parte, veicularia amplamente sua produção através 
dos cartões postais que, como já vimos, se encontravam 
em pleno apogeu. Se, por um lado, enquanto fotógrafo 
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proprietário de um estabelecimento comercial as vistas 
urbanas e rurais se incluíam em sua atividade profissional 
constituindo-se no seu meio de vida, por outro, ele cola
borou definitivamente para a construção da imagem oficial 
da cidade: aquela idealizada pelas elites e pelo Estado, a 
imagem de uma cidade que se "apresentava" moderna atra
vés de estilos "neoclássicos"3. 

Os homens do poder de São Paulo, ao longo das dé
cadas que se seguiram, prosseguiriam com sua vocação 
destruidora, demolindo e reerguendo novos edificíos-mo
numento, buscando em sua arquitetura adequar-se às ten
dências correntes e aos modelos culturais de cada momen
to. Dos edificios públicos e particulares do passado, quase 
nada restou. Uma ausência lamentável na medida em que 

3. Foram raros os fotógrafos que tomaram fotos das ruas de São Paulo àquela 
época. Um deles foi o italiano Vincenzo Pastare (1865-1918) que, con

temporaneamente a Gaensly, registrou também aspectos do movimento 

das ruas, não apenas as do comércio "chique" mas as dos bairros mais 
populares, ou então tomadas nas imediações da estação da Luz, ou nos 

arredores do comércio atacadista. Imagens preciosas posto que captadas 

de perto, no interior do fato, inusitadas na iconografia fotográfica pau

listana do princípio do século XX. Ao contrário das imagens higienizadas 
de Gaensly, deixou Pastare um importante registro da aparência dos ven

dedores ambulantes, meninos engraxates, velhos e mulheres em trajes 

simples, gente humilde, gente do povo, fossem eles imigrantes ou nati

vos, pessoas que também viveram e trabalharam na capital paulista, ima

gens que estabelecem - em relação aos conhecidos cartões postais esteti
camente produzidos com a finalidade de propaganda -, um importante 
contraponto histórico e sociológico para os estudos da cidade naquele 

período. Sobre Pastore ver São Paulo de Vincenzo Pastare, São Paulo, Ins
tituto Moreira Salles, 1997 (Catálogo da exposição de mesmo nome 

apresentada entre 31 de janeiro a 21 de abril de 1997). 
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através dessas edificações teríamos, ao menos, um conjun
to representativo de testemunhos históricos e arquitetô
n icos importantes para a constatação da mentalidade do 
tempo, assim como da capacitada mão-de-obra dos 
capomastri italianos, os artífices que deram corpo ao so
n ho eclético do 1900 paulistano. 

Desta aventura dos homens restam as fotografias de 
G uilherme Gaensly, aplicadas em publicações diversas -
cujo crédito de autoria, diga-se de passagem, é raramente 
m encionado- que incluem os cartões postais. Estes (car
tões), como os de outros fotógrafos e ilustradores, sejam 
do Brasil, sejam de qualquer parte, preservam em sua es
tética uma dupla memória: a iconográfica propriamente 
d ita e a mensagem escrita de afeição e saudade enviada por 
algum remetente desconhecido para outro alguém, tam
bém desconhecido. Fragmentos da memória do cotidiano 
de outrora nostalgicamente perdidos, vagando sem desti
n o em sua trajetória documental... além da vida. 

71 



A Construção do N acionai 
na Fotografia Brasileira: 

O Espelho Europeu* 

Este é um tema que trata necessariamente de mon

tagens, de construções ideológicas subcutâneas às aparên

cias contidas nas imagens fotográficas do passado, como 

nas do presente - realidades interiores que devem ser reve

ladas, explicitadas, para que aquelas imagens se carreguem 

de sentido e se tornem, de fato, representações decifradas 

e úteis ao conhecimento histórico . 
Pretendo abordar o fenômeno de construção do na

cional durante o período imperial através da análise de uma 

série de fotografias, um conjunto de imagens aparentemen

te comuns. Nosso exercício será o de tentarmos detectar 

o fluido ideológico que as perpassa: sua razão de ser, seu 

verdadeiro modelo, além do iconográfico. 

* Texto editado da conferência apresentada no I Encontro de História da 

Fotografia Latino-Americana Gilberro Ferrez (Rio de Janeiro, outubro de 

1997) que teve por tema "A Consrrução do Nacional na Fotografia La

tino-americana". 



Boris Kossoy 

CIVILIZAÇÃO NOS TRÓPICOS E PRODUÇÃO CULTURAL 

O projeto de implantação de uma civilização nos tró
picos parece ser o cerne da questão para que se compre
enda os valores que serão enfatizados simbolicamente 
como representativos da nacionalidade durante o Impé
rio. Essa idéia tem sido retomada com freqüência quan
do se tenta compreender aquele período sob uma pers
pectiva cultural. 

Civilização e Natureza são os componentes da for
mulação ideológica da nação, dicotomia que, segundo 
Ricardo Salles, era traduzida "em dois elementos consti
tutivos da nova nacionalidade que interagiam: o Estado 
monárquico, portador e impulsionador do projeto civili
zatório, e a natureza, como base territorial e material des
te Estado" 1

• Tratava-se de incorporar e dominar a nature
za visando a edificação de uma nação civilizada (européia) 
nos trópicos. Uma nação que só poderia abrigar o homem 
branco, no seu corpo social sendo a força motriz dessa 
obra, a massa escrava, mal necessário à concretização do 
projeto imperial. 

D. Pedro II, homem culto e atento às manifestações 
artísticas, descobertas científicas e avanços tecnológicos e, 
às matrizes culturais no plano das idéias,- realizações que 
eram engendradas no continente europeu- esteve à frente 
deste projeto civilizatório. Patrocinou atividades do Ins-

1. Ricardo Salles, Nostalgia Imperial.· A Formação da Identidade NacionaL no 
BrasiL do Segundo Reinado, Rio de Janeiro, Topbooks, 1996, p. 98. 
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tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, proporcionou 
bolsas de estudo para o desenvolvimento e aperfeiçoamen
to de artistas na Europa como foi o caso do compositor 

arlos Gomes, autor da ópera O Guarani, entre outras, 
além de pintores como Victor Meirelles e apoiou o mo
vimento romântico. 

A "construção do nacional" na produção cultural 
brasileira se dá no constante destaque da natureza exube
rante, na valorização dos feitos heróicos como os conti
dos nas pinturas históricas representando cenás épicas da 
bravura dos brasileiros nos campos de batalha, o que pode 
ser exemplificado através de um Victor Meirelles com sua 
Batalha dos Guararapes (guerra travada contra os holan
deses) ou Pedro América na tela A Batalha do Avaí (Guer
ra do Paraguai), e mesmo, da exaltação do índio (um 
f ndio estilizado, diga-se de passagem), como ocorre nos 
romances indianistas de José de Alencar, Iracema, O 
Guarani, Ubirajara. Alencar é, segundo os críticos literá
rios, a figura mais importante do Romantismo enquanto 
ênero literário. Nele se pode perceber a tentativa de 

" ... captar uma identidade nacional, de contribuir para sua 
randeza" 2 • No que se refere ao tema específico aqui tra

Lado, há uma questão primeira que se coloca: como cap
tar essa identidade nacional ou como construí-la através 
la fotografia? 

. R. Salles, op. cit., p. 109 
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USOS DA IMAGEM FOTOGRÁFICA: TRANSPLANTE DE 

CONTEÚDOS PARA NOVOS CONTEXTOS 

Diferentemente da criação literária, a fotografia pode 
fornecer "provas" de uma realidade que se pretende mos
trar. El~ funciona de forma ambígua - como sempre 
ocorre, Independentemente da época - como testemunho/ 
criação no sentido de um testemunho obtido a partir do 
processo de criação/construção do fotógrafo; isto signifi
ca um produto estético-documental que parte do real 
enquanto matéria-prima visível, mas que é elaborado ao 
longo da produção fotográfica em conformidade com a 
visã? de ~undo de seu autor. Imagens que depois de pro
duzi~as amda s~rão aplicadas em algum álbum (impresso 
o~ ~ao), patrocmados por determinada empresa ou insti
:uiçao, legendadas, agrupadas em conjunto com outras 

J~agens ,; classi~cadas segundo determinadas categorias 
visando Ilustrar uma dada idéia. A autonomia da ima
gem fotográfica permite transplantes de seus conteúdos 
para os mais diferentes e, por vezes, inusitados contextos. 
As imagens fotográficas não apenas nascem ideologizadas; 

el_as ,s~gue~ a~u~ulan~o componentes ideológicos à sua 
histona propna a medida que são omitidas ou quando 
vol~am a ser utilizadas (interpretadas) para diferentes fi
nalidades, ao longo de sua trajetória documental. 

Creio que uma abordagem primeira encontraria um 
c~minho produtivo ao investigarmos as imagens que nos 
VIeram do passado, a partir das aplicações que as origina
ram, ,segundo as finalidades para as quais foram executa
das. E claro que sempre podemos pensar nas fotos obtidas 
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como forma de expressão pessoal, as chamadas fotografias 
de autor (se bem que todas as fotografias tem um autor ... 
e são sempre produtos de um processo de criação), as quais 
estariam, de uma certa forma, descompromissadas em re
lação às aplicações tradicionais da fotografia, sem uma fi
nalidade utilitária e, também, de sua realização enquanto 
atividade comercial remunerada. Dificilmente encontrare
mos tal manifestação durante o período que focalizamos, à 
exceção das imagens obtidas basicamente pelos fotógrafos 
amadores já bem próximo à passagem do século, assunto 
que, todavia, escapa à presente análise. 

A IMAGEM FOTOGRÁFICA DO HOMEM BRASILEIRO E O 

ESPELHO EUROPEU 

Como todos sabem, a principal aplicação da fotografia 
no século XIX foi o retrato, atividade comercial que re
presentava, efetivamente, o ganha-pão dos estabelecimen
tos fotográficos em todas as partes. Vamos nos concentrar 
nos estúdios que operavam nos diferentes pontos do país 
· tentar encontrar, entre a multidão de imagens que fo
ram produzidas por aqueles estabelecimentos, algo que de
monstre alguma preocupação em trazer elementos simbó
li cos que remetam à idéia de "nacional". 

Se observarmos atentamente os trajes dos retratados 
que desfilaram diante das câmaras veremos que todos se 
ves tiam de acordo com a moda européia do momento. O 
mesmo ocorria em relação à preferência dada às formas 
dássicas e vitorianas do mobiliário, aos temas pintados nos 
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cenários de fundo - salvo as honrosas exceções em que se 
vê alguma palmeira- e aos objetos decorativos que com
punham o décor de um ateliê do passado, os quais nada 
têm de nacional, pelo contrário, referem-se aos objetos e 
paisagens da "civilização", portanto da Europa3. A exce
ção nacional desses retratos do passado fica por conta do 
próprio retratado, quando este era brasileiro. Ou do nati
vo, que é, realmente, um nacional na pura acepção da pa
lavra, assunto sobre o qual voltarei adiante. O ponto que 
queria deixar aqui consignado é que a experiência foto
gráfica brasileira como a latino-americana de ateliê repro
duz basicamente a experiência européia, particularmente 
quando se trata da imagem da burguesia ou da elite. Não 
há, como já foi mencionado antes, qualquer preocupação 
em se construir o nacional nos retratos antigos. Pelo con
trário, a intenção é a de se obter um produto estético com 
a melhor aparência européia possível, seja por parte do 
retratista em seu processo de criação/construção do signo, 

3. Assim como ocorria nos demais países latino-americanos, muiros dos gran
des fotógrafos que atuaram em diferentes províncias do país também foram 

europeus . E a tecnologia empregada era em geral européia, afora alguns 
equipamenros e produtos específicos norte-americanos. Anúncios de ca

sas que supriam o mercado com esses produtos freqüentem ente informa

vam aos clientes fotógrafo s que "acabavam de receber pelo último vapor ... " 

[esse ou aquele produto químico, papéis fotográficos etc .. . ]. Poderíamos 

ainda fazer referência a uma estéti ca de representação padronizada, calca
da nos moldes europeus. Sobre esse tema, ver do Autor, "Phorography 

in Latin America: the European Experience and the Exotic Experience" 

em Wendy Watriss, and Lois P. Zamora, (orgs .), l mage and M emory: 
Photography from Latin A merica 1866-1994, Texas, University of Texas 
Press/ForoFest, 1998, pp . 18-54. 
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seja por parte do retratado ao representar no teatro de ilu
sões que é o palco fotográfico, conforme o modelo euro
peu, modelo no qual se espelha. 

Existem certamente exceções. As que mencionamos 
aqui ficam por conta, justamente, da família imperial. Tra
tam-se de retratos do Imperador D. Pedro II (então com 
58 anos de idade) e da Imperatriz Tereza Cristina, posan
do para o afamado Joaquim Insley Pacheco em 1883. O 
projeto de exaltação da natureza é marcante nestas ima
gens, como se vê pela vegetação "plantada" no ateliê. Es-
as fotos foram tomadas já num momento de contestações 

de toda ordem que vinham de diferentes setores da socie
dade. É de se supor que Pedro II pretendia com essas 
imagens enfatizar simbolicamente a existência concreta de 
uma civilização nos trópicos, ele mesmo, símbolo maior 
lesse projeto ideológico. 

A CONSTRUÇÃO DO NACIONAL: 

TEMÁTICAS EXPLORADAS 

Quais foram as temáticas que, registradas pela foto
grafia, contribuíram para a "construção" da imagem do 
país , para a "construção do nacional"? 

Poderíamos mencionar um amplo leque temático 
que se prestou, no passado, para tal função. Tratam-se, 
ba icamente, das cenas de progresso material enfatizando
s os avanços da técnica como as obras de implantação 
de es tradas de ferro (levantamentos topográficos, vistas de 
~ rações já terminadas, assentamento de trilhos etc.); agri-
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O projeto de exaltação da natureza é marcante neste retrato do Impe
rador, como se vê pela vegetação "plantada" no ateliê: representação tea
tral de uma civilização nos trópicos. 

Retrato de D. Pedro I!. Foro de Joaquim lnsley Pacheco, Rio de Janeiro, 1883; 
cópia platina 38 x 30 em. Coleção O. Thereza Christina Maria/Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro. 
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cultura (plantio, mecanização, colheita, habitação de co
lonos etc.); transformações urbanas (aberturas de vias 
públicas, instalação de rede elétrica e demais melhoramen
tos); industrialização (edifícios industriais, equipamentos, 
máquinas, detalhes da produção, refeitórios, escritórios 
etc.); obras de engenharia civil (edifícios, pontes, estra
das, remodelações portuárias, equipamentos específicos 
etc.). 

Temáticas de outra espécie também encontram seu 
devido lugar na "construção do nacional" como os triun
fos militares (o episódio de Canudos, por exemplo); na
tureza (a exaltação da vegetação exuberante das matas, 
selvas, as paisagens grandiosas de largos horizontes, as 
cataratas, formações geológicas e acidentes geográficos, 
além das paisagens tornadas símbolo da nacionalidade 
como o Pão de Açucar etc. etc.); manifestações artísticas, 
culturais e educacionais; expedições científicas em geral, 
etapas de desbravamento e colonização e, naturalmente, 
os retratos dos dirigentes da nação. Desde logo podería
mos adiantar que se enquadrariam neste abrangente pai
nel visual grande parte da produção iconográfica realiza
da pelos conhecidos fotógrafos que atuaram no Brasil4

. 

4 . Imagens de grande parte desses temas podem ser consultadas no maior e 
mais importante acervo fotográfico oficial do país, e que hoje vem sendo 
objeto de competente sistematização: refiro-me à Coleção Teresa Cristina 
Maria conservada pela Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional. 
Confirma isso a exposição itinerante realizada em 1997 pela instituição: 
"A Coleção do Imperador: Fotografia Brasileira e Estrangeira no Século 
XIX", sob a curadoria de Joaquim Marçal Ferreira de Andrade. 
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Na realidade, imagens fotográficas representando as 

temáticas enunciadas sempre se fizeram em todo o mun

do. Fotografias dessas categorias contribuíram para que se 

tivesse uma leitura dirigida das cidades e países. Sua di

fusão se fazia, ainda no século XIX, através de álbuns fo

tográficos confeccionados em série, com cópias originais 

ou, então, impressos em pranchas litográficas. Mais tar

de, as imagens já eram multiplicadas aos milhares, im

pressas por diferentes processos gráficos e veiculadas pe

los cartões postais, revistas e livros ilustrados. No Brasil 

essas imagens também foram produzidas. Tratam-se de 

imagens encomendadas que, se por um lado, se prestaram 

para a fixação da memória, por outro, tinham, em geral, 

uma finalidade promocional, propagandística, financiadas 

por instituições oficiais ou empresas privadas interessadas 

em divulgar um certo tipo de progresso. Imagens que 

mostram o material, mas que, em geral, omitem o social. 

Imagens construídas que visam propagar uma idéia sim

bólica de identidade nacional conforme a ideologia pre

dominante num dado momento histórico. 

A INVERSÃO DO PROCESSO: 

A CONSTRUÇÃO DO NACIONAL DE FORA PARA DENTRO 

Devemos, no entanto, considerar que aquilo que 

identifica ou simboliza o "nacional" de uma determinada 

nação também pode ser construído fora do país, segundo 

outro olhar ideológico externo. E este é o aspecto interes

sante da questão: quando o receptor de fora já tem uma 
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imagem formada, pré-concebida, que, não raro é totalmen

te antagônica àquela que um país constrói - e exporta -

de si mesmo. Isto significa que o "nacional" de um país 

pode ser construído de fora para dentro. 

A vegetação exuberante e séries etnográficas dos gru

pos considerados como racialmente inferiores, os "tipos", 

por exemplo, eram temas que o europeu esperava ver quan

do se tratavam de fotografias do Brasil, ou de outros paí

ses latino-americanos, expectativa traduzida por uma iden
tificação do país, elaborada no exterior, a partir de certos 
estereótipos. 

Quando o europeu viajante aportava nestes trópicos, 

já chegava prediposto à registrar imagens significativas para 

o imaginário coletivo eurocêntrico: acionava estereótipos 

que acabariam por se tornar elementos de identificação do 

"nacional" do outro. A fotografia, em função de sua 

pretensa "objetividade", se prestou para esse projeto na 

medida em que tornou reais as fantasias do imaginário. 

Fenômeno curioso é que os próprios nacionais acabavam 

por assimilar esse reflexo distorcido do espelho "civiliza

do" europeu5
. Sobre este aspecto se pronunciou lucidamen

te Roberto Ventura: 

A incorporação da ideologia civi lizatória e de teorias climáticas 

c raciais levou à relação eurocêntrica com o meio local e à aborda

gem etnocêntrica das culturas populares. Os críticos brasileiros 

internalizaram a ambivalência do discurso europeu perante o mundo 

5. Este aspecto é explorado no texto "Photogaphy in Latin America .... ", do 
Auror, op.cit. 
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selvagem e as realidades exóticas, idealizando os padrões metropoli

tanos de civilização. [ ... ] Produz-se, a partir da idealização das me

trópoles, uma espécie de auto-ex otismo em que o intelectual "perifé

rico" percebe a realidade que o circunda como "exótica". O exotismo 

permite, por um lado, o distanciamento ante os costumes da própria 

sociedade, trazendo um olhar antropológico . Por outro, mtroduz 

negatividade na sua auto-representação, que leva à visão etnocêntrica 

das culturas populares de origem africana, indígena ou mista6 

NATURALISMO, EVOLUCIONISMO, RACISMO: 

IMAGENS ETN OGRÁFICAS 

A partir de 1870 irá prevalecer no Brasil, a par de 
uma mentalidade abolicionista e republicana, o ideário 
cientificista. Ganha expressão o pensamento racista, pre
dominando nos debates acadêmicos e produção literária os 
modelos etnológicos e naturalistas. Os brancos eram con
siderados como os representantes da raça superior enquan
to que negros e índios simbolizavam a impureza racial, o 
atraso, etnias inferiores; os mestiços eram responsabilizados 
pela degradação completa. Gobineau, um dos ptincipais 
teóricos do racismo moderno esteve no Brasil no princí
pio de 1870, país que lhe serviu como laboratório para a 
reafirmação de suas teses acerca da degeneração proveniente 
da miscigenação, a grande responsável pela "multidão de 
macacos" que constituía a população brasileira. Assim 
como ele, outros tantos pseudocientistas valeram-se dos di-

6. Roberto Ventura, Estilo TropicaL- História Cultural e Polêmicas Literárias 

no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 1991, pp. 37-38. 
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agnósticos oferecidos pelo darwinismo social, evolucionis
mo social e positivismo para interpretar as "civilizações dos 
trópicos"7. 

À estética romântica se opõe o dado, o fato determi
nado pela análise, pela observação, racionalmente identi
ficado, documentado; as fantasias da imaginação perdem 
espaço para a investigação dos fenômenos físicos que ocor
rem na realidade concreta. A arte se torna científica. O 
Naturalismo faz sua irrupção entre nós sendo O Mulato 
(18 81), de Aluísio de Azevedo, a obra maior dessa escola 
literária que retrata a burguesia maranhense, preconceituo
sa em termos de raça, dominada pelos dogmas religiosos. 
A questão racial é mantida no centro do debate cultural 
em conformidade com os modelos naturalistas e evolucio
nistas e deles participam Araripe Júnior, Sílvio Romero, 
Teófilo Braga, Tobias Barreto entre outros. Como base 
dessa discussão são recuperadas as teorias de Hippolyte 
Taine e Herbert Spencer. 

Em 1865, ou por volta desta data, o alemão August 
Frisch realizou uma série de fotos de índigenas nas proxi
midades de Manaus. Tratam-se certamente de um dos mais 
antigos registros de nativos obtidos no país . Entre as ima
gens mais divulgadas, que foram inclusive apresentadas na 

7. Sobre o tema ve r, entre outros autores, Georges Raeders, O fnimigo 

Cordial do Brasil: o Co nde de Gobineau no Brasil, trad. Rosa Freire 
d'Aguiar, Rio de Janeiro, Paz e Terra, l988 ; Lilia Moritz Schwarcz, O 
Espetáculo das Raças: Cientistas, !nstituições e Questão Racial no Brasil 

(1870-1930), São Paulo, Companhia das Letras, 1993; Tzvetan 1àdorov, 
N6s e os Outros: A Reflexão Francesa sobre a Diversidade Humana 1, trad. 
Sergio Goes de Paula, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1993 . 
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Exposição Universal de Paris, em 1867, percebe-se a 
peocupação do autor em documentá-los em seu meio na
tural, em seu habitat, nelas se vê as tabas, artefatos da cul
tura material etc. 

Contudo, qual seria, de fato, o verdadeiro interesse 
de Frisch, enquanto autor, e o da Casa Leuzinger, enquan
to expositores/editores, em apresentar esta série de fotos 
de indígenas? A exibição dessas imagens naquele evento 
internacional entrava em choque com a ideologia civiliza
tória que o Império pretendia passar no exterior. Todavia 
coincidia com a imagem que o receptor europeu queria 
exatamente ver ao se tratar de Brasil; imagens que vinham 
reforçar os estigmas perpetuando preconceitos de um país 
que queria se apresentar como nação moderna, civilizada. 
Para que se tenha uma idéia a respeito do clima precon
ceituoso daquele momento, lembramos aqui o naturalista 
Louis Agassiz que também esteve no Amazonas, em data 
próxima à de Frisch, colhendo materiais durante a expe
dição científica que empreendeu ao Brasil. Apesar de suas 
contribuições para o conhecimento da fauna fluvial e a 
flora de diferentes regiões do Brasil, sua concepção acerca 
das raças humanas e do processo de miscigenação refle
tem as teorias raciais que proliferavam por toda a Europa. 
Pretendendo que os indígenas tivessem que se "admirar" 
ou se "chocar" diante das realizações da técnica desenvol
vida pelos brancos Agassiz faz um sugestivo comentário ao 
rememorar um fato: 

Quando os índios se acharam reunidos a bordo do navio, o 
capitão mandou atirar o canhão para eles verem; pôs o navio em 
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movimento para lhes mostrar as máquinas em ação e as rodas em 
movimento . Olharam para tudo isso com o mesmo ar calmo e plá
cido de homens que estão acima, talvez fosse melhor dizer abaixo , 
de qualquer emoção de surpresa. E, com efeito, a sensibilidade pronta 
em relação às impressões novas, a surpresa, o prazer, a emoção, esses 
dons preciosos concedidos à raça branca, não diferem tanto da impas
sibilidade do índio como a mobilidade dos traços daquela raça dife
re da fisionomia de bronze que não pode corar nem empalidecer?8 

Na mesma década de 1860 Christiano Junior inves
te em imagens etnográficas do negro fotografados em es
túdio e coloca fotos desta "coleção" à venda através de 
mostruários, assunto esse que já tivemos a oportunidade 
de tratar especificamente9

. Nas décadas de 1870 e 1880 
Marc Ferrez fotografa índios em estúdio descontextuali
zados de seu meio e apresentados em conformidade com 
os preceitos antropológicos da época10

• Continua o inte
resse ambíguo do europeu em consumir imagens de etnias 
"inferiores" o que, se por um lado, "ilustra" o exotismo 
das populações tropicais, por outro, vem reforçar através 
do "testemunho" fotográfico a idéia de "atraso", prejudi
cial ao projeto nacional de edificação de uma civilização 
nos trópicos. 

8. Luiz Agassiz e Elizabeth Cary Agassiz, Viagem ao BrasiL: 1865-1866, São 
Paulo, Itatiaia/Edusp, 1975, pp. 192-93. Grifo meu. 

9. Sobre o tema ver de Maria Luiza Tucci Carneiro e Boris Kossoy, O Olhar 
Europeu: O Negro na Iconografia Brasileira do Século XIX São Paulo, 
Edusp, 1994. Ver também de Paulo Cesar de Azevedo e M aur icio 
Lissovsky (orgs.), Escravos Brasileiros do Século XIX na Fotografia de Chris
tiano ]r., São Paulo, Ex Libris, 1988 . 

I O. Tema também tratado em O Olhar Europeu, op.cit. 
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IMAGENS "CIVILIZADAS": 

O ALBUM DE VUES DU BRÉSJL 

O exemplo que gostaria de me fixar mais detalhada
mente é o Album de vues du Brésil, conjunto iconográfico 
que pode ser considerado como a última peça publicitária 
acerca do Brasil elaborada pelo governo imperial, isto já no 
apagar das luzes da Monarquia. 

O Album é constituído por imagens sobre o país, reu
nidas e editadas num único conjunto por José Maria da 
Silva Paranhos Junior, Barão do Rio Branco (1845-1912), em 
forma de anexo ao livro Le Brésil 11 de E. Levasseur, publicado 

11 . Duas edições da obra de Levasseur foram publicadas; seu conteúdo básico 
foi extraído da Grande Encyclopédie no verbete relativo ao Brasil. Além do 
trabalho de Levasseur enquanto organizador e autor, o volume contou 
com contribuições de outros intelectuais responsáveis por textos e 
consultoria em diversas áreas. Entre esses participaram autores brasileiros 
e franceses; uma das principais colaborações foi a do Barão do Rio Branco, 
autor dos capítulos de história, imprensa, belas-artes, parte do capítulo 
sobre antropologia, além de redação de notas diversas, correção de provas 
etc.; por toda essa tarefa Levasseur deixa consignado no prefácio da 1 a 

edição que o Barão foi responsável "por uma grande parte na composição 
de todo o trabalho" . 
No prefácio à 2• edição o autor informa que a edição anterior esgotou-se 
antes do encerramento da Exposição Universal de 1889 e que, a boa 
acolhida que teve a obra, tanto por parte do público como pela imprensa 
brasileira e estrangeira, encorajou os autores e o Sindicato a public;;rem a 
segunda [edição]. Nesta edição, que foi revista e aumentada, há um 
agradecimento ao Imperador D. Pedro II por ter enviado " ... notas com 
correções e documentos complementares sobre a geografia físi ca e 
econômica, sobre a antropologia e a lingüística, assim como um grande 
número de vistas fotográficas do Brasil". Comenta ainda que "essa cordial 
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na França, sob os auspícios do Comitê Franco-Brasileiro, 
especialmente para a Exposição Universal de Paris de 1889 
(realizada entre 5 de maio e 31 de outubro) 12

• 

Embora integradas à obra de Levasseur, as imagens 
formam um conjunto autônomo, contendo folha de ros
to independente, na qual se tem a informação que o ál
bum foi "executado sob a direção do Barão do Rio Bran
co". Aparentemente um álbum comum. Para o estudioso 
das imagens, entretanto, trata-se de um documento revela-

inrervenção" [ ... ] é um novo testemunho da simpatia pela qual o Impe

rador acolhe todas as obras que possam ser úteis à nação brasileira e con

tribuir para melhor fazê-la conhecer na Europa". 
Le Brésil é constituído de três partes: geografia física (onze capítulos co

brindo temas como limites territoriais, relevo, geologia, clima, fauna, 

flora etc.), geografia política (onze capítulos, tratando de história, ad

ministração e população, leis, imigração, instrução, língua e literatura, 

belas-artes etc.), geografia econômica (nove capítulos versando sobre agri

cultura, produção vegetal, mineral e animal, estradas de ferro, navega

ção etc.), além de uma extensa bibliografia, apêndices (dois textos, um 

do próprio Imperador, intitulado "Quelques notes sur la langue Tupí", 

e outro, de autoria de Glasson, que levava o título "Les institutions 

primitives au Brésil"), além de gráficos, mapas e gravuras e, no final, 

um álbum contendo uma coletânea de vistas do Brasil sob a direção do 

Barão do Rio Branco. 
12. Sobre a Exposição Universal de Paris de 1889 e, a participação do Brasil 

no evento, ver, enrre outros, Heloisa Barbuy, "O Brasil vai a Paris em 

1889: Um Lugar na Museografia da Exposição Universal", Anais do Museu 
Paulista: História e Cultura Materia~ São Paulo, Museu Paulista da Uni

versidade de São Paulo, Nova Série, vol. 4 jan./dez. 1996; Sandra Jatahy 

Pesavenro, Exposições Universais Espetáculos da Modernidade do Século XIX 
São Paulo, Hucitec, 1997; Francisco Foot Hardman, Trem Fantasma: A 
Modernidade na Selva, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. 
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dor: um conjunto articulado, uma montagem editada/ 
construída ideologicamente em conformidade com os pres
supostos civilizatórios do Império e cuja análise pode pro
porcionar algumas luzes para que se detecte o processo de 
construção de realidades sobre o Brasil tal como foi elabo
rado pelo Barão naqueles momentos que antecedem a 
queda do regime monárquico. 

É fundamental que se mencione que Levasseur in
clui, entre a página final do Le Brésil, e, a página imedia
tamente anterior ao início do álbum, um "posfácio", por 
ele assinado, e que tem por título: "Révolution du 15 
novembre 1889 et proclamation de la République des 
États-Unis du Brésil". O texto é datado de 10 de janeiro 
de 1890, o que é sumamente interessante pois a obra, no 
seu todo, tem a fisionomia do Império (posto que con
tém um levantamento minucioso de todo o período im
perial) e foi publicada já na República ... No texto, Levas
sem esclarece que a edição já estava impressa desde o mês 
de outubro de 1889 e os exemplares encontravam-se "à 
la brochure [ ... ] quando um acontecimento importante se 
produziu: a monarquia foi suprimida e, com a proclama
ção da República, a história do Brasil entrou numa nova 
era" 13 • Segue-se um relato abreviado dos principais fatos 
em torno do 15 de novembro, incluindo o banimento da 
família imperial. É o posfácio de Levasseur, de duas pá
ginas e meia, o único indicador que a obra foi publicada 
após o 15 de novembro de 1889, mais exatamente, no 

13. "Postface", p.l. 
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mês de janeiro de 1890. O livro, no seu conjunto, entre
tanto, manteve-se da forma como fora inicialmente idea
lizado e produzido para ser lançado, em sua 2a edição, no 
decorrer da Exposição Universal de Paris. A correspon
dência enviada pelo Barão ao Imperador constitui-se num 
interessante conjunto de informações acerca do andamen
to da obra. Além disso, demonstra a participação direta 
do monarca em sua produção. Vejamos alguns exemplos: 

[ ... ] Tive a honra de receber as cartas de Vossa Magestade de 

26 e 28 de Abril, a de 11 de Maio, e, honrem, a de 8 do mesmo 

mez que veio a cargo de D. Maria Eugenia Monteiro de Barros, e 

estou tambem de posse de todos os documentos e informações que 

Vossa Magestade se dignou de remetter-me, assim como das 

photographias. Fiz logo no artigo Brésil todas as correções e todos os 

acrescimos indicados por Vossa Magestade, reservando o trabalho 

sobre a língua Tupy e as photographias para 2a edição que apparecerá 

nos primeiros dias de Julho. A primeira edição, que será apenas de 

500 exemplares, apparecerá por estes dias para que possa começar a 

ser espalhada desde a abertura da Exposição. Da 2a edição , mais 

completa e melhorada, trazendo varias das vistas que Vossa Magestade 

teve a bondade de remeter-me, farei tirar 50 exemplares que Vossa 

Magestade deseja, em papel superior, numeradas de 1 a 50, enca

dernadas ... [ .. . ] 14 . 

Findava-se o mês de julho, e o livro, todavia, seguia 

em produção: 

14. Carta enviada de Paris em 7 de junho de 1889. Arquivo do Museu 
Imperial de Petrópolis, maço 20 I, documento 9153. O pavilhão do Brasi l 
foi inaugurado em 14 de junho. 
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[ .. . ] Hoje ficará prompta a Vista Geral do Rio de Janeiro, dese

nhada por Deroy segundo o grande panorama colorido de Baur. 

Refiro-me a chromolirhographia que Vossa Magestade conhece, exe
cutada em Vienna d'Austria. É uma vista á vol d'oiseau tomada da 

bahia. Com photographias parciaes e [palavras ilegíveis], o artista fez 
um Rio de janeiro de hoje. Até mesmo o Porto Fiscal ahi figura gra

ças á gravura da Gazeta que Vossa Magestade teve a bondade de 

mandar-me. As vistas da Bahia e do Recife foram antehontem para 

o photogravador, assim como outros desenhos menores. Por estes dias 

ficarão terminadas as vistas de Bel em do Pará e de Pro. Alegre. Mandei 

fazer tambem photogravuras do Riachuelo de Meirelles e do Avahai 

de P. Americo, e conto poder mandar provas de tudo a Vossa 

Magestade pela seguinte mala ... 15 

A 1 O de agosto o Barão queixava-se das dificuldades 
gráficas que enfrentava: 

[ ... ] Continuo a lutar com os desenhistas e gravadores para 

ultimar a 2a. edição do Brésil. Isso exige mais tempo do que eu pen

sava, mas breve estará tudo terminado. Hoje só posso offerecer a Vossa 

Magestade uma pessima prova da vista geral do Rio de janeiro. A chapa 

Lem de ser ainda muito trabalhada estes dias ... 16 

Outra carta da mesma data relatava alguns progressos: 

Depois de ter expedido hoje uma carta de Vossa Magestade 

vim á officina de Photogravura e encontrei promptas mais dez pro

vas de vistas do Brazil que agora tenho a honra de remetter a Vossa 

15. Carta enviada de Paris em 3 de agosto de 1889. Arquivo do Museu 
Imperial de Petrópolis, maço 193, documento 8767. 

16. Carta enviada de Paris em 10 de agosto de 1889. Arquivo do Museu 
Imperial de Petrópolis, maço 201, documento 9153. 
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Magestade. Acabo de ver tambem o cliché do quadro de Victo1 
Meirelles- Batalha naval de Riachuelo- parece estar muito bom .. . 1 I 

Alguns dias depois, já na Inglaterra, o diplomata in · 
formava a D. Pedro quanto às páginas gráficas que havia 
idealizado para ilustrar os diferentes capítulos do Le Brésil, 
além do estágio (possivelmente) final de preparação em que 
se encontravam as vistas do Album: 

[ . .. ] As gravuras do Brésil devem ficar todas prompras em 
breves dias. Creio já haver tido a honra de dizer a Vossa M agestade 
que, alem das vistas do Brazil, darei photogravuras de algumas das 
melhores produções dos nossos artistas, varios planos e cartas e dois 
diagrammas mostrando o desenvolvimento do commercio e receita 
publica, as curvas de immigração e o desenvolvimento da viação 
ferrea. Ver-se-ha assim mais facilmente quanto temos progredido 
desde 1840 e, principalmente a partir de 1850, e depois da pacifi
cação do Imperio ... 18 

Vejamos como o Barão do Rio Branco se saiu en
quanto editor do álbum de vistas. Informa o diplomata 
em seu texto introdutório que o "último álbum brasileiro 
deste genero" foi o Brésil Pittoresque, "executado em 18 59" 
(na realidade foi publicado em 1861) pelo "literato" fran
cês Victor Frond para acompanhar o texto de Charles de 
Ribeyrolles. Referindo-se à esta obra acrescenta: 

17. Carta enviada de Paris em 10 de agosto de 1889. Arquivo do Museu 
Imperial de Petrópolis, maço 201, docu111ento 9153. 

18. Carta enviada de Liverpool em 16 de agosto de 1889. Arquivo do Museu 
Imperial de Petrópolis, maço 201, documento 9153. 
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Entretanto, uma grande parte de pranchas que o compõe 
representam cenas de costumes e vistas do interior do país. Neste [álbum] 
eu me interessei sobretudo em mostrar a fisionomia atual das principais 
cidades do Brasil e suas cercanias. Sob este ponto de vista esta coleção é 
a mais completa que já se publicou até hoje19. 

Pelo comentário percebe-se a importância dada ao 
álbum Brésil Pittoresque, caso contrário não o teria sequer 
mencionado. Em que medida a "construção do nacional" 
brasileiro, elaborada pelas fotos de Victor Frond e 
reelaborada por "renomados litógrafos franceses"- ou seja, 
produzidas de fora para dentro, como nos referimos antes 
-teria se constituído numa imagem/conceito sobre o Brasil 
no exterior ao longo de trinta anos, a ponto do Barão se 
referir a essa obra? 

A obra de Frond reúne uma sucessão de imagens que, 
por certo, não se coadunavam ideologicamente com a idéia 
de civilização. Diplomaticamente, o Barão, sem menos
prezar o álbum do "literato" Frond - que havia se con
centrado em mostrar "cenas de costumes e vistas do in
terior do país"- demonstrava estar mais "interessado" em 
apresentar a "fisionomia atual das principais cidades do 
Brasil e suas cercanias". No entanto, o que ele pretendia 
mesmo era tentar desfazer aquela visão de um Brasil 
atrasado social e moralmente, em função de um sistema 
econômico desumano baseado na força de trabalho escravo e, 
das próprias personagens negras que seguiam habitando as 

19. J. M. da Silva Paranhos Junior, Album de vues du Brési! (Introduction) em 
E. Levasseur, Le Brési!, s.n.p. 
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representam cenas de costumes e vistas do interior do país. Neste [álbum] 

eu me interessei sobretudo em mostrar a fisionomia atual das principais 

cidades do Brasil e suas cercanias. Sob este ponto de vista esta coleção é 

a mais completa que já se publicou até hoje 19. 

Pelo comentário percebe-se a importância dada ao 
álbum Brésil Pittoresque, caso contrário não o teria sequer 
mencionado. Em que medida a "construção do nacional" 
brasileiro, elaborada pelas fotos de Victor Frond e 
reelaborada por "renomados litógrafos franceses"- ou seja, 
produzidas de fora para dentro, como nos referimos antes 
- teria se constituído numa imagem/conceito sobre o Brasil 
no exterior ao longo de trinta anos, a ponto do Barão se 
referir a essa obra? 

A obra de Frond reúne uma sucessão de imagens que, 
por certo, não se coadunavam ideologicamente com a idéia 
de civilização. Diplomaticamente, o Barão, sem menos
prezar o álbum do "literato" Frond - que havia se con
centrado em mostrar "cenas de costumes e vistas do in
terior do país"- demonstrava estar mais "interessado" em 
apresentar a "fisionomia atual das principais cidades do 
Brasil e suas cercanias". No entanto, o que ele pretendia 
mesmo era tentar desfazer aquela visão de um Brasil 
atrasado social e moralmente, em função de um sistema 
econômico desumano baseado na força de trabalho escravo e, 
das próprias personagens negras que seguiam habitando as 

19. J. M. da Silva Paranhos Junior, Album de vues du Brésil (Introduction) em 
E. Levasseur, Le Brésil, s.n.p. 

95 



Boris Kossoy 

páginas daquele antigo álbum (por mais idealizado que fosse 
o olhar de Frond e de seus litógrafos em relação ao negro, 
assunto analisado em O Olhar Europeu), cenas que, na 
realidade, cristalizaram a imagem do país ao longo do século 
XIX20• Era fundamental reverter essa imagem substituindo
a por uma outra, mais adequada à idéia de civilização e 
progresso. Esse era o desafio do Barão. 

O Album de vues du Brésil é constituído por noventa e 
quarto imagens que retratam, basicamente, panoramas 
gerais e parciais de cidades, logradouros públicos, edifícios, 
monumentos, paisagens naturais, entre outros temas, assim 
distribuídas: 

PROVÍNCIA IMAGENS 

1. Município neutro e província do Rio de Janeiro 33 
2. Província da Bahia 23 
3. Província de Pernambuco 14 
4. Província do Pará 

5. Província: do Espírito Santo 2 
6. Província do Rio Grande do Sul 1 
7. Província de Minas Gerais 7 
8. Província de São Paulo 8 
9. Paisagens naturais diversas 5 

20. Maria Luiza Tucci Carneiro e Boris Kossoy, op. cit. Nessa linha observa 
Skidmore que a imagem do Brasil no exterior "era moldada principalmente 
por viajantes famosos, como Louis Agassiz e Richard Burton, sua maneira 
de pensar racista induzia-os a dar ênfase à influência africana que os 
propagandistas brasileiros queriam minimizar". Thomas Skidmore, Preto 
no Branco, Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro, Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1976, p. 143. 
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A obra foi concebida de forma a empregar uma 
tipologia mista de imagens do ponto de vista gráfico. Assim, 
parte delas são reproduções diretas de fotografias de autores 
conhecidos como Marc Ferrez (com o maior número de 
fotos), Lindemann, Ducasble, Joaquim Insley Pacheco, 
Augusto Riedel, entre outros. Outra parte, corresponde a 
desenhos litografados "re-criados" a partir de fotografias. 
Há, também, algumas reproduções de estampas litográficas 
de imagens pictóricas produzidas no passado por viajantes 
famosos como Rugendas, Neuwied, Pohl. 

O trabalho de pesquisa de imagens existentes, assim 
como o de encomenda de outras e, por fim, da edição final, 
deve ter tomado um bom tempo do Barão. Ainda em sua 
introdução esclarece que o conjunto 

... foi formado em grande parte com a ajuda das fotografias enviadas a 
este erudito [E. Levasseur] por um brasileiro ilustre [D. Pedro II] a 
quem cabe a primeira idéia de uma coleção semelhante e, completado 
por um certo número de outras vistas que eu tive a oportunidade de 
procurar na Europa e, sobretudo, no pavilhão do Brasil por ocasião da 
Exposição Universal de 188921

• 

Além disso, o diplomata envolveu-se pessoalmente na 
produção de certas imagens. Ele explica sua metodologia de 
trabalho: 

A fotografia foi empregada para obter diretamente as gravuras 
todas as vezes que os documentos ofereciam uma nitidez [ou clareza] 
suficiente. Caso contrário, ou quando correções se faziam indispensá-

21. J. M. da Silva Paranhos Junior, Album de vues du Brésil (Introduction), 
op. cit., s.n. p. 
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veis, eu recorri à desenhistas, fiscalizando eu mesmo, de bem perto, a 
. ~ ~ 22 mterpretaçao e a execuçao . 

A partir de tal "esclarecimento" pode-se entender o 
porquê da existência de cerca de 25% de vistas que tra
zem, em suas legendas, a indicação "dessiné d' apres une 
photographie ... ". Quem examina as imagens percebe logo 
a discrepância causada pelo contraste entre as fotografias 
que formam uma parte do conjunto iconográfico e a outra 
parte, as "gravuras" resultantes de desenhos criados/cons
truídos a partir de fotografias, imagens essas encomenda
das e "interpretadas" durante sua execução "bem de per
to" pelo Barão do Rio Branco; episódio de manipulação 
explícita relatado de forma bem direta, como se viu. 

Caberia, nesta altura, uma análise mais específica em 
relação às vistas do álbum. Percebe-se, de imediato, que 
as panorâmicas das cidades receberam "tratamento" espe
cial de forma a refletir uma estética que compunha com 
a idéia de civilização. Todos os componentes das cenas 
registradas originalmente pela fotografia foram "traduzi
dos" para a linguagem plástica do desenho: retoques, acrés
cimos de elementos, supressão de detalhes, reforço de to
nalidades, entre muitos outros recursos eram utilizados 
nesta tarefa de "reaproveitamento estético". As imagens 
deixavam de ser fotográficas - talvez por serem muitas 
vezes "monótonas", ou excessivamente realistas - para se 
tornarem ilustrações artísticas. Mantinham, no entanto, 

22. Idem, ibidem. 
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subjacente à sua nova condição gráfica, a credibilidade do
cumental posto que "dessiné d'apres une photographie .. . ". 
Após toda essa maquilagem tinha-se, agora, um retrato 
idealizado de uma "paisagem civilizada" digna de expor
tação. Nos largos horizontes a perder de vista sente-se a 
essência daquilo que a diplomacia brasileira sempre fez 
questão de frisar no estrangeiro: as dimensões continen
tais do país, a unidade territorial etc. Imagens gloriosas, 
visões de modernidade em grandes panoramas de conteú
dos tornados "nítidos" pela intervenção pictórica, pós-fo
tográfica; cenários iluminados pelas luzes resplandescentes 
dos trópicos. Leques de raios de sol captados pela imagi
nação do artista, filtrados por entre nuvens fantásticas. 
Uma vista noturna tomada da praia de Icaraí, com luar 
de prata banhando rochedos e vagas espumantes, foi criada 
a partir de uma foto diurna de Marc Ferrez .. . uma ima
gem que nos dá a dimensão da idiossincrasia do diplomata 
e seus artistas europeus. Através dessas imagens híbridas 
o Barão construía o nacional. 

Outras categorias de imagens também mereceriam 
uma análise. Ao mostrar a paisagem natural, Rio Branco 
insere exemplos significativos para reforçarem sua edição, 
como dois tipos de "floresta virgem", paginados um após 
o outro. No primeiro vê-se a famosa estampa de Johann 
Moritz Rugendas, representação idílica da floresta tropi
cal conhecida desde a década de 1830, onde se tem uma 
visão de seu interior, exuberante, misteriosa, virgem, apa
rentando jamais ter sido explorada por um ser humano, 
uma imagem exótica da natureza do Brasil. O trabalho que 
vem logo na seqüencia é fotográfico, de autoria de M arc 
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Ferrez, e também representa uma floresta, com a diferen

ça que esta é chapada, sem profundidade, verdadeira mu

ralha natural, aparentemente intransponível. Na reunião 

dessas duas imagens, o inteligente diplomata apresenta su

bliminarmente ao receptor europeu o pano de fundo na

tural, que foi dominado pela ciência e pela técnica ao longo 

do Império: a natureza exótica onde se desenrolava o pro

jeto civilizatório. 
A intenção de se buscar outros componentes simbó

licos representativos do nacional brasileiro ocorre de dife

rentes formas, como, por exemplo, através das enormes 
palmeiras "imperiais" (Jardim Botânico) ou os pinheiros 

do Paraná, a Araucária brasiliensis (ambas as foros de Marc 

Ferrez), além de belezas naturais já disseminadas pela ico

nografia como a cachoeira de Paulo Afonso (a partir da 
obra de Richard Burton e de "várias fotografias"), o Pão 

de Açúcar etc. 
Monumentos eqüestres como a estátua de D. Pedro I 

(foro de Marc Ferrez) e comemorativos como o do triunfo 

na Guerra do Paraguai (foto de Lindemann) também 

foram acrescidos à coleção, possivelmente para serem 

apresentados como marcos civilizatórios aos receptores 

europeus. 
Tendo como proposta ideológica o dueto civilização

natureza incorporada no espírito da obra, não é de se es

tranhar que o Barão tenha incluído fotografias de locali

dades colonizadas por europeus. Por exemplo, Cachoeira 
de Santa Leopoldina (do Itapemirim), "colônia de alemães, 

suíços e italianos" conforme se lê na legenda que comple

menta uma foto, provavelmente de Richard Dietze; em 
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outra tem-se Nova Friburgo, "antiga colônia suíça", em 
foro de Marc Ferrez etc. 

O domínio da natureza pela técnica é representado 

por outra imagem desenhada a partir de uma fotografla 
de Marc Ferrez, onde se vê os trilhos lançados sobre o vale 

na ponte Silvestre, ligação para o Corcovado. Perdeu o 

Barão excelente oportunidade em aproveitar outras ima

gens deste tipo, expressivas do estágio avançado que se 

encontrava a execução de ferrovias em localidades difíceis 

de transpor como certas barrocas enormes da Serra do Mar, 

no trajeto São Paulo-Santos, exemplos de arrojadas solu
ções de engenharia. 

É de se ressaltar que as imagens privilegiam a paisa
gem urbana e a natural, sendo raros os casos onde o ho

mem se faz presente; quando isto ocorre os indivíduos re
gistrados encontram-se distantes da câmara, diluídos ao 

fundo da representação. Uma honrosa exceção deve ser 

mencionada, é a que tem por título Cueillette du café par 
des colons européens de autor anônimo, tomada no interior 

da Província de São Paulo. Embora não se consiga, em 

absoluto, perceber as feições dos rostos retratados em fun

ção da péssima qualidade da fotografia ou de sua repro

dução gráfica, qual teria sido a razão desta escolha em 

especial - a única em que aparecem pessoas em primeiro 
plano -senão a de funcionar como imagem de propagan

da visando divulgar a presença de colonos europeus já em 

franca atividade no país. É obvio que esta era a mensa

gem da imagem que, dirigida aos agentes de recrutamen

to no exterior, tinha por objetivo atrair imigrantes para as 

fazendas de café do Oeste Paulista. Abolida a escravatura 
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um ano antes, o Brasil mostrava ao mundo que "civiliza
va-se" também em uma de suas facetas morais mais con
trovertidas. Atrair imigrantes -e em grandes levas - para 
suprirem a carência de mão-de-obra, assim como, capitais 
para serem investidos no país era um dos objetivos bási
cos do Brasil naquele momento em que se realizava a 
Exposição de 188923

. 

Imagens do palácio imperial de São Cristovão e de 
Petrópolis simbolizam visualmente o sonho de implanta
ção de uma civilização em meio à natureza, particularmen
te a de Petrópolis, menos idilíca e mais realista, onde se 
vê o palácio e a cidade - colonizada por europeus - cir
cundados por uma extensa cadeia de montanhas e pela 
vegetação tropical (fotos de Mar c Ferrez) . 

De uma forma geral a pouca importância da presen
ça humana nas imagens selecionadas foi, possivelmente, 
uma opção pensada pelo Barão visando lograr um conjunto 
iconográfico do Brasil no qual o dueto civilização e natu
reza pudesse ser apresentado aos europeus cirurgicamen
te, dentro da mais perfeita assepsia. 

Há, finalmente, uma única imagem que se refere aos 
índios, e onde os índios não aparecem, numa foto de 

23 . "Vender" a imagem do país era preciso. N este sentido o jornalista 
Frederico José de Santa-Anna Nery (1848-1901) seria o maior propa
gandista, autor de várias obras de divulgação sobre o Brasil. Um de seus 
trabalhos especialmente elaborados para a Exposição intitulava-se Cuide 
de !'emigrant au Brésil, obra de propaganda que prometia inúmeras 
possibilidades de progresso num país "pacífico e cordial" (cf. Heloisa 
Barbuy, op. cit., pp. 215-216). 
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Lindemann, tirada em Pernambuco. Nela vê-se um con
junto de choças "urbanizadas" que se estendem do primeiro 
plano ao fundo, ladeadas por coqueiros numa harmonio
sa perspectiva paisagística e que tem por título: Habitations 
d 'indiens civilisés, a única concessão do Barão aos vestígios 
da genuína imagem do índio brasileiro. 

Uma atitude divergente a essa de "esconder" os ín
d ios ocorreu na Exposição arqueológica e etnográfica 
montada no Pavilhão do Amazonas, sob a direção do 
Prof Ladislau Netto, diretor do Museu de História Na
tural do Rio de Janeiro onde foram expostas uma grande 
quantidade de objetos produzidos pelos nativos, como 
instrumentos de caça e pesca, instrumentos musicais, co
lares, ornamentos em geral etc., além de vários portraits: 
" .. . d'une Indienne Botocuda ... [ ... ] ... d'un Indien Vau pé ... 
[ ... ] d'un Indien du Rio Negro ... [ ... ] d'un Botocudo orné 
d'un collier de dents ... [ ... ] d'un Indien du Haut 
Amazone ... [ ... ] d'une metisse de l'Amazone ... "; retratos 
esses, relacionados no catálogo como "pertencentes" ao Sr. 
Ducasble24

. 

24. Exposition Universelle de Paris 1889; Empire du Brési!: Catalogue Ojficiel, 

Paris, Imp. de Chaix, 1889 (Exposition Archéologique et Ethnographique 
Brésilienne), p.13.Trata-se do fotógrafo Alfredo Ducasble, proprietári o, 
à época, de afamado estabelecimento no Recife. É de se supor, pela for
ma como os portraits são relacionados, que tais imagens não ser iam de 
autoria de Ducasble, e sim, de sua propriedade ou "pertencentes" a el e. 
Ducasble marcou presença na Exposição de Paris de 1889 a começar pelo 
fato de que participou como membro da Comissão da Província de Per
nambuco. Através do catálogo oficial nota-se sua presença em va ri adas 
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O GOLPE DE 15 DE NOVEMBRO E A EDIÇÃO FRUSTRADA 

DO LE BRÉSIL 

Apesar de todos os esforços a segunda edição do Le 
Brésil e o respectivo Album des vues nele contido não foi 
lançada a tempo. A Exposição de Paris de 1889 se encer
rou a 31 de outubro e o público que a freqüentou não 
chegaria a ver essa elaborada obra de informação e propa-

atividades de onde se depreende seus inreresses comerciais na promoção 
de produtos os mais diversos, que poss ivelmente representava por ocasião 
da Exposição. Assim tem-se Ducasble na "Classe I Peinture à l'huile" apa
rentemenre apresentan do telas de Aurelio de Figueiredo, Léon Righini, 
entre outros; "Classe II Peintures diverses et dessins" on de apresentou 
estudos de Pedro América referentes ao quadro da Independência doBra
sil; "Classe XII Épreuves et appare ils de photographie" classe em que, 
certamenre, apresentou produções próprias como um panorama. de Per
nambuco e retratos diversos; "Classe XVII Meubles à bon marché et 
meubles de luxe" onde colocou em exposição uma mesa de jacarandá es
culpida encimada de mosaico fl orentino, cômoda de jatobá estilo Luís 
XV, jogos de cadeiras, sofás, chaise-Longue do século XVI etc.; "Classe XX 
Céramique" apresentando porcelan as; "Classe XXIX Marroquinerie, 
tabletterie, vannerie et brosserie" classe em que expôs pentes, colares etc.; 
"Classe XXXIV Dentelles, tulles. broderies et passementeries" apresen
tando rendas e bordados, toalh as de mesa, leques, gravatas etc. Além des
sas participou ainda da "Classe XXXVII Joaillerie et Bijouterie" e da "Clas
se XLIII Produits de la chasse ... ". Pelo mesmo catálogo sabe-se ainda que 
participaram na "Classe XII Épreuves et apparei ls de photographie", p. 33, 
os fotógrafos Albert Richard Dietz (Espírito Santo), G uimarães (Rio de 
Janeiro), Marc Ferrez (Rio de Janeiro), Fidanza (Pará), Lindermann [sic] 
(Bahia), N icholson [sic] & Ferreira (São Paulo). Sobre a fotografia nas 
exposições nacion ais e internacionais ver o detalhado es tudo de Maria 
lnez Turazzi, Poses e Trejeitos: A Fotografia e as Exposições na Era do Espe
tácuLo 183911889, Rio de Janeiro, Funarre/Rocco, 1995 . 
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ganda do Brasil, nem tampouco as vistas e paisagens espe
cialmente editadas pelo Barão. Duas semanas após o tér
mino da exposição caía a Monarquia no Brasil. Numa carta 
melancólica, enviada no início de dezembro, o Barão do 
Rio Branco manifestava ao Imperador o "estado de abati
mento" em que se encontrava e que seus "sentimentos de 
dedicação e reconhecimento são e serão sempre os mes
mos ... ". Nesta carta- que aqui reproduzimos na íntegra 
pelo seu valor histórico - ainda dava notícias sobre o Le 
Brésil: 

Senhor 

Desde muitos dias estou para escrever a Vossa Magestade Im
perial e não tenho tido coragem. Agora mesmo é com extrema 
difficuldade que tomo da penna, e em tal es tado de abatimento que 
faria compaixão a Vossa Magestade se pudesse ver-me. Estive em Pariz 
com o Conde de Nioac, a quem já havia escripto, e de viva voz repetí 
o pedido que em carta lhe fizera de beijar por mim uma e muitas 
vezes a mão de Vossa Magestade e de assegurar-lhe que os meos sen
timentos de dedicação e reconhecimento são e serão sempre os mes
mos. Sinto que grades encargos d e família me não deixem a liberda
de de acção que outros, mais felizes, ou menos infelizes, podem ter. 
Vossa Magestade me perdoará o não ter ido até Lisboa, e supplico-lhe 
que directamente ou por intermedio do Conde de Nioac que mande 
uma palavra de perdão que me d ê algum conforto, pois nunca atra
vessei dias tão crueis. 

Amanhã sigo para a Inglater ra, donde cheguei ha dias para ver 
os meos doentes. A Typographia Lahure remeterá amanhã a Vossa 
Magestade as folhas completas do Brésil, 2• edição, e do Album d 
vistas. Começam a ser brochados os primeiros exemplares c os que 
se destinam a Vossa Magestade estão no encadernador. No segund o 
prefacio ha referencias a Vossa Magestade. 
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Rogo a Vossa Magestade se digne acolher os protestos do profundo 
respeito e dedicação com que tenho a honra de ser 

De Vossa Magestade Imperial 
muito humilde e agradecido subdito 

Barão do Rio Branco25 

Sob o regime republicano o Barão do Rio Branco 
voltou à cena e, como se sabe, teve brilhante carreira. 
Enquanto ministro das Relações Exteriores prosseguiu em 
seu antigo projeto de promover no exterior a imagem de 
um Brasil "civilizado". 

A CONSTRUÇÃO DO NACIONAL ENQUANTO 

PROCESSO DINÂMICO 

Cabe ressaltar, por fim, que a "construção do nacional" 
não se limita a certas balizas temporais, pelo contrário, trata
se de um processo contínuo em constante movimento e 
metamorfose. O nacional é construído de forma a se moldar 
com a ideologia do momento. É a ideologia que irá sepultar 
certos fatos ou recuperar outros, valorizando-os como 
expressão verdadeira da nacionalidade. A fotografia sempre 
esteve - e sempre estará - à disposição das ideologias, 
prestando-se aos mais diferentes usos. 

25. Carta enviada de Paris em 7 de dezembro de 1889. Arquivo do Museu 
Imperial de Petrópolis, maço 201, documento 9153. 
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Imagem de uma natureza vibrante, cenários iluminados pelas luzes 
resplandecentes dos trópicos. 

I. Entrée de Rio de janeiro. Desenho a partir de uma fotografia de Marc Ferrez, 
Rio de Janeiro, sem data [década de 1880]. 
Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), A!bum de vues 
du Brési4 em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brési li en pour 
l'Ex:position Universelle de Paris/H. Lamirau!t et Cie, 1889-1890. 



Imagem exótica da natureza do Brasil. 

Registro da vegetação densa, muralha natural, intransponível. 

2. Forêt Vierge. Desenho de Johann Moritz Rugendas, Rio de Janeiro, sem 
data [entre 1822-1 825]. 
Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior ( org.), Album de vues 
du Brésil, em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brésilien pour 
l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault etC;', 1889-1890 . 

3. Forêt Vierge. Foto d'e Marc Ferrez, s/1, sem data [década de 1880] . 
Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), Album de vues 
du Brésil, em E. Levasseur, L e Brésil, Syndicat Franco-Brésilien pour 
l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirau!t et C', 1889-1890. ~'ORÉT \'IF.RGE. 



1. Na página anterior - Allée des Palmiers au ]ardin Botanique. Foto de Marc 

Ferrez, Rio de Janeiro, sem data [década de 1880]. 
Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), Album de vues 

du Brésil, em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brésilien pour 
l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault et Ce, 1889-1890. 

5. Forêt D'Araucarias. Foto de Marc Ferrez, Paraná, sem data [1880c]. 
Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), Album de vues 

du Brésil, em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brésilien pour 
l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault et C;•, 1889-1890. 

Componentes simbólicos do nacional brasileiro: "palmeiras imperiais': 

Componentes simbólicos do nacionaL brasileiro: Araucaria brasiliensis. 

f<'ORfi:T. D'AllA!!CAIU,\~ 



D. Pedro I. 

Marcos civilizatórios. 

6. Place da Constituição. [Atual Praça Tiradentes, onde se vê a estátua de D. 
Pedro I, escultura de Louis Rochet.] Foto de Marc Ferrez, Rio de Janeiro, 
sem data [década de 1880]. 
Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), Album de vues 

du Brésil, em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brésilien pour 
l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault et Ci', 1889-1890. 

Triunfo na guerra do Paraguai. 

7. Q!tai et Place Riachuelo. Foto de Rodolpho Lindemann, Salvador, sem dar~ 
[década de 1880]. 

Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), Album de 1mcs 

du Brésil, em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Bré ilicn po tll• 
l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault et Ce, 1889-1890. 



O Brasil e suas referências européias. 

8. Cachoeira de Santa Leopoldina ... Colonie D'Allemands, Suisse: eht !tadlieDn:. Fot]O 
sem identificação de autoria [provavelmente Albert Rtc ar tetze • 
Província do Espírito Santo, sem data [década de 1870]. 
Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), A:b.u~ de VUl'J 

du Brésil, em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brest!ten pou1 

l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault et c•, 1889-1890. 

r 

O Brasil e suas referências européias. 

9. Nova Friburgo ... Ancienne Colonie Suisse. Foto de Marc Ferrez, Província do 
Rio de Janeiro, sem data [década de 1880) . 

Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior ( org.), Alburn de 1mes 
du Brésil, em E. Levassem, Le Brésil, Syndicat Franco-Brésilien p ur 
l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault et Ci•, 1889-1890. 



Rl6:--l'lE,.JANEinQ, 

PC~t' Sn.vÜtu (fuimtt~ l)K P~A t>lf ~ll'XIHIIO). 

Símbolos de modernidade: o domínio da natureza. 

10. Pont Silvestre. Chemin de Fer du Corcovado. Desenho a parrir de uma fow 

de Marc Ferrez, Rio de Janeiro, sem data [década de 1880]. 

Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), A:b.um de vues 

du Brésil, em E. Levassem, Le Brésil, Syndicat Franco-Bres1hen pour 

I'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault etC'<, 1889-1890. 

(l'll~II~UI !)!! ~. N!l;}i, 

O "ouro verde"e a mão-de-obra do trabalhador imigrante: propaganda do 

Brasil na Europa. 

11. Cueillette du Café par des Colons Européens. Foto sem identificação de nu ro ri ~, 
interior da Província de São Paulo, sem data [década 1880]. 

Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), ALbtl!/1 d~ /l/Ir.\' 
du Brésil, em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brés ilil' ll p OI II' 

I'Exposition Universelle de Paris/H. Lamiraulr et c•e, 1889- 1 R< () , 



O império nos trópicos: Palácio de São Cristóvão. 

12. Chateau Impérial de Boa Vista. Foto de Marc Ferrez, Rio de Janeiro, sem 

data [década de 1880]. 

Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), Album de vues 

du Brési4 em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brésilien pour 

l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault et C•, 1889-1890. 

O império nos trópicos: Palácio de Petrópolis. 

13. Le Chateau lmpérial. Foto de Marc Ferrez, Petrópolis, Rio de Janeiro, sem 

data [década de 1880]. 

Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), Album de v11~ 
du Brési4 em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brés ili cn p ur 

l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirau!t et C•, 1889-1890. 



D"aprês une phologràphie de L INDllRI!ANN. 

Choças "urbanizadas": vestígios do índio brasileiro. 14. Habitations d1ndiens Civi!isés. Foto de Lindemann, sem data [década d · 

1880]. 

Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), A!burn de /JIIN 

du Brésil, em E. Levasseur, Le Brésil, Syndicat Franco-Brésili cn p0111 

l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault ec Ci<, 1889- J 890. 



15. Pedra da ltapuca tomada da praia do lcaraí. Cópia em papel albuminado, 
16 x 21,8 em. Foto de Marc Ferrez, Rio de Janeiro, sem data [década de 
1880]. Coleção Liviu Spiegler, Paris. 

Trata-se da mesma vista que a anterior, livre das personagens e tornada 
"noturna" pela imaginação do Barão e seus artistas europeus. Interessante 
exemplo de transformação da imagem Jotogrdfica em "ilustração artística': 

16. !tapuca. Vue Prise de la Plage D1carahy. Desenho a partir de foto de Marc 
Ferrez, Rio de Janeiro, sem data [década de 1880]. 
Reproduzida em José Maria da Silva Paranhos Junior (org.), Album de 1111 r 

du Brésil, em E. Levassem, Le Brésil, Syndicat Franco-Brés ili cn p tH II 

l'Exposition Universelle de Paris/H. Lamirault et Ce, 1889- 18 O. 



PARTE 3 

REALIDADES E FICÇ6ES 

NA TRAMA FOTOGRÁFICA 



Imagens e Arquivos: 
Para que não nos Esqueçamos* 

A luta pela proteção do patrimônio fotográfico é uma 
questão cultural que afeta a todos aqueles que têm um mí
nimo de preocupação com a segurança das informações 
históricas e contemporâneas que se acham gravadas nos 
documentos. 

No entanto, o tema dos arquivos assim como os te
mas correlatos: documentação, memória etc., nunca são 
exatamente atraentes para a maioria das pessoas. Isto me 
faz lembrar um grande historiador que disse: "Há sempre 
grande desapreço pelos arquivos, e as próprias expressões 
arquivar e arquivado estão sempre associadas à idéia de coi
sa morta, desprezível, desdenhada'' 1

• Curiosamente os fo
tógrafos, que são produtores de imagens- e portanto de 

* Texto editado de palestra apresentada pelo Autor no evento Panoramas 
} magem, seminário: "As Razões do Arquivo" , Museu Brasileiro da Es

cultura, novembro 1996. 
1. J~sé Honório Rodrigues, A Pesquisa Histórica no Brasi4 São Paulo, Na

cional/INL, p . 183 
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documentos - também têm manifestado muito pouco 
interesse pela memória fotográfica. 

Milhões de imagens foram destruídas desde o advento 
da fotografia, inúmeras em virtude de catástrofes e guer
ras , porém, a maioria, certamente, pela própria vontade 
do homem. Desaparecidos os referentes ficaram apenas as 
representações. Essas ainda são mantidas pelos descendentes 
mais próximos, até o momento em que, mais tarde, pas
sam a ocupar demasiado espaço nas casas dos descenden
tes afastados; em épocas mais recentes essas imagens já se 
constituem, efetivamente, ·num estorvo: vidros partidos, 
fundos dos quadros furados, molduras lascadas; manchas 
e mofos ... Além dos avós jovens na clássica pose da ceri
mônia matrimonial ou do bisavô na idade do colégio, al
guns tios afastados, primos de alguém que alguém da fa
mília conheceu, não se sabe bem quem, nem onde ... , 
amigos de amigos, sem nome e sem lembrança. Inúmeros 
estranhos e mais estranhos co-habitando álbuns danifica
dos e velhas caixas de sapatos onde se amontoam cartas 
saudosas, e antigas fotografias. 

Essa gente toda, inquilinos desconhecidos da memó
ria, deve ser de alguma forma desalojada, despejada ... e o 
é de várias maneiras: queimada, sumariamente jogada no 
lixo, vendida em meio a pacotes de jornais velhos, por qui
lo, ou então arrematada juntamente com bibliotecas para 
ser vendida por unidade nos sebos ou feiras dominicais, 
ou adquirida juntamente com o mobiliário das casas pe
los antiquários, ou então, desde há muito, perdida nos 
porões de antigas sedes de fazendas, ou nos armazéns aban
donados de fábricas desativadas. Neste processo de dete-
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rioração da memória familiar, imagens de pais e fi lh ·, 
maridos e mulheres, irmãos e parentes se separam defi ni 
tivamente. Holocausto da representação, ruptura da m ·
mória. Entre os sobreviventes da destruição física rest m 
poses e rostos esmaecidos tomados em fundos de quintai 
desreferencializados. Fantasmas da memória: sem passado 
e sem futuro. 

A fotografia conecta-se a uma realidade primeira que 
a gerou em algum lugar e época. Porém perdendo-se os 
dados sobre aquele passado, ou melhor, não existindo in
formações acerca do referente que a originou, o que mais 
resta? Uma imagem perdida, sem identificação, sem iden
tidade ... sem história. 

Exercício fascinante é o de devolver aos rostos e cená
rios perdidos sua identidade, sua localização, sua referên
cia, resgatando assim a substância documental às represen
tações fotográficas daqueles que um dia viveram, amaram 
e sofreram ou das coisas que foram criadas, pensadas, cons
truídas e que se perderam ou desapareceram. 

Exercício fascinante é o de resgatar os nomes, hábi
tos e o dia-a-dia dos moradores que habitaram determi
nada casa que vemos nas antigas fotos das cidades; deta
lhes sobre a arquitetura das edificações, o traçado das ruas, 
a vegetação ornamental; particularidades acerca das ativi
dades do comércio através das placas nas fachadas; os car
tazes promocionais anunciando algum produto medicin , I 
ou alguma apresentação teatral; o tipo de transport u r 
bano; a calma de certas ruas e o burburinho de outr. s, :1 

moda, o gesto, um certo ritmo no andar, a malícia 11 0 

olhar ... , o comum e o suspeito, o explícito e o implf ·i to. 
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É o espetáculo da cidade, identificável pela aparência gra
vada na imagem fotográfica: precioso documento, que 
preserva a memória histórica. Trata-se, contudo, de um 
espetáculo misterioso em sua trama, em seus códigos, em 
seus símbolos, naquilo que esconde intra-muros, nos seus 
segredos não revelados. Estamos diante de realidades 
superpostas, a que se vê retratada na imagem (segunda rea
Lidade, a da representação), convivendo com aquela que 
se imagina e que teve lugar no passado (primeira realida
de) num jogo ambíguo, eterno e deslizante. O teatro de 
uma rua, enfim, cujo espaço cênico e personagens, para
lisados num dado .momento de sua existência pelo regis
tro fotográfico, permitirá sempre diferentes montagens e 
interpretações: múltiplas realidades. 

Por tais razões servem as imagens e os arquivos. Para 
que possamos fazer essas e outras descobertas; para que 
possamos preservar a lembrança de certos momentos e das 
pessoas que nos são caras; para que nossa imagem não se 
apague; para que não percamos as referências do nosso pas
sado, dos nossos valores, da nossa história, dos nossos so
nhos; para que possamos manter acesa a chama dos que 
foram sacrificados nos tempos de intolerância e autorita
rismo; para que possamos preservar as imagens dos desa
parecidos e torturados; para que tenhamos provas que fatos 
hediondos ocorreram; para que não nos esqueçamos ... 
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Reconstituição Histórica 

Através da Fotografia* 

A imagem fotográfica tem múltiplas faces e realida
des. A primeira é a mais evidente, visível. É exatamente 
o que está ali imóvel no documento (ou na imagem pe
trificada do espelho), na aparência do referente, isto é, 
sua realidade exterior, o testemunho, o conteúdo da ima
gem fotográfica (passível de identificação), a segunda rea
lidade, enfim. 

As demais faces são aquelas que não podemos ver, 
permanecem ocultas, invisíveis, não se explicitam, mas que 
podemos intuir; é o outro lado do espelho e do documen-

* As idéias centrais deste texto foram extraídas da conferência ''A Realida
de Fotográfica na Construção do Imaginário" (julho de 1993) no con
texto do evento Encontros com a Imagem, promovido pela Secretari a 
Municipal de Cultura de Porto Alegre e Universidade Federal do Ri o 
Grande do Sul. O texto tal como se acha acima corresponde à síntese In 
conferência apresentada pelo Autor no Museo Nacional de Bell as An '.I 

de Buenos Aires em março de 1996 e posteriormente publi cad ~ t' lll 

Fotomundo, Buenos Aires, n. 342, oct. 1996, pp. 78-81. Uma l'l 'rt ' l\1 1' 

versão adaptada do texto foi publicada em Etienne Samain ( rg .), () l •i1 
tográflco, São Paulo, Hucitec, 1998, pp. 41-47. 
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to; não mais a aparência imóvel ou a existência constata

da mas, também, e principalmente a vida das situações e 

dos homens retratados, desaparecidos, a história do tema 

e da gênese da imagem no espaço e no tempo, a realidade 

interior da imagem: a primeira realidade. 
Quando apreciamos determinadas fotografias nos ve

mos, quase sem perceber, mergulhando no seu conteúdo 

e imaginando a trama dos fatos e as circustâncias que en

volveram o assunto ou a própria representação (o docu

mento fotográfico) no contexto em que foi produzido: 

trata-se de um exercício mental de reconstituição quase que 

intuitivo. 
Fotografia é Memória e com ela se confunde. O esta

tuto de recorte espacial/interrupção temporal da fotografia 

se vê rompido na mente do receptor em função da visibili

dade e "verismo" dos conteúdos fotográficos. A reconsti

tuição histórica de um tema dado, assim como a observa

ção do indivíduo rememorando, através dos álbuns, suas 

próprias histórias de vida, constitui-se num fascinante exer

cício intelectthll onde podemos detectar em que medida a 

realidade anda próxima da ficção. 
Veremos que a reconstituição- quer seja ela dirigida 

à investigação histórica ou à mera recordação pessoal -

sempre implicará um processo de criação de realidades, pos

to que elaborada através das imagens mentais dos próprios 

receptores envolvidos. 
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MEMÓRIA HISTÓRICA: 

RECUPERAÇÃO DA CENA PASSADA 

Todos sabemos que imagens fotográficas de outra 

épocas, na medida em que identificadas e analisadas ob

jetiva e sistematicamente a partir de metodologias adequa

das, se constituirão em fontes insubstituíveis para a re

constituição histórica dos cenários, das memórias de vida 

(individuais e coletivas), de fatos do passado centenário 
como do mais recente. 

A reconstituição através da fotografia não se esgota na 

competente análise iconográfica. Esta é apenas a tarefa pri

meira do historiador que ~e utiliza das fontes plásticas. A 

reconstituição de um tema determinado do passado, atra

vés da fotografia ou de um conjunto de fotografias, requer 

uma sucessão de construções imaginárias. O contexto par

ticular que resultou na materialização da fotografia, a his

tória do momento daquelas personagens que vemos repre

sentadas, o pensamento embutido em cada um dos frag

mentos fotográficos, a vida enfim do modelo referente -

sua realidade interior - é, todavia, invisível ao sistema óp

tico da câmara. Não deixa marcas na chapa fotossensível, 

não pode ser revelada pela química fotográfica, nem tam

pouco_ digitalizada pelo scanner. Apenas imaginada. 

E necessário admitirmos que a imagem fotográfica 

pode se prestar a utilizações interesseiras - o que não é 
nenhuma novidade -, justamente em função de u::t 

pretensa credibilidade enquanto registro visual "neutro" d< s 

fatos. Sempre houve um condicionamento quanto ·r 

teza" de a fotografia ser uma prova irrefutável de verdtlrlr•, 
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Existe um consenso generalizado acerca do mito da 
fotografia ser uma espécie de "sinônimo" da realidade. O 
rastro indiciai gravado na foto possibilita, certamente, a 
objetiva constatação da existência do assunto: o "isto acon-

, "C 1 C teceu , uma vez que a roto eva sempre seu re1erente con-
sigo", como assinalou Banhes. Aqui, entretanto, nos situa
mos ainda no ponto de partida. 

São constantes os equívocos conceituais que se co
mete na medida em que não se percebe que a fotografia 
é uma representação elaborada cultura!Jestéticaltecnicamente 
e que, o índice e o ícone, inerentes ao registro fotográfi
co - embora diretamente ligados ao referente no contex
to da realidade -, não podem ser compreendidos isolada
mente, ou seja desvinculados do processo de construção da 
representação. 

Esta incursão hermenêutica, multidisciplinar, passa 
justamente pela "desmontagem" do processo de construção 
que teve o fotógrafo ao elaborar uma foto, pelo eventual 
uso ou aplicação que esta imagem teve por terceiros e, fi
nalmente, pelas "leituras" que dela fazem os receptores ao 
longo do tempo. Nessas várias etapas da trajetória da ima
gem ela foi objeto de uma sucessão de construções men
tais interpretativas por parte dos receptores os quais lhe 
atribuíram determinados significados, conforme a ideologia 
de cada momento. 

Será somente através da sensibilidade, do constante 
esforço de compreensão dos documentos e do conhecimento 
multidisciplinar do momento histórico fragmentariamen
te retratado que poderemos ultrapassar o plano iconográfi
co: o outro lado da imagem, além do registro fotográfico. 
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Poderemos quiçá decifrar olhares e gestos, compreen I ·r 
entorno, decifrar o ausente. Na tentativa de "descong h r
mos" o documento poderemos, talvez, devolver aos c r á
rios e personagens sua anima, ainda que seja por um in -
tante. Poderemos, por fim, intuir sobre seus significados 
ocultos. O imaterial, que afinal é o que dá sentido à vida 
que se busca resgatar e compreender pertence ao domínio 
da imaginação e dos sentimentos. É a nossa imaginação e 
conhecimento operando na tarefa de reconstituição daqui
lo que foi. Situamo-nos, finalmente, além do registro, além 
do documental, no nível iconológico: o iconográfico carre
gado de sentido. É este o ponto de chegada. 

A mais importante e decisiva contribuição reside jus
tamente na interpretação, numa exegese peculiar, numa 
iconologia complexa que as imagens requerem. É este um 
desafio intelectual que exige um mergulho no conhecimen
to- da realidade própria do tema registrado na imagem, 
assim como em relação à realidade que lhe circunscreveu 
no tempo e no espaço - na tentativa de equacionarmos 
inúmeros elos perdidos da cadeia de fatos. Será no oculto 
da imagem fotográfica, nos atos e circunstâncias à sua volta, 
na própria forma como foi empregada que, talvez, pode
remos encontrar a senha para decifrarmos seu significado. 
Resgatando o ausente da imagem compreendemos o sen
tido do aparente, sua face visível. 

Quem trabalha com a reconstituição histórica atra
vés da fotografia deve buscar recuperar os mecanism , 
internos que regeram a produção das imagens que fi > 

objeto de seu estudo. De outra parte, o historiador, ·n 
quanto sujeito da interpretação, não escapa dos m ~111 i: 
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mos internos que regem a recepção das imagens, posto 
que é, também, um receptor. Em função disso sua inter
pretação é elaborada em conformidade com seu repertó
rio cultural, seus conhecimentos,. suas concepções ideoló
gicas/ estéticas, suas convicções morais, éticas, religi~sas , 
seus interesses pessoais, profissionais, seus preconceitos, 
seus mitos. Não existem, por princípio, interpretações 
" )) neutras . 

Centraremos a análise, agora, no homem enquanto 
receptor/intérprete das imagens que documentam sua pró
pria história, bem como, no papel da fotografia como ob
jeto simbólico da memória pessoal das personagens anô
nimas da história. 

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA: 
REMEMORAÇÁO POR MEIO DE IMAGENS-RELICÁRIO 

O conceito de fotografia e sua imediata associação à 
idéia de realidade, tornaram-se tão fortemente arraigados 
que, no senso comum, existe um condicionamento implí
cito de a fotografia ser um substituto imaginário do real. 
Um substituto portátil que pode ser transportado através 
do espaço e do tempo. Tal condicionamento é ainda mais 
reforçado na medida em que, nós mesmos, somos perso
nagens da experiência fotográfica; porque todos nós guar
damos fotos de nossas experiências de vida: imagens-reli
cário que preservam cristalizadas nossas memórias. 

A fotografia funciona em nossas mentes como uma 
espécie de passado preservado, lembrança imutável de um 
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certo momento e situação, de uma certa luz, de um d ·
terminado tema, absolutamente congelado contra a m. r
cha do tempo. Certas imagens carregam em si um fort 
conteúdo simbólico, como algumas de nossas próprias foto 
pessoais o,u familiares . Quando nos vemos nos velhos re
tratos dos álbuns, temos a constatação concreta de que o 
tempo passou; a fotografia é este espelho diabólico que nos 
acena do passado. 

Toda fotografia que apreciamos se refere ao passado. 
Mesmo aquelas que tiramos, ou que tiraram de nós, no 
último fim de semana. Quando falo em passado quero di
zer que o momento vivido é irreversível e que as situa
ções, sensações e emoções que vivemos estão registradas 
no nosso íntimo sob a forma de impressões. Essas impres
sões, com o passar do tempo se tornam etéreas, nubladas, 
longínquas. Se tornam fugidias com o enfraquecimento de 
nossa memória; desaparecem, por fim, com o nosso de
saparecimento físico. A fotografia, obviamente, não guarda 
essas impressões- elas situam-se ao nível do invisível, além 
da imagem. São emoções que não podem ser gravadas ma
terialmente: residem em nosso ser e só a nós pertencem. 
São emoções que não apenas sentimos, mas que também 
imaginamos, sonhamos e, portanto, vemos. Imagens que 
revelamos a poucas pessoas ou a ninguém; imagens com
prometedoras. Imagens que a fotografia não revelará ja
mais. Mas o que a fotografia revela? Apenas o mundo fí
sico, visível na sua exterioridade. Apenas a aparência, o 
aparente das coisas, da natureza, das pessoas. E ainda mais, 
apenas o determinado detalhe da vida que se pretendeu 
mostrar. 
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Os homens colecionam esses inúmeros pedaços con
gelados do passado em forma de imagens para que possam 
recordar, a qualquer momento, trechos de suas trajetórias 
ao longo da vida. Apreciando essas imagens, "descongelam" 
momentaneamente seus conteúdos e contam a si mesmos 
e aos mais próximos suas histórias de vida. Acrescentando, 
omitindo ou alterando fatos e circunstâncias que advêm de 
cada foto, o retratado ou o retratista têm sempre, na ima
gem única ou no conjunto das imagens colecionadas, o 
start da lembrança, da recordação, ponto de partida, en
fim, da narrativa dos fatos e emoções. 

O aparente da vida registrado na imagem fotográfi
ca pode assim, de quando em quando, deixar de ser uni
camente a referência e reassumir a sua condição anterior de 

existência. O princípio de uma viagem no tempo onde a 
história particular de cada um é restaurada e revivida na 
solidão da mente e dos sentimentos. São em geral viagens 
de curta duração e marcada emoção; muitas vezes nos 
flagramos nessas viagens imaginárias. A representação fo
tográfica, em meio a uma série de outros objetos simbó
licos, que para os outros podem não ter nenhum signifi
cado, constitui-se, pois, no ponto de partida. Nossas 
mentes se incumbem do restante dessas viagens para den
tro de nós mesmos. 

Já para outros receptores a representação fotográfica 
pode ultrapassar ainda mais esse caráter simbólico, afetivo, 
que mantemos em relação a determinadas imagens. Que
ro me referir àqueles que sentem o assunto registrado na 
foto como, de súbito, incorporado à sua própria imagem. 
Estaríamos diante de uma dimensão desconhecida final-
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mente alcançada. Uma espécie de alucinação na qual n ln1o 
adquire vida: a representação, agora, se vê substi tuí la p •l.1 
ilusão de presença. 

MEMÓRIA DA FOTOGRAFIA: 

TRAJETÓRIA E MORTE DO DOCUMENTO 

As fotografias, em geral, sobrevivem após o desapa
recimento físico do referente que as originou: são os elos 
documentais e afetivos que perpetuam a memória. A cena 
gravada na imagem não se repetirá jamais. O momento 
vivido, congelado pelo registro fotográfico, é irreversível. 
As personagens retratadas envelhecem e morrem, os cená
rios se modificam, se transfiguram e também desaparecem. 
O mesmo ocorre com os autores-fotógrafos e seus equi
pamentos. De todo o processo, somente a fotografia so
brevive. Os assuntos nela registrados atravessaram os tem
pos e são hoje vistos por olhos estranhos em lugares des
conhecidos: natureza, objetos, sombras, raios de luz, 
expressões humanas, por vezes crianças, hoje mais que 
centenárias, que se mantiveram crianças. 

Desaparecida esta segunda realidade- seja por ato vo
luntário ou involuntário -, aquelas personagens morr m 
pela segunda vez. O visível fotográfico ali registrado 
desmaterializa-se. O ciclo da lembrança e da recorda ã 
interrompido. Extingue-se o documento e a mem ri :1 . 
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REALIDADE E FICÇÃO NA TRAMA FOTOGRÁFICA 

Das múltiplas faces da imagem fotográfica apenas 
uma é explícita, a iconográfica, mímesis de uma pretensa 
realidade, ou a realidade da.imagem enquanto tal, isto é, 
sua realidade exterior. Entre o referente e a representação 
existe um labirinto cujo mapa se perdeu no passado: desa

pareceu com o próprio desaparecimento físico do fotógra
fo, o criador da representação. 

A fantasia mental desloca o real em conformidade 

com a visão de mundo do autor da representação e do ob
servador que a interpreta segundo seu repertório cultural 
particular. O que é real para uns é pura ficção para ou
tros. A ficção pode então substituir o real tendo o docu
mento fotográfico como prova "convincente", como cons
tatação definitiva de legitimação de todo um ideário: a 
mensagem simbólica, emblemática de um real a ser alcan

çado, cobiçado ou destruído. As imagens técnicas tornam 
as imagens mentais reais. As fantasias da imaginação indi

vidual e do imaginário coletivo adquirem contornos níti
dos e formas concretas através do chamado testemunho 
fotográfico. 

Se, por um lado, o signo é produto de uma constru
ção/invenção, por outro, a interpretação, não raro, desliza 
entre a realidade e a ficção. Tratam-se, como já vimos, de 
processos de construção de realidades, processos estes que 
desde sempre existiram. Não é difícil imaginarmos em que 

medida tais processos se revelarão no futuro. 
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A MEMÓRIA SINTÉTICA 

É justamente em virtude da credibilidade que se atri
bui ao documento fotográfico - enquanto espelho fiel dos 
fatos da história cotidiana - que, um dia, quem sabe, po

der-se-á dar margem à criação de um passado que jamais 
existiu. Um passado sem referentes reais, fisicamente con
cretos. Um passado, portanto, sem uma primeira realida

de: a da vida; um tempo e um espaço concebido a partir 
de reftrentes fotográficos imaginários, bidimensionais ou ele
trônicos, porém iconograficamente possíveis. Por que não? 
Uma história construída a partir do documento fotográfi

co ficcional, porém na escala real; representações de repre

sentações. É a vingança da representação contra o referen
te que a originou: é a realidade gerada em laboratórios de 
computação gráfica. Uma realidade sintética, sem substân

cia, porém tornada verdadeira, posto que visível fotografi 
camente. Uma realidade de "seres" replicantes, habitantes 
do mundo das representações/documentos, que reivindicam 
seu lugar no mundo concreto. É o documento por fim 
alçado à condição de realidade, ponto de partida para o 
conhecimento de um mundo sem alma, de uma realidad 
que pma1s ocorreu. 

Refiro-me à multifragmentação dos documento r; -
to gráficos dos séculos XIX e XX que poderão originar in 

finitas possibilidades de montagens de cenários, per, ' 11 :1 

gens e situações ambientadas que jamais existiram , (' 111 

função das ilimitadas condições de manipulaçã dt• i111 ,1 

gens oferecidas pela tecnologia digital. Falam s cl 1111 1 

mundo futuro de clones, replicantes e imag ·ns cli l', llll 

141 



Boris Kossoy 

Falamos de um futuro sem passado histórico, ou melhor, 
com um passado de informações artificiais, sintéticas, cons
truídas. Informações novas em substituição às antigas, ver

dadeiras. Informações armazenadas em discos ópticos, em 
bancos de imagens e dados plenamente acessíveis aos 
pesquisadores daquele momento futuro. Uma nova memó

ria para um mundo novo 1• 

Falamos, finalmente, de um porvir controlado pelo 
império da informação dirigida e das emoções contidas. 
De realidades virtuais e memórias implantadas. Mundos 
de múltiplas facetas e infinitas imagens; mundos paralelos 

que se confundem em realidades e ficções. 

1. Para uma abordagem enriquecedora sobre esse tema ver de Carlos Fadon 
Vicente, "Fotografia: A Questão Eletrônica" em Erienne Samain (org.), 

O Fotográfico, São Paulo, Hucitec, 1998, pp. 327-336. 
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Buscamos no conjunto desses textos explicitar os 
mecanismos de construção do signo fotográfico por parte 
do fotógrafo (e demais envolvidos em sua produção e pós

produção), assim como os mecanismos da construção da 

interpretação por parte dos receptores (recepção). A cons
tatação dos processos de criação de realidades inerentes 
àqueles mecanismos nos leva a refletir sobre a natureza 
ambígua da fotografia, que flui entre realidades e ficções: 
ficções documentais. Essa constatação foi o nosso fio con
dutor; a desmontagem dos mencionados processos, nos
sa meta. 

O compromisso da fotografia é com o aparente das 
coisas. A fotografia é certamente um registro do visível; 
ela não é, nem pretende ser, um raio X dos objetos ou das 
personagens retratadas. Seu fascínio reside exatamente aí, 
na possibilidade que oferece à pesquisa, à descoberta e 
múltiplas interpretações que os receptores dela farão ao I n 

go da História. 

Estas reflexões não se esgotam aqui. Seguim s illl '• 
cando apreender a natureza complexa da imag 111 f< >t Oj•,l , 
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fica: documento fichado, definido, delimitado pelas margens 
da superfície fotográfica, portador de um inventário de in
formações que é, ao mesmo tempo, uma representação aber
ta, indefinida, real porém imaginária, plena de segredos 
extra-imagem que segue sua trajetória mostrando/encobrin
do sua razão de ser no mundo; uma aparência construída 
em eterna tensão com seu verdadeiro mistério, subcutâ
neo à superfície fotográfica: sua trama, sua história, sua 
realidade interior. Um signo à espera de sua desmontagem. 
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