
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

PAULA DE SOUZA SOARES 
 

 

 

 

 

ENTRE O DOCUMENTAL E O ESTÉTICO: 

a fotografia de guerra de Robert Doisneau 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Niterói 

 2014 

 
 
 
 



 
 

PAULA DE SOUZA SOARES 
 

 

 

 

ENTRE O DOCUMENTAL E O ESTÉTICO: 

a fotografia de guerra de Robert Doisneau 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do grau de 

Mestre. Área: Linguística. Linha de 

Pesquisa: Teorias do Texto, do Discurso e 

da Interação. 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Silvia Maria de Sousa 

Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Renata Ciampone Mancini 

 

 

 

 

 

Niterói 

2014 



 
 

  



 
 

 
PAULA DE SOUZA SOARES 

 

 

ENTRE O DOCUMENTAL E O ESTÉTICO: 

a fotografia de guerra de Robert Doisneau 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do grau de 

Mestre. Área: Linguística. Linha de 

Pesquisa: Teorias do Texto, do Discurso e 

da Interação. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof.ª Dr.ª Silvia Maria de Sousa (Orientadora – UFF) 

 

Prof.ª Dr.ª Renata Ciampone Mancini (Coorientadora – UFF)  

 

Prof. Dr. Fábio Pereira Cerdera (UFRRJ) 

 

Prof.ª Dr.ª Lucia Teixeira de Siqueira e Oliveira (UFF) 

 

Prof.ª Dr.ª Regina Souza Gomes (UFRJ) – Suplente  

 

Prof.ª Dr.ª Silmara Cristina Dela da Silva (UFF) – Suplente 

 

 

Niterói 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, Marlidia e Paulo, 

que me presentearam, ainda aos meus oito anos, 

com minha primeira câmera fotográfica. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à minha família, sobretudo aos meus pais, cujo amor e dedicação 

sempre serão muito maiores do que posso retribuir. 

À minha orientadora, Silvia Sousa, pela confiança depositada em meus 

esforços e pela orientação sempre tão generosa e dedicada, que transformou 

esse percurso sinuoso que foi o mestrado em motivo de alegria e resiliência. 

À minha coorientadora, Renata Mancini, que deu junto comigo os primeiros 

passos nesse trabalho, instituindo a criação do meu problema de pesquisa e 

incentivando meu interesse pela fotografia.   

À professora Lucia Teixeira, pelas contribuições desde os primeiros escritos 

nas disciplinas e por ter estimulado em mim o entusiasmo pela Semiótica, 

fazendo dela o meu lugar de pertencimento nas ciências da linguagem. 

Ao professor Fábio Cerdera, pelas contribuições oferecidas de maneira tão 

atenciosa. E às professoras Regina Gomes e Silmara Dela da Silva, por terem 

gentilmente aceitado fazer parte da banca. 

A todos os meus amigos do SeDi/LabS, em especial Tainá, Mariana e 

Alexandra, não só pelo apoio e pela troca acadêmica, mas também pelo afeto e 

pelas risadas na UFF e fora dela. À Alexandra e à Luísa, agradeço, em 

particular, pela revisão do abstract. Ao Jônathas e à Dani Bracchi, por terem 

aumentado minha bibliografia sobre fotografia. 

Ao Márcio e aos meus queridos amigos da AD, com quem os laços não se 

foram com a mudança. E à professora Vanise Medeiros, que me recebeu 

carinhosamente quando cheguei a esta universidade, fazendo-me ter a certeza 

de que gostaria de aqui permanecer. 

À Alê e meus outros amigos da vida, obrigada pelo incentivo diário e por terem 

amparado minha ansiedade. 

Finalmente, ao Gabriel, pelo amor que recebi nessa trajetória. 

 



 
 

 

 

 

RESUMO 

 

Por observamos que a dicotomia documento versus arte persiste na literatura 
sobre fotografia e por identificarmos que tal dicotomização é feita em um 
movimento de fora para dentro do texto – ou, muitas vezes, sem sequer levar 
em consideração as imagens, mas apenas o uso que se faz delas –, é que 
nasceu este trabalho de dissertação. Nosso objetivo é, então, problematizar a 
dicotomia em questão a partir de análises, que, sob a perspectiva da Semiótica 
Discursiva, observem o documental e o estético como efeitos de sentido, como 
estratégias enunciativas de um sujeito – e que, portanto, partam das próprias 
fotografias enquanto texto, considerando seu conteúdo e sua expressão. 

Assim, o que a literatura sobre fotografia costuma associar à ideia de 
documento – isto é, a iconicidade como a possibilidade de documentar a 
“realidade”, mostrá-la tal como ela é, por meio de uma câmera e sem 
interferência do homem –, a Semiótica concebe como um efeito de sentido 
próprio dos textos figurativos. Nessa perspectiva, e tomando a iconicidade 
como baliza, propomos, para caracterização dos efeitos de sentido de 
documento e de arte, um percurso que vai do abstrato ao icônico e do 
referencial ao plástico. 

A partir dessa caracterização, levantamos os conceitos de figuratividade, 
iconicidade e plasticidade – com especial atenção aos funcionamentos das 
figuras de expressão e de conteúdo – para mapearmos alguns tipos de 
“diluição da iconicidade” e de trabalhos com a plasticidade, com base nos 
estilos de alguns fotógrafos e, principalmente, para analisar a fotografia de 
guerra de Robert Doisneau, mais especificamente fotos de seus dois portfólios 
sobre a Segunda Guerra Mundial. 

 
Palavras-chave: semiótica; fotografia; iconicidade; plasticidade; Robert 
Doisneau. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation work was born by observing the persistence of the dichotomy 
document versus art in the  literature about  photography and the fact that this 
dichotomization takes place in a motion from outward to inward in the text – 
considering only the use of the text, while taking for granted the aspects of the 
image itself. Our goal is to problematize this dichotomy on analyses that take 
the documental and the aesthetic classification as effects of sense inscribed in 
the photographs, understood as a text under the perspective of Discursive 
Semiotics, as well as to consider their organization of content and expression 
plans as enunciative strategies of a subject. 
 

Thus, that which the literature about protography often associates to the idea of 
document – the iconicity as the possibility of documenting the reality, to show it 
as it “really” is, by means of a camera and without man's interference –, 
Semiotics conceives as a typical effect of sense of figurative texts. On this 
perspective, and taking iconicity as a guide, we propose, in order to 
characterize the effects of the sense of document and art, a path that goes from 
abstract to iconic and from referential to plastic. 
 

Based on  this categorization, we used the concepts of figurativity, iconicity and 
plasticity – with special attention toward the operation of figures of expression 
and content – so that we could line up some types of "iconicity dillution" and 
plasticity operation, founding it on the styles of some photographers, and, 
primarily, in order to analyze Robert Doisneau's war photography, more 
specifically photographs from both his World War II portfolios. 
 

Keywords: semiotics; photography; iconicity; plasticity; Robert Doisneau. 
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Arte não tem pensa:  

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.  

É preciso transver o mundo.   

 

Manoel de Barros 

 

 

A essência da imagem é estar toda fora, sem intimidade, 

e, no entanto, mais inacessível e misteriosa do que o 

pensamento do foro íntimo; sem significação, mas 

invocando a profundidade de todo sentido possível; 

irrevelada e todavia manifesta, tendo essa presença-

ausência que faz a atração e o fascínio das Sereias. 

Maurice Blanchot 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Simplesmente Doisneau. De 8 de março a 17 de junho no Centro 

Cultural da Justiça Federal”. Ainda recordo, precisamente e sem esforço, do 

período em que as fotografias de Doisneau ocuparam as paredes de uma 

galeria no Rio de Janeiro. Era – e até hoje foi – a única exposição individual do 

fotógrafo no Brasil, por ocasião da celebração do centenário de seu nascimento 

em 2012. Sozinha, percorrendo os corredores do CCJF, as fotos de Doisneau 

começaram a me intrigar.  

Esse período coincidia com meu ingresso no mestrado, quando, ainda 

em Análise do Discurso, desejava pesquisar sobre fotografia, embora não 

soubesse como abordar a materialidade discursiva visual, algo que a própria 

teoria estava desenvolvendo. Iniciei, então, em Análise do Discurso, uma 

pesquisa que tratava do discurso midiático sobre um movimento social com 

fotografias, mas, de algum modo, era ainda a obra de Doisneau que mais me 

intrigava. Suas imagens, que retratavam o subúrbio parisiense com poeticidade 

e humor, já mereciam um trabalho inteiramente dedicado a elas, mas foram 

seus portfólios de guerra que mais me impressionaram. 

Robert Doisneau nasceu no ano de 1912, em Gentilly, subúrbio 

parisiense. Litógrafo de formação, começou a aprender a fotografia em 1930. 

Trabalhou para a Renault e, depois de excessivos atrasos, foi demitido, 

ocasião em que continuou a fotografar como freelancer para a agência Rapho. 

Em 1939, foi convocado para o exército francês como membro da Resistência, 

fotografando a ocupação e a libertação de Paris durante a Segunda Guerra 

Mundial. Com o fim da guerra, voltou a ser freelancer e fotografou para grandes 
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revistas, como a Vogue, e ganhou diversos prêmios – entre eles, o Kodak, 

Niépce e o Grande prêmio nacional de fotografia. Morreu em 1994. 

Seu recrutamento para a Resistência Francesa durante a Segunda 

Guerra tinha como objetivo documentar o conflito. Para a literatura sobre 

fotografia, documentar era uma prática que produziria o documento – função da 

foto desde seu surgimento –, resultado da crença do verdadeiro fotográfico, da 

cópia do real – “a fotografia não é um quadro, é um espelho” (cf. JANIN apud 

ROUILLÉ, p. 35). Espelho esse que reproduziria o mundo a partir de uma 

prática.  

Ao folhear as páginas que são o resultado da documentação de 

Doisneau, é possível ver imagens que, além de não retratarem diretamente a 

guerra, mostram-na com a mesma poeticidade com que era fotografada a Paris 

daquela época. Mesmo diante de um acontecimento tão trágico, percebiam-se 

civis sorrindo, soldados repousando, casais abraçados. “Guerra?” – pergunto-

me –, enquanto vou me intrigando ainda mais. 

Cursando Semiótica Plástica e me interessando por essa recusa da 

teoria em ver a significação da fotografia reduzida ao que há nela de 

reconhecível e nomeável (cf. FLOCH, 1986), enxerguei entre a obra de 

Doisneau e a Semiótica um interessante encontro acadêmico, do qual surge 

este trabalho. Encontro este que ocorre na expansão da noção de texto, 

fazendo da fotografia um texto visual, que, como todos os outros, possui um 

sistema de relações e se constrói como um todo de sentido composto por dois 

planos – o plano de conteúdo e o plano da expressão. 

Isso porque, para a semiótica discursiva, campo teórico ao qual me 

associo e no qual será amparada esta pesquisa, o texto é concebido, ao 

mesmo tempo, como objeto de significação e objeto de comunicação entre 

sujeitos, e seu estudo abarca, portanto, o exame dos mecanismos internos e 

dos fatores contextuais ou sócio-históricos de fabricação do sentido (cf. 

BARROS, 2005). E também do plano do conteúdo – tomado como um percurso 

gerativo de sentido – e do plano da expressão, que, além de veicular o 

conteúdo, significa enquanto materialidade. 
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Com efeito, a recusa ao reconhecível e nomeável de que fala Floch 

concretiza-se em uma observação que privilegie, de igual modo, o plano da 

expressão, “(...) as formas significantes, os sistemas de relações que fazem de 

uma fotografia, como de qualquer imagem ou de qualquer texto, um objeto de 

sentido”1 (FLOCH, 1986, p. 12), cuja organização reside em valores 

contrastantes de posição e orientação, forma, cor e matéria, as chamadas 

categorias plásticas – topológica, eidética, cromática e matérica –, que servem 

a uma análise do visível em detrimento do dizível.  

Diante do encontro da teoria com o objeto, vários questionamentos 

colocaram-se. Dentro dessa noção ampla de texto, como a semiótica entende a 

fotografia como documento e como arte? Fotografando a guerra sem a ela 

fazer uma referência direta, estaria Doisneau produzindo documentos da 

guerra ou nos proporcionando experiências estéticas típicas da arte? Negando 

retratar diretamente a guerra, não estaria o fotógrafo criando um novo modo de 

enunciar a guerra? Que implicações – do ponto de vista do impacto – teria esse 

modo de enunciar diante da massificação de imagens de guerra e de 

sofrimento que perduram até os dias de hoje? Estas eram algumas das 

perguntas que eu me fazia enquanto sorria – sim! – vendo imagens de guerra. 

Era uma experiência atípica: as fotografias de Doisneau pareciam 

conjugar-se a esta recusa semiótica, pareciam fazer-me ver algo além do 

retratado, isto é, pareciam transver o mundo, como previu Manoel de Barros. 

Era minha tarefa, como analista, retirar-me do encantamento inicial, 

desvencilhar-me do fascínio e da atração próprios das imagens – e do canto 

das Sereias, como afirmou Blanchot – e ir além. Era preciso trans-ver 

Doisneau, invocar a profundidade de sua obra – ainda irrevelada, mas 

manifesta. 

*** 

                                                           
1
 Tradução livre do original “(...) les formes signifiantes, les systèmes de relations qui font d'une 

photographie, comme de toute image ou de tout texte, un objet de sens”. 
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Para realizar este trabalho e responder às duas primeiras perguntas 

aqui colocadas, era necessário observar, nas fotografias de guerra de 

Doisneau, o que havia de documento e o que havia de arte, de efeito estético. 

No entanto, na literatura sobre fotografia, não são encontrados 

conceitos densos que definam a fotografia enquanto documento e enquanto 

arte partindo das próprias imagens, mas, na grande maioria dos casos, apenas 

dos usos feitos delas, em um movimento de fora para dentro, isto é, dos usos 

para as imagens. 

Assim, ao objetivo de analisar a obra de Doisneau, encruzilhou-se 

outro – o de problematizar documento e arte na fotografia, isto é, semiotizar a 

fotografia, tratando documento e arte como efeitos de sentido que partam das 

imagens, e não como critérios que surgem de forma exterior a elas. Analisar as 

imagens de guerra do fotógrafo francês significa, também, entender melhor o 

documento e a arte na fotografia, de modo que o trabalho entre um objetivo e 

outro acontece em uma via de mão dupla, em que o desenvolvimento do 

primeiro objetivo afeta o desenvolvimento do segundo, e vice-versa. 

Esta encruzilhada entre, de um lado, semiotizar o documento e a arte 

na fotografia e, de outro, analisar o documento e a arte na fotografia de guerra 

de Doisneau, mostrou-nos que a primeira tarefa seria árdua e demandaria um 

longo tempo. Cientes da impossibilidade de dar conta de tão complexo objetivo 

nos limites deste trabalho, lançamos nossos esforços para problematizar a 

relação entre documento e arte na obra de Doisneau. Com isso, esperamos 

descrever e explicar, do ponto de vista da semiótica, o notável trabalho desse 

artista e, ao mesmo tempo, contribuir para os estudos semióticos sobre 

fotografia de modo geral. 

Para esclarecer melhor os movimentos em que se deu esta pesquisa, 

cabe-nos, então, explicar a organização deste trabalho, que muito revela o 

percurso de pensamento que tomamos para construí-lo. Com essa 

organização, esperamos dar conta de nosso objetivo geral – problematizar o 

documento e a arte –, e de nossos objetivos secundários – que são observar 

como as figuras de expressão e as figuras do conteúdo atuam para criar ou 
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diluir a iconicidade, mapear alguns tipos plásticos e de diluição com base no 

estilo de alguns fotógrafos, e, por fim, observar a iconicidade como modos de 

representação de um determinado tema, isto é, dentro de uma práxis, 

concluindo o percurso proposto pela semiótica – aquele que parte da imagem 

para seu entorno. 

*** 

No capítulo 1, intitulado O Documento e a arte, apresentaremos, na 

primeira parte – A fotografia para Benjamin e outros pensadores –, como o 

pensamento sobre fotografia ao longo do tempo tratou o documento e a arte. 

Procuramos, nessa parte, esboçar alguns critérios centrais que polarizavam a 

fotografia e a pintura como produtos de uma oposição entre máquina e homem. 

O resultado disso era que a fotografia não poderia nunca ser arte; apenas 

documento2. E quando arte passou a ser considerada, esta característica 

advinha de um uso, algo exterior ao objeto, sem análise dos elementos 

constitutivos da fotografia que construíam esse caráter artístico.  

É a partir da apresentação desses critérios que tratavam a fotografia 

como documento e arte que argumentamos a importância de semiotizar esta 

dicotomia, tratando arte e documento como efeitos de sentido construídos a 

partir de estratégias de um sujeito que enuncia e que também está imerso em 

uma práxis, mas esta sendo observada a partir do texto. 

Esse é o gancho para, na segunda parte deste capítulo, intitulada 

Semiotizando a fotografia, mostrarmos, de fato, que a fotografia não retrata o 

real, mas o recria. A fotografia, como todo texto, vai enformada pelos olhos e 

pelo corpo do sujeito enunciador via câmera. Mesmo a foto que pretende 

retratar a realidade de maneira fidedigna não prescinde das estratégias postas 

em discurso por um enunciador, sendo este o responsável pelas escolhas que 

fazem a foto ter um efeito de sentido de realidade. O enunciador pode criar 

textos que pareçam enunciar a si mesmos, mais objetivos, ou pode deixar 

transparecer mais sua subjetividade.  

                                                           
2
 Fazemos aqui a ressalva de que utilizaremos apenas alguns tipos de fotografias consideradas 

documentais, no sentido de um projeto documental fotográfico, mesmo sabendo o caráter 
também documental da fotografia científica, da fotografia usada por legistas, entre outros tipos. 
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Apesar de a fotografia possuir um inegável caráter icônico, associado 

ideologicamente à realidade e à objetividade, é preciso compreender o lugar do 

sujeito que, tomando a câmera nas mãos, constrói um enunciado. Assim, 

pretendemos explicar como são criados, a partir do ponto de vista do 

enunciador, os efeitos de realidade. Para isso, tomaremos o conceito 

expandido de figuratividade como instauração de sentido, que permite “produzir 

e restituir significações análogas às de nossas experiências perceptivas mais 

concretas” (BERTRAND, 2003, p. 154), e que, pela pressuposição de um 

sujeito, atua como um percurso que vai do figural ao figurativo, isto é, da 

estruturação dos “esquemas conceituais organizadores de uma visão de 

mundo à expressão da figuratividade no discurso” (TEIXEIRA, 2004, p. 229). 

No fim da segunda parte deste capítulo, introduzimos a ideia de que 

iremos tomar o caráter documental e o caráter estético das fotografias como 

efeitos de sentido resultantes das estratégias produzidas por um sujeito que 

enuncia, e o sentido, portanto, como construído por meio do procedimento da 

figurativização. Nessa perspectiva, começamos a tomar a figuratividade de 

maneira mais específica, como o ato de semiose que, modelado por um crivo 

cultural, é responsável pela colocação das figuras em discurso, podendo levar 

à iconização ou à abstração (cf. GREIMAS 2004). Ainda desse ponto de vista, 

veremos como são construídos os efeitos de sentido de documento e de arte 

na fotografia, textos visuais que possuem, por excelência, um alto grau de 

figuratividade. A abordagem desta outra noção de figuratividade induz-nos a 

fazer uma separação entre figuras do conteúdo e figuras de expressão e seus 

respectivos efeitos de referente e realidade (cf. BARROS, 1987). Tendo como 

pressuposta a noção de que as figuras do conteúdo têm o objetivo de iconizar 

um texto, criando o efeito de referente, de coisa do mundo natural, 

realizaremos o trabalho de mostrar como atuam, por sua vez, as figuras de 

expressão, tarefa desempenhada no segundo capítulo. 

Como o próprio título sugere, no capítulo 2 – As figuras de expressão, 

iremos analisar alguns tipos do que chamamos de “diluição da iconicidade”, 

causados pelas figuras de expressão e, também, observar como elas criam 

plasticidade sobre o discurso icônico, produzindo fotografias estéticas. Nesse 

momento, duas operações são salientadas e comprovadas: aquela que povoa 
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ou não o discurso de densidade figurativa, criando um discurso abstrato ou 

icônico; e outra, que utiliza a materialidade significante, isto é, o plano da 

expressão, para criar uma leitura segunda, plástica, a partir da dimensão 

figurativa da fotografia-texto. 

No que diz respeito à primeira operação, as fotografias aéreas do 

polonês Kacper Kowalski (Figura 1) são um bom exemplo de como as figuras 

de expressão diluem a iconicidade pela perspectiva3, enquanto as do norte-

americano Paul Strand (Figura 2) provocam essa diluição pela distância focal 

aproximada e pelo enquadramento fechado.  

 

 

 

 

Figura 1 – Kacper Kowalski. Toxic Beauty
4
, Sem data. 

Figura 2 – Paul Strand. Madeira Flutuante, 1928. 

 

Já nas fotografias do espanhol Chema Madoz (Figura 3), por exemplo, 

elas criam plasticidade no texto, causando um interessante surrealismo visual, 

ao passo que transformam as granadas do francês Raphaël Dallaporta (Figura 

4) em objetos estéticos, hiperdimensionando a sensação do seu potencial de 

destruição. 

 

 

                                                           
3
 Os conceitos de perspectiva, distância focal e enquadramento serão definidos no capítulo 2. 

4
 Em português, Beleza Tóxica. 
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Figura 3 – Chema Madoz, Sem título, Sem data. 

Figura 4 – Raphaël Dallaporta. Submunições BLU – 3/B Estados Unidos, 2004. 

 

É importante ressaltar que, para as análises deste capítulo, 

utilizaremos imagens escolhidas com o mesmo recorte temático para que seja 

possível, por meio da comparação, observar aproximações e distanciamentos 

figurativos. Tais imagens servirão como balizas para as análises do corpus, a 

partir de analogias e do estabelecimento de categorias. 

No terceiro e último capítulo, analisaremos a fotografia de guerra de 

Robert Doisneau, observando como a iconicidade é construída em suas 

imagens e como, a essa iconicidade, acrescenta-se plasticidade. O fotógrafo 

produziu aproximadamente 400 mil negativos. De acordo com Schneider, 

embora suas fotos não tenham uma intenção diretamente histórica, etnográfica 

ou sociológica, podemos afirmar que retratam com graça e leveza a sociedade 

parisiense de sua época: 

As fotos de Doisneau são marcadas por um modo poético de abordar 
o cotidiano e suas pequenas historietas, misturando inocência e 
ironia, ternura e uma certa ingenuidade. Há em suas imagens um 
olhar generoso sobre o humano (motivo pelo qual o fotógrafo é 
classificado como humanista) que provoca efeitos leves, muitas vezes 
revestidos com um senso de humor muito próprio e lúdico, muitas 
vezes trabalhando com o burlesco. (SCHNEIDER, 2005, p. 50) 

Com a mesma leveza e graça, as imagens de guerra de Doisneau 

destacam-se em meio a toda obra por serem imagens de um conflito mundial 

feitas a partir da mesma visão humanista da fotografia, motivada pela 
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perspectiva de um mundo melhor em que não houvesse espaço para o 

voyeurismo do horror e da violência das primeiras guerras. A escolha das 

figuras utilizadas para retratar a temática – padre, crianças, mulheres, sorrisos, 

casamento – parecem expandir o sentido da guerra para outros possíveis, 

como o amor e o cotidiano. Mesmo nas fotografias em que há a presença de 

figuras cristalizadas da guerra – armas, soldados, barricadas –, sua 

organização – topológica e isotópica – parece revelar a mesma cotidianidade e 

o mesmo humor (Figura 5); parece engendrar não a opressão, mas a liberdade. 

 

 

 

 

Figura 5 – Robert Doisneau. Camouflage
5
, 1944. 

 

Desse modo, para análise da obra de guerra de Doisneau, elegemos 

um corpus representativo, sintagmático, isto é, que abarque um conjunto de 

textos do fotógrafo – as imagens de guerra –, ressaltando que essa 

representatividade não significa, de forma alguma, exaustividade ou 

fechamento (cf. GREIMAS, & COURTÉS, 2012). O corpus é composto de cinco 

fotografias – Barricada na Rue de La Huchetthe, O repouso dos membros das 

FFI, O abade Camille Folliet numa barricada, O homenzinho nas barricadas e 

Amour et barbelés – todas feitas em 1944, período da Segunda Guerra (1939-

1945), com exceção de duas, sem data, mas que compõem, assim como as 

demais, seus portfólios de guerra. 

A amostragem de fotos contempla a figurativização visual da guerra. 

Esta opção deve-se ao fato de que pretendemos partir do texto visual para, 

depois, expandir a análise para seus contextos, sejam os imediatos – como 

                                                           
5
 Em português, Camuflagem. 
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portfólios e títulos – ou a práxis enunciativa de guerra, ressaltando, portanto, o 

caráter não fechado do corpus e, também, a comparação paradigmática sobre 

o tema como refinamento de análise. Ainda que os portfólios de Doisneau 

apresentem diversas imagens em que a guerra é figurativizada verbalmente, a 

escolha da figurativização visual é necessária como uma decisão de privilegiar 

exatamente o movimento contrário que encontramos na literatura sobre 

fotografia, expandindo a análise quando necessário, sempre de dentro para 

fora do texto, como postula a imanência semiótica. 
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Capítulo 1 

O DOCUMENTO E A ARTE 

 

1.1 A fotografia por Benjamin e outros pensadores 

 

 

 

Há alguns anos nasceu, para a glória do nosso século, 

uma máquina que diariamente assombra nossos 

pensamentos e assusta nossos olhos. Em cem anos, 

essa máquina será o pincel, a palheta, as cores, a 

destreza, a experiência, a paciência, a agilidade, a 

precisão, o colorido, o verniz, o modelo, a perfeição, o 

extrato da pintura... Não se creia que o daguerreótipo 

será a morte da arte... Quando essa criança gigantesca 

tiver alcançado sua maturidade, quando toda sua arte e 

toda sua força se tiverem desenvolvido, o gênio o 

segurará pela nuca, subitamente, clamando: Aqui! Tu me 

pertences agora! Trabalharemos juntos! 

(Antoine Wiertz) 

 

Nesses dias deploráveis, uma nova indústria surgiu, que 

muito contribuiu para confirmar a tolice em sua fé... de 

que a arte é e não pode deixar de ser a reprodução 

exata da natureza... um deus vingador realizou os 

desejos dessa multidão. Daguerre foi seu Messias... Se 

for permitido à fotografia substituir a arte em algumas de 

suas funções, em breve ela a suplantará e corromperá 

completamente, graças à aliança natural que encontra 

na tolice da multidão. É preciso, pois, que ela cumpra 

seu verdadeiro dever, que é o de servir as ciências e as 

artes. 

(Charles Baudelaire)  
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No início de sua obra intitulada A Câmara Clara, Barthes confessa ser 

tomado por um desejo ontológico em relação à fotografia: “eu queria saber a 

qualquer preço o que ela era “em si”, por que traço essencial ela se distinguia 

da comunidade de imagens” (1984, p. 12). E continuava, em tom confessional, 

a embaraçar-se com os métodos escolhidos para esta empreitada, como, por 

exemplo, o da classificação, afirmando que dele a fotografia se esquivava. 

Lamentava-se pelo fato de que as divisões às quais ela era submetida eram 

exteriores ao objeto, sem relação com sua essência, problema que para ele só 

seria resolvido pensando que a fotografia é, na verdade, inclassificável, e que 

esta desordem poderia estar relacionada ao fato de que ela reproduz ao infinito 

o que aconteceu só uma vez. 

A inquietude de Barthes a respeito da fotografia e este desejo 

ontologizante de explicá-la são antigos e quase sempre renderam conclusões 

parecidas com as do semiólogo, que introduzem elucidações sobre a 

capacidade que a câmera tem de ser um mecanismo transparente de registro 

da coisa material. Na tentativa de dar conta de uma essência da fotografia, cai-

se, anos a fio, na ideia de que ela é reflexo do real. A esse pensamento, cola-

se a ideia de documento e, como consequência, surge outro desejo inquietante 

em relação à fotografia – o de dicotomizá-la como documento ou arte. 

André Rouillé6, autor de A fotografia entre documento e arte 

contemporânea e uma das maiores referências no estudo sobre o tema, afirma 

que, desde suas origens, a fotografia carregou até a metade dos anos 1970 um 

caráter documental. Era vista como ferramenta útil, mecânica, em consonância 

com os valores de uma sociedade industrial, circunstância de seu nascimento. 

Em outras palavras, a fotografia era o instrumento mais adequado para 

documentar uma sociedade moderna, que via “na mecanização o meio para 

incrementar a eficácia da representação” (ROUILLÉ, 2009, p. 32). 

                                                           
6
 André Rouillé foi redator-chefe de La Recherche Photographique (publicação da Maison 

Européenne de la Photographie, de Paris, entre 1982 e 1992), criador e editor  do www.paris-

art.com, um dos maiores sites sobre arte contemporânea da Europa e professor da Unidade de 

Formação e de Pesquisa em Arte, Estética e Filosofia da Universidade de Paris VIII, com 

diversos livros publicados sobre fotografia (cf. Apresentação da edição brasileira de A fotografia 

entre documento e arte contemporânea, por Milton Guran). 

 



26 

 

Por não resultar da construção do homem, mas da projeção dos 

próprios “fluidos” do objeto sobre uma superfície sensível sob a ação da luz, 

isto é, da máquina, é que a fotografia era considerada um documento (cf. 

CAETANO, 2005b). Por isso, desde seu surgimento, para se afirmar como arte, 

a fotografia tenta se aproximar da linguagem da pintura, utilizando técnicas de 

manipulação humana, como a borracha bicromatada, por exemplo, que 

produzia um efeito que se assemelhava às pinceladas em um quadro (Figura 

6), caracterizando o estilo pictorialista. Nesse sentido, a fotografia estava em 

busca da subjetividade, ao evidenciar a instauração de um eu que enuncia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Robert Demachy. Struggle, 1904. 

Mesmo as fotografias surrealistas de Man Ray, da década de 1920 

(Figuras 7 e 8, a seguir), aparentemente criadas pela máquina, sem a 

interferência do homem, não poderiam ser consideradas arte, pois a arte exigia 

produtividade humana – no sentido de interferência –, ao passo que o 

documento era considerado o resultado da relação direta real-imagem.  
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Figura 7 – Man Ray. Sem título, 1920. 

Figura 8 – Man Ray. Hands of Marcel Duchamp, 1920. 

 

Deste prisma técnico, a fotografia apoiou-se sempre na crença de uma 

impressão direta do real, de objetividade, de um ícone – imitação. Saímos, 

então, do desenho (índice, rastro), em que predomina o binômio homem-

imagem, para o binômio real-imagem, em que a fotografia se constrói pelo 

apagamento do homem.  

A discussão sobre a fotografia como produto da máquina é encontrada 

em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, célebre ensaio de 

Walter Benjamin. O autor questiona se a fotografia e o cinema poderiam ser 

considerados arte, pois, com a possibilidade de sua reprodução em massa7 e 

pela interferência da máquina na expressão do artista, murchava-se a “figura 

singular” (BENJAMIN, 1987, p. 170), a “aparição única de uma coisa distante” 

(ibidem), o que ele chamou de aura. 

O mesmo não acontecia, por exemplo, com o teatro e a pintura, 

impassíveis diante da atuação da máquina e impossíveis de serem 

reproduzidos: o ator de cinema não poderia representar perante o público, não 

poderia adaptar, durante a atuação, o seu desempenho à reação do mesmo, 

possibilidade reservada apenas ao ator de teatro: 

 

                                                           
7
 Cabe ressaltar que Benjamin também levanta os aspectos positivos da reprodutibilidade, 

entre eles a democratização da arte, que rejeitava os valores de culto, sob os quais não era 
possível emancipar-se. O autor chega a pensar a reprodutibilidade como salvadora, ao 
acreditar no papel educativo do cinema. 
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o ator de teatro, ao aparecer no palco, entra no interior de um papel. 
Essa possibilidade é muitas vezes negada ao ator de cinema. Sua 
atuação não é unitária (...) é determinada por atores puramente 
aleatórios, como o aluguel do estúdio, disponibilidade dos outros 
atores, cenografia, etc. (BENJAMIN, 1987, p. 181). 

Além disso, para Benjamin, a reprodutibilidade ocasionava a perda do 

valor de culto, característica intrínseca à obra de arte. Esse valor de culto 

derivaria da aura, já que esta significava um distanciamento da obra, por mais 

perto que se estivesse dela. Esse valor de culto decorria do fato de que as 

obras mais antigas surgiram a serviço de um ritual mágico e religioso. A aura 

na arte não poderia, assim, perder totalmente a ligação com sua função ritual, 

pois “o valor único da obra de arte ‘autêntica’ tem sempre um fundamento 

teológico, por mais remoto que seja” (BENJAMIN, 1987, p. 171), isto é, no ritual 

em que adquiriu o seu valor de uso original e primeiro. 

Em contrapartida ao reinado da fotografia-documento de que 

falávamos, quando se observa que a fotografia não pode mais atender a uma 

nova sociedade, informatizada, bem diferente da industrial, surge, a partir dos 

anos 1970, uma nova tendência de pensamento. Apesar de nunca ter deixado 

de ter um caráter expressivo (que fora, na verdade, rejeitado), ela começa a 

vislumbrar um reconhecimento desse aspecto e, com isso, novos modos de ver 

a fotografia são praticados, revelando a ideia de que ela não fora nem pudera 

ser um documento. Aqui, observamos, portanto, a radicalização de outro polo 

do pensamento a respeito do estatuto do fotográfico. 

Desse modo, vemos que, durante muito tempo, o caráter documental 

da fotografia estava ligado a uma prática social – documentar, informar a 

sociedade industrial. E apesar do reconhecimento que há na literatura sobre 

fotografia de que este caráter documental é um efeito de sentido, muitas das 

definições apresentadas continuam envolvendo sobretudo as práticas sociais. 

Esse mesmo critério é relevante, também, quando se considera a fotografia 

como arte. O próprio Rouillé (2009) afirma que, quando entra nesse campo, a 

fotografia é dividida entre a arte dos fotógrafos, a fotografia dos artistas e a 

arte-fotografia. A primeira seria o resultado de uma divisão no campo da 

fotografia entre fotógrafos que documentam e fotógrafos-artistas, que têm uma 

espécie de autonomização e fogem das práticas comerciais de informar e 
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documentar. O pictorialismo é um exemplo dessa prática, e o processo de 

criação é resultado de um hibridismo da ação da mão humana e da máquina. 

Robert Demachy, um dos principais fotógrafos da corrente pictorialista, usava a 

borracha bicromatada como tentativa de aproximação da linguagem pictórica 

(ver Figura 6 na página 26). 

A segunda, por sua vez, estaria fora do campo da fotografia e seria o 

uso da fotografia por artistas, como, por exemplo, Aleksandr Ródtchenko 

(Figura 9). Já a terceira é uma extensão da segunda e resultaria da fotografia 

como material exclusivo da arte contemporânea, e, nesse caso, a mão é 

substituída pela máquina no processo de criação do artista. Como exemplo, 

podemos citar a fotografia de Georges Rousse (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Aleksandr Ródtchenko. Telefone, 1923. 

Figura 10 – Georges Rousse. Nantes, 2003.  

Rouillé faz um longo estudo para tentar mostrar que a dicotomia 

documento versus arte perpassará grande parte da história da fotografia, com 

algumas delimitações de fronteiras a partir de critérios históricos, sociológicos e 

que envolvem os diferentes usos, para citar alguns exemplos. Ou seja, na 

maioria das vezes, como já disse Barthes, critérios exteriores às imagens ou 

que não partem delas8. 

                                                           
8
 Sabemos que, ao afirmar que as classificações são exteriores às imagens, Barthes estava 

tentando encontrar algo que definisse a fotografia em sua essência, e não, de fato, critérios que 
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De forma resumida, temos que a fotografia, supostamente, seria um 

documento por ser produto da ação de uma máquina, capaz de reproduzir 

fielmente a realidade, a verdade, produzindo imagens por demais referenciais. 

Não por acaso, Charles Baudelaire, por ocasião do Salão Francês de Belas 

Artes de 1859, redigiu alguns textos em que critica veementemente o realismo 

demasiado, colocando a fotografia como serva das ciências e das artes, 

afirmando que seu lugar é enriquecer o álbum do viajante ou ampliar os 

animais microscópicos. Por outro lado, a pintura – para fazer o típico 

contraponto, que também foi feito por Baudelaire – seria, como produto do 

homem, o campo da criação e da imaginação, isto é, da arte, “o domínio do 

impalpável e do imaginário” (BAUDELAIRE apud ENTLER 2007, p. 13). Seria 

este, então, o domínio da subjetividade, em que um eu produtor deixa-se 

aflorar. 

Em um dado momento de A Pequena História da Fotografia, Walter 

Benjamin confronta as opiniões do poeta e do filósofo Antoine Wiertz – que 

servem de epígrafe à introdução deste capítulo. A visão moderna e crítica do 

primeiro e a visão romântica do segundo, apesar de antagônicas, resultam em 

um denominador comum: a fotografia como autenticidade. Deste feito dialético, 

em relação à fotografia, Benjamin conclui que: 

Nem sempre será possível contorná-las com uma reportagem, cujos 
clichês somente produzem o efeito de provocar no espectador 
associações linguísticas. A câmera se torna cada vez menor, cada 
vez mais apta a fixar imagens efêmeras e secretas, cujo efeito de 
choque paralisa o mecanismo associativo do espectador. Aqui, deve 
intervir a legenda, introduzida pela fotografia para favorecer a 
literalização de todas as relações da vida e sem a qual qualquer 
construção fotográfica corre o risco de parecer vaga e aproximativa. 
Não é por acaso que as fotos de Atget foram comparadas ao local de 
um crime. Mas existe em nossas cidades um só recanto que não seja 
o local de um crime? Não é cada passante um criminoso? 
(BENJAMIN, 1987, p. 107) 

                                                                                                                                                                          
partissem dela enquanto texto, objeto ou prática. No entanto, apenas queremos ilustrar que o 
desejo confessado de Barthes de descobrir a essência da fotografia foi o mesmo de muitos 
estudiosos, e que levou, por anos a fio, a classificações que consideravam apenas o exterior à 
imagem. Por outro lado, reconhecemos na obra de Rouillé aspectos que trabalham a fotografia 
enquanto linguagem, ressaltando, por exemplo, alguns aspectos formais que, na história da 
fotografia, diferenciaram o documento da arte (como nitidez e flou), mas trata-se de um 
levantamento histórico destes recursos para mostrar que a fotografia, em sua essência, não 
pudera ser um documento. 
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Eis o ponto que queremos investigar em nosso trabalho – o documental 

e o artístico – aqui tomados por nós como estético – como efeitos de sentido 

construídos pela fotografia, como estratégias produzidas por um sujeito que 

usa o dispositivo, a máquina, para produzir sentido. Nessa perspectiva, a 

semiótica nos é muito cara, pois não considera a suposta autenticidade 

creditada à câmera em reproduzir um real exterior e nem se limita à 

literalização da vida. Ao contrário, prima pela inscrição da significação na 

estrutura textual, isto é, sendo construída pelo texto e não em qualquer outra 

localidade externa a ele (cf. OLIVEIRA, 2005), e privilegia sua materialidade 

significante, recusando-se a tal literalização. Além disso, mesmo quando 

recorre a uma localidade “externa” ao texto, parte dele para esta localidade, em 

um movimento de dentro para fora – ou de idas e vindas –, e não de fora para 

dentro, como expusemos anteriormente. 

Assim, pretendemos analisar a fotografia como texto, observando o 

que nela pulsa de documental e/ou de estético, considerando seu conteúdo e 

sua expressão. Isto porque a semiótica expande a noção de texto para todo e 

qualquer objeto de significação. Assim, fotografias, pinturas, peças 

publicitárias, HQ’s, todos são, pois, concebidos como textos. 

A semiótica concebe, então, o texto como produto de uma enunciação 

que pressupõe as imagens de um eu que enuncia e se dirige a um tu que 

interpreta, lê, ouve, assiste, admira, adere, espanta-se. Esse todo de 

significação é formado pela união entre os planos da expressão (PE) e do 

conteúdo (PC). O PC é concebido teoricamente como um percurso da 

significação constituído de três patamares, ou níveis, cada qual com sua 

sintaxe e sua semântica – veiculado por um plano da expressão. Vejamos, 

adiante, mais detalhadamente, a noção de texto para a semiótica para 

compreendermos melhor a fotografia dentro desta perspectiva. 
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1.2 Semiotizando a fotografia: um texto figurativizado por um sujeito 

 

 

 

Para Dorothea Lange, todo retrato de outra pessoa é um 

“autorretrato” do fotógrafo assim como para Minor White as 

fotos de paisagem são, na verdade, “paisagens interiores”. 

 

(Susan Sontag) 

 

 

Para a semiótica, a fotografia é um texto, assim como uma reportagem, 

um quadro, uma peça publicitária. E todo texto, como não poderia deixar de 

ser, é produzido por um sujeito e concebido, para a teoria, por um plano de 

expressão que veicula um plano do conteúdo cujo sentido é gerativo, dentro de 

um percurso constituído de três patamares. Dotado de uma unidade de sentido 

e imerso em um sistema de comunicação, o objetivo de todo texto é persuadir 

o enunciatário. Para isso, o enunciador precisará valer-se de estratégias para 

fazer crer em certos valores desejados. É nesse sentido que entendemos que 

as fotografias, sejam retratos de outras pessoas ou paisagens, são sempre 

autorretratos e paisagens interiores, isto é, sempre produzidas por um sujeito. 

Nesse capítulo, apresentaremos a base teórica que nos leva a afirmar que a 

fotografia é um texto figurativizado por um sujeito. 

Os três patamares que compõem o percurso gerativo de sentido vão do 

processo mais abstrato de significação ao mais concreto. O nível mais 

superficial é o discursivo, responsável por revestir os arranjos narrativos 

abstratos de forma mais concreta. Nas palavras de Fiorin (2011, p. 41), “produz 

as variações de conteúdos narrativos invariantes”. Uma narrativa em que o 

sujeito entra em disjunção com o amor pode ser revestida, no nível discursivo, 

pela morte de sua amada ou pelo desaparecimento de um filho, por exemplo. 

Cada um dos níveis do percurso gerativo possui uma sintaxe e uma 

semântica. A primeira é entendida como “o conjunto de mecanismos que 

ordena os conteúdos” (FIORIN, 2012, p. 20), enquanto a segunda caracteriza-

se pelos “conteúdos investidos nos arranjos sintáticos” (ibidem), tendo aquela 
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uma autonomia maior do que esta, motivo pelo qual diferentes conteúdos 

semânticos podem estar investidos na mesma estrutura sintática. 

No nível discursivo, a semântica caracteriza-se pela projeção de temas 

e figuras que revestem os esquemas narrativos e os elementos da sintaxe 

discursiva. Revestindo os esquemas narrativos com temas, temos um discurso 

não figurativo. Depois, podemos concretizá-los ainda mais revestindo-os com 

figuras (cf. FIORIN, 2011). Um texto com o tema da violência pode mencioná-la 

diretamente ou pode concretizá-la por meio da figura de soldados no fronte de 

batalha, por exemplo. Esse efeito de colocação de figuras em discurso é 

chamado de figuratividade, e, como vimos, está tradicionalmente situado no 

patamar mais superficial do percurso gerativo de sentido (cf. figuratividade In 

GREIMAS & COURTÉS, 1986). Porém, podemos conceber a figuratividade não 

apenas como o recobrimento das estruturas mais profundas, mas como um 

processo que está na base da semiose, atravessado por um sujeito.  

Como mostramos anteriormente, pensou-se por muito tempo em 

critérios centrais que polarizavam a fotografia e a pintura. O resultado desse 

ponto de vista era que a fotografia não poderia nunca ser arte; apenas 

documento. Tal ponto de vista, bem como as opiniões contrárias de Baudelaire 

e Wiertz, acreditava no caráter de mimesis da fotografia, de reprodução da 

realidade. Mundo e imagem, deste prisma, não configuravam uma oposição. 

Mesmo quando partia da imanência para criticar a fotografia, o poeta simbolista 

apoiava-se na oposição realismo versus abstracionismo, adotando a ideia de 

que só o homem poderia produzir abstracionismo e, por consequência, arte. A 

máquina nunca o faria, pois sua utilidade – e possuía, de fato, este viés 

utilitarista – estava fadada ao realismo próprio da cientificidade, do documento. 

Na ocasião do Salon, Baudelaire não criticara somente a fotografia, mas o 

realismo demasiado, o Verdadeiro. A fotografia era, portanto, apenas a 

propulsora desta tendência: 

 

Neste país, a pintura naturalista, assim como o poeta naturalista, é 
quase um monstro. O gosto exclusivo pelo Verdadeiro (tão nobre 
quando limitado a suas verdadeiras aplicações), neste caso, oprime e 
sufoca o gosto pelo Belo. Onde seria preciso ver apenas o Belo (eu 
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penso numa bela pintura, e pode-se facilmente adivinhar o que estou 
imaginando), nosso público busca apenas o Verdadeiro 
(BAUDELAIRE apud ENTLER 2007, p. 11).  
 

Assim, acreditava-se que a máquina não podia retratar o Belo, já que 

reproduzia o Verdadeiro. O poeta acusava os pintores naturalistas de pintarem 

não o que sentiam, mas o que viam, e o resultado disso era a verdade em 

detrimento da beleza, como se a arte fosse produto de uma inspiração dotada 

de uma interioridade que a máquina – exterioridade – não tem. 

E de fato não tem. Quem tem a inspiração é o homem, o sujeito que 

está entre o dispositivo e o mundo. Francis Bancon pintava seus quadros a 

partir de fotografias; não a partir daquilo que “via no mundo”. Deleuze, que 

analisa a obra do pintor, afirma: “ela [a pintura] está cercada pelas fotografias e 

pelos clichês que se instalam na tela antes mesmo que o pintor comece a 

trabalhar” (DELEUZE, 2007, p. 19). 

O que flagramos aqui é a ciência da impossibilidade de pintar, 

fotografar, escrever, musicar o real. Tudo é efeito de sentido; mundo e imagem 

estão, sim, em oposição. E a “apreensão” desse mundo sensível dá-se via 

linguagem, por meio da figuratividade, esta “tela do parecer”, para trazer a 

imagem cristalizada por Greimas. Nessa transformação da experiência do 

mundo sensível em signo, em linguagem, ocorre o que Ignácio Assis Silva 

chama de metamorfose fundadora: 

 (...) metamorfose, de um modo geral, implica destruição, ou melhor, 
desconstrução de uma forma anterior, que não desaparece 
totalmente. Dela, ficam traços na nova forma, que são os elementos 
em que minha hipótese de trabalho se firma a fim de pensar um 
pouco os fundamentos da linguagem. Exagerando um pouco, diria 
que na transformação de uma experiência em signo ocorre uma 
metamorfose fundadora. Metamorfose porque não fica tudo da 
experiência em signo, uma forma nova que é uma redução; 
fundadora porque está nas raízes da semiose. (ASSIS-SILVA, 1995, 
p. 32) 

 

Desse modo, toda tradução da experiência em signo pressupõe uma 

enunciação, dotada de uma intencionalidade, imersa em uma determinada 

cultura. A fotografia, como todo texto, é enformada pelos olhos e pelo corpo do 
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sujeito enunciador via dispositivo. Mesmo a fotografia que pretende retratar a 

realidade de maneira fidedigna não prescinde das estratégias postas em 

discurso por um enunciador, sendo este o responsável pelas escolhas que 

fazem a foto ter um efeito de sentido de realidade. Como apontou Rouillé: 

A imagem fotográfica não é um corte nem uma captura nem o registro 
direto, automático e analógico de um real preexistente. Ao contrário, 
ela é a produção de um novo real (fotográfico), no decorrer de um 
processo conjunto de registro e de transformação, de alguma coisa 
do real dado (...) A fotografia nunca registra sem transformar, sem 
contruir, sem criar. (ROUILLÉ, 2009, p. 77). 

E essa criação, como dissemos, é produto de um sujeito enunciador, 

aqui entendido como uma das instâncias da enunciação, que é “o ato de 

produção do discurso, (...) uma instância pressuposta pelo enunciado” 

(FIORIN, 2011, p. 55). Ao enunciar um “eu”, o destinador implícito da 

enunciação (enunciador) instala um “tu”, que, por sua vez, é a outra instância, o 

destinatário implícito (cf. enunciador/enunciatário In GREIMAS & COURTÉS, 

2012). Nesse ato, o enunciador exerce um fazer persuasivo sobre o 

enunciatário para que este, exercendo um fazer interpretativo, entre em 

conjunção com os valores de um texto (cf. FIORIN, 2011). Sendo a leitura um 

ato de significar, o enunciatário não é só o destinatário da comunicação, mas, 

exercendo seu fazer interpretativo, também é responsável pela produção do 

discurso.  

Por vezes, o enunciador deixa marcas no enunciado – na foto-texto –, 

criando um texto enunciativo, cujo efeito de sentido é o de subjetividade. 

Outras vezes, o enunciador cria um texto enuncivo, utilizando-se de estratégias 

que fazem parecer ao enunciatário que o texto enuncia a si mesmo, sem um 

sujeito por detrás, como se fosse uma coisa dada no mundo e cujo efeito de 

sentido é o de objetividade. Nas palavras de Sontag: 

 

A fotografia é o paradigma de uma relação intrinsecamente equívoca 
entre o eu e o mundo – sua versão da ideologia do realismo às vezes 
prescreve um apagamento do eu em favor do mundo, outras vezes 
autoriza uma atitude agressiva diante do mundo, a qual celebra o eu. 
(SONTAG, 2004, p. 140) 
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Assim, quando o fotógrafo faz uma foto, mesmo a mais “objetiva” 

possível, esta foto pressupõe estratégias de fazer crer na objetividade que se 

quer construir. O próprio sujeito fotografado, quando vê a câmera, já se torna 

objeto, confessa Barthes: “Ora, a partir do momento que me sinto olhado pela 

objetiva, tudo muda: ponho-me a ‘posar’: fabrico-me instantaneamente um 

outro corpo, metamorforseio-me antecipadamente em imagem” (1984, p. 22). 

Rouillé menciona Alphonse Bertillon, autor de um manual do Serviço de 

Identificação da Chefatura da Polícia de Paris sobre fotografia judiciária, para 

ilustrar que essa “transparência” da fotografia não é inerente ao processo de 

captar uma imagem, mas resultado de uma elaboração repleta de instruções 

precisas para que se atinja esse efeito. A respeito da execução do retrato 

duplo, de frente e de perfil, para identificação policial, Bertillon estabelece 

regras rigorosas: 

 “Para a pose de frente, focar o ângulo externo do olho esquerdo; 
para a de perfil, o ângulo externo do olho direito.” 

“[As provas] devem ser recortadas com 0,01 metro acima dos cabelos 
e coladas sobre uma ficha de cartão brístol, o perfil à esquerda e a 
frente à direita”. 

“O ato de embelezar e de rejuvenescer uma fotografia apagando no 
clichê as rugas e as irregularidades da pele, é rigorosamente 
proibido”. (BERTILLON apud ROUILLÉ 2009, p. 87)  

 

As observações de Bertillon, em tom didático, indicam como “captar o 

real” para que ele seja apresentado da forma mais objetiva possível. “Apagar 

as rugas e as irregularidades da pele” são interferências que modificariam, 

transformariam ou subverteriam o “real”. Assim, cabe ao fotógrafo obedecer às 

injunções do manual. 

 

Ao enunciar, “o eu é instaurado no ato de dizer” (FIORIN, 2011, p. 56), 

e o que se enuncia passa obrigatoriamente por essa subjetividade “original”, 

ainda que o efeito de sentido final seja o da objetividade. Assim, àquilo que 

Barthes disse ser a essência da fotografia – capturar o real – é, na verdade, um 

efeito de sentido de realidade promovido por essa característica icônica, 
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tomando a iconicidade9 como uma das vias de manifestação da figuratividade 

(cf. BERTRAND, 2003). 

Desse modo, ao contrário do que sugere a literatura sobre fotografia, 

que costuma associar o efeito de iconicidade à ideia de documento, de 

possibilidade de documentar a realidade, mostrá-la tal como ela é, por meio de 

uma máquina, sem interferência do homem, para a semiótica, é um efeito de 

sentido próprio dos textos figurativos.  

Tomaremos, então, o caráter documental e o caráter estético das 

fotografias como efeitos de sentido imanentes a elas, resultantes das 

estratégias produzidas por um sujeito que enuncia, e o sentido, portanto, como 

construído por meio do procedimento da figurativização. Examinemos mais 

detalhadamente como as figuras relacionam-se com a construção de sentido 

no texto fotográfico e, também, como se constroem os efeitos de documento e 

de arte. 

 

1.2.1 A iconicidade na fotografia  

De acordo com Greimas (2004), costuma-se definir a especificidade da 

semiótica visual por seu suporte planar, mas não devemos nos esquecer de 

que esta concepção abrange, ainda, os diferentes tipos de escritas, a 

linguagem de representação gráfica, etc. O autor nos alerta para o fato de que, 

nesse tipo de manifestação planar que é a escrita, a letra /o/, por exemplo, não 

seria uma figura construída representante do som “o”, uma figura natural, pois 

nenhuma semelhança há entre as duas figuras. Assim, na escrita, a 

representação é a correspondência entre os sistemas gráfico e fônico, de modo 

que as unidades-figuras de um são globalmente homologadas às unidades-

figuras do outro, sem vínculo de ordem natural termo a termo entre os dois 

                                                           
9
 O conceito de iconicidade será apresentado mais adiante, no item 1.2.1, e desenvolvido no 

capítulo seguinte. É importante ressaltar que, nesses dois capítulos em questão, tal conceito é 
desenvolvido a partir da ideia de “densidade semântica”. Já no último capítulo, o 3, a 
iconicidade é tomada, também, a partir das relações que cristalizam ou não o ícone. 



38 

 

tipos de figuras. Dessa maneira, a representação seria, então, “uma relação 

arbitrária entre o representante e o representado, pouco importando se a 

correspondência ocorre de sistema a sistema ou de termo a termo” GREIMAS, 

2004, p. 78). 

Já os sistemas de representação icônica são concebidos de maneira 

diferente, uma vez que a relação entre os dois modos de “realidade” não é 

arbitrária, mas motivada, pressupondo uma identidade – total ou parcial – entre 

traços e figuras do representante e do representado. Temos, portanto, a 

concepção de “realidade” como o mundo do senso comum e a “imitação” – ou 

iconização – como redução das qualidades desse mundo, posto que somente 

os traços visuais seriam “imitáveis” e, assim, “apenas as propriedades 

planares, bidimensionais, são (...) representáveis sobre superfícies artificiais” 

(GREIMAS, 2004, p. 78). 

Os traços desse mundo natural transponíveis para uma superfície – 

não tendo, obviamente, a mesma qualidade do mundo natural – seriam, por 

sua vez, identificáveis como figuras e estas só seriam reconhecíveis como 

objetos do mundo se tivessem o traço semântico “objeto”. É este traço que faz 

com que reconheçamos um cavalo como um cavalo, por exemplo. Ele consiste 

em uma leitura humana do mundo e não no mundo, de fato. Sendo este crivo 

de leitura de ordem social, precisamos afirmar que ele pertence, 

necessariamente, a uma determinada cultura, variando, portanto, no tempo e 

no espaço. 

Greimas explica, ainda, que esta leitura iconizante é uma semiose, isto 

é, uma operação que conjunge um significante e um significado e produz um 

signo: 

O crivo de leitura, de natureza semântica, solicita, por conseguinte, o 
significante planar e, assumindo feixes de traços visuais, de 
densidade variável, aos quais constitui em formantes figurativos, 
dota-os de significados, transformando assim as figuras visuais em 
signos-objeto. O exame mais acurado do ato de semiose mostraria 
bem que a principal operação que o constitui é a seleção de certos 
traços visuais e sua globalização, é a apreensão simultânea que 
transforma o feixe de traços heterogêneos num formante, vale dizer, 
numa unidade do significante que pode ser reconhecida, quando 
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enquadrada no crivo do significado, como a representação parcial de 
um objeto do mundo natural. (GREIMAS, 2004, p. 80) 

Nessa operação, uma figura teria uma densidade considerada 

“normal”, isto é, o número de traços que esta figura reúne é suficiente para 

interpretá-la como um objeto do mundo natural. No entanto, sendo a 

figuratividade esta “tela do parecer imperfeita”, este crivo de leitura que 

transforma as figuras em objetos do mundo natural, ela deixaria espaço para, 

nas palavras de Greimas, “excessos e insuficiências” (GREIMAS, 2004, p. 81). 

Isso significa dizer que o enunciador pode sobrecarregar um 

determinado texto de traços figurativos, levando-o à iconização ou, por outro 

lado, pode despojar-se destes traços, afastando-se cada vez mais da 

iconização, dando lugar à abstração: “iconização e abstração não são, pois, 

quanto à sua natureza, duas maneiras de pintar diferente da pintura figurativa; 

constituem antes graus variáveis da figuratividade” (GREIMAS, 2004, p. 81).   

Definimos a iconicidade, portanto, como um procedimento por meio do 

qual podemos explorar discursivamente a figuratividade (cf. iconicidade In 

GREIMAS & COURTÉS, 1986). Quanto maior o investimento de traços 

figurativos, maior o caráter icônico de um texto. Quanto menor esse 

investimento, maior seu caráter abstrato, figural. 

Bertrand (2003) afirma que, quando um lógico conclui a introdução de 

sua obra afirmando que apresentou “a ossatura do raciocínio”, chama-nos 

atenção para o fato de que nenhum leitor imaginaria se tratar concretamente de 

um esqueleto. Com isso, o autor quer mostrar que os elementos figurativos 

estão, de alguma forma, suspensos, ainda que presentes, configurando, 

portanto, um nível maior de abstração/figuralidade. Para o autor: 

Nos textos, a iconização poderá ser formada se a densidade sêmica 
dos traços for elevada, ou, em outras palavras, se o semema 
escolhido admitir muito poucas variações semêmicas e se suas 
associações forem bastante restritivas. (...) o semema designa uma 
coisa e uma só, num contexto sociocultural preciso. (...) 
Inversamente, a abstração vai se formar caso a densidade sêmica 
seja baixa (...) se o semema admitir uma larga faixa de variações 
semêmicas e se os contextos de uso forem muito abertos (...) 
(BERTRAND, 2003, p. 211) 
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No entanto, vale ressaltar que esse investimento de traços figurativos 

só se caracteriza como maior iconicidade na medida em que essa saturação 

busca a representação de algo do mundo real, funcionando como um 

mecanismo de persuasão veridictória por parte do enunciador. Assim, a 

fotografia de uma árvore tombada sobre um carro serve, por exemplo, para 

mostrar a fúria de uma ventania (cf. TEIXEIRA, 2004). 

Logo, a saturação de traços figurativos não é suficiente para que 

reconheçamos algo como icônico, seja verbal ou visual. Teixeira (2004) 

salienta que, na pintura, para reconhecermos um objeto pintado como um 

objeto do mundo natural, procuramos nele traços “idênticos entre o referente e 

sua representação: cor, formato, textura” (TEIXEIRA, 2004, p. 236). É nesse 

sentido – de código de reconhecimento de uma semiótica específica – que 

falamos em saturação figurativa como adensamento da representação icônica 

de algo do mundo real. É a partir, por exemplo, “de uma codificação que 

escolhe determinados ângulos, tomadas, jogos de luz e sombra, para produzir 

efeitos de realidade” (TEIXEIRA, 2004, p. 237) que podemos falar da fotografia 

como um texto icônico. 

Quando se trata de uma figura como o desenho de um rosto, por 

exemplo, é suficiente que reconheçamos três círculos e um semicírculo como 

um rosto, mas um retrato fotográfico de um rosto exacerba essas 

características, sendo, portanto, mais icônico. No caso da fotografia, é mais 

difícil falarmos em textos não icônicos, pois a fotografia é sempre fotografia de 

alguma coisa (cf. SONTAG, 2004), mas podemos pensar em alguns elementos 

que diluam ou desestabilizem essa iconicidade, ainda que não travem com ela 

uma ruptura. 

Na foto a seguir (Figura 11), de Kacper Kowalski, polonês que faz fotos 

aéreas, reconhecemos as figuras fotografadas como parte do mundo real – um 

carro recolhendo neve em um solo de coloração verde e marrom. 
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Figura 11 – Kacper Kowalski. Sem título, Sem data. 

No entanto, parece se tratar de uma pintura abstrata, e os caminhos 

percorridos pelo carro na neve assemelham-se às pinceladas densas de tintas 

coloridas na superfície de uma tela. 

Aqui, o efeito de iconização da fotografia é diluído pela composição de 

elementos no quadro e pela perspectiva em que a foto foi feita. Se a intenção 

de Kowalski foi a de fotografar uma determinada região da Polônia, isto não é 

tão relevante, e é um dado deixado à parte quando estamos diante desta 

imagem. Ainda que a fotografia seja fotografia de alguma coisa – carros 

recolhendo neve no solo –, o ângulo escolhido e a exacerbação cromática 

fazem com que o importante nesta imagem seja o efeito estético produzido, 

como se a fotografia falasse dela mesma e não do mundo exterior, do real. É 

nesse sentido que podemos falar em uma figuratividade profunda, em oposição 

àquela de superfície, como aponta Assis-Silva: 

 

Há uma figuratividade profunda que repercute, ressoa, na superfície 
do texto. A relação entre a figuratividade profunda e a de superfície é 
conhecida, na teoria semiótica, como figurativização. (ASSIS-SILVA, 
1995, p. 131) 
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O percurso da figuratividade mostra que a fotografia pode estar mais 

próxima de um “real” (icônica) ou mais afastada (temática/abstrata/figural). 

Como no exemplo já mencionado de Bertrand sobre a “ossatura do raciocínio”, 

na foto de Kowalski, os elementos figurativos, apesar de presentes, estão em 

suspensão. De maneira semelhante, o autor também analisa um texto de 

Michaux – Intervenção –, cuja singularidade de escrita não residiria na 

denegação de um universo figurativo referencializável, como o dos surrealistas, 

pois as figuras do mundo ali aparecem, mas em uma desrealização desse 

universo “na intersecção do sensível e do figurativo, no momento vacilante do 

figurável” (BERTRAND, 2003, p. 247). É o que ele chama de desiconização. 

Comparativamente, na foto de Kowalski, as figuras do mundo ali estão, mas 

como que suspensas, virtualizadas pela dominância de uma exacerbação 

sensorial do plano da expressão da composição fotográfica.  

Se compararmos a fotografia de Kowalski com outra da mesma 

temática (metodologicamente, tentaremos sempre escolher fotografias com a 

mesma temática para, por meio da comparação, observarmos aproximações e 

distanciamentos figurativos), poderemos ter uma ideia de como a figuratividade 

atua discursivamente.  Assim, de maneira diferente, na fotografia retirada do 

site UOL (Figura 12), a figuratividade não está enfraquecida ou suspensa. Ela 

se salienta até a iconicidade.  

 

Figura 12 – UOL Notícias. Caminhão do Departamento de Trânsito recolhe neve em 

Albuquerque, no Estado americano do Novo México, 2013. 
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Estabelecendo uma gradação, poderíamos afirmar que a foto do UOL é 

mais icônica do que a do fotógrafo polonês. Uma remete a uma verdade interna 

ao texto e a outra, a uma verdade externa. Barros (1987) faz essa 

diferenciação a partir da figurativização da expressão e da figurativização do 

conteúdo. Criando textos mais ou menos figurativos utilizando figuras do 

conteúdo, o enunciador persuade o enunciatário do caráter real ou irreal de um 

texto. Por outro lado, as figuras de expressão são responsáveis por colocar em 

questão, por meio da plasticidade e da poeticidade, a leitura convencional das 

coisas, propondo um novo saber sobre o mundo. 

Desse modo, as primeiras – como o carro, a neve, as árvores na Figura 

12 – têm a função de fazer crer que o mundo foi reconstituído (efeito de sentido 

de real ou de referente). Às segundas – como a verticalidade maior que zero 

característica da perspectiva aérea, na figura 11 –, é delegada a função de 

recriar o mundo, a partir de uma verdade interna ao texto (efeito de veridicção). 

Na foto do UOL, embora haja uma bela composição cromática, as figuras do 

mundo estão ali mais próximas do efeito de referente, e a fotografia fala mais 

de um mundo exterior do que dela mesma, motivo pelo qual o plano do 

conteúdo pode ser considerado como dominante.  Além disso, a composição 

fotográfica, isto é, a perspectiva e o enquadramento escolhidos não diluem a 

densidade semântica da figura; auxiliam, ao contrário, a salientar a referência a 

um mundo real, exterior.  

Nesse sentido, a iconicidade na fotografia prevê um código do plano da 

expressão – enquadramentos, perspectivas, contrastes, etc. – que, quando 

equilibrado, promove um efeito de sentido de real, referente, mais próximo da 

iconicidade. Por outro lado, podemos ter uma diluição dessa iconicidade quanto 

menor o equilíbrio entre esses traços: uma perspectiva e um enquadramento 

surpreendentes ou um forte contraste cromático podem revelar, além de maior 

subjetividade, uma tendência ao figural, ao abstrato, ao estético, tomando essa 

tendência como um traço menos icônico. Seriam estas as injunções e 

proibições de que falava Bertillon.  
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Desse modo, é preciso pensar a iconicidade em relação às figuras do 

conteúdo, mas, também, em relação às figuras de expressão. No que diz 

respeito à expressão, é necessário observar como as figuras de expressão 

geradas pela linguagem fotográfica, isto é como os elementos de composição 

fotográfica constroem a iconicidade das figuras do conteúdo, diluindo-as ou 

exacerbando-as, alterando, portanto, a forma como tradicionalmente vemos o 

mundo ou como as figuras de expressão criam plasticidade no discurso. 

A seguir, vamos analisar imagens de alguns fotógrafos, com o objetivo 

de observar de que maneira as figuras de expressão constroem ou diluem a 

iconicidade das figuras do conteúdo ou constroem plasticidade no texto, bem 

como de que modo ambas as figuras se relacionam no texto fotográfico, 

criando os efeitos de documento e/ou arte. Tomaremos alguns fotógrafos e 

suas fotos para mostrar tais estratégias, delineando alguns tipos de diluição. 
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Capítulo 2 

AS FIGURAS DE EXPRESSÃO 

 

2.1 Da abstração à iconicidade 

 

Vimos que a Semiótica toma a “realidade” como o mundo do senso 

comum e a imitação como sua iconização, isto é, como uma redução das 

qualidades desse mundo. Nesse sentido, a densidade semântica de uma figura 

seria considerada normal caso o número de traços desta figura fosse suficiente 

para interpretá-la como objeto do mundo natural. Além disso, mencionamos, 

também, o fato de que o enunciador poderia sobrecarregar um determinado 

texto de traços figurativos, levando-o à iconização ou, por outro lado, poderia 

despojar-se desses traços, afastando-se cada vez mais da iconização, dando 

lugar à abstração. Quanto maior o investimento de traços figurativos, maior o 

caráter icônico de um texto. Quanto menor esse investimento, maior seu 

caráter abstrato, figural. 

As figuras de expressão são aquelas responsáveis por recriar o mundo, 

colocando em xeque a leitura convencional das coisas e propondo um novo 

saber sobre o mundo (cf. BARROS, 1987, p. 9). As figuras de expressão 

fotográfica podem, por vezes, realizar essa tarefa diluindo a densidade das 

figuras do conteúdo, criando, pois, fotografias distantes do referente do mundo 

real, distantes do efeito de documento – embora possam, também, criar o 

efeito de iconização. Os elementos de composição, como distância focal, por 

exemplo, criam figuras de expressão como distanciamento e aproximação, que 

produzem, por sua vez, fotos mais ou menos icônicas. Além dessas, temos as 

figuras verticalidade igual a zero e verticalidade diferente de zero geradas pelo 
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elemento de composição perspectiva e, também, as figuras abertura e 

fechamento, geradas pelo elemento plano de enquadramento. Embora, no 

caso da fotografia, as figuras de expressão geralmente operem a favor da 

iconicidade, o contrário pode ocorrer. Vejamos. 

Na fotografia, uma série de elementos atua de maneira conjunta para 

criar o que chamamos de composição. Os pintores que utilizavam a câmara 

escura10 como ferramenta já atentavam para o fato de que, independentemente 

da imagem que estivesse à frente da câmara, a composição deveria ser “bela”, 

seguindo uma fórmula do que culturalmente ficou aceitável como uma “bela 

pintura”. Durante muito tempo, para os fotógrafos, essa bela composição 

estaria de acordo com os moldes da pintura da Renascença, cuja disposição 

dos elementos no quadro era geométrica, dentro de triângulos, conferindo 

profundidade (cf. composition In HANNAVY, 2008). 

Hoje, a composição na fotografia é entendida como a reunião de 

diversos elementos – posição, linha, forma, textura, padrão, escala, 

perspectiva, foco, cor, contraste, enquadramento, distância focal e equilíbrio 

(cf. composition In WARREN, 2006). Vamos discorrer aqui sobre os elementos 

perspectiva, distância focal e enquadramento, que, dentro dos limites desta 

pesquisa, parecem-nos suficientes. 

 

2.1.1 Kacper Kowalski: a diluição pela perspectiva 

Em relação à perspectiva, por exemplo, sabemos que algumas das 

regras utilizadas até hoje na fotografia correspondem, também, ao código 

renascentista, que organiza o universo a partir da posição ideal do olho do 

enunciador (cf. FRAGOSO, 2005, p. 8). Assim, a perspectiva renascentista é 

considerada o exemplo de representação do real, constitutivo de distância e 

objetividade, mas, por outro lado, essa perspectiva dita “correta” também abriu 

                                                           
10

 A câmera escura é, de fato, uma câmera escura com um pequeno orifício através do qual as 
ondas de luz são focalizadas para criar uma imagem (cf. LYNCH-JOHNT; PERKINS, 2008). 
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espaço para um alargamento da esfera do eu, isto é, para uma subjetividade a 

partir de sua subversão (cf. PANOFSKY apud FRAGOSO, 2005, p. 7). 

De acordo com a Encyclopedia of twentieth-century photography11, “em 

uma imagem bidimensional, a perspectiva pode expressar a profundidade e a 

amplitude de uma cena tridimensional, ao estabelecer a escala e a distância 

dos objetos na cena”.12 (WARREN, 2006, p. 303). A perspectiva ou a escolha 

do ângulo define-se a partir do ponto onde está situado o observador. O uso de 

lentes diversas e a modificação da posição do fotógrafo podem alterá-la 

facilmente, permitindo uma série de combinações. Joly (2007) afirma que esta 

escolha “é determinante, uma vez que reforça ou contradiz a impressão de 

realidade que está ligada ao suporte fotográfico” (p.109). 

Na fotografia a seguir (Figura 13), temos a figura da Torre Eiffel – ou do 

que se convencionou como a representação da Torre Eiffel – em perspectiva 

paralela, isto é, com apenas um ponto de fuga (interseção das duas linhas 

brancas), localizado no centro da foto, direcionando o ponto de vista do 

observador (linha verde).  

 

 

 

 

 

Figura 13 – Torre Eiffel vista da Terra, em perspectiva central, paralela. 

A torre Eiffel (pt.wikipedia.org) 

                                                           
11

 Em português, Enciclopédia da fotografia do século XX. 
12

 Tradução livre do original “in a two-dimensional picture, perspective can express the depth 
and vastness of a three-dimensional scene, by establishing the scale and distance of the 
objects in the scene”. 
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Esse último, por sua vez, está em posição perpendicular à linha do 

horizonte (linha amarela). Conserva-se certa distância da figura retratada e 

esta apresenta sua face frontal paralela ao observador.  

Vemos, portanto, que, quanto maior o afastamento do ponto de vista do 

observador, maior seria a linha do horizonte e, quanto maior a aproximação, 

menor seria essa linha e, portanto, o observador se sentiria mais próximo da 

figura (Figura 14). Quanto mais próximo do objeto fotografado, maior 

detalhamento, mais partes dele são retratadas em vez do todo, mesmo que a 

perspectiva não se altere (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Representação da aproximação da figura retratada. 

Figura 15 – Detalhe da visão a partir da aproximação da figura retratada. 

A aproximação do ponto de vista do observador poderia ser dar a tal 

ponto que a figura retratada perderia seus traços pertinentes enquanto objeto 

do mundo natural, tornando-se quase irreconhecível (a figura retratada poderia 

ser apenas uma abstração formada pelos ferros da estrutura da torre). No 

exemplo acima, essa aproximação já sugere uma subjetividade e, 

consequentemente, uma diluição da iconicidade da figura do conteúdo 

retratada, mas, por motivos didáticos, resolvemos abordar esta questão quando 
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falarmos de distância focal e plano de enquadramento. Em se tratando de 

perspectiva, preferimos desenvolver, a princípio, a oposição entre paralelismo e 

obliquidade e, depois, entre verticalidade igual a zero e verticalidade diferente 

de zero. 

Na perspectiva oblíqua, ao contrário da paralela, não temos uma visão 

frontal do objeto fotografado, o que, em certa medida, já altera nossa tradição 

visual voltada para a centralização: 

(...) o ângulo normal, à altura do homem e de frente, é aquele que 
mais facilmente dá uma impressão de realidade e naturaliza a cena, 
uma vez que imita a visão natural e se distingue de pontos de vista 
mais sofisticados (o diagonal, por exemplo) (...) (JOLY, 2007, p. 110) 

Nessa outra fotografia (Figura 16), ainda reconhecemos a torre como 

uma figura do mundo natural, mas o primeiro modo de representá-la (Figura 

13) é mais icônico do que este. Nessa posição – oblíqua –, a torre fica com 

uma de suas arestas voltadas para o observador. 

 

 

 

  

 

Figura 16 – Torre Eiffel vista de cima.  

 

No caso de uma posição oblíqua aérea, isto é, estando o observador 

em uma posição vertical bem maior que zero, percebemos maior distorção no 

modo canônico de representação da torre. Na maioria das vezes, temos, 



50 

 

portanto, um contraste mais acentuado entre perspectiva vista de cima 

(plongeé) ou de baixo (contra-plongeé) do que entre perspectiva paralela e 

oblíqua (ambas terrestres). 

Assim, o contraste estabelecido aqui para diluição da iconicidade é 

entre paralelismo e obliquidade (horizontalidade igual ou diferente de zero) e 

entre verticalidade igual a zero e verticalidade maior que zero, sendo este 

último o mais dominante para diluição do efeito de iconicidade e consequente 

produção do efeito de subjetividade.  

Em outras palavras, na fotografia, em relação à perspectiva, é 

interessante pensarmos em um contraste que se dá em maior grau entre 

verticalidade igual a zero (terrestre) e verticalidade diferente de zero – isto é, 

maior que zero até atingir o plongeé ou menor que zero até atingir o contra-

plongeé – do que entre verticalidade igual a zero e horizontalidade maior ou 

menor que zero13, ainda terrestre mas deslocando a visão central do objeto 

para direita ou para esquerda. Isso significa dizer que a diluição vai ocorrendo 

em uma gradação, mas é no plongeé e no contraplongeé que a densidade 

semântica das figuras é mais acentuadamente diluída e nosso modo tradicional 

de visão, subvertido. 

Desse modo, tomando a primeira foto (Figura 13) como a mais icônica, 

característica da perspectiva central renascentista, pensamos em um 

continuum entre abstração e iconicidade a partir da mudança de perspectiva, 

afetando o modo canônico da visão ao observar a figura retratada e, em alguns 

casos, afetando os próprios traços da figura.  

Para exemplificar melhor este tipo de diluição da iconicidade pela 

perspectiva, temos, por exemplo, as duas imagens (Figuras 17 e 18). 

 

                                                           
13

 Ressaltamos aqui que, apesar de estarmos fazendo uma oposição entre perspectiva 
terrestre e perspectiva em mergulho (plongeé) e contramergulho (contra-polngeé), a 
verticalidade menor que zero para o contra mergulho refere-se à posição da câmera e, 
portanto, ao ponto de vista do observador, uma vez que é impossível verticalidade menor que o 
nível da Terra.  
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Figura 17 – Salvamar Paulista. Férias de verão exige cuidados redobrados com a segurança 

nas praias. Guiadolitoral.uol.com.br, 2008. 

 

 

 

Figura 18 – Kacper Kowalski. One Day, 2008. 

 

A primeira imagem (Figura 17) foi retirada do site 

guiadolitoral.uol.com.br, e retrata banhistas em uma praia.  A segunda (Figura 

18) foi feita pelo polonês Kacper Kowalski como fruto de seu projeto intitulado 



52 

 

One Day14, realizado em 2008, cujo objetivo era documentar a agitação da 

atividade de uma pequena praia, desde a manhã até o pôr do sol. 

Deixado o contexto das imagens de lado, na primeira foto, a figura da 

expressão verticalidade igual a zero não afeta a iconicidade da figura de 

conteúdo banhistas, cuja densidade semântica é mantida em sua totalidade, ao 

passo que, na segunda, temos uma diluição da iconicidade da figura do 

conteúdo causada pela figura da expressão verticalidade diferente de zero, a 

ponto de não reconhecermos mais banhistas e somente figuras geométricas 

em uma profusão de cores. 

A foto de Kowalski, apesar de retratar objetos do mundo real, apesar 

de ser “fotografia de alguma coisa”, apesar de documentar um dia em uma 

pequena praia polonesa, fala mais sobre ela mesma do que sobre tal praia. A 

densidade semântica diminui, torna-se parcial, motivo pelo qual podemos 

afirmar que esta última é mais abstrata/figural do que a segunda. Se há uma 

figuralidade, ela só pode ser apreendida pela posição das cadeiras e dos 

banhistas, mas dilui-se quase ao máximo a densidade semântica até vermos 

apenas figuras geométricas coloridas. 

Vejamos, de maneira resumida, o contraste entre as duas imagens 

(Figura 19, a seguir): 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Em português, Um dia. 
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 + ICONICIDADE - ICONICIDADE 

 

ELEMENTO DE 

COMPOSIÇÃO 

 

guiadolitoral.uol.com.br 

 

Kowalski 

Perspectiva 

Verticalidade = 0 

(Perspectiva normal, 

terrestre) 

Verticalidade ≠ 0 

(Perspectiva > 0, em 

plongeé) 

Densidade semântica MÁXIMA MÍNIMA 

Figura 19 – Quadro de contrastes entre as fotos de guiadolitoral.uol.com.br e Kacper 

Kowalski. 

Como já mostramos, Greimas (2004) afirma que, nos sistemas icônicos 

como a fotografia, os modos de realidade pressupõem uma identidade total ou 

parcial entre os traços e figuras do representante e do representado. Sendo a 

realidade o senso comum e a iconização sua imitação que reduz as qualidades 

desse mundo real, quando essa imitação é transpassada para uma superfície 

bidimenisonal – como a foto –, ela pode assumir feixes de traços visuais de 

densidade variável, constituindo os formantes figurativos, que podem ir da 

abstração à iconização. 

O que essa tomada em perspectiva aérea faz, no caso das imagens de 

Kowalski, é mostrar uma minimização da densidade semântica das figuras, em 

oposição à maximização proporcionada pela perspectiva terrestre, colocada em 

comparação pela foto do site “Guia do litoral”. Essa minimização figurativa nas 

imagens do polonês é o que chamamos de diluição dessa iconicidade própria 

da fotografia. 

O estilo de Kowalski (Figuras 20 a 22, adiante) é todo centrado nessa 

estratégia de diluição da iconicidade pela perspectiva aérea. Observemos os 

exemplos a seguir. 
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Figura 20 – Kacper Kowalski. Harsh Winter
15

, Sem data. 

Figura 21 – Kacper Kowalski, Harsh Winter, Sem data. 

Figura 22 – Kacper Kowalski. Polish Autumn
16

, Sem data. 

 

Na série Harsh Winter, ele mostra como o inverno é diferente na região 

a cada ano. A figuralidade do inverno é mantida pela neve, nas fotos 20 e 21, 

pelo plano de fundo branco.  Sobre a neve, estão o que parecem ser 

contêineres (Figura 21) ou outra espécie de reservatório (Figura 20), com 

marcas pretas das rodas de um automóvel sobre a neve. O contraste dos 

                                                           
15

 Em português, Inverno Rigoroso. 
16

 Em português, Outono Polonês. 
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objetos com o branco da neve causado pela perspectiva é bem acentuado e 

cria um efeito estético que, em alguns casos, sequer permite identificarmos 

minimamente as figuras fotografadas. 

O mesmo ocorre com a documentação que o fotógrafo faz do outono 

na série Polish Autumn. Na figura 22, não reconhecemos precisamente os 

elementos fotografados. Vemos três grupos de linhas retas horizontais: as 

primeiras, superiores, intercaladas entre vermelho e verde, parecem ser 

árvores e grama; as segundas, menores e centrais, intercaladas entre azul e 

um pequeno colorido cuja figuração não é identificável; e as terceiras, 

inferiores, um pouco menores que a inferior, intercaladas entre um cinza escuro 

e um preto esmaecido, que parecem figurar rodas de carros sobre o asfalto. A 

figuralidade do outono é mantida pelos títulos das séries e pelos poucos 

elementos que podem ser percebidos – ou supostos – pela temática abordada. 

Aqui, na escala da figuratividade, o componente é mais temático – o outono – 

do que figurativo – árvores, folhas, grama. 

Para além de documentar regiões da Polônia, seu país natal – e ter 

ganhado prêmios por essas fotos, incluindo o prêmio World Press Photo, a 

imagem do Ano Internacional (POYi), o Melhor de Fotojornalismo e o prêmio 

Sony World Photography Award –, Kowalski cria fotos muito menos icônicas, 

que, ao contrário de documentar lugares, criam verdadeiras abstrações visuais, 

ainda que mantenham certa figuralidade relacionada aos temas, como o 

inverno e o outono, por exemplo. 

 

2.1.2 Paul Strand: a diluição por distância focal/enquadramento 

Em relação à distância focal, temos uma oposição entre as figuras de 

expressão aproximação e afastamento. Em fotografia, quanto maior a distância 

focal, menor o ângulo de visão da imagem e maior a aproximação dos objetos 

focalizados. Por outro lado, quanto menor for esta distância, maior o ângulo de 

visão e maior o distanciamento dos objetos (Figura 23). 
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Figura 23 – Tipos de lentes e sua distância focal. 

Independentemente da perspectiva em que se encontre o fotógrafo, 

uma lente grande angular, por ter menor distância focal, mostrará maior ângulo 

de visão e, consequentemente, os objetos focalizados estarão mais distantes. 

Já uma teleobjetiva – a chamada lente zoom –, por ter uma distância focal 

maior, mostrará ângulo de visão menor e, assim, os objetos fotografados 

estarão mais próximos. As lentes normais, por sua vez, reproduzem a 

perspectiva do olho humano (cf. GURAN, 1992). 

De forma resumida, uma grande angular estaria para o distanciamento 

assim como uma lente zoom estaria para aproximação do objeto retratado. As 

lentes normais seriam um “grau zero”, produzindo efeito de objetividade, 

enquanto os efeitos produzidos pelas outras devem ser analisados em cada 

imagem, mas tendem à subjetividade. 

As duas fotos a seguir (Figuras 24 e 25) foram feitas já em uma 

perspectiva não canônica – contra-plongeé. O contraste dominante 

estabelecido aqui para diluição da iconicidade não diz respeito, portanto, à 

perspectiva, mas reside entre distanciamento e aproximação ópticos, sendo a 

aproximação responsável por maior abstração. 

. 
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Figura 24 – Torre Eiffel vista de baixo com distância focal normal. 
Figura 25 – Torre Eiffel vista de baixo com distância focal maior. 

 

Na relação entre as duas imagens, já não somos mais capazes de 

reconhecer na Figura 25 a figura de conteúdo Torre Eiffel. A figura da 

expressão aproximação promove uma minimização de densidade semântica da 

figura do conteúdo, criando o efeito de diluição da iconicidade desta fotografia.  

Na figura 24, ao contrário, a figura da expressão distanciamento não 

afeta a figura do conteúdo Torre Eiffel, mostrando a maximização de densidade 

semântica e, portanto, maior iconicidade. Ressaltamos que o distanciamento, 

nesse caso, é estabelecido em uma comparação com a aproximação de uma 

lente tele. No entanto, como dissemos, a distância focal da primeira imagem é 

normal e, portanto, objetiva. 

Nesse caso, temos, portanto uma escala entre abstração e iconicidade, 

sendo marcada pela oposição distanciamento versus aproximação. Contudo, é 

importante ressaltar que, a depender da distância em que se esteja do objeto 

fotografado, uma lente grande angular pode causar uma subversão no modo 

canônico de se ver uma figura retratada pelo efeito de distorção que causa em 

uma imagem, como na Figura 26, a seguir. 
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Figura 26 – Torre Eiffel em perspectiva vista de baixo e 
distância focal menor (lente grande angular). 

 

Convém observar que a distância focal é um elemento óptico de 

composição, relacionado a diferentes tipos de objetivas existentes. A este 

elemento, podemos associar o plano de enquadramento, nos termos utilizados 

pela linguagem cinematográfica. 

O enquadramento é um elemento da composição fotográfica marcado 

por uma oposição entre as figuras de expressão abertura e fechamento, muito 

semelhante ao que já havíamos mencionado a respeito da aproximação ou do 

afastamento do fotógrafo quando falamos de perspectiva. 

A linguagem cinematográfica utiliza seis planos básicos de 

enquadramento, cuja escolha, de acordo com Martin (cf. MARTIN, 2005, p. 47), 

oferece clareza de narração. São eles 1) plano geral; 2) plano de conjunto; 3) 

plano médio; 4) plano americano; 5) plano aproximado ou primeiro plano; e 6) 

close ou plano de destaque (cf. AUMONT, 2007). 

O plano geral é aquele em há uma considerável distância entre a 

câmera e o objeto retratado e, então, vemos o sujeito imerso em seu ambiente. 

O plano de conjunto dá mais ênfase ao objeto da cena do que ao ambiente 

onde está circunscrito. Já o plano médio enfatiza o objeto por inteiro, 

mostrando pouco ou muito pouco da ambientação. O plano americano faz o 

mesmo, mas recorta parte do objeto – se for uma pessoa, esta é enquadrada 
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do joelho para cima. No primeiro plano ou plano aproximado, o objeto é único 

no quadro, sendo destacado de seu ambiente. No close ou plano de destaque, 

o objeto ou uma parte dele ocupa todo o quadro. A operação aqui parte da 

abertura para o fechamento. A sequência a seguir mostra o trabalho com 

alguns dos planos (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – “Nessa sequência de A Regra do Jogo, de Jean Renoir (1939), a câmera 

aproxima-se cada vez mais dos personagens; passamos, assim, de um plano de conjunto a um 

plano “americano”, depois a um plano aproximado e, finalmente, a um primeiro plano.” 

(Reprodução de AUMONT, 2007, p. 41) 
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A imagem a seguir, de Paul Strand (Figura 28), parte da série Time in 

New England17, que tem como objetivo fazer um retrato da região, é um 

exemplo de diluição da iconicidade pela distância focal ou pelo enquadramento. 

A aproximação do objeto retratado e, ao mesmo tempo, o fechamento do 

enquadramento afetam a densidade semântica da figura do conteúdo, fazendo 

com que a fotografia não tenha uma totalidade de traços figurativos, mas uma 

parcialidade, tendendo ao abstrato. Há uma minimização da densidade 

semântica em oposição à maximização promovida pela abertura do 

enquadramento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Paul Strand. Madeira Flutuante, 1928. 

Outras imagens do fotógrafo da mesma série exemplificam essa 

estratégia de diluição da iconicidade, colocando em relevo as qualidades 

matéricas dos objetos. Nas figuras 28 e 30, o enquadramento fechado e a 

distância focal aproximada põem em destaque a textura rugosa, áspera e 

porosa da madeira. Já na figura 29, são evidenciados os sulcos, os talos, a 

rugosidade das folhas e a transparência da água, que, sobre a teia de aranha, 

constrói uma forma opaca, dando a sensação de umidade. Já na Figura 31, a 

                                                           
17

 Em português, Tempo na Nova Inglaterra. 
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aspereza das rochas é acentuada, tendo sua forma comparada, pela 

uniformidade das escalas de cinza e branco, com o mar. Apesar de o mar ser 

achatado e as rochas volumosas, os pequenos riscos brancos sobre a escala 

de cinzas provocam uma sensação de aspereza em ambas as figuras, fazendo 

com que as pedras sejam vistas como uma continuidade do mar, crescendo em 

volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Paul Strand. Teia de Aranha na Chuva, 1927. 

Figura 30 – Paul Strand. Trinco, 1944. 

Figura 31 – Paul Strand. Rocha à beira mar, 1927. 
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Como dissemos, a operacionalização com as figuras de expressão 

fotográfica envolve uma série de combinações de elementos e, portanto, cada 

imagem deve ser analisada separadamente. Os exemplos utilizados aqui 

servem apenas para ilustrar algumas das possibilidades e dar destaque a duas 

operações dominantes: 1) aquela que dilui a iconicidade da figura retratada por 

uma mudança de perspectiva, tornando-a pouco reconhecível ou fazendo-nos 

olhar para ela de uma forma surpreendente, a partir da oposição verticalidade 

igual a zero versus verticalidade diferente de zero e 2) outra que, por um 

procedimento de aproximação versus distanciamento ou abertura versus 

fechamento, permite-nos reconhecer nada ou apenas parte da figura 

retratada.  

Em resumo, as duas operações atuam de modo a mostrar uma 

densidade semântica máxima ou total da figura retratada, tornando-a mais 

icônica, ou uma densidade semântica mínima ou parcial, tornando a imagem 

mais abstrata. Em uma escala entre abstração e iconicidade, tais operações 

funcionam da seguinte forma (Figura 32): 

ELEMENTOS DE 

COMPOSIÇÃO 

 

+ ICONICIDADE 

 

 

- ICONICIDADE 

 

Perspectiva 

 
Verticalidade = 0 Verticalidade ≠ 0 

 

Distância Focal 

 

Distanciamento Aproximação 

 

Plano de enquadramento 

 

Abertura Fechamento 

Densidade semântica MÁXIMA MÍNIMA 

 
Figura 32 – Quadro de relações entre elementos de composição e efeitos de abstração e 

iconicidade. 
 

Cientes da impossibilidade de esgotar neste trabalho as combinações 

possíveis para produção de maior ou menor iconicidade, fazemos a 

observação de que os contrastes devem ser analisados na relação de cada 
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imagem ou de uma imagem com a outra a partir do que salta aos olhos 

enquanto traço distintivo. Vejamos a comparação das duas imagens a seguir 

(Figuras 33 e 34). 

 

 

 

Figura 33 – Linha de transmissão de energia elétrica 

pt.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Aleksandr Ródtchenko. Torre Chúkhov, 1929. 
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As duas fotos mostram uma torre elétrica. Nesse caso, só a escolha de 

figuras não seria suficiente para demonstrar o caráter icônico ou não das 

imagens nem seu caráter subjetivo ou objetivo. 

No entanto, na primeira foto (Figura 33), retirada do Wikipedia, temos 

perspectiva, plano e distância focal canônicos, isto é, perspectiva terrestre, 

distância focal normal e plano médio. Já na outra (Figura 34), de Aleksandr 

Ródcthenko, as escolhas do plano de expressão – perspectiva em contra-

plongeé, primeiro plano e menor distância focal –, em comparação com as 

escolhas da foto anterior, revelam maior interferência do enunciador, 

resultando em um efeito de sentido de subjetividade. 

De maneira resumida, nas duas imagens, teríamos os seguintes 

contrastes de plano de expressão (Figura 35): 

 

EFEITOS DE SENTIDO + ICONICIDADE - ICONICIDADE 

ELEMENTOS DE 

COMPOSIÇÃO 

 

Wikipedia 

 

Ródtchenko 

Perspectiva 
Verticalidade igual a zero 

(terrestre) 

Verticalidade menor que 

zero (contra-plongeé) 

Distância Focal Distanciamento Aproximação 

Plano de enquadramento Abertura Fechamento 

Densidade semântica MÁXIMA MÍNIMA 

Figura 35 – Quadro de contrastes entre a foto de Wikipedia e de Ródtchenko. 

 

Na foto da Wikipedia, as figuras de expressão mantêm a iconicidade da 

figura retratada, ao passo que, na do fotógrafo russo, temos uma diluição da 

iconicidade causada pelas escolhas do enunciador, que toma perspectivas, 

planos e distância focal não canônicos. Com efeito, em uma escala que vai do 

abstrato ao icônico, a fotografia de Ródtchenko seria menos icônica do que 

aquela exposta na página da enciclopédia coletiva. As figuras verticalidade 

diferente de zero, aproximação e fechamento alteram o modo como 
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tradicionalmente vemos a figura do conteúdo torre, mostrando apenas parte do 

objeto fotografado, minimizando sua densidade semântica. 

Com esses exemplos, observamos que o reconhecimento do objeto 

fotografado como sendo parte do mundo natural não é o que faz da foto um 

documento; não é sua capacidade de mostrar uma figura “real” do mundo que 

faz dela uma foto icônica.  As fotografias do russo Ródtchenko, como esta da 

torre elétrica, são um exemplo de como é possível diluir ou desestabilizar a 

iconização na fotografia, não só instaurando novas maneiras – menos icônicas 

e mais subjetivas – de ver o “real”, as figuras do mundo, mas, também, por 

vezes, transformando essas figuras em abstrações. 

A partir dessas considerações, mostramos como a expressão 

fotográfica pode afetar a densidade semântica das figuras fotografadas, 

tendendo ao figural, ao abstrato e distanciando-se do real e do icônico. Nesse 

sentido, podemos falar em graus de iconicidade. Contudo, é preciso alertar 

que, ainda na iconicidade, é possível reconhecer figuras do mundo real e 

encontrar outras figuras de expressão atuando para criar efeito de verdade no 

sentido de veridicção, e não de referente. 

Isso porque “o objeto visual (...) é um universo figurativo que 

estabelece relações entre as figuras do texto e as do mundo natural” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 116). Assim, as figuras do conteúdo são responsáveis por 

criar, nos textos visuais, uma referência a essas figuras do mundo natural (cf. 

BARROS, 1987). Ao lado dessa instalação de figuras do conteúdo que faz 

conhecer, por uma certa via e em uma certa escala – mais ou menos figurativa 

–, o mundo sensível, está o trabalho de articulação dos recursos plásticos, que, 

por meio das figuras de expressão, constroem um efeito de verdade interna ao 

texto (cf. BARROS, 1987): “a dimensão plástica, enquanto descrição das 

lógicas de exploração do sensível, é homologada na relação com a dimensão 

figurativa” (OLIVEIRA, 2005, p. 116). A seguir, veremos, então, como se 

constrói essa operação que vai da referencialidade à plasticidade. 
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2.2 Da referencialidade à plasticidade 

 

Anteriormente, vimos como algumas figuras de expressão fotográfica 

atuam para diluir a iconicidade em uma fotografia, tornando-a mais abstrata, 

figural.  Nessa operação enunciativa, a abstração estaria para a arte assim 

como a iconicidade estaria para o documento. Mas, sobre esta operação de 

diluição ou exacerbação de traços figurativos atua outra, responsável por 

conferir plasticidade ou referencialidade ao texto. A fotografia O menino e a 

árvore (Figura 36), de Sebastião Salgado, é um ótimo exemplo de como a 

linguagem plástica atua recobrindo a iconicidade. 

 

Figura 36 – Sebastião Salgado. O menino e a árvore, Sem data. 

Greimas (2004) menciona o exemplo de Diderot, que, ao passar a 

visitar os salões parisienses, espanta-se com a descoberta de outra maneira de 

falar da pintura. Em vez de observar nos quadros apenas os objetos 

“denomináveis”, Diderot volta-se para o exame dos traços que o pintor deixou 

na tela. Observar essas pinceladas enquanto materialidade significante é o 

exercício da semiótica plástica, que se recusa a simplesmente denominar o 

que está visualmente posto, o que está figurado em uma tela ou em uma 
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fotografia. Não é uma tarefa de lexicalização do figurativo, mas um esforço de 

relacionar elementos como cor, forma, textura, posição e orientação. Para 

Greimas, é preciso reservar 

um lugar à parte para os formantes plásticos – que se comparam, 
mas se distinguem, dos formantes figurativos – organizações 
particulares do significante que não se definem senão por sua 
capacidade de serem alcançados por significados e se constituem 
assim em signos. Mas, enquanto os formantes figurativos não se 
põem a significar, por assim dizer, senão após a aplicação do crivo de 
leitura natural, os formantes plásticos são chamados (...) a servir de 
pretexto para investimentos de significações outras, o que nos 
autoriza a falar de linguagem plástica e circunscrever sua 
especialidade. (GREIMAS, 2004, p. 89) [itálicos do autor]. 

A linguagem plástica também pode se caracterizar por sua natureza 

semissimbólica, na qual há uma correlação entre categorias do plano da 

expressão e do conteúdo (de acordo com o célebre exemplo de Greimas, 

verticalidade para “sim” e horizontalidade para “não”), diferentemente dos 

sistemas simbólicos e semióticos, nos quais não há uma correlação entre 

categorias, mas conformidade total entre os planos da expressão e do 

conteúdo (no primeiro caso) e não conformidade (no segundo caso).   

Na fotografia de Salgado, para analisarmos o plano da expressão, é 

preciso considerar o sentido a partir das relações entre as especificidades do 

material plástico em questão, levando em consideração oposições cromáticas, 

eidéticas e topológicas e recusando-se, assim, a uma lexicalização das 

imagens a partir de sua dimensão figurativa (cf. FLOCH, 1985). As análises 

partem das categorias básicas, a saber: 

 cromáticas: combinação de cores, concretizadas em oposições, como 

claro vs. escuro, brilhante vs. opaco; 

 eidéticas: relações entre formas, como curvilíneo vs. retilíneo, 

verticalidade vs. horizontalidade; 

 topológicas: posição e orientação das formas e do movimento no 

espaço, como englobante vs. englobado,  central vs. periférico, alto vs. 

baixo; 

 matéricas: efeitos obtidos com a materialidade, como rugoso vs. liso. 
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Apesar de icônica, isto é, apesar de reconhecermos as figuras do 

conteúdo menino e árvore na imagem de Salgado, as relações cromática, 

topológica e eidética entre estas figuras é que formam o todo de sentido da 

imagem, produzindo efeito de verdade interna ao texto, de poeticidade, e não 

de um referente do mundo real. 

 A perspectiva terrestre e paralela, o enquadramento aberto, em plano 

de conjunto e uma distância focal equilibrada focalizam o menino em seu 

cenário – a seca, figurativizada pelo ambiente composto pela árvore e por um 

deserto em fundo branco. Esses recursos de composição fotográfica não 

diluem a iconicidade figurativa, mas permitem que haja uma comparação entre 

menino e árvore. Ambos são colocados em comparação topologicamente por 

estarem englobados18 por um fundo branco. Essas figuras englobadas são 

novamente comparadas cromaticamente, pois ambas possuem um tom mais 

escuro, cinza, em contraste com o branco do fundo. Uma terceira comparação 

é feita eideticamente: a árvore possui uma forma de “y”, com o galho esquerdo 

mais pontudo que o direito. O menino, ao segurar um galho que faz as vezes 

de uma bengala, forma um “y” invertido, sendo a bengala a parte maior, uma 

vez que suas pernas, também muito finas e comparadas aos galhos da árvore, 

estão cobertas pelo branco que representa o ambiente, seco, que o atinge. A 

parte mais baixa da árvore, pouco mais arredondada, pode ser equiparada à 

cabeça do menino, assim como a barriga ao caule mais espesso ao centro. A 

manta que o menino segura à altura dos joelhos pendente para baixo e para a 

direita, por sua vez, compara-se ao pequeno tronco cortado de árvore voltado 

para a esquerda. Menino e árvore, apesar da secura, parecem manter-se de pé 

– o que é comprovado pela verticalidade de ambos. As duas figuras, com forma 

quase que espelhada, resistem em seu ambiente. 

Nessa fotografia de Salgado, as figuras de composição fotográfica 

mencionadas anteriormente não são as responsáveis por diluir a iconicidade, 

que, ao contrário, é mantida, uma vez que a densidade semântica das figuras 

de conteúdo não é afetada pela expressão fotográfica. Nessa foto, não há 

                                                           
18

 As relações topológicas podem ser lineares, como intercalante vs. intercalado, ou planares 
parciais (cercante vs. cercado) ou totais concêntricas (central vs. periférico) ou totais não 
concêntricas (englobante vs. englobado) (cf. FLOCH, 1986, p. 30). 
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diluição da iconicidade, mas, sim, um recobrimento plástico, que leva à 

reflexão, emociona, encanta e convence o enunciatário da verdade interna ao 

texto na medida em que se afasta da reprodução do mundo natural: 

(...) tanto pode a instância da enunciação operar a correlação entre 
plano da expressão e plano do conteúdo, conferindo plasticidade ao 
discurso, quanto pode descuidar-se da materialidade significante, 
aproximando-se do efeito de referenciação, que define a relação 
intersemiótica entre as figuras do discurso e as figuras do mundo 
natural. (TEIXEIRA, 2004, p. 234) 

Entendemos por plasticidade “uma linguagem segunda elaborada a partir 

da dimensão figurativa de uma primeira linguagem, visual ou não, ou a partir do 

significante visual da semiótica do mundo natural” (TEIXEIRA, 2004, p. 239). 

Essa dimensão plástica resultaria: 

1. [no] desvio de certos significados, quando da leitura figurativa ou 
da percepção do mundo natural (...); 2. [no] desvio de certos traços 
do significante visual, traços que se constituem em formantes 
plásticos distintos de formantes figurativos (...) (TEIXEIRA, 2004, p. 
239) 

Para além de documentar a migração de milhões de pessoas pelo 

mundo, que deixaram suas casas pela pobreza, por guerras ou pela repressão, 

nessa foto, integrante do projeto Êxodos, Salgado, ao comparar eideticamente 

o menino com a árvore, faz falar uma linguagem segunda, plástica, a partir da 

dimensão figurativa da primeira, imediata: mostra que menino e árvore lutam, 

ambos, pela vida, pela sobrevivência. Como diz o próprio Salgado: “Todos, de 

maneiras diferentes, estão à mercê de forças políticas e econômicas além de 

seu controle” (In http://www.amazonasimages.com/travaux-exodes). 

Logo, nas análises feitas nesta pesquisa, em relação às primeiras 

figuras de expressão (aquelas da composição fotográfica), podemos falar em 

uma escala que vai do abstrato, do figural ao icônico, ao passo que, em relação 

a essas últimas, temos uma escala que vai do referencial ao plástico.  

Reforça-se assim a ideia de que a fotografia assenta-se em um código 

de iconicidade que exige muito mais do que o reconhecimento de figuras 

“reais”. As figuras de expressão podem ser responsáveis por diluir a 
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iconicidade, tornando as fotografias menos icônicas, distanciando-as do efeito 

de documento, e podem, também, criar plasticidade no discurso, fazendo de 

uma foto-documento, icônica, uma foto também estética. 

 

2.2.1 As minas de Raphaël Dallaporta 

Do mesmo modo, nas fotografias de minas antipessoais de Raphaël 

Dallaporta, como a Submunições BLU – 3/B Estados Unidos (Figura 37), 

vemos granadas, minas e outros tipos de aparatos bélicos. As figuras do 

conteúdo possuem densidade semântica suficiente para que percebamos 

granadas, minas como elementos do mundo real. Temos, portanto, fotografias 

icônicas. Mas, para além de submunições, é possível uma leitura segunda 

dessas imagens a partir de sua dimensão plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Raphaël Dallaporta. Submunições BLU – 3/B Estados Unidos, 2004. 
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Nas fotografias de Dallaporta, o uso do contraste figura versus fundo 

feito pelo enquadramento revela outro contraste: central versus periférico. Na 

imagem (Figura 37), a figura colorida, em um amarelo forte e com iluminação 

que revela sua textura, está no centro da foto, envolvida pelo fundo (periférico) 

uniformemente preto e liso. Esse contraste de composição faz com que a figura 

munição se destaque, emergindo do fundo e assumindo seu potencial 

destrutivo. 

Esse efeito é ainda mais acentuado pela iluminação dura sobre as 

imagens, que acentua as características matéricas das minas, como o liso para 

o vidro (Figura 38) e o áspero e o rugoso para o ferro – Figuras 37 e 39 –, por 

exemplo. Além disso, nessas imagens – Figuras 37 e 39 –, a aspereza do 

corpo da mina em formato arredondado e as cores quentes marrom e amarelo 

contrastam com o alumínio, retilíneo, pontiagudo e em cores frias.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Raphaël Dallaporta. Mina antipessoal de explosão B-40 Estados Unidos/Vietnã, 

2004. 

Figura 39 – Raphaël Dallaporta. Mina antipessoal de explosão GMMI-43 Alemanha, 2004. 
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Esse trabalho plástico de exacerbação das formas, cores e matérias de 

composição desses objetos faz com que as minas de Dallaporta, fotografadas 

com valor estético, como se fossem um produto publicitário, afastem-se de um 

enfoque documentário da representação figurativa do mundo natural para se 

constituir como “objeto absoluto”: o visível vale pelo invisível que ela engendra 

(cf. BERTRAND, 2003, p. 229). Em texto do fotolivro Extremos, de onde a 

fotografia foi retirada, as palavras de Bertrand fazem eco: “enquadrados de 

forma simples e fotografados com elegância, estes objetos ganham, à primeira 

vista, valor estético. Mas, no fim da série, o que salta aos olhos é seu potencial 

de crueldade e destruição” (In Extremos – fotografias da coleção Maison 

Européenne de la Photographie, Paris, p. 92). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Raphaël Dallaporta. Todas as fotografias da série Antipessoal, 2004. 

 

2.2.2 O surrealismo de Chema Madoz 

No verbete figuratividade do Dicionário 2 de Semiótica (1986), Rastier 

afirma que as figuras semânticas de um texto produzem efeito de realidade não 

somente porque fazem referência a um elemento do mundo natural 
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(referencialização), mas sobretudo porque essas figuras se agenciam a outras 

que, no tecido do discurso, confirmam a consistência virtual das primeiras. Para 

o autor do verbete, a sedimentação semântica organiza-se como uma vasta 

rede de relações internas: 

O discurso “figurativo” é, então, um discurso que multiplica 
procedimentos de integração das figuras entre elas; que funda a 
eficácia (credibilidade) das representações “concretas” que propõe 
sobre a densidade das conexões que estabelece entre suas figuras; é 
um discurso que, para produzir o efeito de iconicidade, usa em 
abundância a referencialização. (GREIMAS & COURTÉS, 1986, p. 
90)

19
 

Assim, podemos afirmar, por exemplo, que o quadro de Magritte, 

reproduzido a seguir, é um texto figurativo, mas o agenciamento das figuras 

visuais provoca uma perda de referencialização daquilo que entendemos como 

parte do mundo natural. Reconhecemos, em A Queda (Figura 41), figuras do 

mundo natural, como homem, edifício, telhado, janelas, mas a relação dessas 

figuras no quadro não diz respeito a um referente, a um mundo “real”. 

 

 

Figura 41 – René Magritte. A Queda, 1953. 

                                                           
19

 Tradução, por Lucia Teixeira, do original “le discours dit <<figuratif>> est donc un discours 
qui multiplie les procédures d’intégration des figures entre elles; qui fonde l’efficacité (la 
crédibilité) des représentations <<concrètes>> qu’il propose sur la densité des connexions qu’il 
établit entre ses figures; c’est un discours qui, pour produire l’effet d’iconicité, use en 
abondance de la référentialisation”. 
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O mesmo acontece com as fotografias do espanhol Chema Madoz. 

Nas imagens a seguir (Figura 42), reconhecemos claramente figuras visuais 

icônicas: pratos, bueiro, calçada, talheres, madeira, fósforo, mas a relação 

entre elas não nos remete ao mundo real, a uma referencialização. 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Fotografias de Chema Madoz. Sem título, Sem data. 

 

Na primeira imagem, observamos quatro pratos enfileirados nas grades 

de um bueiro em uma calçada. Há, portanto, a presença de isotopias díspares 

– prato, para casa, e bueiro, para rua – sobrepostas por um elemento em 

comum de expressão – o paralelismo das fendas dispostas em sequência em 

um plano horizontal, tanto na canaleta quanto nos escorredores de prato. É 

este elemento em comum de expressão que permite o sincretismo do conteúdo 

cozinha/rua.  

É importante ressaltar que adotamos aqui o conceito de sincretismo 

proposto por Hjelmslev (2003) e reapresentado por Carmo Jr. (2009). Para 

Hjelmslev, o sincretismo é um fenômeno que, na fonética moderna, é 

conhecido como neutralização. Um exemplo de neutralização no português do 

Brasil é aquilo que chamamos de arquifonema. Os pronomes [o] e [u], quando 

em posição final átona, são arquifonemas. Em outras palavras, não são 

distintivos. Dizer [bolo] ou [bolu] não representa diferença de significado para a 

palavra bolo. Isso significa que as invariantes [o] e [u] se superpõem, 

sincretizam-se em posição átona final, perdendo seu traço distintivo. Nessa 

condição, elas são representadas pelo arquifonema [U].  
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Hjelmslev (2003) afirma que quando duas grandezas estão sob certas 

condições como invariantes e, fazendo-se a comutação, adquirem 

superposição, serão, desse modo, consideradas variantes e somente sob 

sincretismo são invariantes. As invariantes [o] e [u], que em língua portuguesa 

distinguem, por exemplo, polo e pulo, em sílaba anterior tônica não 

representam distinção em [bolo] e [bolu], pois estão em outra condição – sílaba 

átona final. Nesta última condição, ocorre a superposição e elas são 

consideradas, então, variantes, sendo apenas seu sincretismo – [U] – uma 

invariante. Em resumo, o sincretismo é uma operação em que, numa 

superposição, uma invariante transforma-se gradualmente numa variante pela 

suspensão de diferenças dentro de uma categoria (cf. CARMO JR, 2009). 

Na foto anteriormente descrita, as diferenças semânticas entre 

canaleta e escorredor transformam-se em uma identidade graças aos 

elementos eidéticos de expressão /direcionamento/ e /vazamento/. A 

superposição destas duas figuras resulta da superposição de determinados 

elementos da expressão e da preservação de outros, como vemos no quadro a 

seguir (Figura 43):  

 

      [canaleta]                     [escorredor]                                      [canaleta]/[escorredor] 

 

 

 

 

      

 

Figura 43 – Quadro de superposição de elementos de expressão (sincretismo). (Adaptação de CARMO 
JR, 2009, p. 172) 
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Podemos observar, então, que, entre os traços preservados, temos, 

por exemplo, o aspecto cromático e a textura. Entre os superpostos, estão o 

direcionamento e o vazamento das fendas. O direcionamento e o vazamento 

da canaleta são os mesmos do escorredor, na medida em que ambos 

apresentam fendas horizontais para apoiar os pratos e para escorrer a água. 

Esta horizontalidade é um traço comum compartilhado por ambas as figuras na 

fotografia de Madoz. 

O mesmo ocorre com a segunda foto, na qual as isotopias sólido 

versus líquido estão sincretizadas na forma goticular do cabo do talher, 

perpendicular à colher, como uma gota d’água caindo em sentido gravitacional. 

Nesse caso, mais uma vez, os traços preservados são a cor e a textura, sendo 

a forma o traço superposto responsável pela identidade entre gota e cabo do 

talher. Da mesma maneira, na terceira imagem, temos a forma das ranhuras na 

madeira semelhantes às de uma chama, em oposição à horizontalidade do 

palito de fósforo.  

No quadro de Magritte que mostramos anteriormente (Figura 41), a 

figura homens equivale à figura chuva e esta comparação só é possível por um 

sincretismo topológico: a verticalidade. Do mesmo modo, na obra de Madoz, as 

figuras do conteúdo são responsáveis por um surrealismo, e sincretizadas 

pelas figuras de expressão, criam um efeito estético, convencendo-nos dessa 

verdade interna do texto e não do mundo real. 

Com base nesses exemplos, notamos que, diante desta segunda 

operação enunciativa cujos efeitos vão da referenciação à plasticidade, 

passamos a afirmar que quanto maior plasticidade apresenta uma fotografia, 

maior seu caráter estético e, por outro lado, quanto menor o trabalho com essa 

materialidade significante, mais perto estamos do efeito de referente, isto é, de 

documento. A iconização é uma operação à parte e, de fato, nesta operação, 

quanto maior iconicidade a serviço da construção de um referente, maior o 

caráter documental. 

No entanto, quando sobre a iconização temos efeito plástico, o 

resultado disso é uma foto mais estética. Se não temos esse efeito, o resultado 
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é um outro, o de referencialidade. Isso significa dizer que o efeito de 

documento vale-se da iconização, mas nem toda iconização está 

necessariamente a serviço de documentar, podendo estar, primeiramente, a 

serviço do estético, da arte. 

Em resumo, mostramos que, no percurso que vai da abstração à 

iconicidade, as figuras de expressão podem ser responsáveis por criar uma 

diluição da iconicidade devido a uma minimização da densidade semântica de 

uma figura, construída por perspectiva, enquadramento e distância focal. 

O resultado disso é uma fotografia mais abstrata e figural, cujo sentido 

documental somente pode ser apreendido em totalidade pela figuratividade 

verbal. A figuratividade visual dessas fotografias, ao contrário, distancia-se do 

efeito de documento, transformando os formantes figurativos em formantes 

mínimos, plásticos, aproximando-se mais do efeito estético. 

De uma aproximação mais figurativa e icônica desse mundo [natural] 
a um distanciamento, o discurso produz efeitos de sentido que tornam 
sensível o mundo de referência. (OLIVEIRA, 2005, p. 116) 

Por outro lado, no percurso da referencialidade à plasticidade, não há 

uma diluição da iconicidade, mas uma expansão plástica, seja por 

sobreposição (Salgado), por compactação (Dallaporta) ou sincretismo (Madoz). 

Desse modo, podemos afirmar que a plasticidade configura-se como essa 

expansão que incide tanto sobre a iconicidade quanto sobre a abstração e que, 

na iconicidade, conjuga os efeitos documental e estético. 

No capítulo seguinte, com base em tudo que observamos até aqui, 

vamos analisar as fotografias de guerra de Robert Doisneau e verificar como se 

constroem a iconicidade ou a diluição da iconicidade em sua obra. 
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Capítulo 3 

A FOTOGRAFIA DE GUERRA DE ROBERT DOISNEAU 

 

 

 

Toute ma vie je me suis amusé, 

je me suis fabriqué mon petit théâtre.
20

 

 
(Robert Doisneau) 

 

Robert Doisneau nasceu em Gentilly, em 1912, subúrbio de Paris. 

Formou-se em litografia e começou a aprender a fotografia em 1930. Esse 

mesmo subúrbio serviu de ambientação a diversas imagens do fotógrafo, que 

eram verdadeiras cenas da vida cotidiana. Quase toda sua obra versa sobre a 

temática do cotidiano, figurativizada das mais diferentes maneiras, sobretudo 

por casais, crianças brincando, trabalhadores, artistas de rua, entre outras 

figuras. A forma de narrar esta temática escolhida por Doisneau é aquela que 

constrói situações visuais apresentadas de forma cenográfica, a partir de 

composições do espaço figurativo, gerando, assim, um efeito dramático (cf. 

SCHNEIDER, 2005). No âmbito da fotografia humanista, surgida no reinado da 

fotografia-documento, Doisneau percorria a cidade como um flâneur, 

divertindo-se e construindo seu pequeno teatro cotidiano. 

Na ocasião de sua convocação para a Segunda Guerra, Doisneau 

produziu diversas imagens sobre o conflito. A reunião dessas fotos pode ser 

encontrada em dois portfólios. O primeiro deles é Paris se revolta: ocupação, 

resistência, liberação, manifestações, que integra o livro impresso Paris 

Doisneau, de 2012, da editora Cosac Naify, uma edição brasileira a partir da 

edição francesa, de mesmo título, lançada em 2009 pela editora Flammarion. O 

                                                           
20

 Em português, “Toda minha vida eu me diverti, fiz o meu pequeno teatro”. 
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segundo, on-line, intitula-se Occupation, Libération21, e faz parte de seu site 

oficial – Atelier Robert Doisneau22, mantido pelas duas filhas do fotógrafo. 

O que nos impressiona é que as fotografias feitas por ele durante a 

ocupação e a resistência parisienses na Segunda Guerra sejam também 

embebidas deste flaneurismo, desta construção de pequenas cenas cotidianas. 

Ainda que a convocação para o exército tivesse como finalidade documentar a 

guerra, o que vemos não são fotos icônicas de guerra, isto é, do episódio que 

matou 562 mil pessoas apenas na França.  

Não por acaso, a maioria das fotografias de seus portfólios de guerra 

não tratam do tema diretamente, e este só pode ser apreendido pelo conteúdo 

verbal, como mostra a fotografia a seguir (Figura 44), em que vemos um grupo 

de civis em um boulevard francês olhando para o alto como se estivessem 

preocupados, à espera de algo. Não sabemos do que trata esta cena até ler o 

título – Alerta aéreo –, pois Doisneau não mostra caças sobrevoando o céu, e 

este sequer aparece enquadrado na imagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44 – Robert Doisneau. Alerta aéreo, Boulevard de Strasbourg, Sem data. 

                                                           
21

 Em português, Ocupação, Liberação. 
22

 http://www.robert-doisneau.com/fr 
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Em outros casos, como Le lapin de Monsieur Barabé23 (Figura 45), a 

ocupação ou a liberação, isto é, os estágios anteriores e posteriores à guerra, 

sequer estão figurativizados no título, podendo apenas ser apreendidos na 

relação verbo-visual, isto é, considerando o nome do portfólio na qual a foto 

está inserida: “Ocupação, Liberação”.  É a partir de então que vemos a 

ocupação figurativizada no semblante um pouco insatisfeito – e até um pouco 

sarcástico – do homem, que, enclausurado pela guerra, enquadrado em um 

ambiente fechado e sombrio, parece só ter acesso às notícias pelo jornal, e 

precisa estocar comida para seu coelho.  

 

 

 

 

 
 
 

Figura 45 – Robert Doisneau. Le lapin de Monsieur Barabé, 1943. 

Assim, com o intuito de problematizar a crítica de que a fotografia 

humanista não “fotografa a realidade” ou que idealiza o mundo e também de 

privilegiar uma análise que parta da visualidade para seu entorno, escolhemos 

para o corpus de nosso trabalho as “imagens de barricada” de Doisneau, nas 

quais o tema da guerra é figurativizado visualmente. Esta opção deve-se ao 

fato de que nossa análise parte do texto-enunciado, sobretudo a partir da 

relação entre as figuras visuais de conteúdo e as figuras de expressão. 

Portanto, as figuras verbais não serão nosso ponto de partida para 

considerar uma fotografia e, assim, a relação das fotografias com seus títulos e 

portfólios não será o foco de nossa análise. Vale considerar, contudo, que vez 

                                                           
23

 Em português, O coelho do Senhor Barabé. 
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ou outra poderemos recorrer à relação entre verbal e visual apenas para 

complementar a análise. De fato, nosso corpus, é composto por cinco 

fotografias: 1) Barricada na Rue de La Huchetthe (Paris, 1944), 2) O repouso 

dos membros das FFI – Forças Francesas do Interior (Paris, 1944), 3) O abade 

Camille Folliet numa barricada (Paris, 1944), 4) O homenzinho nas barricadas 

(Paris, sem data) e 5) Amour et barbelés24 (Paris, sem data).  

 

3.1 As barricadas de Doisneau 

Nas fotografias de barricadas de Doisneau, o tema da guerra é 

concretizado semanticamente pelas figuras visuais soldados, barricadas de 

pedra, de sacos ou de arame farpado e cartucheiras de balas de revólver. Em 

Barricada na Rue de La Huchetthe (Figura 46, a seguir), as figuras dos 

soldados, da arma e da barricada concretizam esta tematização. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Robert Doisneau. Barricada na Rue de La Huchetthe, 1944. 

                                                           
24

 Em português, Amor e arames farpados. 
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Em O repouso dos membros da FFI (Figura 47), novamente vemos a 

guerra ser figurativizada pelo soldado com a cartucheira de balas de revólver 

ao redor de seu corpo e pela barricada de pedras. O mesmo acontece em O 

abade Camille Folliet numa barricada (Figura 48): todas as figuras citadas 

anteriormente reiteram-se: armas, cartucheira, soldados, barricada. Esta última 

figura reaparece em Amour et barbelés (Figura 49) e, ainda sendo construída 

pelos civis, em O homenzinho nas barricadas (Figura 50).  

 

 

 

 

 

Figura 47 – Robert Doisneau. O repouso dos membros das FFI (Forças Francesas do Interior), 1944. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Robert Doisneau. O abade Camille Folliet numa barricada, 1944. 
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Figura 49 – Robert Doisneau. Amour et barbelés, Sem data. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50 – Robert Doisneau, O homenzinho nas barricadas, Sem data. 
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As figuras do conteúdo, com seu caráter referencializador, estão ali, 

concretizando visualmente e verbalmente o tema da guerra: a barricada 

aparece em quase todos os títulos, com exceção do título da Figura 47 – nele, 

o que concretiza a temática é “Forças Francesas do Interior”. 

Tais figuras cumprem, portanto, seu papel de nos remeter a um mundo 

exterior, de nos servir como documento de uma guerra que ocorreu em um 

tempo (1944) e um espaço (Paris) – e que foi documentada pelo fotógrafo que 

estava ali imbuído deste propósito. Nos títulos, estão figurativizados um local e 

uma data históricos, que acentuam o efeito de referente, ancorando esta 

documentação da guerra: 

Os efeitos de realidade ou de referente são (...) construídos mais 
frequentemente por meio de procedimentos da semântica discursiva 
(...) O recurso semântico denomina-se ancoragem. Trata-se de atar o 
discurso a pessoas, espaços e datas que o receptor reconhece como 
“reais” ou “existentes”, pelo procedimento semântico de concretizar 
cada vez mais os atores, os espaços e o tempo do discurso, 
preenchendo-os com traços sensoriais que os “iconizam”, os fazem 
“cópias da realidade”. Na verdade, fingem ser “cópias da realidade”, 
produzem tal ilusão (BARROS, 2005, p. 58). 

Nessas imagens do corpus, os elementos de composição fotográfica – 

perspectiva, enquadramento e distância focal –, por sua vez, também 

sustentam e reforçam a iconicidade, uma vez que mantêm a totalidade dos 

traços figurativos do que está fotografado, diferentemente do que ocorrera nas 

fotos de Kowalski e Strand. 

 A perspectiva terrestre é utilizada em todas essas fotografias, isto é, a 

figura da expressão verticalidade igual a zero é adotada em todas elas, com 

exceção das Figuras 47 e 50, em que percebemos uma ligeira inclinação da 

câmera, respectivamente para cima e para baixo. Embora esta inclinação não 

atinja o contra-plongeé e o plongeé, ou seja, o máximo de angulação, já revela 

certa subjetividade do fotógrafo, ainda que não chegue a afetar a densidade 

semântica das figuras, que é mantida em totalidade. 
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                     Figura 47                                                 Figura 50 

Diferentemente do ângulo normal, frontal, que facilmente nos dá uma 

impressão de realidade, de objetividade e naturalização da cena – uma vez que 

imita a visão humana –, as inclinações, ainda que não atinjam o plongeé e o 

contra-plongeé, criam subjetividade (cf. JOLY, 2007). Na Figura 50, essa 

subjetividade é ainda mais exacerbada pelo olhar do homem e da criança na 

posição em que parece estar a câmera, como se marcasse um jogo 

enunciativo de inserção do enunciatário no mesmo espaço-tempo do fotógrafo, 

como se o enunciador estivesse partilhando com o enunciatário a aventura de 

fotografar (cf. CAETANO, 2005a). 

A aproximação, relativa à distância focal, e o fechamento do plano, 

relativo ao enquadramento, também impõem uma subjetividade a estas 

imagens, apesar de não diluírem sua iconicidade. Quanto mais perto, mais o 

fotógrafo pode impor sua subjetividade e contar sua versão do fato. 

Nas outras fotos (Figuras 46, 47 e 49), Doisneau mantém distância 

focal e enquadramentos canônicos, mostrando a totalidade figurativa do que 

está retratado e maior objetividade. No entanto, é importante afirmar que são o 

enquadramento e a distância objetivos que, muitas vezes, permitem as 

situações visuais que mencionamos, criadas a partir da composição do espaço 

figurativo. 

Schneider, que analisou a obra de Doisneau em sua dissertação de 

mestrado (2005), afirma que, na imagem fixa, a construção dos personagens é 
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feita por meio dos aspectos físicos, muitas vezes pela indumentária, que possui 

valores consolidados na cultura, funcionando como uma narrativa de cada um, 

e também pela relação do sujeito com seu cenário, o ambiente em que está 

retratado: 

Boa parte do sentido das fotografias de Doisneau depende de como 
esse “cenário” aparece e de como as pessoas fotografadas interagem 
com ele ou entre si (muitas vezes essa relação é sugerida pelo texto 
fotográfico, através de sua composição). O personagem pode estar, 
por exemplo, destoando do contexto onde se encontra, causando um 
efeito de contraste (...) (SCHNEIDER, 2005, p. 51) 

Assim, nas Figuras 46, 48 e 49, ao mostrar os personagens em seu 

ambiente, por meio de uma distância focal não tão aproximada quanto nas 

Figuras 47 e 50, e um enquadramento em plano médio ou de conjunto, 

Doisneau contrasta as figuras com seu ambiente, abrindo espaço para novas 

temáticas, também contrastantes, não só por inserir outras figuras que se 

contrapõem à ideia de guerra, mas, sobretudo, pelas relações plásticas 

encontradas no espaço figurativo. 

 

 

 

Figura 46                              Figura 48                                Figura 49 

Há, portanto, certa subjetividade causada pela perspectiva, pelo 

enquadramento e pela distância focal nas fotografias 47 e 50, mas, apesar 

dessa subjetividade, conserva-se a fidedignidade semântica das figuras – 

figuras estas que concretizam a temática da guerra. Por outro lado, estas 

figuras relacionam-se de maneira plástica com outras, que se contrapõem à 

ideia de guerra, possibilitando uma leitura segunda, para além de documental, 

da fotografia de guerra de Doisneau – sobretudo nas fotografias 46, 48 e 49, 
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em que esta relação plástica é reforçada pela objetividade do foco, do plano de 

enquadramento e da perspectiva. 

A partir daqui, vamos observar como as figuras relacionam-se 

plasticamente nas fotos. Para Floch, 

trata para o semioticista de situar as recorrências das diversas figuras 
que aparecem nos quadros e de proceder à sua análise a fim de 
extrair as unidades de sentido invariantes de que estas figuras são 
senão concretizações variáveis. (FLOCH, 2004, p. 250) 

Já mencionamos que os portfólios de guerra de Doisneau são repletos 

de diversas figuras que, tradicionalmente, não representam a guerra, as 

mesmas figuras que permeiam toda a sua obra. Nas suas barricadas, além das 

figuras armas, soldados, balas de revólver, arame farpado, Doisneau coloca 

outras, como casais, civis (crianças, homens e mulheres), um padre e sorrisos 

– muitos sorrisos. 

Em Barricada na Rue de La Huchetthe (Figura 46), vemos dois 

soldados em uma barricada – um deles está encostado em um carro de 

passeio, segurando sua arma em posição vertical e paralela ao seu corpo 

enquanto lê o jornal Liberação, e o outro está sentado, desarmado, e com as 

mãos relaxadas e semblante tranquilo. 

 

 

 

 

 

Figura 46 
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Os soldados, na verdade, não estão na barricada mas próximos a ela, 

numa posição em que soldados não costumam ficar em barricadas no curso de 

uma guerra. Em vez de estarem cercados pela barricada, atacando o inimigo, 

estão ao lado dela ou de costas para ela, ou para o que seria a continuidade 

dela, cuja posição é ocupada pela figura de um veículo de passeio. A posição 

que a figura dos soldados tem no enquadramento da fotografia é central. Eles 

são o elemento principal, e não as barricadas, que aparecem à margem e em 

descontinuidade. 

Assim, estando os soldados no centro da foto – sendo seu motivo 

principal –, concentremo-nos em suas expressões. De acordo com Schneider 

(2005), na obra de Doisneau, é na expressão do personagem, principalmente 

na expressão facial, que toda a ideia de cena e de coisas acontecendo se 

manifesta. O semblante dos soldados é de tranquilidade, de modo que, na 

figura do soldado sentado, as mãos relaxadas e desocupadas tomam o lugar 

das armas e, na figura do soldado encostado, o jornal ocupa o centro da foto, 

deixando a arma à margem, assim como as barricadas. No entanto, se as 

barricadas ao fundo nos convocam uma ideia de tensão, as figuras expressam 

a sensação de total relaxamento – dos soldados (em seus rostos, mãos e 

corpos) e da arma, em posição vertical.  

Aqui, retomamos a análise de Schneider ao afirmar que boa parte dos 

sentidos das fotos de Doisneau advém da relação entre o cenário e os 

personagens, por meio da composição fotográfica. Desse modo, mesmo 

fotografando o soldado com recursos de composição objetivos, é essa mesma 

composição que contrasta a tensão do fundo com o relaxamento das figuras. O 

soldado destoa do ambiente em que está sendo retratado e esta convocação 

das figuras do relaxamento – sorridentes, lendo o jornal, de costas para a 

barricada, como se estivessem próximos a ela, e não nela, de fato – é uma 

estratégia enunciativa que parece não se limitar à documentação da guerra ou 

se contrapõe à sua canônica representação. 

Do mesmo modo, Na Figura 48 (O abade Camille Folliet numa 

barricada), vemos soldados armados ao lado de uma barricada conversando 

com um padre, que está sorrindo. 
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Figura 48 

Novamente, os soldados aparentam tranquilidade – também sorriem –, 

com a arma em posição pararela em relação ao corpo e de costas para a 

barricada. Esta última é figura à margem, lateral em relação ao padre, que 

ocupa posição central no enquadramento da imagem – como o próprio título 

sugere –, e está cercado pelos soldados – figuras cercantes. Os que estão de 

frente para barricada estão voltados para o abade. Novamente, o relaxamento 

e a despreocupação aparecem nos gestos do padre e dos soldados, nos 

sorrisos de ambos, na posição vertical das armas e dos soldados que se 

voltam de costas para a barricada e cercam a figura do padre. Esta figura, que 

se opõe à ideia de guerra, recebe toda a atenção da composição da foto e dos 

soldados. Estes, por sua vez, se representam a guerra, não estão empunhando 

armas em posição perpendicular a seu corpo, o que engendraria a tensão de 

uma guerra. Estão, ao contrário, relaxados, voltados para a figura que se opõe 

à guerra, de costas para as barricadas, de costas para a guerra. Mais uma vez, 

Doisneau contrasta os personagens com seu ambiente. 

Podemos afirmar que as figuras, como as armas e os soldados, por 

exemplo, concretizam a guerra, mas, abrigadas sob uma estratégia enunciativa 

de contraste entre o personagem ator do enunciado e a construção figurativa 
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do ambiente, acabam por criar efeito de sentido de despreocupação, de não 

guerra, por assim dizer. 

O tema do relaxamento é recorrente nas barricadas de Doisneau. Na 

Figura 47, apesar de o enquadramento não mostrar muito do ambiente em que 

o sujeito está retratado, a distância focal opera com uma aproximação que 

permite ao enunciador focar-se no semblante do soldado, desarmado, 

encostado na barricada, isto é, novamente de costas para ela. O repouso é 

também retomado no título (O repouso do membro da FFI) e figurativizado 

pelas mãos relaxadas do soldado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 

Nessa foto, o relaxamento do corpo – cercado – contrasta novamente 

com a tensão do fundo, em que a barricada aparece como elemento cercante. 

A cartucheira de revólver – englobante – contrasta com seu tronco relaxado e 

recostado nas pedras – figura englobada. No entanto, se a barricada 

representa a guerra usualmente, aqui o enquadramento em plano americano, 

que retira mais ou menos o sujeito de seu ambiente (aqui, vemos muito menos 

do que era mostrado nas imagens anteriores), serve para reforçar sua 
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ressignificação. Nas fotos de Doisneau, as barricadas são ressignificadas; 

tornam-se o local para conversar, ler jornal, encostar, relaxar. Esse 

enquadramento em plano fechado retira o sujeito do ambiente da guerra, ainda 

que este esteja figurativizado, e o coloca em uma cena em que a barricada faz 

as vezes de uma cabeceira. Essa estratégia reitera a ideia de que os soldados 

de Doisneau não estão nas barricadas, mas próximos a ela, encostados nela. A 

barricada não funciona como adjuvante do soldado para a guerra – local de 

bloqueio ou ataque do inimigo –, mas como local de repouso, isto é, como o 

intervalo da guerra, como a não guerra. Doisneau “suspende” a narrativa da 

guerra para, em seu intervalo, mostrar esse momento em que a humanidade 

dos soldados reaparece. São esses intervalos, essas escapatórias, para usar o 

termo cunhado por Greimas, que abrem a possibilidade de ressignificar as 

barricadas e, por meio delas, a guerra. 

Já nas imagens em que não aparecem soldados (Figuras 49 e 50), são 

os civis as figuras escolhidas por Doisneau. Em O homenzinho nas barricadas 

(Figura 50), vemos civis – homens, mulheres, crianças, idosos –, com sorrisos 

estampados em seus rostos, retirando o calçamento das ruas para montar uma 

barricada. Mais uma vez, a figura da barricada (ainda se erguendo) aparece 

como elemento secundário – nesse caso, em posição inferior –, dando espaço 

para as pessoas ocuparem quase toda a imagem, na parte superior do quadro. 

Isso é reforçado no título, cujo foco é o “homenzinho”, e pela tomada em leve 

inclinação em direção ao contra-plongéé, que, de acordo com Joly (2005), cria 

a sensação de magnificação.  

 

 

 

 

Figura 50 
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Para além disso, do mesmo modo que o repouso dos soldados 

contrasta com um cenário de guerra, o movimento festivo dos civis parece 

contradizer o tema da opressão. Os soldados das barricadas de Doisneau não 

são mostrados em tensão, em posição de ataque – motivo pelo qual a 

barricada está sempre em posição lateral, posterior, traseira –, e nem os civis 

estão imóveis em posição de defesa ou proteção. Apesar de estarem em 

posição posterior à barricada, eles não parecem estar se protegendo. Ao 

contrário, estão de frente para ela, erguendo-a. 

O plano fechado não dilui a iconicidade das figuras, mas parece diluir a 

figuratividade relacionada ao tema guerra. Fechando o enquadramento e 

aproximando o foco, a imagem não se volta para a guerra, mas para os civis 

em festa. A barricada torna-se aqui o lugar de comunhão, de movimento – de 

possibilidade de mover-se em direção à liberdade. 

Em Amour et barbelés (Figura 49), temos o tema da guerra 

figurativizado pelo arame farpado e, mais uma vez, temos outro tema, o do 

amor, representado pelo casal abraçado, em segundo plano, cercado pelo 

arame farpado – cercante. Nessa imagem, a barricada aparece como elemento 

cercante, mas o casal que se abraça, além de fazer expandir o sentido para o 

tema do amor em meio à guerra, concretiza, em relação às linhas de fuga do 

balaústre e das árvores paralelas e convergentes para o infinito, no plano da 

expressão, a liberdade, conectando o tema da guerra (concretizado pelo arame 

farpado) e o da paz (concretizado pela paisagem). 
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Figura 49 

Mesmo quando a barricada aparece cercante, engendrando a 

opressão, como no caso desta foto, há, por meio da paisagem, uma abertura 

para a liberdade, que surge de maneira posterior em oposição à anterioridade 

do arame farpado (figura da guerra). Ainda que, entre todas as outras, essa 

imagem pudesse mostrar mais acentuadamente a opressão, há uma liberdade 

– ou uma possibilidade de liberdade – que aparece como tema privilegiado de 

Doisneau. Diante disso, perguntamo-nos: por que colocar civis nas barricadas, 

se estas não são, por excelência, seu lugar? Outra vez, Doisneau nos 

surpreende e faz das barricadas o lugar da comunhão, da união, do abraço que 

pode demorar-se, para movimentar-se, depois, em direção à liberdade que o 

espera.  

Vemos, portanto, que as figuras do conteúdo – não diluídas pelas 

figuras de expressão fotográfica – são as responsáveis por criar iconicidade 

nas fotografias de Doisneau, de modo que possamos afirmar que ele 

documentou a guerra. Por outro lado, há uma estratégia enunciativa que 

envolve não só a convocação de outras figuras do conteúdo que criam 

paralelismos isotópicos contrastantes à ideia de guerra, mas também arranjos 

plásticos de caráter topológico que, aliados, seja à objetividade, seja à 

subjetividade de enquadramento, foco e perspectiva, reforçam este contraste 
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entre a tensão da guerra e o relaxamento a caminho da paz, da liberdade, 

tornando a guerra de Doisneau não “A Segunda Guerra”, mas “sua” Segunda 

guerra, em que o homem e seus afetos têm lugares de destaque – revelando 

seu modo subjetivo de fazê-lo. 

Com essa estratégia, Doisneau, ao mesmo tempo em que cria imagens 

icônicas, não nos convence da realidade daquela guerra; ao contrário, concebe 

um texto artístico que propõe outro modo de representação. Diante desta 

análise, outra pergunta se coloca: criando essas fotos artísticas que se 

contrapõem à ideia canônica de guerra, seria possível afirmar que Doisneau 

dilui a iconicidade em relação aos modos de representar a guerra? Como um 

refinamento de nossa pesquisa, recorreremos a outras imagens de guerra para 

responder a esta questão, ressaltando, novamente, que o foco de nosso 

trabalho é problematizar o documental e o estético do interno para o externo, 

isto é, a partir do texto, e não o contrário. 

 

 

3.2 A práxis enunciativa de guerra 

 

 

3.2.1 A estabilização do ícone 

 

Anteriormente, vimos, por meio das figuras do conteúdo e da 

expressão, como Doisneau produz fotografias icônicas e plásticas – 

documentais e estéticas – ao mesmo tempo. Agora, será preciso pensar essa 

iconicidade dentro de uma práxis enunciativa de guerra.  

O tema da guerra pode ser concretizado por diferentes figuras, como 

nas fotografias a seguir (Figuras 51 e 52): 
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Figura 51 – AP Photo. A German armored tank crosses the Aisne River in France, on june 21, 

1940, one day before the surrender of France
25

, 1940. 

Figura 52 – Raphaël Dallaporta. Submunições BLU – 3/B Estados Unidos, 2004. 

 

As duas fotografias são icônicas, pois, em ambas, temos densidade 

semântica suficiente para reconhecermos as figuras granada e soldados, 

tanque, destroços. Mas será que poderíamos estabelecer entre elas diferentes 

graus de iconização no que diz respeito ao modo de representar a guerra? 

Na primeira fotografia, retirada do site da revista americana The 

Atlantic, parece haver não só maior instalação de figuras (destroços, tanque de 

guerra, soldados, armas, fumaça) para representar a guerra, mas também um 

investimento exaustivo final, em que as figuras do conteúdo visual são 

reforçadas pelas figuras do conteúdo verbal presentes na legenda – instalando, 

inclusive, tempo, lugar e pessoa. 

Já na segunda, temos apenas uma figura visual (submunição) reiterada 

verbalmente. Qual das duas imagens representaria mais iconicamente a 

guerra? Para pensarmos em graus de iconicidade a partir do conteúdo visual 

de uma fotografia, um elemento nos parece importante: a práxis enunciativa. 

                                                           
25

 Em português, Um tanque alemão blindado atravessa o rio Aisne, na França, em 21 de junho 
de 1940, um dia antes da rendição da França. 
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Só a partir dessa dimensão é possível pensar em fotografias que representem 

com diferentes graus de iconicidade determinado tema, como o da guerra. 

No quadro da semântica estrutural, Greimas já concebia a relação 

entre a disponibilidade do sistema e o que se atualiza em um ou outro estado 

da língua, isto é, entre as infinitas combinações possíveis e aquelas 

efetivamente realizadas (cf. BERTRAND, 2003).  Na esteira de Benveniste, a 

Semiótica pensa que “o que permite a passagem do virtual ao realizado é a 

enunciação” (FIORIN, 2010, p.55), mas considera esta como “uma instância de 

mediação entre a língua e o discurso” (ibidem). Assim, a enunciação individual 

não pode ser vista fora das enunciações coletivas que a precederam (cf. 

BERTRAND, 2003). Ler uma fotografia é, também, ler outras fotografias que a 

tornaram possível: 

A sedimentação das estruturas significantes, resultante da história, 
determina todo ato de linguagem. Há sentido “já-dado”, depositado na 
memória cultural, arquivado na língua e nas significações lexicais, 
fixado nos esquemas discursivos, controlado pelas codificações dos 
gêneros e das formas de expressão que o enunciador, no momento 
do exercício individual da fala, convoca, atualiza, repete ou, ao 
contrário, revoga recusa, renova, transforma” (BERTRAND, 2003, p. 
87)  

De acordo com Fiorin: “ao se constituir o discurso pela enunciação, ele 

comporta duas ordens de grandezas: de um lado, as fixadas pelo sistema; de 

outro, as estabelecidas pelo uso” (FIORIN, p. 61). A copresença desses 

elementos é o que Fontanille chama de práxis enunciativa: 

A práxis enunciativa administra a presença de grandezas no campo 
do discurso: ela convoca ou invoca no discurso os enunciados que 
compõem o campo (...) ela recupera formas esquematizadas pelo uso 
ou, ainda, estereótipos e estruturas cristalizadas. Ela as reproduz tais 
como são ou as desvirtua e lhes fornece novas significações. 
(FONTANILLE, 2012, p. 271)  

Uma vez que a iconicidade compreende um código de reconhecimento 

de uma figura enquanto objeto do mundo natural dentro de uma determinda 

cultura, é preciso pensar em que condições ela é reconhecida. Como aponta 

Fontanille (2005), a primeira destas condições é a estabilidade. Essa leitura do 

mundo que é a figura pode dar espaço a diferentes formas de representar a 
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guerra; formas estas que reproduzem ou não o cânone de uma determinada 

cultura, espaço ou tempo, que podem ser vistas e comparadas dentro de uma 

práxis. De acordo com Vaillant, 

a partir do momento em que uma relação icônica foi estabilizada, é 
inevitável um desvio, o que permite que os referentes possam mudar, 
que as experiências perceptivas possam se transformar, enquanto as 
escolhas de transcrição permanecem intangíveis. (VAILLANT apud 
FONTANILLE, 2005, p. 112)  

Para entendermos o grau de iconização nas fotografias que usamos 

como exemplos (Figuras 51 e 52), seria preciso tratá-las a partir de uma base 

comum, que seria esse crivo de leitura convencional dentro de uma práxis. 

Posto isso, temos que a fotografia da revista The Atlantic seria uma forma mais 

cristalizada, estereotipada e, portanto, icônica de representar a guerra, ao 

passo que a de Dallaporta constitui-se como uma forma metonímica de 

representação do tema, tendendo a uma representação mais figural da guerra 

e indicando uma parcialidade – subjetiva – em oposição à totalidade do ícone – 

objetiva. O ícone estaria para o sistema, para a reiteração e para a 

estabilização, assim como sua diluição, em qualquer escala, dentro de uma 

práxis, estaria para o uso, que pode ou não dar lugar a práticas inovadoras. 

Dentro dos quatro modos de existência da práxis enunciativa propostos 

por Fontanille (virtualização, atualização, realização e potencialização), o ícone 

estaria cristalizado no sistema. O enunciador, ao fazer uso do sistema, isto é, 

ao convocar essas formas no discurso, atualiza-as. Atualizando-as, ele pode 

exercer uma ocorrência, ou seja, uma realização da estabilização desse 

sistema, da reiteração desse ícone, ou pode criar um praxema, um tipo 

potencializado pelo uso – a subversão ou diluição do ícone. “Se o sentido é 

dado pela diferença, a práxis é apreendida por contraste. É preciso estabelecer 

uma distinção entre uma práxis e outra, para que elas se revelem” (FIORIN, 

2010, p. 62). Tendo diversas possibilidades dentro do sistema, ao atualizá-lo, a 

revista The Atlantic realiza uma ocorrência, enquanto Dallaporta cria um 

praxema. Vamos conhecer, então, outras barricadas concorrentes com aquelas 

de Doisneau. 
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3.2.2 Outras barricadas 

 

As primeiras fotografias de guerras importantes foram feitas na Crimeia 

(1854-1856) e na Guerra de Secessão (1861-1865). De acordo com Ferreira 

(2009), muitos fotógrafos compareceram àquela guerra, mas o nome de Roger 

Fenton é considerado pela história a maior fonte pictórica sobre o confronto. 

Por terem patrocínio do governo britânico, para não ofenderem o bom gosto 

vitoriano e pela limitação do equipamento disponível à época26, as imagens de 

Fenton evitavam mostrar os horrores do conflito. As figuras retratadas eram 

menos chocantes, como acampamentos, embarcações. 

Cinco anos depois, o cenário das imagens da Guerra Civil Americana 

também não eram o fronte de batalha propriamente dito, mas também não 

eram os acampamentos: o que se viam era cadáveres espalhados e cidades 

devastadas. As fotos de Timothy O’Sullivan, especialmente, ficaram famosas 

por mostrarem corpos de soldados estirados no chão (Figura 53). Ainda que 

dispusessem de semelhante equipamento fotográfico, as figuras retratadas nas 

imagens da Guerra da Crimeia e dos Estados Unidos eram diferentes, e estas 

últimas, por mostrarem imagens mais “diretas” da guerra – como os cadáveres 

de soldados –, eram consideradas mais fidedignas. O choque do que ainda não 

havia sido visto anteriormente era considerado como verdade. 

 

 

 

 

                                                           
26

 O equipamento usado à época para impressão da imagem era o colódio úmido, que exigia 
um rápido processamento desde a preparação da chapa até sua revelação após a exposição à 
luz. Além disso, eram utilizadas chapas de vidro pesadas e delicadas e o tripé não permitia a 
livre movimentação do fotógrafo (cf. FERREIRA 2010, p. 145). 
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Figura 53 – Timothy O’Sullivan. Campo de Batalha onde o General Reynolds foi derrotado – 
Gettysburg, Sem data. 

 

Da época da produção dessas imagens em diante, o equipamento 

fotográfico desenvolvia-se e, cada vez mais, os fotógrafos aproximavam-se do 

fronte de batalha, trazendo, consequentemente, imagens mais chocantes e 

reais. Sontag (2003) cita a célebre foto de Robert Capa, feita na Guerra Civil 

Espanhola (1936-1939), de um soldado sendo atingido por uma bala das tropas 

inimigas (figura 54). 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Robert Capa. Death of a loyalist militiaman
27

, 1936. 

                                                           
27

 Em português, Morte de um miliciano legalista. 
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A fotografia virou emblemática desta guerra: “é uma imagem chocante, 

e esta é a questão. Recrutadas como parte do jornalismo, contava-se com as 

imagens para atrair a atenção, o espanto, a surpresa” (SONTAG, 2003, p. 23). 

É também Capa que, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

continua a fotografar o chocante, o campo de batalha. Em suas imagens desta 

guerra, são figurativizados soldados carregando armamentos pesados, 

pessoas oprimidas, tanques de guerra. Doisneau, contemporâneo de Capa, 

também fotografa uma Paris sitiada e oprimida, mas as figuras constantes de 

sua fotografia revelam um novo modo de apreender o mundo: 

“[as figuras] farão parte da leitura humana do mundo e não do próprio 
mundo. É este crivo de leitura que nos torna significante o mundo ao 
nos permitir classificá-las como objetos (...) ela serve de ‘código’ de 
reconhecimento que torna o mundo inteligível manuseável. 
(GREIMAS, 2004, p. 81).  

Novamente, retomamos a ideia de que, seja um autorretrato ou uma 

paisagem, seja uma foto icônica ou abstrata, de um evento histórico ou não, 

todas elas são resultados da construção de um sujeito. Este sujeito, tomado 

para a semiótica como o enunciador, não está deslocado de um lugar de onde 

enuncia, de um momento histórico, de um modo de ver o mundo. Em termos 

semióticos, este sujeito está imerso em uma práxis enunciativa, mas esta é 

apreendida pelo próprio texto, isto é, pela fotografia.  

É dentro de uma práxis que vemos as fotos de guerra de Robert 

Doisneau, e é dentro dessa práxis que iremos analisar a diluição da iconização 

na obra do fotógrafo. 

 

 

3.3 De volta às barricadas de Doisneau 

Na fotografia Barricada na Rue de La Huchetthe (Figura 46 – 56 na 

comparação na página seguinte), de Doisneau, do ponto de vista da 

expressão, temos perspectiva terrestre, distância focal maior do que o normal e 
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plano médio. Se compararmos com uma foto da mesma guerra – por exemplo, 

a French troops and Resistance fighters flushing the last Germans out of the 

area of the Palais Bourbon (Figura 56)28 –, Paris, 1944, de Robert Capa, 

vemos, nesta última, perspectiva terrestre, distância focal normal e plano geral.  

 

 Capa Doisneau 

Perspectiva Verticalidade igual a zero Verticalidade igual a zero 

Distância focal Afastamento Aproximação 

Plano Abertura Fechamento 

Figura 55 – Quadro de contrastes entre Capa e Doisneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Comparação entre fotos de Doisneau e de Capa. 

 

Ainda que Doisneau mantenha uma perspectiva icônica, a distância 

focal e o enquadramento são mais aproximados e fechados do que os de 

Capa. Por mais que esta composição não torne a imagem abstrata nem faça 

                                                           
28

 Em português, Tropas francesas e combatentes da Resistência expulsando os últimos 
alemães da área do Palácio Bourbon. 
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com que percamos a referencialidade das figuras retratadas, indica, pois, certa 

subjetividade do fotógrafo no modo de tratar os elementos de composição 

fotográfica. 

Certamente, não chega a ser como Ródtchenko, que subverte as 

perspectivas e, em algumas imagens, aproxima o foco a ponto de não 

reconhecermos mais o que está figurativizado, mas, apesar de manter a 

perspectiva canônica, Doisneau, ao se aproximar do campo de batalha, parece 

nos mostrar figuras muito diferentes das de Capa e daquelas vistas nas 

imagens da Guerra da Secessão ou da guerra civil espanhola. 

Do ponto de vista do conteúdo, na foto de Capa, por exemplo, 

observamos a isotopia da guerra representada pelos blocos de arame farpado, 

pelo soldado com arma em punho, pelo tanque de guerra, pela fumaça que 

aparece ao lado esquerdo cobrindo parte do palácio, que já não parece tão 

imponente. As figuras cristalizadas da guerra são reiteradas, inclusive na 

legenda-título (soldado, tropas, combatentes), e não há ressignificação de 

nenhuma delas como há em Doisneau nas barricadas. 

Nessa foto de Doisneau, já mencionamos que temos o tema da guerra 

concretizado por uma parte das barricadas. As armas em posição vertical, o 

membro da Resistência Francesa em pé, lendo o jornal Liberação, encostado 

em um carro de passeio à época, e o outro abaixado em posição de repouso 

abririam espaço para uma figurativização do cotidiano, do repouso em meio à 

guerra. Os soldados de Doisneau, relaxados, estão em contraste com o cenário 

de guerra. Já o soldado de Capa está em conjunção com este ambiente – arma 

em posição vertical e perpendicular a seu corpo, que está em tensão e posição 

de ataque.  

Voltando à composição fotográfica, a tomada em plano geral na foto de 

Capa mostra o homem no fronte de batalha, como afirmou Sontag. Nessa 

imagem, não há espaço para outra isotopia que não a da guerra. Como 

dissemos, as barricadas não são ressignificadas – são, de fato, o local do 

ataque e do bloqueio, o local da guerra (como também vemos nas imagens a 

seguir – Figuras 57 e 58). 
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Figura 57 – Robert Capa. Résistants et soldat français
29

, 1944. 
Figura 58 – Robert Capa. American soldiers

30
, 1944. 

 

Já na foto de Doisneau, há a presença de outras isotopias pelas 

relações topológicas das figuras, como já observamos. Parece que a 

aproximação que Doisneau faz do campo de batalha, tomando um plano mais 

subjetivo, abre espaço para que ele figurativize a guerra a seu modo, 

escolhendo sua própria maneira de fazê-lo, isto é, exercendo seu crivo de 

leitura a respeito desta experiência. 

Na passagem de uma figuratividade profunda àquela de superfície, na 

passagem das estruturas semionarrativas ao discurso, Doisneau parece 

conservar o figural da guerra, condensando-o em alguns elementos que nos 

fazem reconhecer fotografias de guerra, embora subverta esses mesmos e 

rarefeitos elementos. Capa, por sua vez, faz o percurso completo do figural ao 

figurativo, chegando ao icônico, tanto por meio da expressão quanto do 

conteúdo. E este conjunto é reiterado pelo conteúdo verbal, criando, assim, o 

reconhecível e o previsível – aquilo que se sedimentou como “imagem de 

guerra”.  

De acordo com Fontanille & Zilberberg (2001), “as formas 

semionarrativas (o sistema) constituem a competência enunciativa virtual” (p. 

                                                           
29

 Em português, Resistentes e soldado francês. 
30

 Em português, Soldados americanos. 
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174), e a primeira operação da práxis é convocar essas formas em discurso, 

ativando-as e selecionando-as no percurso gerativo, que as atualiza em forma 

de praxemas (modo de existência potencializado) e ocorrências (modo de 

existência realizado), como já explicamos. Os autores mencionam a frase “Des 

mécaniques qui roulent”31 referente a um anúncio publicitário francês em que a 

expressão remete a “ombros musculosos” exibidos por um atleta para explicar 

que o trocadilho “rouler les mécaniques” e a ruptura de isotopia 

automóvel/musculatura são construídos pela superposição de dois modos de 

existência diferentes para a mesma figura. 

Um desses modos estaria relacionado a um uso potencializado (“rouler 

les mécaniques”) e o outro, a uma ocorrência comum (“uma mecânica 

automobilística roda”). Apenas esta última estaria realizada em discurso em 

função da construção transitiva “mécanique”, ao passo que a outra ficaria 

potencializada. Essa figura potencializada estaria dotada de uma profundidade 

enunciativa, que poderia ser atualizada de maneira átona32, não adotando nada 

além de sua sintaxe de superfície, e sendo lida, portanto, como “automóvel”. 

Por outro lado, poderia ter uma atualização tônica, conservando as duas 

isotopias em tensão. No primeiro caso, teríamos um enunciado átono, referente 

a uma figura de cada vez (cf. FONTANILLE & ZILBERBERG, 2001, p. 178), e, 

no segundo, um enunciado tônico, referindo-se a duas figuras ao mesmo 

tempo, como nas fotografias de Madoz e nas barricadas de Doisneau. Em 

outras palavras, o primeiro enunciado, por ser mais icônico, seria átono e o 

segundo, por ser menos icônico, seria mais tônico. 

Uma vez ressignificadas como cabeceira ou como local para repousar, 

ler jornal ou conversar, as barricadas de Doisneau conservam duas isotopias: a 

da tensão da guerra, do lugar para ataque e bloqueio, conforme foi 

sedimentado culturalmente, e a do relaxamento, da possibilidade de liberdade. 

                                                           
31

 Em português, “Mecânicas que rodam”. 
32

 Em semiótica tensiva, a tonicidade é uma das subdimensões do eixo da intensidade e 
representa um acento de sentido, uma singularidade do acento, tendo como funtivos 
elementares os pares tônico vs. átono. O tônico seria da ordem da singularidade, ao passo que 
o átono seria da ordem da pluralidade A grosso modo, para FONTANILLE & ZILBERBERG 
(2001), no exemplo em questão, os enunciados icônicos seriam da ordem da pluralidade (no 
sentido de reiteração, repetição) e, por isso, mais átonos, enquanto os enunciados não icônicos 
seriam mais tônicos por serem singulares. A reiteração tende a atonizar os sentidos. 
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Do mesmo modo, o casal que se abraça conecta a opressão da barricada à 

liberdade imposta pela paisagem com suas linhas de fuga. O jornal traz, ao 

mesmo tempo, as notícias da guerra, da opressão, mas permite o momento de 

repouso do soldado na barricada, o momento em que ele para para ler o jornal, 

deixando sua arma na vertical, também em repouso. O mesmo se dá com os 

soldados, que, repousando mas portando armas e cartucheiras, conectam o 

relaxamento e a tensão. O abade das barricadas, cercado pelos soldados, é 

mais uma das figuras, que, como as demais, desestabilizam a iconicidade 

dentro da práxis de guerra. 

Essa estratégia enunciativa que cria contrastes isotópicos e torna as 

barricadas de Doisneau o lugar do relaxamento em oposição à tensão da 

guerra – a parada necessária, em que a crueldade da guerra dá lugar à 

humanidade dos soldados – permite uma leitura plurisotópica da guerra: 

Doisneau não deixa de documentá-la, mas a problematiza. E parece 

problematizar, com isso, a própria possibilidade da fotografia como 

representação de uma realidade – nesse caso, cruel como a guerra: “a 

capacidade que a câmera tem de transformar a realidade em algo belo reside 

em sua relativa fraqueza como meio de comunicar a verdade” (SONTAG, 2004, 

p. 128). Não sem propósito, Doisneau insere-se em uma práxis humanista, 

como veremos a seguir. 

 

3.3.1 Barricadas humanistas 

 

A fotografia documental da década de 1930 a 1950, entre elas a de 

Robert Doisneau, torna-se uma fotografia humanista. De acordo com Rouillé 

(2009), o fotógrafo, no Ocidente, torna-se um contemplador e, em paralelo a 

essa postura fotográfica, há uma evolução da própria ideia de homem 

correspondente a uma corrente que conjugava os valores do humanismo.  

A fotografia humanista era impulsionada pela perspectiva de um mundo 

melhor. Cansados do fotojornalismo de guerra e das imagens de destruição do 
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pós-guerra, esses fotógrafos voltavam suas lentes para a poeticidade da vida 

cotidiana – no caso de Doisneau, a francesa –, alcançando temas subjetivos 

que iam ao encontro das revistas ilustradas da época e da busca por novos 

valores. 

Assim, tudo se passa como se Doisneau, por estar inserido em uma 

práxis documental e humanista da fotografia, criasse, ao mesmo tempo, 

documento e arte sobre a guerra. Documento por utilizar figuras da guerra em 

suas imagens – ao contrário da crítica que recebia a vertente humanista da 

fotografia, nas fotos de Doisneau, as armas estavam lá, as barricadas estavam 

lá, os soldados estavam lá. E arte por, através do efeito estético, criar uma 

nova maneira de nos mostrar essa guerra. 

A objetividade e a monoisotopia na imagem de Capa são as 

responsáveis por causar maior iconicidade. Comparando com as imagens de 

Doisneau, a do fotógrafo húngaro seria um ícone da Resistência na França 

durante a Segunda Guerra, da ordem da reiteração, e a de Doisneau, a 

subversão desse ícone, um dos modos potencializados no sistema – como 

dissemos, sua própria leitura subjetiva e poética da guerra, instaurada nessa 

práxis chamada de humanista: 

a primazia da práxis enunciativa sobre o engajamento particular na 
fala em ato é um primeiro dado: a enunciação, a seu modo, convoca 
os produtos do uso que ela atualiza no discurso. Quando os revoga, 
ele pode transformá-los, dando lugar a práticas inovadoras, que criam 
relações semânticas novas e significações inéditas. E esses 
enunciados, por sua vez, se forem assumidos pela práxis coletiva, 
poderão cair no uso, nele se sedimentando e assim tornando 
convocáveis, antes de se desgastarem e serem revogados. 
(BERTRAND, 2003, p. 88) 

Além disso, o afastamento focal e a abertura do plano estariam, para 

mostrar, na foto de Capa (Figura 56), uma imagem mais objetiva, reiterada (o 

ícone), assim como o fechamento do plano e a aproximação do foco estariam 

para mostrar, de forma mais subjetiva, uma diluição do modo icônico de retratar 

a guerra. A tomada em plano médio, na foto de Doisneau (Figura 46 – na 

comparação, 56), apesar de não diluir a densidade semântica das figuras, 

mostra pouco ou muito pouco do ambiente retratado, de modo que retira os 
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sujeitos – soldados – do ambiente da guerra: quanto mais se aproxima do 

campo de batalha – das barricadas –, mais retrata sua própria guerra, 

subjetiva, parcial e não “A Segunda Guerra”. Essa aproximação é mais 

exacerbada na Figura 47, na qual, sem a relação verbo-visual, a única figura 

cristalizada para concretizar a guerra é a cartucheira de revólver. Ainda quando 

Doisneau usa o plano geral, focalizando o sujeito dentro de seu ambiente, de 

maneira mais objetiva, no caso de Amour et barbelés (Figura 49), este 

ambiente não é o de total opressão, mas o de possibilidade de liberdade. Estar 

nas barricadas, nas fotos de Doisneau, não é estar em guerra. De modo 

contrário, Capa, quando aproxima o foco e fecha o plano (Figuras 57 e 58), 

continua mostrando imagens com isotopia única – a guerra, pura e 

simplesmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inspirados pela confissão de Barthes, que deu início a este trabalho, 

não de querer saber a essência da fotografia, mas na tentativa de evitar 

análises que a classifiquem com critérios exteriores, que, inclusive incluíam os 

dois polos radicais documento e arte, esforçamo-nos para semiotizá-la. 

Essa semiotização da fotografia como documento e arte levou-nos, em 

primeiro lugar, a considerar a fotografia como um texto – esse todo de 

significação a partir do qual as leituras podem ser feitas, respeitando a 

imanência preconizada pela teoria. Em vez de critérios de classificação que, 

muitas vezes, sequer consideravam as imagens, propusemos análises que 

partiam da fotografia enquanto texto, considerando principalmente que todo 

texto é produto de uma enunciação, o lugar do sujeito que toma a câmera nas 

mãos e constrói uma foto que pode privilegiar a objetividade ou a subjetividade. 

Nessa perspectiva, trouxemos o conceito expandido de figuratividade (cf. 

ASSIS-SILVA, 1995) como instauração do sentido para mostrar que qualquer 

foto, qualquer texto, por mais objetivo ou realista que seja, é construído a partir 

de estratégias que criem tais efeitos de sentido. A câmera não é o registro do 

real; a imagem por ela produzida não é uma cópia do mundo, mas uma 

maneira de recriá-lo Por isso, chamamos a fotografia de “um texto 

figurativizado por um sujeito”. 

Essa característica altamente figurativa, que faz da fotografia um texto 

icônico por excelência, é tratada em nosso trabalho como um efeito de sentido 

de realidade ou de referente, diferentemente do que era sugerido pela literatura 

sobre o tema, que concebia a iconicidade característica das fotos como “cópia 

da realidade” sem interferência humana. Tomando, então, a iconicidade como 

baliza, propusemos, para caracterização dos efeitos de sentido de documento 

e de arte, um percurso que vai do abstrato ao icônico e do referencial ao 
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plástico. Para tanto, foi preciso recorrer à noção mais específica de 

figuratividade, como ato de semiose que, sendo modelado por um crivo 

cultural, é responsável pela colocação das figuras em discurso e que, nesse 

processo, pode saturar-se ou despojar-se de traços figurativos, criando textos 

que vão da abstração à iconicidade (cf. GREIMAS, 2004). 

Na primeira operação, que vai da abstração à iconicidade, vimos que 

as figuras de expressão verticalidade diferente de zero, aproximação focal e 

fechamento do plano de enquadramento criam, senão fotografias mais 

abstratas, ao menos fotografias mais subjetivas. Nas imagens de Kowalski, a 

perspectiva que atinge o plongeé dilui a densidade semântica das figuras, 

fazendo com que reconheçamos pouco ou muito pouco do que está 

fotografado. Essa diluição da iconicidade pela perspectiva é responsável por 

uma fotografia mais abstrata e figural, que fala mais dela mesma do que de um 

referente exterior – a documentação das regiões polonesas, por exemplo. As 

fotos de Paul Strand também são artísticas na medida em que a diluição da 

iconicidade pelo enquadramento bem fechado e pela acentuada aproximação 

focal promove uma exacerbação das qualidades matéricas dos objetos 

fotografados, importando menos o que está retratado – a região da Nova 

Inglaterra –, e mais como está retratado. 

Desse modo, podemos afirmar, retomando Teixeira (2004), que a 

iconicidade, mesmo na fotografia, pressupõe um código de composição que, se 

subvertido, pode criar senão diluição da iconicidade, modos subjetivos de 

retratar um assunto, modificando, inclusive, nossa visão voltada para a 

centralidade da perspectiva, para o distanciamento do foco e para a abertura 

de enquadramento – mais objetivos e canônicos. 

Na outra operação, que vai da referencialidade à plasticidade, o 

enunciador pode criar textos icônicos e a eles acrescentar plasticidade, 

produzindo, assim, efeito estético, como vimos nas fotografias de Salgado, 

Dallaporta e Madoz, ou apenas textos referenciais. Nessas imagens que 

analisamos, a densidade semântica das figuras retratadas é mantida, mas há 

um privilégio do trabalho com a materialidade significante do texto, que pôde 

ser compreendida a partir de análises com as categorias de expressão – 
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principalmente as topológicas, eidéticas e cromáticas. Esse recobrimento 

plástico nas imagens de Madoz, Dallaporta e Salgado não convence o 

enunciatário de um mundo exterior, mas da verdade interna ao texto, na 

medida em que se afasta de uma reprodução do mundo natural e se aproxima 

de uma recriação desse mundo aos olhos do enunciatário (cf. BARROS, 1987). 

Nesse sentido, pudemos perceber que as figuras de expressão são as grandes 

responsáveis por adensar plasticamente a fotografia ou diluir sua iconicidade, 

deixando às figuras de conteúdo a tarefa de iconizá-la.  

Com base em nossas análises, comprovamos que, diante da operação 

cujos efeitos vão da referenciação à plasticidade, quanto maior plasticidade 

apresenta uma fotografia, maior seu caráter estético e, por outro lado, quanto 

menor trabalhada for essa materialidade significante, mais perto estamos do 

efeito de referente, isto é, de documento. A iconização é uma operação à parte. 

Nela, de fato, quanto maior iconicidade a serviço da construção de um 

referente, maior o caráter documental. Por outro lado, quando sobre a 

iconização temos efeito plástico, o produto é uma foto mais estética. Em 

resumo, reforçamos que, nesse percurso, ficou comprovado, por meio das 

análises empreendidas, que o efeito de documento vale-se da iconização, mas 

nem toda iconização está necessariamente a serviço de documentar, podendo 

estar, primeiramente, a serviço do estético, da arte. Um resumo das duas 

operações – figuratividade e plasticidade – pode ser visto no quadro a seguir 

(Figura 59). 

 

 

 

 

 

Figura 59 – Resumo das operações de figuratividade e plasticidade. 
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É importante ressaltar, ainda, que a proposição do percurso e as 

análises permitiram problematizar a radicalização dos polos. Em vez de 

documento ou arte, comprovamos que podemos ter fotografias que são, ao 

mesmo tempo, documento e arte, como as imagens de Dallaporta, Salgado e, 

principalmente, as de Doisneau. O trabalho tentou contemplar análises que 

esbocem um continuum, e essa gradação tem como um dos caminhos de 

desenvolvimento possíveis o aparato da semiótica tensiva, a partir de análises 

que considerem um sistema de dominâncias entre os efeitos de documento e 

arte. 

Em relação às imagens de guerra do fotógrafo, esforçamo-nos para 

conceber uma análise que partisse da figurativização visual para seu entorno. 

Com essa justificativa, iniciamos nossas observações a partir das relações 

topológicas das figuras no quadro e dos paralelismos isotópicos. Identificamos, 

então, um grande contraste entre tensão e relaxamento – seja das figuras 

retratadas com seu fundo, isto é, dos objetos retratados e seu ambiente, seja 

de determinadas figuras com outras, como, por exemplo, as armas em posição 

vertical e ocupando o lugar de centralidade em relação ao jornal; os corpos em 

repouso, mas envoltos por cartucheiras de balas de revólver; os soldados 

sempre de costas para a barricada, com semblante tranquilo; os civis em 

posição posterior à barricada, mas sorrindo – nunca assustados ou buscando 

proteção. 

Essas análises contemplaram, também, os elementos de composição 

fotográfica, que, nas fotos de Doisneau, não diluem a densidade semântica das 

figuras, mas, em determinados casos, criam subjetividade, explorando, pela 

aproximação, o semblante tranquilo dos soldados e diluindo, inclusive, a 

reunião de elementos de guerra dentro do quadro – na imagem em que o 

soldado está encostado na barricada, a única figura relativa à guerra é a 

cartucheira de balas de revólver, e o enquadramento fechado reforça a 

ressignificação da barricada como local do repouso. Essa ressignificação é 

reiterada nos planos mais canônicos e objetivos, em que o distanciamento do 

foco e a leve abertura do plano servem para contrastar os sujeitos com seu 

ambiente, mostrando, novamente, que as barricadas de Doisneau são o local 

do relaxamento, o intervalo da guerra, a promessa de liberdade. 
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Por último, vimos a necessidade de contemplar a práxis enunciativa de 

guerra como um esforço de observar graus de iconicidade não somente entre 

as mesmas figuras, mas entre modos de retratar a guerra, que podem ser 

feitos por diferentes figuras. Estas, dentro de uma práxis, portam um 

significado, que pode tender à reiteração, à estabilização, ou, por outro lado, à 

subversão. Bertrand (2003) afirmou que a sedimentação das estruturas 

significantes determina todo ato de linguagem e que os sentidos já estão 

fixados no discurso, cabendo ao enunciador, no seu exercício individual, 

convocar, reiterar ou, de outro modo, revogar, recusar, transformar essa 

reiteração. Acreditamos que as fotografias de guerra de Doisneau retratam, 

sim, a guerra, mas o fazem de uma maneira poética, subjetiva, particular. 

Dentro da práxis humanista da fotografia, Doisneau usou, sim, as 

figuras das armas, dos soldados, das barricadas. Entretanto, ao criar novos 

sentidos para as figuras associadas à guerra, ele cria efeito estético em suas 

imagens e abre novas possibilidades de leitura sobre esse tema, em meio a 

tantas imagens de destruição. Nessa recusa a retratar objetivamente a guerra, 

Doisneau ressignifica-a e transforma nosso modo de ver o tema, criando um 

mundo possível, uma realidade possível, capaz de romper com a reiteração do 

sofrimento ao qual já estávamos insensíveis:  

fotos chocam na proporção em que mostram algo novo (...). O 
choque das atrocidades fotografadas se desgasta com a exposição 
repetida (...) O vasto catálogo fotográfico da desgraça e da injustiça 
em todo o mundo deu a todos certa familiaridade com a atrocidade, 
levando o horrível a parecer mais comum – levando-o a parecer 
familiar, distante (“é só uma foto”), inevitável. (SONTAG, p. 30-31) 

Nesse contexto, as imagens de guerra de Doisneau são uma 

escapatória em meio à iconografia do sofrimento, o evitável diante do 

inevitável, o representável diante do irrepresentável: “Eu não fotografo a vida 

como ela é, mas a vida como eu gostaria que fosse”, disse ele. Se a imagem, 

assim como todo texto, é umas das formas de apreensão da realidade, onde a 

paz e a guerra legitimam-se, estaria, nesse gesto, nessa diluição da iconografia 

de guerra, a “Resistência” ao clichê sobre o sofrimento que ocupava, em 
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pequenas letras, as páginas dos portfólios em que estas fotografias de 

barricada figuravam?  

De um lado, no fora-texto, Sontag (2003) afirma: "Mostrar um inferno 

não significa, está claro, dizer-nos algo sobre como retirar as pessoas do 

inferno, como amainar as chamar do inferno (p. 95). E dispara: “Se 

pudéssemos fazer algo a respeito daquilo que as imagens mostram, talvez não 

nos preocupássemos tanto com essas questões” (SONTAG, p. 98). 

De outro lado, ainda com certa esperança nas imagens, em A emoção 

não disse “eu”: Dez fragmentos sobre a liberdade estética, Georges Didi-

Huberman questiona:  

“Inumeráveis são em nossos dias as imagens de violência organizada 
e de barbárie. A informação televisiva administra muito bem duas 
técnicas, o nada ou a demasia, para cegar-nos melhor. O que se 
pode fazer diante desta dupla coerção que pretende alienar-nos na 
alternativa de não ver nada de nada ou ver somente clichês?” (DIDI-
HUBERMAN, 2008, p.39)

33
 

Doisneau (re)tratou a guerra, tratou-a de outro modo, resistiu ao clichê 

que até hoje nos persegue, embora, a seu tempo, não tivesse deixado de 

documentá-la. Lembramos Boubat, que “ultrapassando as coerções técnicas 

que fazem [da fotografia] o cúmulo da iconicidade, tenta fazê-la falar 

diferentemente” (GREIMAS, ano, p. 83), ou a planta de Mies van der Rohe, 

“que é desviada de sua função representativa e comunicativa para dar lugar a 

uma leitura estética” (ibidem).  

É preciso resistir às fotos. É preciso fazê-las e é preciso não, como 

Alfredo Jaar, que queimou as mais de 3 mil fotografias de vítimas da guerra de 

Ruanda e expôs, no lugar, 550 caixas que representavam os “túmulos de 

imagens” (cf. ROUILLÉ, p. 408). Mas, sobretudo, é preciso criar novos modos 

de enunciar a guerra – ultrapassar o documento, mesmo quando o objetivo é 

documentar: fazer dele arte. 

                                                           
33

 Tradução livre do original “Innumerables son en nuestros días las imágenes de violencia 
organizada y de barbarie. La información televisada maneja muy bien dos técnicas, la nada o la 
demasía, para enceguecernos mejor —por una parte, censura y destrucción; por la otra, asfixia 
por proliferación. ¿Qué se puede hacer frente a esta doble coacción que pretende alienarnos 
en la alternativa de no ver nada de nada o ver sólo clichés?”. 
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