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Dedico ao meu Tio, que me ensinou
mais do que qualquer livro. Você estará para
sempre na memória e coração de todos que
tiveram a felicidade de te conhecer. Te amo.

“Você não fotografa com a sua máquina, você fotografa com toda a sua cultura.”

Sebastião Salgado

RESUMO

O presente trabalho aborda a relação da sociedade, em especial os críticos e classe artística,
com a fotografia desde o seu surgimento. Baseando-se no livro “O Ato Fotográfico” de
Philippe Dubois, indica os usos da fotografia como ícone, símbolo e índice de acordo com
cada período e como a fotografia muda de conceito gradualmente. Trata também da forma
como, aos poucos, foi se inserindo no mundo artístico e conquistou seu espaço nas galerias de
arte, através do seu uso pelos artistas. Por fim, apresenta uma das vertentes da fotografiaartística importantíssimas: A fotografia de Crítica Social. Sobre a fotografia de crítica social e
humanista, traça um panorama histórico sobre os primeiros fotógrafos interessados em
denunciar as mazelas da sociedade até um dos mais renomados fotógrafos contemporâneos, o
brasileiro Sebastião Salgado. Mostra como este movimento artístico é importante para causar
reflexões e mudanças no sujeito e no mundo ao seu redor, afinal, a arte deve tirar o espectador
da sua zona de conforto.

Palavras-chave: Fotografia-artística. Arte Fotográfica. Fotografia de Crítica Social. Sebastião
Salgado.

ABSTRACT

The present work deals with the relationship of society, especially critics and artistic
class, with photography since its emergence. Based on the book “The Photographic Act" of
Philippe Dubois, indicates the uses of photography as icon, symbol and index according to
each period and how photography gradually changes concept. It also deals with the way in
which, little by little, it became part of the artistic world and conquered its space in art
galleries through its use by artists. Finally, it presents one of the most important aspects of
photography-art: The photograph of Social Criticism. On photography of social and
humanistic critic, he traces a historical panorama about the first photographers interested in
denouncing the ills of society until one of the most renowned contemporary photographers,
the Brazilian Sebastião Salgado. It shows how this artistic movement is important to cause
reflections and changes in the subject and in the world around him, after all, art must take the
viewer out of his comfort zone.

Keywords: Photography-arts. Photographic Art. Photograph of Social Critic. Sebastião
Salgado.
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1 INTRODUÇÃO
O termo fotografia vem do grego, seu significado é “escrever com a luz e contraste”.
Por definição é a técnica de criação de imagem, através da exposição à luz e sua fixação em
uma superfície fotossensível. A sua criação não pode ser atribuída a um único autor e sim ao
cruzamento de experiências e novas tecnologias.
Durante os 190 anos desde o surgimento da fotografia, seu papel na sociedade foi
questionado e criticado diversas vezes, principalmente pela classe artísticas. Sua relação com
o seu referente mudou ao longo do tempo, assunto que será abordado no primeiro capítulo,
tendo como referência o livro “o Ato Fotográfico” de Philippe Dubois.
A forte crítica a fotografia como arte levou os fotógrafos que almejavam alcançar as
galerias de belas-artes buscarem novos caminhos e novas perspectivas para a fotografia,
alterando-a para que ficasse mais evidente o “Gênio-artístico” e a “intervenção da mãohumana”, tornando-a mais próxima das artes tradicionais, como a pintura e afastando-a da
máquina. Mas, somente com a mudança no conceito de arte que, de fato, a fotografia entrou
nas galerias de arte, primeiro como um instrumento e gradativamente como obra. A utilização
da fotografia pelos artistas será tema do segundo capitulo deste presente trabalho.
Depois de tantas críticas à fotografia, chegou a vez da fotografia traçar críticas sobre a
sociedade. Utilizando-se da sua mimese e atribuição da fotografia-documento de informar,
surge a vertente de denúncia social, onde fotógrafos mostram as mazelas sofridas pelos mais
pobres, invisíveis para sociedade, mesmo estando debaixo dos seus próprios narizes. A
denúncia social tem, à primeira vista, relação com o fotojornalismo. No terceiro e último
capitulo abordaremos os três momentos do fotodumentarismo de crítica social: Os primeiros
fotógrafos, a midiatização das guerras e o renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado,
importante nome da fotografia atual.
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2 O SURGIMENTO DA FOTOGRAFIA E SEUS IMPACTOS

É a fotografia um intrigante documento visual
cujo conteúdo é a um só tempo revelador de
informações e detonador de emoções. Segunda vida
perene e imóvel preservando a imagem-miniatura de
seu referente: reflexos de existências/ocorrências
conservados congelados pelo registro fotográfico.
Conteúdos que despertam sentimentos profundos de
afeto, ódio ou nostalgia para uns, ou exclusivamente
meios de conhecimento e informação para outros que os
observam livres de paixões, estejam eles próximos ou
afastados do lugar e da época em que aquelas imagens
tiverem origem. Desaparecidos os cenários,
personagens e momentos, sobrevivem, por vezes, os
documentos.
Boris Kossoy

O início da fotografia está diretamente relacionado à câmera obscura, técnica que
consiste na entrada de luz através de um pequeno orifício em um ambiente (sala ou caixa)
isento de luminosidade, exceto a luz que vem do orifício e forma na superfície oposta a
imagem invertida.
Não se sabe ao certo quando foi o surgimento da câmera obscura, há registros de sua
utilização desde o século IV a.C por Aristóteles durante a observação de um eclipse solar em
uma sala escura, onde a luz atravessava um pequeno orifício. Aristóteles indagou o porquê
dos raios se ampliarem antes de chegar ao chão. Outras documentações da observação de
eclipses solares com o auxílio do aparelho foram registradas no decorrer dos séculos, como é
o caso das anotações feitas pelo astrônomo árabe Al Hazen no século XI e pelo filósofo Roger
Bacon em 1267 (CALAÇA, 2012).
Durante o Renascimento a câmera ganhou outras funções além da observação de
eclipses, os artistas utilizavam esse recurso na confecção de suas obras. A luz entrava através
do orifício e a imagem se projetava de forma invertida na tela onde os artistas esboçavam o
desenho e as cores. O pintor italiano Leonardo Da Vinci em 1515 aperfeiçoou a técnica
colocando lentes de vidro no orifício de passagem da luminosidade.
A essência da câmera fotográfica e da câmera obscura é o mesmo. O tempo de
exposição e a nitidez da imagem dependem do tamanho do orifício: quanto maior o orifício,
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menor a nitidez e o tempo de exposição; assim como, quanto menor o orifício, maior a nitidez
e o tempo de exposição (CORRÊA, 2013).
Já conhecido a forma de propagação e projeção da luz, nos séculos seguintes diversos
pesquisadores procuravam uma forma de fixação desta imagem em uma superfície
fotossensível. Até obtiveram sucesso fixando em sais de prata, porém não conseguiam
interromper a gravação das imagens. Na medida em que se expunha à luz a imagem
desaparecia. Foi então no século XIX surge o que é considerado como a primeira fotografia
permanente da história.
Figura 1 – A Primeira Fotografia

Fonte: <http://www.tipografos.net/fotografia/niepce.html>

2.1 Daguerreótipo, Calótipo e o Nascimento da Arte Fotográfica

Esta primeira fotografia foi registrada em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niépce.
A fixação foi realizada através de um processo químico composto por betume da Judéia e sais
de prata que foi nomeado por ele de Heliografia (“escrever com o sol”). Era um processo
longo, que requeria cerca de 8 horas de exposição ao sol para a fixação da imagem. Em 1829,
Niépce mostra sua invenção para o também francês Louis-Jacques Mandé Daguerre que
decidem firmar uma sociedade para dar continuidade às pesquisas juntos.
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Sem grandes avanços nas pesquisas, Daguerre decide prosseguir sozinho. Dois anos
após a morte de Niépce, em 1835, Daguerre descobre acidentalmente que o vapor de mercúrio
era um ótimo revelador da imagem, e ainda reduzia o tempo de exposição de horas para
minutos. A diminuição do tempo possibilitou fotografar pessoas, desde que ficassem imóveis
diante da câmera obscura. Assim surge o daguerreotipo, a obtenção consiste em sensibilizar
uma placa de cobre revestida de prata polida e vapor de iodo. Coloca-se o material sensível à
luz em uma câmera obscura por alguns minutos, em seguida, como revelador utiliza-se o
vapor de mercúrio (CORRÊA, 2013).
Em 1839 apresenta sua invenção durante uma sessão da Academia de Ciências em
Paris e obtém reconhecimento pela criação. O governo francês decide pagar uma pensão
vitalícia a Daguerre para a utilização do daguerreotipo sem a necessidade de pagar pela
patente, o que contribuiu para espalhar-se rapidamente.
Concorrente do Daguerreotipo, o Calótipo foi um processo desenvolvido em 1835 e
difundido em 1841. Foi criado pelo inglês Willian Henry Fox-Talbot e pelo francês Hipollyte
Bayard, e consistia na de gravação em papel com o sistema de negativo/positivo. O calótipo
tinha grandes diferenciais como, por exemplo, possibilitava a reprodução de uma mesma foto
através dos negativos e a imagem em papel (diferente do Daguerreotipo que utilizava metal)
que facilitava o envio da foto pelo correio e a criação de álbuns. Enquanto o Daguerreótipo,
sustentado pela Academia de Ciências, foi amplamente difundido, o procedimento em papel
de Talbolt e Bayard, mesmo apoiado pela Academia de Belas-Artes, permaneceu restrito
(ROUILLÉ, 2009).
A utilização restrita do calótipo e os efeitos encantadores (por exemplo, o flou um
processo de efeito visual na imagem que se opunha a nitidez característica do Daguerreótipo)
que podia proporcionar, o tornou uma alternativa ao caminho instrumental e comercial para o
qual a fotografia caminhava. Essa nova geração de fotógrafos-artistas resistia à nova lógica
mercantil que era atribuída a fotografia, escolhiam um terreno artístico e não econômico. A
posição em que se encontravam era desconfortável, pois estavam entre o mercado e a arte:
condenavam os fotógrafos comerciais, cujo comprometimento era com o lucro, e eram
rejeitados pelos artistas, muitas vezes com os quis compartilhavam a mesma formação
(ROUILLÉ, 2009).
Os assuntos prediletos dos calotipistas são os “estudos, segundo da natureza”, de
árvores, de matagais, rochedos, lagos e riachos, ervas, etc. Suas pesquisas estéticas
orientam-se para os materiais e para as texturas [...], para os efeitos de atmosfera
[...], ou para os ritmos e traçados que a floresta desenha. Para eles, a fotografia não é
nem simples técnica nem ofício, mas arte. Em sua acepção lata, o calótipo situa-se
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na interseção de um duplo eixo: a tradição e a modernidade, a arte e a economia.
Mais precisamente, o calótipo é ao mesmo tempo moderno (no sentido da arte) e
antimoderno (no sentido da economia): Suas orientações estéticas anunciam a
modernidade artística; sua técnica dá lugar à lentidão, ao artesanato, à sensação, ao
vago e ao indefinido, valores avessos à modernidade do mercado, à mercadoria
(ROUILLÉ, 2009, p.248).

A figura 2 é do Gustave Le Gray, pertencente à primeira geração dos fotógrafosartistas. Nessa fotografia podemos ver algumas características do calótipo, como o cenário
escolhido: Os fotógrafos-artistas, diferente dos fotógrafos comerciais, preferiam as imagens
de paisagens e tomadas ao ar livre aos retratos e fotografias em estúdios, e também o
característico efeito em flou.
Figura 2 – Calótipo do fotografo-artista Gustave Le Gray, 1856

Fonte: < https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1987.1011/>

O calótipo contribuiu bastante para tornar a arte mais livre, ou seja, torna-la mais
autônoma, e desvincula-la dos patrocinadores e mecenas dos quis ficaram submissas durante
tanto tempo. Embora efêmero, o calótipo abriu caminha para o primeiro grande movimento da
arte fotográfica, o pictorialismo, do qual falaremos mais adiante.
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2.1.1 KODAK Nº 1 e Popularização
O daguerreotipo ou processos similares, mesmo oferecendo a reprodução mais fiel da
época, eram complexos e requeriam conhecimento em química por parte do fotógrafo.
Pensando justamente naquelas pessoas que estão interessadas apenas no resultado final e não
tinham o conhecimento químico necessário, George Eastman entra para a história da
fotografia como um facilitador e popularizador do processo fotográfico.
Eastman em 1878, quando tinha apenas 24 anos, teve seu primeiro contato com a
fotografia. Depois de comprar os inúmeros equipamentos e ter os devidos cursos sobre
química para aprender a manuseá-los percebeu a complexidade do processo e dedicou-se a
simplifica-lo (CORRÊA, 2013). Primeiro, desenvolveu um sistema de bobina de papel
sensibilizado que substituiria o vidro e o suporte rígido e então criou um sistema de apoio que
seria prestado pela sua empresa: a Kodak. Inicialmente as modificações não foram vistas com
bons olhos pelos fotógrafos (OLIVEIRA, 2009).
É importante ressaltar as características da sociedade industrial do final do século XIX
onde Eastman estava inserido. O vislumbre pela inovação e pela perfeição da máquina era
evidente, assim como o desprezo pela intervenção humana, passível de erros.

Os lugares, as datas, os usos, os dispositivos, as fotos: tudo comprova que a
invenção da fotografia se insere na dinâmica da sociedade industrial nascente. Foi
ela que assegurou as condições de seu aparecimento, que permitiu seu
desdobramento, que a modelou, que se serviu dela. Criada, forjada, utilizada por
essa sociedade, e incessantemente transformada acompanhando suas evoluções, a
fotografia, no decorrer do primeiro século, como destino maior conheceu apenas o
de servir, de responder as novas necessidades de imagem da nova sociedade. De ser
uma ferramenta. Pois, como qualquer outra, essa sociedade tinha uma necessidade
de um sistema de representação adaptado ao seu nível de desenvolvimento, ao seu
grau de tecnicidade, aos seus ritmos, aos seus modos de organização sociais e
políticos, aos seus valores e, evidentemente, a sua economia. Na metade do século
XIX a fotografia foi a melhor resposta para todas essas necessidades. Foi o que a
projetou no coração da modernidade, e que lhe valeu alcançar o papel de documento,
isto é, o poder de equivaler legitimamente às coisas que ela representava.
(ROUILLÉ, 2009, p.31).

Eastman investe em uma campanha de publicidade para o lançamento comercial da
sua primeira câmera fotográfica estilo caixote. Surge em 1888 a Kodak Nº 1 com o slogan
“You press the button, we do the rest” (você pressiona o botão, nós fazemos o resto). A
Kodak oferecia sua câmera ao baixo custo de U$ 25,00 com a capacidade de 100 fotos, para
recarrega-la com mais 100 poses o custo era de U$ 10,00 (OLIVEIRA,2009).
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O cliente não tinha a preocupação com o processo de revelação das fotos, os
funcionários treinados do Sr. Eastman eram responsáveis pela parte química e pela troca do
rolo fotossensível.
Figura 3: Kodak - “You press the button, we do the rest.”

Fonte: < http://www.vintageadbrowser.com/photography-ads-1890s/2>

A concepção de George Eastman proporcionou um salto para a popularização da
fotografia, pois não exigia do usuário da Kodak Nº1 grandes conhecimentos sobre o processo
fotográfico, a única instrução necessária era enquadrar a câmera e pressionar o botão. Essa
revolução da fotografia transformou qualquer um em fotografo amador, sem a exigência de
conhecimentos técnicos, e a fotografia perde na mão dos fotógrafos amadores sua qualidade,
tanto técnica quanto estética.
2.2 Fotografia e Seus Referentes

Após a difusão da fotografia, muito se indagava (e se indaga até hoje) qual era sua
verdadeira atribuição e influência para as artes, visto que a pintura deixa de ser o retrato mais
fiel da realidade. Nesses aproximadamente 190 anos desde a primeira fotografia de Niepce até
a atualidade, diversas teorias surgiram sobre o papel da fotografia e os questionamentos sobre
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“o que é fotografia?” e “fotografia é arte?”, uma contestação que vai muito além do processo
físico/químico da fixação da imagem.

2.2.1 Fotografia como espelho do Real
A fotografia como espelho do real trata-se do primeiro discurso sobre a fotografia. A
foto tem um caráter de reflexo da realidade, como uma espécie de prova inquestionável
daquilo que mostra (DUBOIS, 1990). Junto com o surgimento da fotografia no século XIX,
diversos discursos a acompanhavam, sejam para valida-la, seja para condena-la. A única
concordância de ambos os lados era no fato da fotografia ser a forma mais eficaz existente de
retratar a realidade.

[...] quer seja contra, quer a favor, a fotografia nelas é considerada como a imitação
mais perfeita da realidade. E, de acordo com os discursos da época, essa capacidade
mimética procede de sua própria natureza técnica, de seu procedimento mecânico,
que permite aparecer uma imagem de maneira “automática”, “objetiva” quase
“natural” (segundo tão somente as leis da ótica e da química), sem que a mão do
artista intervenha diretamente. Nisso essa imagem [...] se opõe à obra de arte,
produto do trabalho, do gênio e do talento manual do artista. (DUBOIS, 1990, p.
27).

Podemos destacar nesse trecho de Dubois a posição, neste primeiro momento, da
fotografia como produto industrial, sem a interferência direta da mão humana, um recurso
mecânico, que não alcança a genialidade da técnica artística da pintura. Porém, mesmo os
maiores críticos a fotografia se entregam ao fascínio pelo novo, pela semelhança existente
entre a foto e o seu referente. Uma semelhança que jamais foi alcançada pela pintura, por
mais realista que seja. Logo os pintores retratistas vão perdendo o seu espaço, não podendo
competir com a mimese fotográfica.
Os críticos contrários à fotografia logo tratam de diferencia-la da pintura, destacando
suas distinções, evidenciando as comparações equivocadas entre ambas. Uma tentativa de
colocar cada prática em seu devido lugar. Um de seus críticos mais ferrenhos, Charles
Baudelaire é bem explicito quando afirma:

Estou convencido de que os progressos mal aplicados da fotografia contribuíram
muito, como aliás todos os progressos puramente materiais, para o empobrecimento
do gênio francês, já tão raro (...). Disso ocorre que a indústria, ao irromper na arte
torna-se a sua inimiga mais mortal e que a confusão das funções impede que cada
uma delas seja bem realizada (...). Quando se permite que a fotografia substitua
algumas funções da arte, corre o risco de que ela logo a supere ou corrompa por
inteiro graças à aliança natural que encontrará na idiotice da multidão. É então
necessário que ela volte a seu verdadeiro dever, que é o de servir ciências e artes,
mas de maneira bem humilde, como a tipografia e a estenografia, que não criaram

18
nem substituíram a literatura. Que ela enriqueça rapidamente o álbum de fotografia
do viajante e devolva a seus olhos a precisão que falta a sua memória, que orne a
biblioteca do naturalista, [...]; que seja finalmente a secretária e o caderno de notas
de alguém que tenha necessidade em sua profissão de uma exatidão material
absoluta [...]. Mas se lhe for permitido invadir o domínio do impalpável e do
imaginário, tudo que só é valido porque o homem lhe acrescenta a alma, que
desgraça para nós! (BAUDELAIRE, 1859 apud DUBOIS, 1990, p.29)

É importante ressaltar a posição documental da fotografia para Baudelaire, para ele
essa era a única serventia real da fotografia, contribuir para a memória que se vai com o
tempo e auxiliar a ciência, ser uma humilde serva para o homem, que em nada acrescentava
artisticamente, muito pelo contrário, empobrecia a gênio artístico. A produção artística
deveria partir do imaginário, do gênio humano, da pura criação.
Ao contrário da posição de Baudelaire, correntes mais otimistas em relação à
fotografia também surgiram no século XIX, como por exemplo, movimentos que afirmavam
que a fotografia libertou a arte (em especial a pintura) do caráter documental, e a partir de
então, a pintura seria cada vez mais um escape da realidade, que já é fielmente retratada pelos
fotógrafos, uma fidelidade que os pintores não precisam mais buscar, ficando voltados
totalmente para o imaginário e para a criação.
Essa polarização entre a arte e a fotografia é bem clara. De um lado a foto representa a
máquina, a documentação, o espelho do real; e por outro lado a arte representa o gênio
humano, o irreal, o imaginário. Cada um com papeis distintos na sociedade. Querendo ou não,
por mais idêntico a realidade o pintor se esforce a pintar, o quadro sempre será por uma visão
pessoal, por uma interpretação sua e por uma estruturação humana, nunca alcançará a mimese
da máquina.
Na busca por tornar a fotografia arte, surge em aproximadamente 1890 o
pictorialismo. Com raízes no movimento calotipista, os pictorialista vão contra a teoria
dominante que colocava a fotografia apenas como um auxiliar técnico. Curiosamente, a forma
que encontraram para elevar a fotografia à categoria de arte era justamente manipulando as
imagens para torna-las parecidas a pintura, através dos retoques.
A finalidade dos fotógrafos-artistas pictorialistas era reavaliar a fotografia e elevá-la
do campo das artes mecânicas, ao campo da arte como um todo. Para tal, iam contra tudo que
acreditavam ser a causa da decadência da fotografia: contra a industrialização, a
democratização, a padronização e contra a mercadoria. O tipo de pintura da qual os
pictorialistas pleiteavam não era a fotografia vigente à época, tão pouco a pintura
impressionista, neoimpressionista ou modernistas, era a pintura oficial do Salão, a
neoclássica. Enquanto a natureza dos quadros impressionistas eram repletas dos homens e
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suas realizações, as pinturas da qual o pictorialismo reclamava estava mais associada ao
movimento dos pintores da Escola de Barbizol, movimento artístico francês, que pintava a
natureza silenciosa, afastada da civilização. Enquanto o impressionismo exalta a
modernização, o pictorialismo afasta-se dela (ROUILLÉ, 2009).
Na perspectiva dos fotógrafos-artistas, para a fotografia alcançar as galerias, assim
como a pintura, precisa de intervenção da mão-humana. Para isso os pictorialistas, abusavam
de efeitos e retoques, feitos principalmente nos negativos, que proporcionavam uma imagem
diferente do espelho do real captado pela máquina. Dessa forma, a arte pictorialista era
considerada híbrida, uma simbiose entre a máquina e a mão humana. É importante ressaltar
que essa intervenção pessoal era o que a caracterizava como arte, possibilitando a
interpretação da imagem, criado seu distanciamento com o real e com a fotografia comercial
repudiada pelos fotógrafos-artistas, pelos artistas e críticos contrários a arte fotográfica. As
intervenções e retoques tinham a pretensão de eliminar o mecanismo e a automação do
processo fotográfico, permitir a interpretação e impedir a multiplicação. Os retoques eram
diversos, desde a fotografia de pinhole, obtida pelo antigo processo da câmera obscura com
apenas um pequeno orifício e papel fotossensível que impedia a reprodução, à confecção de
lentes e lunetas especiais para efeitos diferenciados, até a alteração diretamente no negativo e
efeitos em flou.

Ao hibridizar mão e máquina, os pictorialistas procuram frear todos os
automatismos fundadores da reprodutibilidade e da multiplicidade fotográficas, e
introduzir a interpretação em todas as etapas que conduzem da coisa ao clichê e,
depois, à prova. Enquanto a automatização faz da impressão fotográfica um
procedimento de repetição, a intervenção manual quer a diferença no âmago da
impressão pictorialista. À série de provas semelhantes sucede um conjunto de
imagens únicas, diferentes umas das outras (ROUILLÉ, 2009, p.260).

Mesmo com todos os esforços para descaracterizar a fotografia artística como espelho
do real, o pictorialismo ainda se insere nessa primeira fase da fotografia-documento, pois
parte da premissa que a fotografia comercial e a fotografia originária, sem retoques, são um
espelho do real, e precisam de outras intervenções para se distanciar dessa sua característica
de mimese. Quando passamos para a segunda fase, que será abordada a seguir, a fotografia
começa o processo de ser uma arte completa em si mesma, sem a necessidade de negar suas
características para ser aceita.
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2.2.2 Fotografia como transformação do real
O discurso da mimese permaneceu por algum tempo depois da mudança do século.
Porém novos discursos foram surgindo e questionamentos sobre a verossimilhança da
imagem fotográfica com seu referente. A fotografia seria o mesmo o espelho do real?

As teses que descontroem a ideia de fotografia como um ícone, ou seja, da
semelhança perfeita entre a imagem fotográfica e a realidade, se estruturam em dois
grandes eixos: Semiótico e ideológico (DUBOIS,1990). No campo semiótico, ganha
destaque as ideias de Rudolf Arnheim, cujos apontamentos se baseiam nas teorias da
percepção [...]. Já o campo ideológico, [...] compartilham uma questão central: a
fotografia é um código cultural, constituída pela composição dos fotógrafos,
decodificada pela leitura dos espectadores e todos esses agentes estão inseridos em
um contexto sócio-cultural que também está codificado na mesma mensagem
fotográfica. (SOUZA, 2010, p.24-25).

Rudolf Arnheim, em seu livro Film as art (1957), questiona sobre a mimese da foto e
fala sobre as diversas transformações de percepção que a fotografia passa. Já no primeiro
momento temos a interferência do fotógrafo quanto ao ângulo de exposição, a escolha de que
objetos estarão presentes em cena e os que não aparecerão. Podemos observar nesse primeiro
momento a interferência pessoal do fotografo, ele não apenas aciona o botão e sim seleciona,
de acordo com suas preferências, o que será gravado. No processo seguinte, a máquina
fotográfica altera as características da realidade, por exemplo, perde-se a noção de
profundidade, transforma a realidade tridimensional em uma imagem bidimensional reduzida,
as várias nuances de cores e sombras são transformadas em preto e banco e suas escalas em
cinza. Além disso, o recorte no espaço-tempo (que é determinado pelo fotógrafo) é puramente
visual, excluem-se os outros sentidos ao transformar a realidade em uma imagem fotográfica.
No campo ideológico, os teóricos de distintas áreas “contestarão a pretensa da
neutralidade da câmera obscura e a pseudo-objetividade da imagem fotográfica” (DUBOIS,
1990, p.39). Dois importantes teóricos Hubert Damisch e Pierre Bourdieu, embora com
perspectivas diferentes, concordavam que a câmera obscura não era neutra nem inocente e sua
percepção de espaço é guiada pelos princípios renascentistas, já que era utilizada bem antes da
invenção da fotografia (ROUILLÉ, 2009)
Outro exemplo é a codificação cultural, a compreensão da imagem depende de uma
interpretação cultural do espectador em relação à foto, ela não é evidente para todos, é
necessário um código de leitura, que não está presente em algumas culturas distintas, por
exemplo, em alguns povos aborígines ou orientais, que não compreenderiam códigos e
simbolismos culturais ocidentais. Ou ainda, o simbolismo subjetivo muito presente nos álbuns
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de família, carregados de significados pessoais que não podem ser decifrados por qualquer
um.
Por fim, temos a parcela de “encenação” na imagem fotográfica. Alain Bergala,
diretor, escritor e crítico francês, denuncia em seu texto Le Pendule famosas fotografiasdocumento históricas estereotipadas que marcam acontecimentos e questiona a integração do
fotógrafo na ação, diz que são
Fotos internamente dominadas, controladas – qualquer que seja seu local de origem
– engodo de um consenso universal factício, simulacro de uma memória coletiva, na
qual elas imprimem uma imagem de marca do acontecimento histórico, a do poder
que as selecionou para poder calar todas as outras (BERGALA apud DUBOIS,
1990, p.41).

No campo artístico, surgem novas concepções de olhares sobre e fotografia. O mito da
exatidão e reflexo da realidade dá lugar à fotografia-expressão, que não recusa totalmente a
sua finalidade documental, mas valoriza a individualidade do fotografo e a interação com seu
referente. A fotografia-expressão não nega seu caráter de “encenação” ou de manipulação
(mesmo que sem intencionalidade) evidenciado por Bergala na citação acima.
Figura 4 – Fotografia-expressão: Parade Hoboken, 1955 de Robert Frank

Fonte: < https://www.lensculture.com/articles/robert-frank-the-americans>

Dentre os diversos pioneiros pertencentes ao movimento da fotografia-expressão,
podemos destacar Robert Frank. Com o auxílio de uma bolsa da fundação Guggenheim,
Frank passou um ano, entre 1955 e 1956, cruzando os Estados Unidos com o intuito de
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elaborar um estudo visual sobre a civilização americana. Durante seu projeto fotográfico,
Robert rompe com os antigos conceitos de perspectiva do espaço a partir de um ponto único e
coloca a sua subjetividade em suas abordagens. Sem preocupações financeiras e a dedicação
exclusiva possibilitou a ele libertar-se de toda a pressão e paradigmas que um fotógrafo
profissional precisa ter. Frank se recusa a submeter suas imagens a um patrocinador “a recusa
sistemática à mínima imposição externa o conduz a assentar a soberania do ‘eu’ do fotógrafo,
a colocar a imagem sob o domínio exclusivo da sua ‘subjetividade’, da sua ‘inspiração’ e da
sua ‘alma’” (ROUILLÉ, 2009, p.171). Sua interpretação e sua visão como fotógrafo-autor
prevalecem sobre a realidade presente na foto.
Frank parece dedicar-se a justamente ao efeito oposto da tradicional fotografia
documento. Abusa de desfoques, contrastes, deslocamentos dos rostos e enquadramentos
irregulares. Porém, ainda atua como um fotógrafo observador, ainda vê o outro como objeto e
não como sujeito, posição em que o fotografado ocupará verdadeiramente anos mais tarde, um
assunto que será abordado mais adiante.
Passado a ideia de espelho do real (ícone), a fotografia passa a ser vista como
transformação do real (símbolo). Para os teóricos dessa época (meados do século XX), a
fotografia não deve ser enxergada como a realidade, e sim como a realidade transformada em
uma imagem bidimensional reduzida de acordo com os códigos de percepção limitados e com
a codificação cultural. O espectador tem um papel fundamental da leitura destes códigos. Para
cada um, a imagem poderá ser descodificada de forma distinta, como em uma obra de arte,
pois cada indivíduo tem sua forma de ler a imagem empiricamente, de acordo com suas
experiências e conhecimentos pessoais.

2.2.3 A fotografia como traço do real
Nos dois primeiros momentos da discussão epistemológica sobre a fotografia,
consideraram-na como portadora de um “valor absoluto, ou pelo menos geral, seja por
semelhança, seja por convenção” (DUBOIS, 1990, p. 45). No primeiro momento, o valor da
fotografia estava relacionado à sua verossimilhança, para a época indubitável com o seu
referente, tornando-a ícone; no segundo momento denuncia o primeiro, para eles a fotografia
é um espaço de expressão, construída sobre diferente percepção e codificada culturalmente,
tornando-se símbolo.
Essa mudança no entendimento da realidade fotográfica, principalmente da negação de
sua mimese, possibilitou nesse terceiro momento, a fotografia como índice, dotada de um
valor singular, determinado exclusivamente por seu referente, traço de um real, livre do
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ilusionismo mimético. Dubois estrutura o discurso indicial em dois eixos: o semiótico de
Charles Peirce, e ideológico de Roland Barthes – que se baseia na teoria Peirceana.
Ao denominar a fotografia como índice, Peirce se refere à sua categoria de signo,
assim como fumaça é indício de fogo, a fotografia é indício da realidade. A contiguidade
física da fotografia com o seu referente assinalada por Peirce – já em 1895 (apud DUBOIS,
1990), está no momento da abertura do obturador da máquina fotográfica e a entrada da luz, e
a fixação da imagem na superfície fotossensível. É no momento da abertura do obturador, e
somente nessa fração de segundo, que ela é um indicie quase puro. Aquela imagem
fotográfica só existe por que existiu sua representação real. Roland Barthes (1984) denomina
esse momento de “isto foi”.
No eixo ideológico, Barthes, se dedicou ao estudo dos códigos que interferem na
mensagem fotográfica: As poses, mesmo que inconscientes ao saber que está sendo
fotografado; a escolha dos objetos e ângulos; a estética; a compreensão da imagem através da
explicação de outra pessoa; etc. Roland Barthes em seu livro “A Câmera Clara” traz, dentre
tantos outros, dois importantes conceitos para a fotografia, o do Studium e do Punctum. O
Studium refere-se a uma interpretação da imagem com critérios já definidos, já o Punctum é
algo naquela imagem que lhe afeta profundamente, criando outro significado para a foto.
Barthes percebe que por traz dos códigos, a fotografia representa o real, ou pelo menos
o signo do real. A realidade da foto é de fato indubitável, uma vez que o que está representado
na fotografia um dia esteve lá, mesmo que de forma forjada ou fora de um contexto do
espaço-tempo. Esse índice atesta a existência, afirma que “isto foi”, mas não o que quer dizer,
o sentido e a realidade permanecem ocultos.

O princípio do traço, no entanto, marca apenas o momento do processo fotográfico,
o que não significa a exclusão dos aspectos icônico e simbólicos. Exclui, de fato, em
apenas um instante e, logo após, voltam a se completar. Tanto antes deste momento,
como depois, existem gestos completamente “culturais”, codificados, que dependem
inteiramente das escolhas e decisões humanas. Antes: escolha do sujeito, do tipo de
aparelho, do tipo de película, do tempo de exposição, do ângulo de visão, etc – tudo
que prepara e culmina no disparo; depois: todas as escolhas repetem-se quando da
revelação e da tiragem, em seguida a foto entra em circuitos de difusão, sempre
codificados e culturais (imprensa, arte ,moda, pornografia, ciência, justiça, família,
etc) (SOUZA, 2010, p.39).

Essa última análise de Dubois sobre a relação da fotografia e a realidade nela contida,
nos faz perceber o quão distante estamos do discurso da mimese. A fotografia é primeiro
índice, depois percebe-se sua semelhança (ícone) e adquire sentido (símbolo).
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3 DO DOCUMENTO À ARTE

Durante o século XIX os fotógrafos seguem almejando um lugar nas galerias e
museus, afim de elevar a fotografia de documento à arte. Nos últimos anos da hegemonia do
movimento pictorialista, abordado no capítulo anterior, que teve fim em 1930, surgem novos
movimentos criados pelos próprios fotógrafos, contrários à ideia de aproximação da fotografia
à pintura. Um exemplo é Nova Objetividade, movimento alemão do pós-guerra.
A principal finalidade da Nova Objetividade é romper radicalmente com o
pictorialismo e aproximar a fotografia da máquina. Propõe uma versão da arte fotográfica
mais próxima da ciência e mais distante da arte e da mão. Uma arte única baseada nas
características técnicas e mecânicas da fotografia. Essa aliança maquina-arte só é possível
com o pensamento moderno e o olhar industrial sobre os objetos, valorizando as formas e
sociedade industrial. A arte dos fotógrafos da Nova Objetividade valoriza a nitidez, a clareza,
a transparência, o resultado mecânico e o mundo das coisas. Por outro lado, exclui as
explorações, as lutas sociais e a vida dos homens.
Posteriormente, com o final da 2ª Grande Guerra, o pensamento moderno
característico da Nova Objetividade é substituído pelo seu oposto, pelo Subjektive Fotografie
(ROUILLÉ, 2009). Marcados pelo trauma causado pelo nazismo e no contexto de destruição e
guerra fria, esse novo movimento surge para trazer uma visão mais humana e lúcida da
realidade, uma visão com o intuito de transformar o mundo. Propunham extrair a
personalidade e a subjetividade do fotografo, como uma forma de sugerir através de sua visão
as transformações que desejam para o mundo.

Versões da arte fotográfica quase simetricamente opostas, o pictorialismo e a Nova
Objetividade confirmam, se for preciso, a variabilidade da noção de arte, no caso, da
arte fotográfica. De uma a outra, a arte fotográfica oscila entre a hibridez e a pureza,
entre a intervenção manual e o resultado mecânico, entre a tradição e a modernidade,
entre a propensão à profundidade e a paixão pela superfície das coisas. Outros
movimentos – como o da Subjektive Fotografie, de Otto Steinert [...] – vão propor
ainda outras versões da arte fotográfica (ROUILLÉ, 2009, P. 273).
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Como mostra o trecho acima de André Rouillé, a arte dos fotógrafos alterna-se por
diversas vertentes, assim como todas as manifestações artísticas. Porém, por ser tão recente, a
fotografia ainda buscava sua identidade. Neste ponto, a Nova Objetividade contribuiu para
que a fotografia se desvinculasse da pintura, que buscasse sua essência nas suas próprias
características e não manipulando a imagem para parecer outra arte. Já a Subjektive
Fotografie valoriza a subjetividade do fotógrafo, dando personalidade a arte fotográfica. Tem
o sujeito como objeto principal e a sua realidade vista de forma lúcida, em especial no pósguerra
Sem dúvidas esses movimentos contribuíram para a fotografia artística ser o que é
hoje, mas mesmo com o esforço dos fotógrafos para alçar o campo das artes, foi através dos
artistas que, de forma gradual, a fotografia começa a adentrar as galerias e os museus no
século XX.

3.1 Evoluções do Conceito de Arte

Desde a criação da fotografia os pintores sabiam da ameaça que seu ofício estava
sofrendo. Afinal, este foi um dos primeiros indícios da evolução da indústria, e da ameaça aos
ofícios tradicionais, que segue se expandindo por outras profissões. Neste momento os
pintores tradicionais, que durante muito tempo se aprimoraram nas técnicas de representação
mais fiel da realidade e das cores, tinham que decidir se imitavam o adversário ou se
colocavam a pintura em uma posição inalcançável pela fotografia.
Nesse contexto de busca por uma nova identidade a pintura impressionista tenta captar
em suas telas o efêmero no lugar do eterno. Capturar os gestos, as ações assim como na
fotografia, mas ao mesmo tempo resistindo ao seu domínio e desafiando-a. Dessa forma, a
criação da fotografia leva a pintura a explorar novos territórios e dissolve a tensão sobre a
aproximação entre elas, diminuindo a resistência dos artistas a utilizar-se da fotografia para
auxilia-los, mesmo que minimamente, em suas obras.

3.1.1 Marcel Duchamp e o ready-made
Apesar de não utilizar a fotografia diretamente em suas obras, Duchamp tem uma
grande importância para a atualização do conceito de arte, e consequentemente para a
integração gradual da fotografia. Marcel Duchamp passou brevemente pela arte
essencialmente “retiniana”, ou seja, as representações artísticas clássicas mesmo o
impressionismo ou cubismo que já se distanciavam do “clássico” (DUBOIS, 1990). É
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conhecido pelas suas obras ready-made, que consistem em uma das formas mais radicais de
arte, onde Duchamp utiliza objetos industrializados já existentes e muitas vezes ordinários,
como é o caso do urinol, uma de suas obras mais conhecidas, apresentada no Salão da
Sociedade Novaiorquina de artistas independentes em 1917, intitulada de “A fonte”. A
conversão em arte se dá devido ao deslocamento de um contexto do cotidiano ao contexto
artístico. No Ready-made tudo é arte, desde que passe por um processo de seleção pelo artista
e de registro por uma instituição.
Duchamp e o Ready-made se aproximam da fotografia devido à similaridade do
processo de criação fotográfica, que não mais consistia em fabricar como em uma pintura, e
sim selecionar e converter para ready-made e enquadrar para a fotografia. O fotógrafo escolhe
o momento de seleção, mas são os processos químicos que fazem o registro. Foi devido a essa
limitação que os críticos da fotografia no século XIX a restringiram de qualquer pretensão
artística.
Ora, esse modo de fazer obra convertendo qualquer coisa em tal, isto é, fora de
qualquer “ideia de fabricação” é seguido por uma profunda modificação do papel do
artista. Sua ação não consiste mais em fabricar, porém em encontrar uma coisa,
selecioná-la, registra-la em uma instituição (um museu), e tentar dirigir para ela a
atenção de um conjunto de atores – autores, críticos, editores, vendedores, clientes,
etc. Bem mais que a um artesão, que as fabrica, o artista se assemelha a um mágico,
que transforma as coisas em obras-ready-made. Ora, como mostram os estudos de
Marcel Mauss sobre a magia, a eficiência da ação do artista-mágico depende menos
de suas qualidades pessoais, de suas produções, de seus instrumentos, ou de suas
operações, do que do “grupo mágico”, no caso do conjunto de atores do mundo da
arte. Em resumo, ao contrário do artista-artesão, o artista mágico não mais ocupa o
centro da obra. Na esteira da fotografia, que marginalizou a mão em prol de uma
máquina óptico-química, o ready-made delega a produção da obra a uma máquina
institucional. Do mesmo modo que a fotografia foi qualificada como imagem sem
homem, o ready-made deprecia, no artista, as noções de talento, de interioridade e
de motivação. O artista tende a não ser mais que uma engrenagem – o público e os
atores do mundo da arte são as outras - de uma enorme máquina de produzir obras.
Aliás, Duchamp insiste no fato de que “o artista não é o único a realizar o ato de
criação, pois o espectador [...] acrescenta sua própria contribuição ao processo
criativo”. De uma maneira mais concisa “são os espectadores que fazem o quadro”
(ROUILLÉ, 2009, P. 297-298).

No trecho acima extraído do livro de André Rouillé, podemos entender como essa
alteração no conceito de arte contribuiu para a arte fotográfica atingir seu objetivo e chegar ao
patamar artístico que conhecemos hoje. Outra observação importante identificada por Rouillé
referente a obra de Duchamp é sua relação direta com o espectador. Fazer arte deixa de
significar fabricar a arte como ocorria com a pintura, mas lançar no “mercado” propostas
direcionadas ao espectador. O mercado artístico passa a ser regido pela lei de todos os
mercados, a lei da oferta e da procura. Duchamp não foi um fotógrafo (embora tenha
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trabalhado com a fotografia como ferramenta em suas obras), porém suas obras seguem o
conceito da fotografia, isto é, “trabalhada por uma lógica de índice, do ato e do traço, do signo
fisicamente ligado ao seu referente antes de ser mimético” (DUBOIS, 1998, p.257). As obras
de Duchamp são um marco para a arte, uma reviravolta no conceito clássico e uma renovação
dos processos criativos.

3.1.2 Andy Warhol e a Arte Serial
Andy Warhol se estabelece no cenário artístico americano no início dos anos 1960.
Sendo um dos grandes nomes do Pop Art, seu ateliê se oponha aos antigos ateliês dos pintores
“retinianos”, foi apelidado por ele mesmo de “factory”, referência às fábricas e o modelo de
produção fordista fortemente presente na sociedade americana vigente. Warhol considera a
produção manual e artesã ultrapassada, fora de época. Era através de uma produção mecânica
e serial que Warhol acreditava que a arte poderia alcançar a todos. A polarização fica nítida:
de um lado a mão, a unicidade, o artesão; de outro a máquina, a série, a rapidez. Warhol
converte os valores da cultura erudita para os valores da cultura de massa.
Os objetos utilizados por Wahrol em suas obras são representações de importantes
imagens na sociedade americana como, por exemplo, notícias da imprensa sensacionalista,
noticiários policiais, celebridades, artigos de consumo, ou seja, elementos fortemente
presentes na cultura de massa americana. A fotografia era utilizada como ferramenta. Andy
Wahrol se apropriava de técnicas fotomecânicas, como a serigrafia (processo de impressão a
base de estêncil) para produzir imagens em série, utilizando tintas acrílicas e cores vibrantes,
fazendo uma alusão aos anúncios publicitários. Uma das características desta arte-mecânica é
a despersonalização, como Wahrol mesmo afirmou em suas entrevistas, suas pinturas
poderiam ter sido feitas por qualquer outra pessoa, ele nega a importância do estilo e rejeita a
criatividade, chega a afirmar que gostaria de ter trabalhando sempre uma única imagem em
suas obras (ROUILLÉ, 2009).
Uma famosa obra de Andy Wahrol é a “Latas de Sopas Campbell’s”, que representa a
sociedade de consumo e industrializada. A sua obra se aproxima mais da fotografia e se afasta
mais da pintura artesanal, apesar de a fotografia ser apenas uma etapa, uma ferramenta do
processo de fabricação. Uma das principais evidências desta proximidade é o caráter serial de
suas obras. A unicidade foi uma das justificativas para não caracterizar a fotografia como arte,
e o Pop Art, em especial de Warhol, vem desmistificar essa ideia, realizando uma obra
sistematicamente serial e mecanizada, assim como é a fotografia.
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Figura 5 – Pop-Art de Andy Wahrol, 1962

Fonte: < https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962/>

Enquanto o ready-made de Duchamp muda os processos de produção artística e torna
qualquer objeto arte, desde que inseridos e validados neste contexto, o Pop Art de Warhol
torna a arte serial, seguindo um modelo fordista de produção. Ambos utilizam processos de
fabricação distinto do processo artesanal, único anteriormente aceito. E, ambos têm
similaridades com a fotografia: Suas obras dispõem de características que a impediram
inicialmente de possuir qualquer pretensão artística. Apesar de Duchamp e Warhol não serem
fotógrafos e não terem a pretensão (pelo menos não de forma aparente) de tornar a fotografia
arte, contribuíram bastante rompendo com o antigo conceito de arte erudita.

3.2 A Utilização Da Fotografia Na Obra

Os exemplos acima são apenas dois artistas dos vários existentes que foram escolhidos
para exemplificar esta mudança no conceito de arte. Além de Duchamp e Warhol houveram
outras manifestações importantes, sobre tudo nas décadas de 60 e 70 do século XX. Também
nestas décadas, surgem novas manifestações artísticas que utilizam diretamente a fotografia
em suas obras, nunca sozinha, porém, pode-se dizer que algumas obras foram pensadas para
serem fotográficas.
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Com todos esses criadores, as relações entre a fotografia e a arte contemporânea
tornam-se de uma complexidade intelectual bastante grande, mas sempre singular.
Não existe nem regra a priori, nem preeminência de princípio de uma sobre a outra.
Antes um jogo de relações entre ambas, infinitamente variado e fora de qualquer
axiologia, indo da cópia mais estrita às perturbações mais extravagantes, do corpo-acorpo mais físico à analogia mais abstrata. Cada artista, às vezes cada obra, tenta um
golpe, experimenta, traça um fio, fia um ardil nessas relações. São esses golpes,
esses fios, esses ardis “fotográficos” que fazem finalmente a arte contemporânea. É
aqui que se pode ver da melhor maneira possível, pela primeira vez, até que ponto,
ao longo de todo o século XX, foi de fato a arte (e na maioria das vezes em sua
forma mais instituída: a pintura) que tornou-se profundamente fotográfica
(DUBOIS, 1998, P.279).

A afirmação de Dubois “A Arte Tornou-se Fotográfica”, título de um dos capítulos de
seu livro, traz um interessante questionamento, pois, a ideia natural seria a fotografia tornar-se
arte (assim como queriam os fotógrafos-artistas) e não a arte tornar-se fotográfica. A reflexão
trazida por Dubois é importante para entendermos melhor como a fotografia, depois de muitas
críticas no século XIX, adentrou o campo das artes, através da transformação do que é
considerado arte na sociedade contemporânea.

3.2.1 Arte Conceitual
A arte conceitual é distinta do Pop Art e das artes “retinianas”. Não é uma arte voltada
para a percepção, para o visual e sim para o pensamento, para o conceito. O processo de
criação é mais importante que o produto final de sua obra, ou melhor, suas “propostas”
conceituais, como preferem chama-las. Os artistas idealizam propostas em constante
transformação. A arte conceitual é mutável, rompendo com a arte pictórica, que é estável. Não
há um limite pré-estipulado para a arte ser considerada conceitual, a concepção e a ideia
prevalecem sobre o objeto/produto final (que pode nem mesmo existir fisicamente).
A fotografia é introduzida na arte conceitual justamente por seu caráter documental e
sua superficialidade de execução, distinto do processo artesanal pictórico, tão rejeitado pelos
artistas conceituais. Utilizar a fotografia é uma maneira de impor um estilo diferente à arte
tradicional, utilizando-a como objeto neutro, sem caráter técnico relevante. Raramente a
fotografia é utilizada sozinha, na maioria das vezes, compõe o projeto final acompanhada de
outros elementos, como por exemplo, objetos, textos, mapas, entre outros (ROUILLÉ, 2009).
O trabalho de Joseph Kosuth é uma referência de utilização da fotografia em uma
proposta dentro da arte conceitual. Kosuth, em 1965, elabora sua obra intitulada “Uma e Três
Cadeiras” que consiste em apresentar uma cadeira real, uma foto da cadeira em tamanho real
e um texto retirado do dicionário com o conceito de cadeira. Essa proposta desencadeou uma
série de projetos com o mesmo princípio, porém com diferentes objetos. A foto em tamanho
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real utilizada era sempre alterada, de acordo com o local de exposição, para que a fotografia
fosse sempre similar ao objeto que o espectador vê, sendo assim, uma obra de caráter
essencialmente mutável.
Mesmo que de forma subestimada, a fotografia adentra as exposições, desta vez, em
caráter essencialmente fotográfico. Por este motivo que a arte conceitual abre caminho para,
gradualmente, a fotografia conseguir alcançar outros patamares artísticos.

3.2.2 Land Art
Land Art também é conhecida como Arte Ambiental ou Earth Art, consiste em utilizar
a natureza e os espaços naturais para fazer a arte, interagindo com ela, de forma que a
natureza faça parte da obra. A ideia do Land Art é ultrapassar o território físico. A concepção
desta vertente artística surgiu da necessidade de integração com a natureza, devido às
questões ligadas à ecologia.
As obras iam desde simples deslocamento para áreas naturais, até manipulações
completas das matérias naturais encontrados para construção de grandes dispositivos. A
princípio, a fotografia era utilizada devido a sua facilidade de registo documental e exposição
nos museus e galerias de arte. Porém, aos poucos, a fotografia foi ganhando espaço na Land
Art. Um exemplo da relevância da fotografia no Land Art é a obra de Richard Long chamada
“Walking a line in Peru”.
Figura 6 – Land Art de Richard Long, 1972

Fonte: < http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/lineperu.html>
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Devera, a fotografia deixa de ser apenas um objeto de registro para fazer parte da
concepção da obra, a ponto de a obra somente ter sentido através do uso de alguns recursos
fotográficos, por exemplo, o ponto de vista é o caso da obra acima de Richard Long ou a
captura de uma fração de segundos, como na obra de Andy Goldsworthy “Tossing sticks in
the air”, onde o artista joga bastões para o alto, e fotografa o instante exato dos objetos
suspensos. Por fim, podemos citar a obra “Escrita de Luz” de Michael e Barbara Leisgen que
é francamente fotográfica. Com o obturador aberto, eles captam a luz do sol filtrado, de
maneira que imprimem na película fotossensível ideogramas do sol (DUBOIS, 1998).

3.2.3 Arte Corporal e Arte Performance
A arte corporal e a arte performance utiliza o próprio corpo como objeto da arte.
Diferente do teatro, a performance não segue um roteiro. São baseadas no efêmero e no acaso.
O resultado é considerado um subproduto, o importante para a arte corporal e performance
acontece durante o processo de apresentação.
A fotografia foi uma forma de registro encontrada para que pudessem memorizar a
apresentação e expor posteriormente, podendo mover a arte para outros lugares, que não
fossem as paredes brancas do museu, e, ao mesmo tempo, sem transparecer a sensação de
estar presente. Por esse motivo, os artistas, muitas vezes, não optavam pelo registro em vídeo,
para não causar a falsa sensação ao espectador de ter estado presente na performance
(ROILLÉ, 2009).
Assim como aconteceu com a Land Art, a fotografia na arte corporal foi,
gradualmente, se tornando uma parte relevante da obra. A obra passou a ser pensada como
fotográfica.

Como estamos vendo, todas essas práticas contemporâneas (arte conceitual,
ambiental, corporal, de acontecimento) embora partam dos antípodas da
representação realista e da ideia de representação acabada, sempre terminam, apesar
de tudo, em primeiro lugar, por utilizar a foto como simples instrumento de
“segunda mão” (documento, memória, arquivo), em seguida por integrá-la
(conceber a ação em função das características do dispositivo foto), depois por se
embeber, impregnar-se com sua lógica (a do traço, da impressão, da marca etc.) e,
finalmente, por inverter os papeis, por voltar à própria fotografia como prática
artística primeira, que por sua vez tomará emprestada da lógica das artes de ação
alguns de seus usos criadores (DUBOIS, 1998, P. 290).

Em outras palavras, esses movimentos artísticos citados, da década de 60 e 70 do
século XX inicialmente pensaram na fotografia como uma ferramenta, porém sua relevância
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se tornou tanta que os artistas passaram a pensar suas obras pela lógica fotográfica. A obra
tornou-se fotográfica, mas seus artistas ainda não eram, necessariamente, fotógrafos.

3.3 Instalações Fotográficas
Por último, dentro deste cenário de consolidação da fotografia na arte, temos as
instalações fotográficas. Considerando a definição de dispositivo fotográfico, livros e álbuns
de fotografia podem ser considerados instalações, já que adquirem, em conjunto, sentido em
um determinado espaço-tempo e através do espectador. A diferença para a instalação
fotográfica artística está justamente na forma como o sentido é encontrado pelo espectador.
Em um álbum de fotografia, ou em uma revista, o entendimento é, de certa forma, simplório.
Algumas vezes vem acompanhado de outros elementos textuais que auxiliam na sua
descodificação.
Figura 7 - Uma Vista, Cassio Vasconcelos – 2002 – MAM SP

Fonte: <https://www.cassiovasconcellos.com.br/exposicoes/2017-past-future-presentcontemporary-brazilian-artfrom-the-museum-of-modern-art-sao-paulo/>
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A instalação fotográfica artística assemelha-se as manifestações artísticas citadas
anteriormente pelo seu significado subjetivo, que pode parecer oculto à primeira vista. Uma
arte voltada para o pensamento, assim como a arte conceitual. São conjuntos de imagens, que
na maioria das vezes não parece ter um sentido explicito, ordenadas meticulosamente pelo
artista, interativa e com um sentido subjetivo para o espectador.
Na figura 7, temos a instalação fotográfica “Uma Vista” de Cássio Vasconcelos,
exposta no ano de 2002 no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Nela o artista dispôs em 5
planos diferentes 67 fragmentos de uma única foto que só pode ser contemplada de um ângulo
específico.
As instalações são produtos absolutamente fotográficos. A foto deixa de ser apenas
documental, busca nos revolucionários movimentos artísticos dos anos 60 e 70 seu verdadeiro
objetivo e significado artístico, deixando sua posição baudelairiana de “mais humilde das
servas” e seu valor documental para integrar, de forma absoluta, a arte contemporânea.
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4 FOTODOCUMENTARISMO: A IMAGEM DA CRÍTICA SOCIAL

Uma das vertentes da arte fotográfica é o fotodocumentarismo de denúncia social, que
tem como objetivo trazer reflexões sociais acerca da realidade do homem, em diferentes
aspectos. A fotografia de denuncia social, como a fotografia humanista, tem sua origem
relacionada a primeira fase do discurso de mimese, da fotografia-documento e do
fotojornalismo. A fotografia de denúncia social alcançou as galerias de arte (assim como
outros temas da fotografia-artística), e neste capítulo compreenderemos qual foi o caminho
traçado por esse movimento artístico e a sua importância para a sociedade.
Como visto no primeiro capítulo, a fotografia é uma eficiente forma de documentação
da realidade, uma imagem-miniatura do seu referente composta de informação e
subjetividade. Para Rouillé, a fotografia-documento tem cinco principais funções, são elas:
Arquivar; ordenar; modernizar os saberes; ilustrar; e informar.
Ainda segundo o autor, primeira função de arquivar surgiu pela necessidade do
homem de adquirir conhecimento e registar diversas informações, criando assim um
inventário do real na forma de álbuns ou arquivos. O arquivamento deu origem a segunda
função: Ordenar. A ordenação cria sentido aos álbuns e arquivos fotográfico. Enquanto a
fotografia fragmenta, os álbuns e arquivo reconstroem. Ao contrário do território artístico no
qual a fotografia teve um árduo caminho para alcançar as galerias, seu valor dentro do
domínio da ciência raramente foi contestado, até mesmo Baudelaire, crítico ferrenho da
fotografia a classificava como serva das ciências e das artes, entendendo seu valor documental
e de modernização dos saberes, terceira função descrita por Rouillé. A quarta função diz
respeito a ilustrar: a fotografia deixa de ser apenas um desenho verossímil para ser “um
dispositivo de registro apto a integrar-se em um protocolo experimental” (ROUILLÉ, 2009, p.
122). Logo a imagem ilustração se difunde para além da área cientifica, no comércio,
indústria, lares, decoração e, naturalmente, na publicidade e imprensa.
A última função é a de informar. Essa é a mais importante função atribuída a
fotografia-documento, sendo rapidamente reconhecida. Na virada do século XX, invenções
tecnológicas tornaram o procedimento fotográfico cada vez mais apto a capturar o instante,
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como por exemplo, negativos mais sensíveis, maior luminosidade, maquinas fotográficas
menores e com até 36 poses seguidas. Para informar, porém, as imagens precisam ser
amplamente difundidas, foi então que a fotografia cria a aliança com a tipografia que em
meados dos anos de 1920, depois de mais de meio século de pesquisa, torna-se
industrialmente capaz de difundi-la. Nessa aliança entre a fotografia e a mídia impressa surge
a figura do foto-repórter e também, uma nova maneira de fazer jornalismo, os textos e
imagens quase que obrigatoriamente aparecem juntos nesta nova fase. A imagem torna-se
uma grande aliada do jornalismo como ferramenta para disseminação de ideais e formação da
opinião pública (ROUILLÉ, 2009).
Um dos nomes mais característicos do fotojornalismo é Henri Cartier-Bresson.
Segundo ele, a máquina e o fotógrafo formam um novo corpo, um hibridismo entre o sujeito e
o aparelho. Captura o instante, o momento. Como um detetive, à procura do flagrante de
delito para pressionar o botão do obturar, registrar e, discretamente, deixar o local sem ser
percebido.
Existe a relação entre o fotodocumentarismo e o fotojornalismo, porém eles não tem o
mesmo significado. O fotojornalismo, explicando de forma sucinta, é uma atividade orientada
para a produção de fotografia para a imprensa, onde o texto e a imagem andam juntos, com o
objetivo de contextualização (RÊGO, 2015). Podem, ainda, se dividir em dois sentidos, o lato
e o restrito. O fotojornalismo no sentido Lato consiste em imagens informativas,
interpretativas, documentais ou ilustrativas para a imprensa ou outros editarias relacionado.
Nesse sentido o ato de fotografar caracteriza-se mais pela finalidade, pela intenção do que
pelo produto em si. O produto pode ser utilizado em diversas áreas do jornalismo, desde Spot
News até reportagens mais elaboradas. Já no sentido restrito, entende-se como “atividade que
pode visar informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou marcar
pontos de vista ("opinar") através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de assuntos
de interesse jornalístico” (SOUSA apud REGÔ, 2015, p. 29).
Podemos entender a partir do parágrafo acima que no sentido Lato o
fotodocumentarismo faz parte do fotojornalismo, em um sentido amplo; no sentido Restrito a
principal diferença entre eles é que o fotojornalismo se caracteriza pelo momento, fotografias
instantâneas, onde muitas vezes o fotografo não sabe ao certo qual acontecimento registrará,
enquanto o fotodocumentarismo requer um projeto e conhecimento prévios do tema/momento
que irá registrar. Enquanto o fotojornalismo trata de assuntos momentâneos, o
fotodocumentarismo é atemporal.
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A forma como serão trabalhados os projetos do fotodocumentarismo são diversas e
ficam a critério do fotografo, bem como o tema, usualmente subdividido em antropológico,
jornalista, social, urbano, arquitetônico, etc. Muitas vezes as obras se relacionam com mais de
um tema, principalmente pela codificação cultural presente em cada indivíduo. O tema mais
comum ao fotodocumentarismo é a crítica social (RÊGO, 2015).
A fotografia de crítica social, também conhecida como denuncia social,
documentarismo social ou fotografia documental de compromisso social procura abordar
tema estritamente humanos, sejam através de acontecimentos significativos na vida humana
ou que acontecem no planeta que tem afetam a vida do homem e sua relação com o mundo.

A necessidade e importância dessas fotografias são indiscutíveis. É por meio delas
que pessoas adquirem conhecimento sobre episódios inaceitáveis que ocorrem no
planeta e podem se mobilizar e/ou agir para modificar a situação. Sem elas, milhares
de indivíduos, afetados por problemas sociais como miséria, guerras, intolerância
étnica e religiosa, não receberiam ajuda humanitária. Além disso, a degradação do
meio ambiente e a extinção de animais silvestres também estariam fadadas à
obscuridade. A fotografia tem a capacidade de mostrar com maior intensidade – e
eternizar – as emoções que fluíram no momento do registro. Na maioria das vezes,
em razão da veemência do imagético, ela gera maior impacto que outros meios
(BONI, 2008, p. 3).

No parágrafo acima de Paulo César Boni, podemos perceber a importância da
denúncia social que a fotografia pode trazer. Para o autor, o fotodocumentarismo de crítica
social é dividido em três fases. A primeira fase, com o seu surgimento no século XIX; a
segunda fase após a segunda guerra mundial; e a terceira fase do fotodocumentarismo
contemporâneo, iniciado na última década do século XX e chefiado pelo brasileiro Sebastião
Salgado.

4.1 Primeira Fase: Thomson, Riis e Hine

John Thomson (1837–1921) em 1882 publicou o livro Street Life in London
considerado o seu trabalho de denúncia social mais notado, “tornou-se um clássico do
reformismo social ilustrado, de intenção conscientizadora e moralizadora, apegado ao que
contemporaneamente se poderia classificar como ‘justiça social’” (SOUSA, 2000 apud BONI,
2008, p. 4).
As fotografias de Thomson traziam cenas do cotidiano londrino das pessoas mais
pobres e trabalhadores, tentando mostrar a realidade de vida daqueles que passavam invisíveis
no dia-a-dia. Thomson não retratava cenas de guerras, dor ou sofrimento, mas seus registros
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das condições em que viviam os menos favorecidos tinha a intensão do amparo a essas
pessoas, de tira-las da invisibilidade.
Figura 8 – Cotidiano londrino por John Thomson, 1877

Fonte: <http://www.imperioretro.com/2016/03/serie-de-fotografias-historicas-retrata.html>

Nos Estados Unidos, o período entre o fim da Guerra de Secessão (1861-1865) e a
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) decorreu em grandes mudanças sociais e
desenvolvimento tecnológico. A transição da agropecuária para a indústria de manufaturados
tornou as áreas urbanas centros econômicos e atraiu a migração rural. Outros fatores como as
malhas ferroviárias, o fim da escravidão e a chegada de imigrantes europeus elevou o número
de pessoas a procura de empregos. As cidades não conseguiam absorver essa nova demanda,
os que não conseguiam emprego se tornavam indigentes; os que conseguiam formavam a
nova classe operária, trabalhando em condições precárias durante várias horas por dia e
morando em cortiços sem infraestrutura. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados
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Unidos se firmam como potência, mas sem a demanda internacional para consumir seus
produtos a bolsa de valores de Nova Iorque quebra, culminando na conhecida Crise de 29.
É nesse cenário de crise que surgem dois grandes fotógrafos de denúncia social: Jacob
Riis (1949-1914) e Lewin Hine (1974-1940). Ambos viam na fotografia um meio de mudança
para a realidade daqueles indivíduos que viviam as margens da sociedade, Riis e Hine
transformaram a fotografia artística em instrumento criador de reflexão.
Jacob Riis dedicou-se a retratar a realidade dos indigentes e operários que residiam em
áreas precárias e guetos nova-iorquinos. Sendo ele mesmo um imigrante dinamarquês, tinha
grande interesse por essa realidade, em especial dos latinos. Suas fotografias, diferente de
Thomson, retratavam a realidade nua e crua em que os mais pobres viviam: Crianças sujas nas
ruas, mães e filhos sofrendo, mendigos, criminalidade, fome, bairros insalubres, escolas
superlotadas. Seu objetivo era claro: chocar a classe média (FORIN JUNIOR, BONI, 2007).
Figura 9 – Imigrantes por Jacob Riis, 1888-1890

Fonte: <https://allthatsinteresting.com/jacob-riis-photographs-how-the-other-half-lives#21>
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Riis acreditava que por meio da fotografia e seus textos conseguiria mudar aquela
realidade, de fato, conseguiu ajuda-los. Engajou-se na causa social e apelou para a classe
média consumidora de jornais para pressionar as autoridades e conseguir melhores condição
de vida para aquela população. Publicou o livro The Other Half Lives, no qual descrevia a
forma de vida dessa metade esquecida da população. Riis era mais escritor do que fotografo,
sentiu a necessidade de registrar as fotos para compor seus textos. Suas fotos não presavam
pela composição e sim pelo retrato da realidade, o preto e branco aumentavam a
dramaticidade. Riis reforçava a narrativa de que ser pobre era um mal remediável através de
educação, emprego, habitação e cuidados. Com de suas denúncias sociais, conseguiu que as
autoridades presassem mais por essa população, construindo moradias, infraestrutura, energia,
saneamento básico, educação e áreas de lazer (BONI, 2008).

Suas fotografias foram responsáveis por uma guinada na história. Com ele, a
fotografia deixou de ter mera função decorativa e passou a exercer forte influência
na sociedade. De acordo com Sousa (2000, p.57), a fotografia de Riis abriu lugar à
interpretação, “a exploração da sensibilidade do autor, ao ponto de vista, à tomada
de posição, à escolha de um campo, ao fim da neutralidade, abrindo, na imprensa,
por esta via, caminho à fotografia de autor” (BONI, 2008, p. 9).

Enquanto Riis empenhou-se em denúncia da situação dos guetos nova-iorquinos,
Lewis Hine dedicou-se a denúncia do trabalho infantil nas fábricas. Com 16 anos Hine deixou
os estudos para trabalhar e ajudar o sustento de sua família, trabalhou em diversos lugares, até
que teve a oportunidade de estudar na Universidade de Chicago onde cursou filosofia,
sociologia e educação. Tornou-se membro do Movimento Progressista Americano em
Chicago, cujo o objetivo era amenizar, em conjunto, as moléstias sociais que haviam se
formado durante o fim do século XIX devido a industrialização.
O Movimento Progressista tinha a concepção que os problemas sociais, sobretudo a
pobreza, eram resultados da instabilidade econômica. Os membros recorriam a consciência
dos cidadãos, incentivando-os a ajudar os pobres e, consequentemente, protegendo-se da
violência que assolava a sociedade devido ao crescente número de marginalizados que
entravam no crime, sem outra perspectiva de vida.
Hine foi incentivado a usar a câmera como instrumento para seus objetivos
progressistas. Assim como Riis se interessou, inicialmente, pelos imigrantes que chegavam os
montes nos Estados Unidos. Logo depois, voltou o seu interesse para o trabalho exploratório
infantil. Foi, de fato, 1906 que iniciou seu trabalho de denúncia social através da fotografia
(BONI, 2008).
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Lewis Hine denunciou o trabalho infantil em fábricas, lojas, ruas e até dentro de suas
próprias casas – onde famílias se reunião para a própria produção de manufaturados. A
fotografia reformista de Hine foi essencial para a criação de uma legislação regulatória do
trabalho infantil, tanto comercial quanto doméstico. As razões para o trabalho infantil eram
diversas: desde patrões gananciosos à pais ausentes, sempre em um cenário de muita pobreza.
Figura 10 – Exploração do trabalho infantil por Lewis Hine, 1908-1912

Fonte: < http://www.historyplace.com/unitedstates/childlabor/hine-full.htm>

Suas fotografias retratavam cenas chocantes, mas sem o tom de crueldade e
sensacionalismo de Riis. Observando suas fotografias, percebe-se que Hine utiliza-se das
habilidades e conceitos fotográficos, como luz e posicionamento, para retratar cenas fortes
com suavidade. As cenas algumas vezes contavam a colaboração do sujeito, mas Hine
preferia fotografias espontâneas. Ele acreditava “que o realismo da fotografia possibilitava a
transmissão de mensagens com maior eficácia que as palavras” (BONI, 2008, p. 14).

Lewis Hine foi, provavelmente, o maior expoente do início do fotodocumentarismo
de denúncia social. Suas obras contribuíram para modificar as condições de trabalho
e criar leis trabalhistas nos Estados Unidos. Conseqüentemente, possibilitaram
melhorias na condição de vida de milhares de indigentes, que, acreditava, eram
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corajosos trabalhadores que poderiam elevar sua condição social com tratamento
mais adequado por parte de seus empregadores. (BONI, 2008, P.14)

Hine dedicou-se a divulgar ao máximo seu trabalho fotográfico de denúncia social,
utilizando livros, revistas, jornais, panfleto, pôster didáticos e também em documentos
oficiais. Seu esforço reformista teve retorno. Hine conseguiu mais legislação voltada as
crianças, para que pudessem continuar nas escolas. Através da sua forma de fotografar,
conseguiu unir a beleza e o lirismo na fotografia às reflexos sociais fundamentais para a
transformação das mazelas da sociedade.

4.2 Segunda Fase: Imagem-Ação Da Guerra

Outros nomes como o de Dorothea Lange e Walker Evans deram continuidade ao
trabalho de denúncia social documentando a miséria em que estava os Estados Unidos,
devastados pela crise de 1929. Após a Segunda Guerra Mundial, apesar do aumento do
número de documentários, a fotografia de denúncia social entra em uma fase de latência, fato
que acontece na mesma época do reconhecimento oficial da profissão de repórter e
crescimento das agências de fotografias. Os novos profissionais da fotografia estavam mais
interessados na produção do que na repercussão social, em outras palavras, visavam mais o
lucro do que a contrapartida social das suas obras. O fotodocumentarismo nesta fase deixa de
ser o “meio” para a transformação social para ser o “fim” nela mesma (FORIN JUNIOR;
BONI, 2007).
A Guerra do Vietnã (1965-1973) foi a primeira e última guerra a ter ampla cobertura
pelos repórteres e mídia televisiva. A atenção se voltava para os sangrentos conflitos. A
ascensão das emissoras de TV contribuiu para o declínio da fotorreportagem, os fotógrafos
que cobriam a Guerra do Vietnã perdiam espaço. A cobertura do conflito foi intensa,
cometendo até mesmo excessos. Os horrores da guerra transmitido para os olhares da
população americana causou comoção profunda e mobilizações antimilitarismo.

Militares e governantes, experimentando a midiatização da guerra, entenderam, a
partir daí, a necessidade estratégica de dominar totalmente as imagens dos conflitos
armados, de não oferecer ao livre olhar dos fotógrafos ou dos cameramen da
televisão. [...] Durante o quarto de século que se seguiu à Segunda Guerra Mundial,
a extraordinária ascensão da fotografia se fez acompanhar de uma abertura eufórica,
sem limites nem reservas, à imagem. Seu poder crescente inseria-se, então, no fluxo
positivo do progresso, e não havia atingido nível suficiente para prejudicar ou
suscitar desconfiança ou hostilidade. É durante a Guerra do Vietnã que a situação
muda: a televisão se impôs, a imprensa banalizou a violência. Essa guerra, que
favoreceu o sucesso da imagem-ação, marcou-a igualmente com o cunho indelével
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da morte e do sangue. [...] A ingenuidade, a confiança e a total abertura à imagem
levaram a desconfiança, às tentativas de domínio e ao fechamento. (ROUILLÉ,
2009, p. 140-141)

Os problemas oriundos da abertura total da imprensa para cobertura da Guerra do
Vietnã levaram a uma política totalmente restritiva a imagem na Guerra das Malvinas (1982),
somente dois fotógrafos eram autorizados a seguir as tropas britânicas. A politica de restrição
a imagem se generalizou para outros conflitos seguintes. Somente na Guerra do Golfo (1991)
que uma nova forma de cobertura foi consagrada: a do controle. As imagens da Guerra do
Golfo eram produzidas e difundidas pelos militares, os repórteres eram privados do papel de
informar. As imagens de conflito e morte eram substituídas por tomadas aéreas ou de
satélites, evitando a repercussão negativa que as imagens da guerra podem causar na opinião
pública, como aconteceu na Guerra do Vietnã. A imagem manipulada mostrava de forma
alienada a guerra, tornando-a uma situação abstrata, distante e, até mesmo, aceitável.

4.3 Terceira Fase: Sebastião Salgado

Sebastião Salgado, um dos nomes mais importantes da fotografia da atualidade, foi o
responsável por – consciente ou inconscientemente – retrazer o fotodocumentarismo de
denúncia social como na primeira fase. Os personagens retratados estão passando por alguma
situação ou infortúnio e clamam por mudanças “suas imagens colocam o mundo globalizado
em contato com as mazelas que o capitalismo gerou” (FORIN JUNIOR; BONI, 2007, p. 10).
Salgado nasceu no ano de 1944, morou os primeiros anos da sua vida em uma fazenda
próxima da pequena cidade mineira de Aimorés e, desde sua infância, foi um viajante. Trocou
da cidade pequena, para cidade média, até a grande metrópole de São Paulo. Casou-se com
Lélia Wanick e formou-se em Economia em 1967. Nas cidades médias e grandes teve contato
com uma realidade desconhecida para ele dentro da fazenda: A desigualdade social causada
pela industrialização. Sebastião e Lélia se tornaram militantes políticos de esquerda, lutando
contra a violação dos direitos humanos que ocorriam durante a ditadura militar, devido a
perseguição, pediram exilo político na França, onde passaram por dificuldades, mas
aprenderam o verdadeiro significado da palavra solidariedade, ajudando brasileiros que
chegavam a Paris através de exilio político, muitos haviam sido presos e sofrido torturas.
(REGÔ, 2009)
Sebastião teve sua primeira experiência com a fotografia na década de 70. Desde o
primeiro momento, percebeu que fotografar o ser humano era a sua verdadeira paixão, e logo
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deixou a estabilizada carreira de economista para trás e se aventurou no mundo da fotografia.
A escolha pela fotografia de denúncia social foi natural, uma extensão do engajamento
político desde a juventude, da vivência com o regime ditatorial e do exílio, vivido tanto por
ele quanto por seus amigos refugiados na França, afirma Salgado.
Trabalhando como fotógrafo, as constantes viagens faziam parte de sua rotina.
Trabalhou juntos com organizações filantrópicas e em agências de fotografia. Durante o
trabalho também desenvolveu projetos próprios paralelos que deram origem aos seus livros e
inúmeras exposições nas galerias de arte.

Salgado tem uma maneira peculiar de desenvolver uma integração com seus
fotografados. É uma espécie de pesquisa participante: ele se integra na cultura,
partilha dos hábitos daquelas pessoas, torna suas lentes familiares aos outros olhares.
O próprio fotodocumentarista (apud PERSICHETTI, 1997, p. 82) testemunha que “a
partir do momento em que começo a fotografar, eu, os fotografados, as imagens, o
local, tudo está rodando dentro de uma mesma sintonia. A partir desse momento
estamos todos no mesmo nível de participação”. Ritchin (1995) reitera essa
característica de imersão do fotógrafo: “Para Salgado é preciso estar no círculo, de
certa forma ‘tornando-se’ o fotografado ou, no mínimo, fazendo um esforço para
compreender sua existência.” Foram nessas incursões nômades que Sebastião
Salgado sentiu que poderia, através de registros exteriores, mostrar o universo
introspectivo dos seres humanos que vivem as mais diversas formas de privação. O
momento era adequado; como já foi visto, a globalização e a era tecnológica
promoviam uma reconfiguração no mundo, expulsando os mais pobres de suas
dignidades, de seus espaços de convivência. “Todo o meu trabalho é sobre
globalização e liberação econômica, uma amostra da atual condição humana neste
planeta.” (SALGADO apud NAGGAR, 2000). Como cada fotógrafo de denúncia
social é um produto de seu tempo, Salgado figura como o principal vínculo entre o
universo de detentores e desprovidos do século XXI. (FORIN JUNIOR; BONI,
2007, p. 14)

Saber o contexto social e histórico no qual os fotografados estão inseridos é uma
questão fundamental para Sebastião Salgado, sempre sendo coerente com a cultura que estava
fotografando. A câmera é a sua maneira de escrever sobre aquela sociedade, sua linguagem
poderosíssima, carregada de signos, que causa inquietude e reflexão em seu receptor.
Outra marcante característica de Salgado é a fotografia em preto-e-branco e a
luminosidade. Ele já trabalhou com fotografias coloridas por exigência de algumas revistas,
mas seu interesse maior é pelos diversos tons de cinza e os efeitos causados nas fotografias.
Sebastião afirma que algumas cores são tão bonitas que distraem o expectador da realidade
social denunciada em sua fotografia, além da fotografia em preto-e-branco darem liberdade
para o receptor colori-las mentalmente de acordo com sua subjetividade. Além disso, os
contrastes entre claridade e sombra, a fotografia a contraluz e a sensação de textura na
imagem são características memoráveis do fotografo.
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Figura 11 – Migrações pelo mundo retratada por Sebastião Salgado

Fonte: “Êxodos”, de Sebastião Salgado, 2000.
Figura 12 – Desastre ambiental no Kuwait por Sebastião Salgado

Fonte: “Kuwait – Um deserto em chamas”, de Sebastião Salgado, 1991.

A figura 11 está no livro “Êxodos” publicado no ano de 2000. Consiste em um projeto
com duração de seis anos e passagem por quarenta países, onde Salgado retrata a história da
humanidade em trânsito, em geral pessoas que se tornaram migrantes, refugiados ou exilados
que fogem de situações fora de seu controle como fome, repressão ou guerras. A figura 12
está no livro “Kuwait – Um deserto em Chamas” onde retrata a situação do país entre janeiro
e fevereiro de 1991, durante a invasão americanas no Kuwait, que no momento estava
ocupado por tropas de Saddam Hussein. Como forma de represaria, os iraquianos incendiaram
com bombas cerca de 700 poços de petróleos, em um dos maiores desastres ambientais da
história da humanidade.
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Não há dúvidas quanto aos males que a população mundial mais pobre sofre
diariamente devido a um sistema que defende o interesse de poucos e que é retratada por
fotógrafos de denuncia social como Sebastião Salgado. A pequena parcela mais rica e
influente da população parece não se importar com a sofrida realidade da humanidade. A
fotografia tem fundamental papel na propagação visual desse outro mundo que
constantemente ouvimos falar, mas nunca olhamos para essas vidas, que poderiam ser as
nossas. Mas a grande reflexão é até que ponto a disseminação destas imagens transforma a
vida dessas pessoas que clamam por ajuda.

4.4 O Referente e o Espectador

A fotografia de cunho social objetiva a solução dos problemas destes indivíduos. Mas
a sua propagação pode surtir o efeito contrário, reforçando o estereótipo negativo daquela
sociedade, causando mais afastamento e discriminação. Os marginalizados são excluídos do
processo autoral para serem modelos estereotipados de tabloides sensacionalistas que se
alimentam de seu sofrimento.
A exclusão social se tornou um dos assuntos preferidos para chamar a atenção do
público, principalmente através de fotografias. A miséria causa comoção, e a comoção vende.
A forma como o continente africano é retratado na mídia, enfatiza essa posição de
desinformação sobre a real história de exploração da África, criando a imagem caricata de
povo subdesenvolvido vítima de infortúnios e azares históricos.

O interesse das elites pela miséria resume-se numa sábia frase dita pelo carnavalesco
Joãozinho Trinta: “O povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual.” A
pobreza é utilizada, assim, como tema – principalmente nas fotografias – para um
discurso emocional ditado das elites para as elites; um discurso que usa o pobre, mas
não é feito para ele. (FORIN JUNIOR; BONI, 2007, p. 12)

O principal problema deste discurso das elites para as elites é a falta de
autoconsciência das classes mais baixas no seu retrato. Os referentes não se reconhecem
naquelas imagens, impossibilitando a luta pela mudança e a compreensão de que a situação
em que se encontram é imposta pelos interesses dos mais poderosos e “super ricos” que só se
importam com os próprios problemas. A questão vai ainda mais além, a forma degradante e
caricata como a miséria é retratada causa a decadência da autoestima e cidadania daqueles
indivíduos, tornando um ciclo-vicioso.
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Ainda sobre as críticas, em especial a Sebastião Salgado, a importante pensadora
americana Susan Sontag (2003) argumenta sobre a impressionante qualidade estéticas de suas
fotografias, criticando a “inautenticidade do belo” - a beleza em contradição com o conteúdo
exposto - e a exploração comercial da desgraça. A escritora considera que a fotografia não
indica nada mais sobre o indivíduo nela representado, já que não apresenta uma legenda
informativa, apenas uma imagem caricata sobre aquele povo ou local privando o observador
de uma reflexão mais aprofundada. Outro ponto é a divulgação global dessas imagens, que
objetiva causar no observador um sentimento de que deveria se importar mais, mas também
pode causar a naturalização dessas situações, levando o espectador a pensar que não há nada
que ele possa fazer para reverter significativamente esses graves acontecimentos. Sontag
acredita que Salgado faz um desserviço ao colocar em um mesmo livro situações muito
distintas, como indivíduos que fogem da guerra e os que mudam de cidades rurais para
cidades urbanas, privando o espectador de qualquer conhecimento político e histórico sobre
cada uma dessas situações.
Em sua defesa, o fotógrafo afirma que sua intenção é a promover políticas de maior
igualdade através da reflexão imagética. Acredita que a fotografia tem o poder de causar
discussão sobre os relevantes temas expostos em seu trabalho, levando a reflexão e mudanças
nas ações dos observadores. Sebastião Salgado também conta que as pessoas retratadas
aceitavam ser fotografadas como uma forma de mostrar para o mundo o seu sofrimento, um
pedido de socorro.
Todavia, Sebastião reconhece que muito pouco é feito para mudar a situação dos
excluídos. Confessa, com tristeza, que ao retornar aos locais na maioria das vezes está pior, e
culpa a classe dominante e os meios de comunicação pela falta de interesse real em resolver
problemas que não deles próprios. Apesar do egoísmo dos mais poderosos, Salgado carrega
consigo a sensação de “missão cumprida” ao tirar do anonimato o sofrimento dos mais
necessitados. Ele alega que seu trabalho causa impacto sobretudo em uma parcela rica dos
países mais desenvolvidos, uma certa “consciência de culpa” pelos próprios privilégios.
A fotografia de denúncia social faz a sua parte de mostrar o que há de mais errado e
desigual no planeta. Para mudar essa triste realidade depende de muito mais do que da
imagem, depende das atitudes. É verdadeiramente importante que todos saibam o que
acontece, mas a forma como o espectador reagirá e o que sentirá ao ver o sofrimento do outro
está aquém do fotografado ou do fotógrafo, “o impacto na camada psicológicas do
contemplador é tão fugaz quanto a ato de olhar” (FORIN JUNIOR; BONI, 2007, p. 21)
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5 CONCLUSÃO

Não só o conceito e o entendimento sobre a fotografia que mudou, mudou
também o conceito sobre o que é arte e qual o seu papel na sociedade. A arte não é só para
contemplação, é para causar reflexão sobre o mundo, tirar o indivíduo de sua zona de
conforto. Nesta área a fotografia de denúncia social desempenha muito bem seu objetivo.
Entender o caminho traçado pela fotografia para alcançar o status de arte é
importante para incentivar novas produções artísticas e compreender a fundo o que a tornou
arte, assim como entender o que torna ready-made, performance, arte conceitual e outros
estilos arte também. Ainda hoje, décadas após o surgimento destas vertentes, infelizmente
segue o questionamento sobre o reconhecimento destes como artes, evidenciando a ignorância
artística de parte da população brasileira. A prova desta incompreensão foram as censuras à
arte sofridas em 2017, com o cancelamento da exposição “Queer Museu – Cartografias da
Diferença na Arte Brasileira” e a perseguição ao artista Wagner Scwartz após sua
performance “La Bête”.
Mesmo com a câmera fotográfica possibilitando todos atingirem um mesmo nível
de equipamento, a técnica e o gênio artístico está presente no olhar do fotógrafo. Em um
mesmo cenário, com um mesmo equipamento fotógrafos diferentes tiram fotos diferentes.
Além disso, aquela fração de segundo da abertura do obturador é única.
Fotógrafos como Sebastião Salgado que se dedicam a mostrar o sofrimento dos
indivíduos mais carentes desempenham um imprescindível trabalho de denúncia, objetivando
uma mudança real na sociedade. Assim como o próprio Sebastião Salgado afirmou, ainda há
muito que ser feito, porém, tira-los da invisibilidade é o primeiro passo. O que não deve
acontecer é o impedimento da divulgação desses fatos, assim como ocorreu durante as
guerras, justamente para evitar comoções.
Os artistas e produtores culturais tem a possibilidade de dar maior visibilidade a
essas pessoas as margens da sociedade, deslocando a imagem do cenário em que são
invisíveis e levando a sua imagem as galerias de arte, causando uma reflexão sobre o
sofrimento dessas pessoas. Da mesma maneira que devem incentivar o pensamento crítico
sobre qual posição estou assumindo na sociedade, uma reflexão sobre a autoconsciência.
Alcançar o objetivo proposto pelo fotodocumentarismo não é um trabalho fácil, e
não depende somente dos artistas e dos produtores culturais, pois contraria interesses muito
maiores, dos que lucram com a exploração e guerras. Porém, é importante seguir tentando
alcançar um mundo com menos sofrimentos e desastres ambientais, caminhando pela linha
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tênue entre dar visibilidade ao pedido de socorro dessas pessoas e com cuidado para não
estereotipa-los com imagens carregadas de preconceito, distanciando ainda mais esses
indivíduos do mundo muito maior do qual fazem parte, assim como todos nós.
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