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Resumo
A pesquisa Circuitos sociais da fotografias votiva em Trindade (GO): caminhos
para uma reflexão sobre a fotografia popular propõe um novo olhar sobre o
campo da fotografia popular, constituído por práticas fotográficas de caráter
massivo, cujas imagens são dotadas de sentidos amplamente compartilhados,
através de análises sobre as práticas, usos e funções da fotografia como exvoto no contexto da Sala dos Milagres da Basílica do Divino Pai Eterno em
Trindade, município localizado na região metropolitana de Goiânia, capital de
Goiás. Os ex-votos são objetos elaborados por devotos e depositados em
locais de peregrinação religiosa como agradecimento por graças recebidas ou
como forma de suplicar a intervenção das entidades religiosas em favor de
determinadas pessoas e/ou situações. Em Trindade (GO), identificamos, a
partir da análise de fotografias votivas depositadas na Sala dos Milagres e de
entrevistas realizadas com romeiros, devotos do Divino Pai Eterno e
funcionários do santuário, as dinâmicas de institucionalização da fotografia
votiva, bem como as tensões existentes nesse processo. Com isso,
destacamos a importância da materialidade dos artefatos fotográficos, as
performances dos sujeitos e as montagens no espaço como elementos
definidores das dinâmicas de produção de sentidos dos ex-votos fotográficos.

Palavras-chave: fotografia popular; fotografia votiva; circuitos sociais; Trindade
(GO).

ABSTRACT
Circuitos sociais da fotografias votiva em Trindade (GO): caminhos para uma
reflexão sobre a fotografia popular proposes a new look at the field of popular
photography, which consists of massive photographic practices, whose images
are endowed with senses widely shared, through analysis of practices, uses
and functions of photographic ex-votos in the context of Sala dos Milagres at
the Basílica do Divino Pai Eterno in Trindade, a city located in the metropolitan
area of Goiânia, capital of Goiás. The ex-votos are objects made by devotees
and deposited on religious pilgrimage sites as thanks for graces received or as
a way to beg the intervention of saints in favor of certain persons and / or
situations. In Trindade(GO), we identified, from the analysis of photographic exvotos deposited in the Sala dos Milagres and interviews with pilgrims, devotees
of the Divino Pai Eterno and employees of the sanctuary, the dynamics of
institutionalization of votive picture and the tensions in this process. Thus, we
highlight the importance of the materiality of photographic artifacts,
performances of individuals and assemblies in space as defining elements of
the dynamics of meanings production of photographic ex-votos.
Keywords: popular photography; photographic ex-votos ; social circuits;
Trindade (GO).

Resumen
La investigación Circuitos Sociais da Fotografia Votiva em Trindade (GO):
caminhos para uma reflexão sobre a fotografia popular propone una nueva
mirada a la esfera de la fotografía popular, consistente en prácticas fotográficas
de carácter masivo, cuyas imágenes están dotadas de sentidos ampliamente
compartidos, a través del análisis de las prácticas, usos y funciones de los exvotos fotográficos en el contexto de la Sala dos Milagres de la Basílica do
Divino Pai Eterno em Trindade, ciudad situada en el área metropolitana de
Goiânia, capital de Goiás. Los ex-votos son objetos hechos por los devotos y
depositados en lugares de peregrinación religiosa como agradecimiento por las
gracias recibidas o como una manera de pedir la intervención de las entidades
religiosas a favor de ciertas personas y / o situaciones. En Trindade (GO),
identificamos a partir del análisis de ex-votos fotográficos depositados en la
Sala dos Milagres y entrevistas con los peregrinos, devotos del Divino Pai
Eterno y empleados del santuario, la dinámica de institucionalización de la
imagen votiva y las tensiones de este proceso. Así, destacamos la importancia
de la materialidad de los artefactos fotográficos, de las actuaciones de los
individuos y de los montajes en el espacio como elementos definidores de la
dinámica de la producción de significados de los ex-votos fotográficos.

Palabras clave: fotografía popular; ex-voto fotográfico; circuitos sociales;
Trindade ( GO).
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INTRODUÇÃO

O que há de especial em fotografias produzidas massivamente por
diferentes fotógrafos em várias partes do mundo? Que interesse podem ter
para aqueles que desconhecem as pessoas e os locais fotografados e não a
tomam como lembrança? Qual é a sua importância para a história da
fotografia? Questionamentos como esses alimentam meu interesse pelo que
denomino fotografia popular, esse universo fotográfico constituído por imagens
cujas temáticas e formas de representação são amplamente compartilhadas e,
portanto, permitem um certo grau de reconhecimento por parte dos
observadores.
A fotografia popular é um campo dinâmico, cujas práticas estão em
constante processo de atualização, ora impulsionado por novas necessidades
sociais estabelecidas, ora por inovações tecnológicas que modificam o modo
como nos relacionamos com a fotografia. Atualmente, esses processos
ocorrem de maneira cada vez mais rápida, influenciados, especialmente, pelas
novas possibilidades de uso de tecnologias fotográficas digitais mais acessíveis
– técnica e economicamente – como as câmeras compactas e os telefones
celulares. Segundo Brunet (2007), em alguns países o movimento de
popularização da fotografia desencadeado pelo uso de câmeras de celular
significa uma revolução ainda maior do que a que George Eastman
empreendeu ao criar a Kodak, que na virada do século XIX para o século XX
colocou ao alcance de milhões de pessoas a possibilidade de criarem seus
próprios registros visuais cotidianos.
Pode-se dizer que a fotografia, de fato, está se cotidianizando. E, ainda,
que seus usos estão em constante redefinição, levando à extinção de certas
práticas e à emergência de outras. Nesse contexto, percebemos que algumas
manifestações em especial têm se atualizado e seguem sendo adotadas por
um número muito grande de pessoas, o que ocorre, por exemplo, com a
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fotografia votiva, objeto de estudo dessa pesquisa, por meio da qual verifico
alguns dos processos de construção simbólica no universo da fotografia
popular.
As fotografias votivas são imagens utilizadas como ex-votos nas salas
de milagres, espaços muito comuns em locais de intensa peregrinação
religiosa no Brasil. O ex-voto é um objeto que serve como uma espécie de
memória de uma graça recebida por meio da promessa que se fez a alguma
entidade sagrada (NOGUEIRA, 2005). Apesar desse sentido original,
atualmente verifica-se que a fotografia é utilizada também como objeto
entregue em um local de culto a fim de pedir a intervenção das entidades
religiosas em favor de determinadas pessoas ou situações. Para Bonfim
(2012), as práticas votivas seguem um esquema de dar-receber-retribuir, no
qual a dinâmica da coisa recebida desempenha um papel considerável.
Segundo o autor,
é este fato de não ser inerte que atribui ao doador (devoto) uma ascendência sobre o
donatário (a divindade). Quem faz um voto, doa um dom. Espera-se que o outro
evocado, impelido por esta oferta, conceda de volta uma graça, revertendo assim a
ascendência sobre o beneficiado. Acaba-se criando um tácito estado de direito pela
retribuição da coisa dada, já que este dar imputa uma obrigação em receber, e a
consequente obrigação de retribuir. (p. 10)

O próprio autor reconhece que este seria um esquema ideal, que é
constantemente alterado em virtude do dinamismo dos circuitos sociais
estabelecidos pelas diversas romarias religiosas. Entretanto, os papéis ativos
desempenhados pelo devoto, que leva um determinado objeto ao santuário, e
pelo artefato votivo, que adquire uma nova vida social após sua inserção
naquele espaço, são elementos constantes no contexto das práticas votivas.
Sendo assim, para compreendermos os circuitos sociais dos ex-votos
fotográficos, é necessário considerar não apenas os elementos visuais das
imagens, mas também outros aspectos que definem suas formas de
elaboração e usos. Bonfim (2012) aponta que as práticas votivas se instituem

3

tanto a partir de objetos quanto de performances ou obrigações assumidas
pelos devotos, elementos que eventualmente podem ser combinados de
formas bastante diversas.
Para investigar os circuitos sociais da fotografia votiva, estudo as
imagens fotográficas depositadas na Sala dos Milagres do Santuário do Divino
Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Segundo Lima (1998), a vida social e
econômica desse município é intensamente marcada pela religiosidade
católica, em especial as celebrações de devoção ao Divino Pai Eterno. Todos
os anos, na primeira semana de julho, se realiza a “Festa de Trindade”, uma
romaria religiosa em homenagem ao padroeiro que atrai muitos devotos. Nesse
período, as demonstrações de fé dos romeiros são das mais diversas. Uns
percorrem a pé os cerca de 18 quilômetros que separam o Terminal Rodoviário
Padre Pelágio, em Goiânia (GO), do Santuário do Divino Pai Eterno, em
Trindade, seguindo pela Rodovia dos Romeiros, uma via construída pelo
governo estadual de Goiás ao longo da GO – 060 para dar mais segurança aos
penitentes em sua caminhada. Outros sobem as escadarias do santuário de
joelhos. Há quem enfrente horas em uma fila para conseguir tocar, beijar e se
benzer com as fitas que pendem da base da imagem do Divino Pai Eterno,
instalada em um altar na basílica. E outros, ainda, pagam suas promessas
depositando toda sorte de objetos votivos na Sala dos Milagres, entre eles,
muitas fotografias.
O estudo das fotografias votivas de Trindade (GO) tem o objetivo de
propiciar uma compreensão sobre os circuitos sociais da fotografia nesse
contexto religioso, o que contribui para ampliar nosso entendimento a respeito
da fotografia popular. Considero a fotografia popular como um conjunto de
práticas, usos e atualizações da fotografia amplamente compartilhados, cuja
presença massiva na sociedade indica seu uso generalizado como meio de
construir, visualmente, determinadas vivências sociais. Sendo assim, busco
compreender esse imaginário coletivo sobre a fotografia por meio da análise de
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fotografias deixadas pelos romeiros na Sala dos Milagres em Trindade (GO) e
de informações coletadas junto aos devotos e aos funcionários do santuário2.
Vovelle (1991, p. 21) referencia a ideia de um imaginário coletivo como
uma “autonomia de uma aventura mental coletiva que obedece a seus ritmos e
causalidades próprios”. Essa percepção se aproxima do modo como
Halbwachs (2004) percebe o conceito de memória coletiva. Para esse autor,
mesmo as memórias que julgamos mais íntimas se relacionam de algum modo
com o contexto social em que vivemos. Construímos nossas memórias,
portanto, a partir dos referenciais culturais que orientam nossas vivências e
nossas sensibilidades. Assim, segundo Halbwachs,
diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a
memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e
que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios”.
(2004, p. 55)

Os percursos sociais das fotografias votivas expressam imaginários
coletivos sobre os milagres e as funções da fotografia como artefato mediador
entre o devoto e as entidades a quem se agradece ou suplica uma graça.
À primeira vista, as fotografias da Sala dos Milagres do Santuário do
Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), podem parecer meramente uma
acumulação de imagens que repetem esquemas representativos. Entretanto,
ao olhá-las com mais atenção, percebemos que há muitas e complexas
dinâmicas sociais que engendram as fotografias existentes naquele espaço.
Seus circuitos sociais envolvem as relações que as pessoas estabelecem com
as tecnologias de produção de imagens fotográficas, as dinâmicas industriais e
de mercado no desenvolvimento e no comércio de certos produtos, a
incorporação desses artefatos às manifestações culturais e até mesmo a
(re)criação de hábitos e costumes que se organizam em torno das imagens
2

A pesquisa de campo na Sala dos Milagres da Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade
(GO) foi realizada entre julho de 2013 e julho de 2014. Para mais informações sobre a
pesquisa de campo, consultar o capítulo 3.
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fotográficas que são mobilizadas para construírem nossos papéis sociais.
Portanto, compreender o que essas fotografias significam não é tarefa fácil,
apesar de sua aparente simplicidade representativa.
Por esse motivo, a pesquisa de campo desse trabalho incluiu uma
análise de fotos entregues pelos romeiros na Sala dos Milagres e, também, a
realização de entrevistas com devotos no momento em que depositavam
fotografias nesse espaço, a fim de que pudéssemos entender suas percepções
sobre os papéis e os significados da fotografia como objeto votivo. Krauss
(2011) aponta que o uso de fontes orais e escritas nos estudos de culturas
visuais é importante porque o foco dessas investigações não é a imagem em
si, mas as dinâmicas visuais da sociedade que a engendrou. Assim, busquei
pensar a fotografia votiva e a fotografia popular não apenas a partir das
imagens mas, principalmente, com as imagens, tanto aquelas elaboradas pelos
romeiros, quanto outras feitas por fotógrafos brasileiros que tinham as romarias
religiosas e os ex-votos como temas, tais como Antônio Saggese, Christian
Cravo, José Bassit e Tiago Santana. Com essa forma de abordagem das
imagens, privilegiei a reflexão sobre os usos e funções das fotografias votivas
para, a partir delas, compreender o dinamismo do conceito de fotografia
popular que discuto nesse trabalho.
Como mencionado anteriormente, o estudo da fotografia votiva em
Trindade tem como propósito contribuir para uma melhor compreensão e
elaboração teórica do conceito de fotografia popular. Também auxiliaram nesse
processo as discussões de referências bibliográficas sobre a história da
fotografia e do próprio conceito de popular. Espero, assim, que esse estudo
suscite novos questionamentos e investigações sobre as práticas, usos,
funções e significados da fotografia popular. Partilho da posição de Batchen,
para quem
nós precisamos desenvolver um modo de falar sobre a fotografia que possa incluir seus
vários atributos físicos, sua materialidade como um meio de representação, bem como
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seus muitos significados e efeitos potenciais. Precisamos, em resumo, desenvolver um
novo tipo de história para a fotografia. (2004, p. 94)

Esse estudo busca contribuir com o esforço de construção de uma nova
abordagem da fotografia popular, tomando-a, sobretudo, como prática massiva
para, dessa forma, buscar compreender como esse tipo de imagem, de fato,
engendra a construção visual de diversas das nossas vivências sociais, desde
as mais íntimas até aquelas que estamos dispostos a partilhar com os grupos
que integramos. Nesse movimento, interessa-me conhecer e discutir um pouco
mais sobre os modos como as práticas fotográficas são partilhadas em nossa
sociedade, de que formas elas se articulam e agem nas instituições que as
legitimam e como as imagens (re)criam constantemente tantas formas de se
relacionarem umas com as outras e com os sujeitos que compartilham com
elas os mesmos espaços e tempos de vivências.
Meu interesse em particular na investigação sobre a fotografia popular
teve início ainda na pesquisa do trabalho de final de curso que realizei na
graduação em Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, em 2004. Na
época, pesquisei a trajetória e a produção do fotógrafo Antônio Faria, que
atuou no município de Bela Vista de Goiás entre as décadas de 1930 e 1990, a
fim de compreender a importância de suas imagens na constituição das
memórias visuais da cidade e de seus moradores. Durante a pesquisa, um fato
que me chamou a atenção foi o modo como se deu a formação de Antônio
Faria como fotógrafo. Seu aprendizado não teve uma mediação institucional.
Ele aprendeu as primeiras lições do ofício de fotógrafo com o pintor Adelino
Roque, que também atuou na região nessa mesma época como fotógrafo e,
posteriormente, seguiu aprimorando sua atividade por meio da troca de
experiências com profissionais de estabelecimentos fotográficos, inicialmente
do município de Anápolis, posteriormente, de Goiânia, dos quais adquiria
equipamentos e aonde levava o material fotossensível para revelação. Revistas
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publicadas pela Kodak também foram apontadas por Antônio Faria como fontes
de referência para seu aprendizado fotográfico.
Compreendi, então, que havia outras histórias da fotografia além
daquelas que já havíamos estudado nos textos que lemos durante a
graduação. Histórias de profissionais que permaneciam anônimos, mas que,
durante décadas, fotografaram cotidianamente as pessoas e as cidades,
participando decisivamente da constituição das memórias visuais particulares e
coletivas em vários lugares. Histórias de circuitos sociais nos quais se
engendravam apropriações das práticas fotográficas como formas de realizar a
elaboração visual das vivências pessoais e grupais. Histórias de fotografias
elaboradas segundo estratégias visuais compartilhadas massivamente, sem
maiores preocupações com as inovações estilísticas das imagens, mas que,
ainda assim, mobilizavam memórias, afetos e olhares.
Posteriormente, na pesquisa desenvolvida durante o mestrado em
Cultura Visual na Universidade Federal de Goiás (2008), esse interesse se
fortaleceu. Na época, investiguei os usos da fotografia mortuária em contexto
familiar na cidade de Bela Vista de Goiás entre as décadas de 1920 e 1960.
Para isso, entrevistei proprietários de imagens desse tipo a fim de compreender
os usos e os sentidos dessas fotografias nos contextos em que foram
elaboradas. O estudo mostrou-me que as dinâmicas simbólicas das fotografias
no contexto da perda de um ente querido eram bastante complexas, embora
aquelas imagens se assemelhassem muito umas com as outras do ponto de
vista estilístico. Mesclavam-se, nas falas dos entrevistados sobre suas
fotografias, comentários sobre os elementos visíveis nas fotos, relatos sobre as
trajetórias dos retratados, crenças religiosas e todo um imaginário que atribuía
à tecnologia fotográfica a capacidade de funcionar como mediadora entre o
mundo dos vivos e o dos mortos. Ficou-me, novamente, a impressão de que
outras investigações sobre usos cotidianos e massificados da fotografia
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poderiam ajudar a esclarecer diversas questões sobre as culturas visuais
fotográficas contemporâneas.
Finalmente, como aluna do doutorado em Arte e Cultura Visual da
Universidade Federal de Goiás, empreendi essa pesquisa sobre a fotografia
votiva no contexto da Sala dos Milagres da Basílica do Divino Pai Eterno em
Trindade (GO) com o objetivo de, por meio desse circuito social específico,
analisar as dinâmicas simbólicas do campo da fotografia popular em geral. O
objeto de pesquisa mostrou-se bastante adequado à empreitada, tendo em
vista que milhões de devotos passam por aquele espaço todos os anos e
milhares deles se apropriam da fotografia para a elaboração visual de sua
crença no milagre. Ou seja: trata-se de uma prática massificada, popular, e
como tal, regida por certas percepções sobre os sentidos e funções da
fotografia amplamente compartilhados. Dizem respeito, portanto, a uma cultura
visual fotográfica.
Nessa investigação, proponho que iniciemos por uma nova abordagem
sobre a história da fotografia. No Capítulo 1 – Outras histórias: a
popularização da fotografia no Ocidente, investigo, na história da fotografia,
os aspectos que levaram à popularização desse tipo de imagem, fato
fundamental para a emergência da fotografia popular. Destaco, nesse contexto,
três práticas fotográficas que tiveram um papel especialmente importante para
a popularização do retrato no Brasil, tendo em vista que esse é o gênero mais
recorrente nas fotografias populares: o formato cartão-de-visita, a fotografia
lambe-lambe e a fotopintura.
Em seguida, no Capítulo 2 – Fotografia popular: discussão do
conceito, investigo possibilidades de entendimento do conceito de fotografia
popular. Nesse capítulo, discuto o uso dos termos fotografia vernacular,
fotografia anônima e fotografia popular, entre outras denominações que podem
ser identificadas em pesquisas que tratam da produção, do uso e das funções
das fotografias no cotidiano das pessoas. O objetivo dessa análise é perceber
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como esses conceitos são construídos em tais estudos, e que características
reconhecem como mais relevantes no universo das fotografias elaboradas
como formas de construção visual das vivências sociais. Em seguida, discuto o
próprio conceito de popular, articulando-o à fotografia. Com isso, construo a
proposta de um conceito de fotografia popular que compreenda certos artefatos
de produção massiva, a exemplo da fotografia votiva, como elementos
constitutivos de uma sensibilidade compartilhada sobre a própria fotografia, sua
importância e suas funções.
No Capítulo 3 – A pesquisa na romaria e a romeira na pesquisa:
trajetos para uma investigação sobre as fotografias votivas em Trindade
(GO), partindo do campo específico da pesquisa, a Sala dos Milagres de
Trindade (GO), explicito os desafios metodológicos de uma investigação sobre
a fotografia realizada em um circuito social popular, em constante processo de
tensão com a presença institucionalizadora da Igreja Católica. Apresento nesse
capítulo meu percurso na pesquisa de campo, que incluiu uma experiência
como romeira percorrendo os cerca de 18 km que separam o terminal Padre
Pelágio, em Goiânia, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, a
realização de entrevistas com romeiros que depositavam fotografias na Sala
dos Milagres e a seleção e digitalização de fotografias guardadas no depósito
de ex-votos contíguo àquele espaço. Esses dois últimos procedimentos da
pesquisa de campo foram realizados com a participação de um grupo de cinco
alunos de iniciação científica do curso de Jornalismo da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, instituição na qual sou professora das disciplinas de
Fotografia e Fotojornalismo, e na qual coordeno o projeto de pesquisa
“Fotografia popular em Goiás: estudo dos percursos sociais da fotografia votiva
em Trindade (GO)”. Obtivemos de todos os informantes autorização para uso
das entrevistas e das imagens reproduzidas (modelo do termo de autorização
no anexo 1). É importante ressaltar, também, que o administrador do santuário,
padre Edson Costa, autorizou o estudo, a reprodução e a divulgação, nessa
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pesquisa, de fotografias votivas existentes na Sala dos Milagres da Basílica do
Divino Pai Eterno.
No Capítulo 4 – Histórias da Sala dos Milagres de Trindade:
elementos para uma discussão sobre a fotografia votiva, exponho e discuto
os resultados obtidos com a pesquisa de campo realizada na Sala dos Milagres
da Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade-GO. É a partir desses resultados
que reflito sobre toda uma cultura visual engendrada em torno da prática de
utilizar as fotografias como ex-votos. Reconheço que as práticas de fotografia
votiva são fortemente orientadas por uma série de relações, que às vezes são
de tensão, entre as intenções dos sujeitos que elaboram ou mobilizam certas
fotografias para participarem dos rituais religiosos e as instâncias que
legitimam esses mesmos rituais. Ao estudarmos as práticas fotográficas
legitimadas

e

expressamente

também as
recusadas

não-convencionais
pela

Igreja

e

até

mesmo

Católica

no

contexto

aquelas
votivo,

compreendemos que as fotografias são como palimpsestos, ou seja, são
superfícies aptas a assumirem novas camadas de significados, sem deixarem
de guardar traços de sentidos anteriormente aderidos a elas.
A partir desse percurso de pesquisa, convido o leitor a experimentar as
possibilidades de compreensão das práticas fotográficas massivas por um viés
fortemente marcado por um interesse antropológico sobre a imagem enquanto
artefato, prática e terreno de elaboração visual da existência humana.
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CAPÍTULO

1

–

OUTRAS

HISTÓRIAS:

A

POPULARIZAÇÃO

DA

FOTOGRAFIA NO OCIDENTE

A quantidade de lacunas na história da fotografia é proporcional à
diversidade de práticas e usos que, ao longo do tempo, foram instituídos,
socializados e, muitas vezes, abandonados. Dada a variedade de campos e
situações em que a fotografia tem sido empregada desde o seu advento no
século XIX, nenhum estudo conseguiria abarcar todos os aspectos relativos à
história de seu desenvolvimento e aos seus múltiplos papéis simbólicos.
O reconhecimento da existência dessas lacunas na história da fotografia
só reforça a importância de se empreenderem esforços para um adensamento
da investigação sobre a fotografia popular, pois muitos dos lapsos na história
da fotografia dizem respeito justamente a práticas e usos populares dessas
imagens. Alguns tipos de fotografias chegaram a ser amplamente socializadas,
mas, apesar disso, não compartilharam das mesmas instâncias de legitimação
que levaram certas práticas fotográficas e certos fotógrafos a integrarem
definitivamente a historiografia da fotografia.
Embora a historiografia tradicional até mencione aspectos relacionados
à popularização da fotografia, em especial no Ocidente, ela acaba não
aprofundando o debate sobre os estilos, práticas, usos e funções da fotografia
popular. Investigar essas questões é um meio de ampliar nossa compreensão
sobre os modos como a fotografia participa, ativamente, da construção da
realidade, das experiências de vida, dos sentidos e dos afetos humanos não
apenas nos momentos mais marcantes da história política, mas também, e
principalmente, no cotidiano, na elaboração visual das trajetórias individuais e
grupais.
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1.1 – O advento da fotografia e a popularização das imagens

Discutir a emergência da fotografia popular como um campo dotado de
características próprias, distintas de outras práticas fotográficas, requer, em um
primeiro momento, uma compreensão sobre os fatores que levaram à
popularização da própria fotografia. Considero que uma das principais
características da fotografia popular é o uso da imagem fotográfica como
estratégia de construção visual das vivências humanas em suas diversas
instâncias sociais. Sendo assim, para entender as dinâmicas de produção
massiva de certos tipos de fotografia é necessário perceber, primeiro, como
houve essa massificação da produção e da circulação de fotografias.
Ao retomarmos a história da fotografia, percebemos que, ao longo do
século XIX, não só esse tipo de imagem foi se popularizando, mas também, e
inicialmente, a própria fotografia surge em um contexto social que ansiava por
uma massificação da produção de imagens. Monteiro (2001) destaca que a
fotografia surge a partir de uma necessidade social dada pelas condições
ideológicas e socioculturais da Europa naquele momento. A autora enfatiza as
intensas mudanças que ocorreram no período como eventos catalizadores de
uma nova demanda social por imagens.
A Revolução Francesa (1789) deu o pontapé inicial em um processo de
transformação das ideias que se consolidou e continuou com a Revolução
Industrial na Inglaterra. Desse contexto, emerge uma nova lógica de
organização social marcada pelo surgimento da burguesia e do capitalismo. Ao
mesmo tempo, países europeus, e também os Estados Unidos, experimentam
um acelerado processo de crescimento populacional, com uma acentuada
concentração de pessoas nas cidades. O incremento dos sistemas de
comunicações, ainda segundo Monteiro (2001), também foi decisivo nesse
contexto, pois propiciava um maior volume de comércio e da emigração.
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Nesse cenário de intensa transformação, as pessoas se deparavam com
uma realidade social desafiadora, inclusive quanto às visualidades. Monteiro
ressalta que
o observador do século XIX é um observador ambulante, produzido pela convergência
de novas tecnologias, de novos espaços urbanos e de novas funções econômicas e
simbólicas das imagens e dos produtos, que vai nutrir não só os domínios artísticos e
literários, mas também os discursos filosóficos, científicos e tecnológicos. Nesse
século, o observador vê-se diante de um processo de modernização, sendo forçado a
se transformar para se ajustar a uma constelação de novos fenômenos, novas forças, e
novas instituições. (2001, p. 37)

As revoluções Francesa e Industrial criaram condições para o
surgimento de novos paradigmas e demandas sociais. A autora destaca que
durante o século XIX a ciência passou por um intenso processo de
profissionalização e, paralelamente, de vulgarização, o que resultou em uma
progressiva substituição das crenças religiosas pela fé no conhecimento. A
busca por formas de racionalizar as atividades e as condutas cotidianas
impactou de várias formas as vidas das pessoas no período, inclusive o modo
como lidavam com as imagens. A emergência desse observador ambulante
impôs a necessidade de aquisição de novas habilidades para apreender e
atribuir sentidos a uma realidade cada vez mais ampliada e polimorfa. Nesse
contexto, a acentuada dependência das habilidades manuais e intelectuais do
artista para a produção de imagens entrou em descompasso com a ampliação
da necessidade social de visualizar.
Ao compreendermos a invenção da fotografia a partir desse contexto de
uma maior necessidade social por visualizar, percebemos que ela já nasce
fortemente enraizada a um processo de massificação da produção de imagens.
Ou seja: ela surge, em grande medida, para atender a essa demanda
crescente por uma produção imagética rápida, ordenada e simplificada.
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Fabris reforça a necessidade de se pensar o advento da fotografia no
século XIX
à luz das especificidades das “imagens de consumo”, daquelas imagens impressas e
multiplicadas, que constituem o esteio da comunicação e da informação visual desde a
Idade Média e que determinam a visualidade própria da era pré-fotográfica. (1991, p.
11)

Assim, fica claro que, para a autora, há uma ligação essencial entre a
invenção da fotografia e uma necessidade social por modos de produção
massificada de imagens. Fabris (1991) identifica que no período pré-fotográfico
os aperfeiçoamentos técnicos desenvolvidos na gravura, em especial na
litografia, buscavam justamente uma produção mais exata, rápida e de baixo
custo de imagens que pudessem ser reproduzidas.
Apesar dessa ligação entre o advento da fotografia e uma nova
demanda social destacada tanto por Monteiro (2001) quanto por Fabris (1991),
é importante perceber que, em um primeiro momento, a prática e o consumo
de

fotografias

permaneceram

restritos

a

certos

círculos

sociais.

A

popularização da fotografia por meio da massificação da produção e de uma
integração definitiva das fotos aos ritos sociais e, consequentemente, às
estratégias de construção visual das vivências sociais demoraria ainda
algumas décadas.
Fabris (1991) distingue três etapas na relação da fotografia com a
sociedade do século XIX. A primeira, segundo a autora, vai de 1839 aos anos
1850, período em que “o interesse pela fotografia se restringe a um pequeno
número de amadores, provenientes das classes abastadas, que podem pagar
os altos preços cobrados pelos artistas fotógrafos (Nadar, Carjat, Le Gray, por
exemplo)” (1991, p. 17).
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Analisando as etapas que deveriam ser cumpridas para a produção de
um

daguerreótipo,

primeiro

processo

reconhecido

oficialmente

como

fotográfico, anunciado na França em 1839, não é difícil perceber porque o
acesso a esse tipo de imagem ficou restrito, enquanto prática, a poucos
artistas/cientistas especializados, e enquanto artefato de consumo a uma
pequena elite econômica. Segundo Moura,
consistia o daguerreótipo, em linhas gerais, no seguinte: uma placa de cobre, revestida
com lâmina de prata, tinha sua superfície bem polida e lavada numa solução de ácido
nítrico, que removia dela todas as partículas. A placa era exposta, numa caixa fechada,
à ação do vapor de iodo, até se formar, em sua superfície, uma camada amarela de
iodeto de prata. Assim sensibilizada, a placa era colocada numa câmera obscura,
onde, segundo os ensinamentos de Daguerre, devia permanecer de cinco a seis
minutos, no verão, e de dez a doze, no inverno. No clima dos trópicos, dois ou três
minutos eram suficientes. (…) Encontrava-se presente uma imagem latente, mas era
necessário proceder à revelação. A placa era mais uma vez colocada numa caixa
fechada e exposta à ação do vapor de mercúrio, aquecido a 60º. Os vapores que se
desprendiam do metal revelavam a imagem. Nos pontos em que a placa havia recebido
mais luz, depositava-se uma película de mercúrio. Para se fixar a imagem, a chapa era
lavada primeiro numa solução de hipossulfito de sódio e, em seguida, com água
destilada. Secava-se a chapa e procedia-se à montagem. (1983, p. 09-10)

Nota-se, assim, que a produção da daguerreotipia exigia um certo grau
de domínio de processos físico-químicos, o que constituía um empecilho
considerável para a popularização de sua prática. Além disso, o fato de o
daguerreótipo ser uma imagem única acabava, também, desencorajando uma
maior popularização desse tipo de imagem, segundo Freund (1995) e Ida
(2011). Para este último autor, embora os consumidores de meados do século
XIX admirassem a fidelidade do daguerreótipo na reprodução dos temas
registrados e o apreciassem como uma espécie de preciosidade, reforçada
pelo acabamento dos estojos nos quais essas imagens eram guardadas
(Figura 1), seria justamente essa atmosfera de objeto único
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um inconveniente à sua divulgação e popularização, pois o público desejava um
processo que se pudesse reproduzir facilmente. A popularidade do daguerreótipo
decaiu quando surgiram os negativos em vidro, sendo abandonado na década de 1860.
(IDA, 2011, s/p.).

Figura 1: Daguerreótipo de um menino e menina; ela segura um estojo de daguerreotipo.
Anônimo, aproximadamente 1855. In: Batchen, 2004, p. 13

Freund tem também essa percepção de que a fotografia não nasce
efetivamente popular. Para ela, a daguerreotipia foi adotada
em primeiro lugar no interior da classe dominante, aquela que tinha em mãos o
verdadeiro poder: industriais, proprietários de fábricas e banqueiros, homens de
Estado, literatos e sábios, e tudo o que fazia parte dos meios intelectuais de Paris.
(1995, p. 35)

E será justamente essa classe que retardará a decadência do
daguerreótipo, pois em resposta à popularização da fotografia, que terá início
com o surgimento de processos técnicos mais simples e reprodutíveis, a elite
europeia continuará a privilegiar o daguerreótipo até a década de 1860,
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passando, em seguida, a preferir a fotografia pintada como forma de se
distinguir daqueles que só podiam recorrer às fotos comerciais (FABRIS, 1991).
A segunda etapa na relação entre a sociedade e a fotografia no século
XIX, segundo Fabris (1991), coincide com o surgimento do formato cartão de
visita3 (Figura 2), desenvolvido pelo fotógrafo francês Disdéri (1819-1889). Para
a autora, esse tipo de fotografia
coloca ao alcance de muitos o que até aquele momento fora apanágio de poucos e
confere à fotografia uma verdadeira dimensão industrial, quer pelo barateamento do
produto, quer pela vulgarização dos ícones fotográficos em vários sentidos. (FABRIS,
1991, p. 17)

Figura 2: Cartão de visita de um homem jovem. Estúdio Turner, Boston, aproximadamente
1860-1870. In: Cutshaw e Barrett, 2008, p. 45.

3
O cartão de visita era uma fotografia no formato de 6 x 9 cm que tinha o preço bastante
reduzido em relação aos formatos maiores. Por isso, em geral era vendido às dúzias aos
clientes. Para mais informações sobre o formato cartão de visita, ver Freund (1995) e
Grangeiro (1994).

18

Assim, a popularização da fotografia teria iniciado com o advento do
cartão de visita fotográfico. É nesse momento de transformação da fotografia
em fenômeno de massa que se consolida uma ênfase maior sobre a
reprodutibilidade desse tipo de imagem, em detrimento da valorização de
esquemas pictóricos elaborados (FABRIS, 1991).
Mas como se efetivou a massificação da produção fotográfica e a
popularização do seu consumo? Para Freund (1995), a substituição das placas
metálicas do daguerreótipo pelos negativos em vidro, que possibilitavam a
reprodução

da imagem,

foi

o

fator

determinante

para

o início

do

desenvolvimento de uma indústria fotográfica, com foco especial na prática do
retrato. Segundo Ida (2011), em 1851 o inglês Frederick Scott Archer (18131857) apresentou o processo do colódio úmido – sobre o qual, aliás, não
requereu nenhuma patente, fato que facilitou sua disseminação. O colódio é
uma substância que já havia sido utilizada anteriormente por outros fotógrafos
na tentativa de produzir negativos sobre vidro, mas sem sucesso. O que ocorria
era que esses profissionais espalhavam o colódio sobre o vidro e usavam a
placa

depois

de

seca,

o

que

tornava

a

substância

impermeável,

impossibilitando a ação das soluções de revelação e fixação da imagem
fotográfica. Archer, então, decidiu utilizar o colódio enquanto ainda estivesse
úmido, quando a substância ainda era permeável e, portanto, permitia o
processamento do negativo. O colódio úmido teve muito sucesso entre os
fotógrafos porque aliava uma excelente definição da imagem e um aumento
drástico da sensibilidade à luz, reduzindo os tempos de exposição. Com isso,
Ida destaca que
os fotógrafos de estúdio converteram-se em pouco tempo aos negativos de colódio
úmido. As chapas eram preparadas imediatamente antes da sessão de fotografia e
reveladas de imediato, permitindo julgar o resultado e, se necessário, repetir com o
cliente ainda no estúdio. (2011, s/p.)
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Percebo, então, que o processo do colódio úmido reúne alguns dos
requisitos que serão importantes para uma posterior propagação em massa da
produção e do consumo de fotografias. Em primeiro lugar, mantinha uma boa
definição da imagem, o que não ocorria com outros processos baseados no
princípio negativo-positivo, como o calótipo do inglês William Henry Fox Talbot
(1800-1877). Em segundo lugar, ensaia os primeiros passos rumo à
possibilidade de uma instantaneidade na produção das imagens fotográficas,
tendo em vista que, necessariamente, o fotógrafo deveria revelar as placas
expostas na câmera escura antes que o colódio secasse. Apesar de, em certos
aspectos, isso significar um provável empecilho para o fotógrafo, em especial
para aquele que desejava trabalhar ao ar livre, a possibilidade de poder exibir a
fotografia rapidamente ao cliente atraiu ainda mais pessoas aos estúdios. Além
da maior rapidez na execução da fotografia, graças à maior sensibilidade das
placas de colódio úmido à luz, os clientes acabaram sendo atraídos também
pela redução dos preços das fotos, pois esse tipo de processo fotográfico era
consideravelmente mais barato do que o daguerreótipo. Por fim, o colódio
úmido permitia a reprodução de inúmeras cópias a partir de um mesmo
negativo, abrindo, assim, grandes possibilidades de exploração comercial.
O último passo decisivo rumo à popularização da fotografia, a partir
desse estágio do colódio úmido, foi dado por Disdéri. Freund afirma que, a
partir de uma percepção acertada sobre os problemas que impediam a
fotografia de se tornar uma atividade lucrativa para um maior número de
profissionais, ele
teve uma ideia genial. Reduzindo o formato, criou o retrato carte de visite que
corresponde, mais ou menos, ao nosso formato actual de 6 por 9 cm. Substituiu a placa
metálica por um negativo em vidro, já há muito inventado, podendo assim executar
uma prova e fornecer uma dúzia de cópias por cerca de um quinto do preço habitual de
uma. Disdéri pedia vinte francos por doze fotografias enquanto, até então, se tinha
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pago entre cinquenta e cem francos por uma única prova. Graças a esta mudança
radical dos preços e dos formatos, Disdéri tornou a fotografia definitivamente popular.
(1995, p. 69)

Ora, em um período no qual ainda não havia se consolidado plenamente
uma indústria fotográfica voltada ao atendimento das necessidades dos
fotógrafos, esses profissionais se viam às voltas com equipamentos e
suprimentos de alto custo para o exercício da atividade. Com o repasse desse
custo ao preço final da fotografia, em geral executada em médios e grandes
formatos, ela ficava mais cara e restrita a uma elite econômica que podia
custear esse pequeno luxo. A lógica de Disdéri, de diminuir o tamanho da
imagem fotográfica, resultou em uma redução nos preços das fotografias,
mesmo que as placas utilizadas para a fabricação das imagens ainda fossem
de grandes formatos. Ou seja: ele soube tirar bom partido da reprodutibilidade
dos negativos em vidro, utilizando-os para a produção de fotografias às dúzias,
que eram comercializadas aos clientes a preços menores. Com isso, Disdéri
aumentou vertiginosamente o público consumidor de fotografias, inaugurando
uma verdadeira moda do retrato fotográfico.
A partir daí, segundo Freund (1995), multiplicaram-se rapidamente os
estúdios fotográficos por todas as cidades da França e, em seguida, por outros
países. A autora destaca que, ao se popularizar, o retrato fotográfico perde a
expressão individual, característica da produção de artistas fotógrafos, como o
francês Félix Nadar (1820-1910), e se converte em uma interminável repetição
de modelos, imagens estereotipadas, bem ao gosto popular médio. Esse gosto,
para Freund, foi decisivamente influenciado, na França, pelas exposições
universais anuais, nas quais se reforçava o valor de uma arte acadêmica, cujos
padrões de representação visual orientaram os esquemas pictóricos da
fotografia durante boa parte do século XIX, tanto por razões técnicas quanto
culturais.
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Turazzi (1995) explica que as exposições universais tiveram, ainda, uma
outra participação no processo de popularização da fotografia. Nesses eventos,
os fotógrafos tinham a oportunidade de conhecer novos processos e produtos,
atualizar-se e trocar informações. Por outro lado, o público que visitava essas
exposições entrava em contato com a fotografia e suas múltiplas aplicações,
familiarizando-se cada vez mais com essas imagens. A presença da fotografia
nas exposições universais, assim, constituiu um importante elemento para a
intensificação dos trânsitos simbólicos que, associados a outros fatores,
acabaram levando à popularização da fotografia como prática e como artefato
de consumo.
Finalmente, Fabris aponta que o terceiro momento na relação da
sociedade com a fotografia no século XIX teve início por volta de 1880, que “é
o momento da massificação, quando a fotografia se torna um fenômeno
prevalentemente comercial, sem deixar de lado sua pretensão a ser
considerada arte” (1991, p. 17). Essa terceira fase é decisivamente marcada
pelo surgimento da Kodak. George Eastman, proprietário da empresa,
vislumbrou no crescente interesse do público pela fotografia uma possibilidade
de expandir seus negócios fomentando, justamente, a massificação das
práticas e dos artefatos fotográficos. Dessa forma, se o advento do formato
cartão de visita inicia o processo de popularização da imagem fotográfica,
podemos considerar que a Kodak o consolida e inaugura um outro movimento,
tão importante quanto o primeiro, de democratização do acesso às câmeras
fotográficas e, portanto, ao ato fotográfico nos contextos europeu e norteamericano.
Coe e Gates (1977) ressaltam que, embora em meados da década de
1880 a obtenção de instantâneos fotográficos já fosse uma possibilidade
técnica, graças especialmente à grande sensibilidade das placas de gelatina
seca desenvolvidas por Richard Leach Maddox nos anos 1870, a prática da
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fotografia ainda requeria do fotógrafo alguma habilidade para o processamento
das películas e das cópias. Eastman, como um dos primeiros fabricantes das
chapas de gelatina seca dos Estados Unidos, percebeu a demanda do
mercado por uma simplificação do ato fotográfico, em especial no que dizia
respeito aos suportes fotossensíveis. Em 1885, a Kodak iniciou as pesquisas e
testes que acabaram resultando no patenteamento, em 1888, da primeira
câmera Kodak, o primeiro equipamento da história a operar com um filme
fotográfico em rolo. A câmera era comercializada já carregada com um filme
suficiente para a tomada de cem fotografias em formato circular com um
diâmetro de duas polegadas e meia. Não havia visor na câmera, e embora
também não houvesse a possibilidade de alteração dos valores de abertura e
velocidade, o equipamento era capaz de registrar satisfatoriamente uma
grande variedade de temas. Terminado o filme, o proprietário levava seu
equipamento a uma loja Kodak, que fazia a revelação e a cópia das imagens
em papel, devolvendo a câmera já carregada com um novo filme.
Essa primeira câmera da Kodak era de uma operação extremamente
simples e, portanto, acessível mesmo aos usuários mais inexperientes. Além
disso, o custo, tanto do equipamento quanto do processamento do filme nos
estabelecimentos da Kodak, era baixo. Esses fatores, associados à criação, em
1895, da revista Kodak News, contribuíram para uma definitiva popularização
da fotografia, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, a ponto de, em
1898, o British Journal of Photography estimar que, à época, existiam cerca de
1,5 milhão de câmeras de filmes em rolo em uso no mundo todo (COE e
GATES, 1977). O apogeu da popularização das câmeras Kodak ocorreu a
partir de 1900, com o lançamento das câmeras Brownie, tão baratas que
seriam acessíveis a todo mundo, e tão simples que as campanhas publicitárias
enfatizavam o fato de que poderiam ser operadas até mesmo por crianças. Não
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por acaso, essas câmeras foram batizadas com o nome de um personagem
muito popular em publicações infantis da época.
Eastman dirige as estratégias de expansão da Kodak, no final do século
XIX e nas primeiras décadas do século XX, para a massificação da fotografia.
Sua preocupação constante era com a simplificação e o barateamento da
prática fotográfica. Em síntese, para Eastman, se todas as pessoas, de
quaisquer idades, classes sociais ou gêneros pudessem se tornar fotógrafos
em potencial, seu negócio se expandiria cada vez mais.
Em peças publicitárias da Kodak do início do século XX, é possível
perceber essa ênfase no baixo custo e na abertura da prática fotográfica para
diversos públicos não especializados. Na figura 3, vemos um cartaz da década
de 1900, que expõe em letras grandes, do lado direito do nome da câmera, seu
preço, que na época era de 1 dólar. O uso de desenhos dos brownies para
ilustrar o cartaz, além de ser conveniente pelo fato de que a própria câmera
tinha o mesmo nome, não deixa de ser uma tentativa de apresentar a fotografia
às crianças como uma atividade atrativa, semelhante a uma brincadeira.
A partir da década de 1910, a garota Kodak (Figura 4) aparece em
diversas peças publicitárias da empresa, sendo utilizada, inclusive, em displays
que exibiam uma imagem em tamanho natural da personagem. Outras peças
de publicidade da Kodak reforçarão ainda mais a percepção da fotografia como
atividade adequada, e até recomendada, para as mulheres ao enfatizar seu
valor como meio de registrar as memórias da família. A revista Kodak News
também dedicará espaço para a publicação de dicas fotográficas voltadas às
mães e esposas.
Não é difícil perceber, portanto, que a Kodak tornou a prática da
fotografia mais fácil e, portanto, mais popular. Entretanto, não foi apenas essa
simplificação dos equipamentos que tornou Eastman uma figura central no
processo de popularização da fotografia. Coe e Gates (1977, p. 17) ressaltam
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que “a parte mais revolucionária do sistema de Eastman não era a câmera,
mas o conceito de separar a operação de tirar fotografias do processo de
revelação e cópia”. O próprio slogan lançado pela Kodak no período – Você
aperta o botão, nós fazemos o resto! - reforça que o propósito de Eastman era
consolidar a atuação da Kodak no mercado da fotografia a partir da
disseminação de uma rede de estabelecimentos capazes de atender à
crescente demanda, tanto de profissionais quanto de amadores, por serviços
de processamento fotográfico.

Figura 3: Anúncio publicitário da Kodak. Década de 1900. In: Coe e Gates (1977), p. 23.
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Figura 4: Ilustração da garota Kodak. In: Coe e Gates (1977), p. 37.

Embora Fabris (1991) aponte dois momentos, no século XIX, de
popularização da fotografia (a invenção do formato cartão de visita e o
surgimento da Kodak), Ribeiro (1997) sustenta que a fotografia popular se
inicia com o ferrótipo (Figura 5). Segundo o autor,
o ferrótipo conheceu um grande sucesso, sobretudo em meio aos fotógrafos
ambulantes. Isto se deu por duas razões: primeiro, era a técnica menos dispendiosa da
época; e porque, graças à simplicidade e à rapidez do procedimento, podia-se obter a
imagem de um grande número de pessoas (RIBEIRO, 1997, p. 15)
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Figura 5: Ferrótipo de um vaqueiro do Oeste em trajes típicos com uma arma. Disponível em:
http://drc.nationalcowboymuseum.org/exhibits/20th-cent-photo/processes.aspx, acesso em
03/04/2015.

O ferrótipo, processo descoberto em 1853, era uma fotografia feita em
uma chapa de ferro pintada de preto, na qual a imagem aparece positiva.
Apesar de Águeda (2011) também enfatizar a popularidade do ferrótipo, devido
aos seus custos reduzidos de fabricação, ele não especifica onde se deu essa
popularização. Mendes (1991), ao analisar manuais técnicos publicados nas
primeiras décadas após o advento da fotografia, constata a importância da
ferrotipia para a popularização da fotografia nos Estados Unidos, fato
constatado também por Ribeiro (1997) no contexto europeu. Essas imagens
eram oferecidas por fotógrafos ambulantes a preços módicos e, apesar de não
possuírem grande qualidade técnica, conquistaram massivamente o público.
No Brasil, não encontramos referências suficientes que apontassem para um
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papel significativo da ferrotipia para a massificação da produção fotográfica e
do consumo desse tipo de imagem. Por outro lado, outros processos
fotográficos, como o cartão de visita, a fotografia lambe-lambe e a fotopintura,
são frequentemente citados em diferentes estudos como artefatos importantes
no processo de popularização da fotografia, em especial dos retratos, no Brasil.
1.2 – Três momentos da popularização do retrato no Brasil
1.2.1 – O cartão de visita
O retrato é o gênero mais recorrente na fotografia popular. Lima e
Carvalho (2009) destacam a intensa produção de retratos nos ateliês
fotográficos, muitos deles ambulantes, desde o século XIX. Inicialmente
colecionados em suportes e álbuns ricamente adornados, com a popularização
crescente da fotografia no século XX os retratos perdem, em algumas
circunstâncias, o requinte de certos materiais utilizados anteriormente, mas sua
variedade aumenta muito e o alcance de suas repercussões sociais se estende
por vários segmentos da sociedade que utilizam o retrato em contextos
bastante diversificados. Nesse processo histórico que culminará no momento
atual, no qual a possibilidade de produção de retratos é algo totalmente
integrado ao cotidiano de boa parte da população brasileira, graças à
popularização da tecnologia fotográfica digital, três tipos de artefatos
fotográficos foram particularmente importantes: o cartão de visita, o lambelambe e a fotopintura. Analisemos, brevemente, as repercussões sociais de
cada um deles.
Vários são os estudos que enfatizam o papel do formato cartão de visita
para a democratização da fotografia. Koutsoukos afirma que esse tipo de
imagem, que media cerca de 6,5 x 9 cm, tornaria a fotografia
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uma técnica a serviço de todos, um objeto de desejo, uma mercadoria de troca, muitas
vezes de afeto e amizade, e que garantiria, a quem quisesse, a possibilidade de
possuir imagens e paisagens do mundo, imagens de amigos e parentes, imagens de
conhecidos e de figuras importantes admiradas e, sobretudo, a própria imagem. (2007,
p. 2)

Apesar de o formato cartão de visita ter sido utilizado para a
comercialização de diversos gêneros de imagem na fotografia, o retrato, em
especial, se beneficiou de forma decisiva das possibilidades massificadoras
dessas pequenas imagens colecionáveis, de preços mais acessíveis.
Grangeiro (1994) oferece um interessante panorama sobre como essa
popularização do retrato ocorre em São Paulo, graças aos cartões de visita. O
autor analisa os mecanismos que regiam a dinâmica da fotografia como um
negócio na segunda metade do século XIX naquela cidade, especialmente a
partir da atuação de Militão Augusto de Azevedo (1837-1905). Ora, a fotografia
se torna um bom negócio na medida em que sua demanda social aumenta –
graças à sua popularização, enfim.
Grangeiro (1994) enfatiza que o retrato, até o advento e popularização
da fotografia, sempre foi tido como símbolo de distinção, poder e nobreza. Só
possuía retrato quem podia pagar os altos preços cobrados pelos serviços
especializados de um artista, que podia elaborar a imagem utilizando técnicas
diversas, sobretudo a pintura a óleo, a aquarela, o nanquim e o crayon. Ou,
ainda, eram retratados aqueles sujeitos que, devido ao seu papel de destaque
na sociedade à qual pertenciam, seja pelo poder econômico ou político, eram
homenageados com a perenização de seus traços fisionômicos em imagens
frequentemente utilizadas em espaços públicos, a fim de reforçar o prestígio da
personalidade retratada.
Nesse cenário, o autor ressalta que o surgimento da fotografia, apesar
de, inicialmente, ainda manter um custo de produção elevado para a maior
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parte da população, propiciaria uma maior facilidade de acesso ao retrato. E
haverá, de fato, uma verdadeira “febre”, alimentada não por uma vontade /
necessidade criada repentinamente pelo advento da técnica fotográfica, mas
pela exacerbação de uma demanda reprimida ao longo de séculos em que o
retrato permaneceu restrito a poucos.
A febre do retrato fotográfico, alimentada pela existência de várias
oficinas que disputaram os clientes em São Paulo entre 1862 e 1886, propiciou
a massificação do retrato enquanto produto de consumo. Grangeiro enfatiza
que, nesse período, instaurou-se uma verdadeira indústria fotográfica, com
todas as características de um fenômeno de consumismo, “onde importava
menos a necessidade do objeto do que o significado e o prazer de sua posse”
(1994, p. 5). Sendo assim, o autor defende que a fotografia se dissemina,
principalmente, como objeto de consumo, e não como artefato que registra com
objetividade o mundo e a realidade.
Considerando os cerca de 12 mil retratos produzidos em São Paulo pela
Photographia Americana, de Militão Augusto de Azevedo, entre 1862 e 1886,
atualmente mantidos nos arquivos do Museu Paulista da USP, Grangeiro
(1994) constata que esse número representava quase um terço da população
do município naquele período. Assim, percebe-se que, naquela época, houve
uma intensa produção de retratos, sem dúvida impulsionada por uma gradativa
redução dos preços desses produtos ao longo da segunda metade do século
XIX.
Comparando os preços cobrados pelos fotógrafos paulistas da época
com os valores dos salários recebidos por certos profissionais – como
cozinheiras e carroceiros – e os preços de gêneros alimentícios, produtos e
serviços, Grangeiro (1994) conclui que era possível, para a maioria das
pessoas, pagar por seu próprio retrato fotográfico. E, de fato, como aponta o
estudo da coleção de Militão Augusto de Azevedo, o investimento em uma
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fotografia será feito mesmo por pessoas que, visivelmente, pertenciam a
classes sociais menos abastadas.
Ao analisar o modo como a atividade fotográfica era organizada nas
oficinas do século XIX, o autor constata que alguns requisitos costumavam ser
seguidos, como, por exemplo, providenciar um salão de poses, dispor de
diversos equipamentos, mobília, bibelôs, roupas e outros atributos. Tratava-se
de um investimento consideravelmente alto, e que não podia, assim, ser
assumido por todos. Os que não tinham condições de estabelecer um estúdio
fixo podiam montar uma oficina provisória ou prestar jornadas de trabalho em
estabelecimentos de outros profissionais. Além disso, podia-se exercer a
profissão de fotógrafo itinerante, tendo-se apenas o cuidado de buscar fazê-lo
em cidades de menor porte, onde não houvesse o risco de enfrentar a
concorrência de casas tradicionais, dotadas de uma estrutura capaz de
satisfazer plenamente o gosto da clientela. A itinerância, apesar de oferecer
riscos de prejuízos aos fotógrafos, foi amplamente praticada por profissionais
do século XIX, mesmo que, para alguns deles, de forma esporádica ou
temporária, como foi o caso do próprio Militão, que chegou a executar trabalhos
em oficinas improvisadas no interior de São Paulo.
O que levou um profissional bem estabelecido como Militão a exercer tal
atividade de forma itinerante? Segundo Grangeiro (1994), a única explicação
possível é o lucro obtido nessas viagens, especialmente por ocasião de festas
e outros acontecimentos capazes de trazer à cidade um grande número de
clientes, especialmente aqueles que viviam na zona rural. Ora, esse grupo, nas
poucas ocasiões em que permanecia por um certo tempo nas cidades,
buscava, também, satisfazer certas necessidades e desejos, entre eles, o de
fazer retratar a si e à família. Para atender às demandas desse público, o
profissional não necessitava de toda a sofisticação dos estúdios da capital:
bastava um salão de poses improvisado e uma câmera portátil, que permitisse
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efetuar retratos simples. Entretanto, caso o cliente desejasse uma imagem
mais elaborada, o fotógrafo poderia levar o material para a oficina em São
Paulo, a fim de efetuar os acabamentos necessários e, posteriormente,
encaminhar as encomendas aos clientes.
A itinerância era um negócio lucrativo mesmo para as oficinas bem
estabelecidas. A Carneiro & Gaspar4, antecessora da Photographia Americana,
mantinha vários fotógrafos itinerantes pelas cidades do interior do país, apesar
da enorme estrutura que mantinha em São Paulo, Santos e no Rio de Janeiro
(GRANGEIRO, 1994).
Um expediente utilizado de forma recorrente pelos fotógrafos para
conquistar novos clientes era a publicação de anúncios em jornais. No período
abordado por Grangeiro (1994) em seu estudo, a maior parte dos anúncios
publicados em jornais por oficinas fotográficas ofereciam os cartões de visita,
sem dúvida o principal produto comercializado pelos fotógrafos na época.
Segundo o autor, “estes cartões eram importados, possuíam um formato
retangular, diferentes gramaturas e vários motivos decorativos: os mais
utilizados eram os que tinham traços coloridos pelas bordas do cartão”
(GRANGEIRO, 1994, p. 204).
Entretanto, o que mais atraía a clientela no cartão de visita não eram
todas as suas possibilidades de acabamento, mas, sim, o fato de serem
produzidos em quantidade. Conforme Grangeiro, “as pessoas não iam a uma
casa de retratos, neste período, para possuírem um objeto único que
pudessem deixar exposto na sala da casa: iam em busca de uma porção de
retratos” (1994, p. 205). Sendo assim, o cartão de visita promove a ruptura
definitiva com o valor de culto do retrato enquanto objeto inacessível à maioria
4 “Entre 1865 e 1875, os fotógrafos Joaquim Feliciano Alves Carneiro (s.d. - 1887) e Gaspar
Antonio da Silva Guimarães (s.d. - 1874) são sócios na firma Carneiro & Gaspar, com sede no
Rio de Janeiro e em São Paulo”. (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTES VISUAIS,
2011).

32

– pelo elevado custo – e destinado a lugares e ocasiões especiais – as salas
das famílias abastadas, as igrejas e prédios públicos. O cartão de visita, ao
ampliar radicalmente a mobilidade do retrato, viabilizou uma série de usos e
funções desse tipo de imagem na sociedade. De símbolo de distinção social e
nobreza, o retrato passa a ser utilizado também para reafirmar laços sociais e
afetivos, por meio da distribuição do cartão de visita para familiares, amigos e
conhecidos.
1.2.2 – O lambe-lambe
O início da popularização do retrato por meio do cartão de visita no
século XIX teve sua consolidação, no século XX, com o surgimento de outros
produtos fotográficos que alcançaram grande aceitação social, como o lambelambe e a fotopintura. Além de serem prioritariamente voltados ao atendimento
da demanda por retratos, outro aspecto marcante dessas práticas de fotografia
popular era o fato de serem desempenhadas de forma itinerante. O cartão de
visita, como destacado anteriormente, chegou a ser oferecido por fotógrafos
que se deslocavam de uma cidade a outra oferecendo o serviço. O lambelambe era, essencialmente, um profissional das ruas: sua atividade não era
desenvolvida em um estúdio, mas em lugares de grande circulação de
pessoas, como praças e locais nos quais estivessem sendo realizadas festas
religiosas, por exemplo. Os fotopintores também tinham grande parte de seus
clientes captada por profissionais que percorriam cidades e povoados, batendo
de porta em porta à procura de pessoas interessadas no serviço.
Águeda (2011) considera o lambe-lambe como uma figura fundamental
para a democratização da fotografia no Brasil. O autor afirma que esses
profissionais são, essencialmente, fotógrafos ambulantes, denominados
nacionalmente como fotógrafos de jardim e popularmente conhecidos como
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lambe-lambes. Há várias versões para a origem desse termo, mas segundo
Arroyo e Souza,
a explicação mais recorrente (...) é aquela que remonta ao período em que os
fotógrafos utilizavam as chapas de vidro como negativo. A língua era passada nas
chapas para possibilitar a identificação do lado em que se encontrava a emulsão,
permitindo que se definisse a sua posição correta. O lado mais áspero, e que colasse
na língua, apontava a camada da emulsão, praticamente imperceptível a olho nu.
(2011, p. 17)

Com base em depoimentos de antigos fotógrafos lambe-lambe de Belo
Horizonte, Arroyo e Souza (2011) confirmam essa versão do surgimento do
nome dado a esses profissionais. Tradicionalmente, eles eram reconhecidos
por uma câmera de aparência bem característica, parecida com um caixote,
montada sobre um tripé. Segundo Ribeiro (1997), essas câmeras em geral são
feitas a partir de uma caixa de madeira, equipada com uma objetiva na frente,
tendo na face oposta à lente um orifício coberto com um tecido preto pelo qual
o fotógrafo observa a imagem invertida, refletida sobre uma placa de vidro
(Figura 6). A câmera tem incorporada a estrutura de um mini-laboratório. Na
parte lateral da caixa, há um outro orifício pelo qual o fotógrafo pode introduzir
as mãos para manipular, a salvo da luz, os papéis utilizados para fazer tanto o
negativo quanto o positivo. Essas câmeras, na verdade, são cada vez menos
utilizadas, tendo em vista as drásticas mudanças ocasionadas na atividade dos
fotógrafos de jardim com o advento das câmeras digitais (ARROYO e SOUZA,
2011).
Ribeiro (1997) destaca a importância, para a popularidade dos fotógrafos
lambe-lambe, da quase instantaneidade com que executavam cada retrato. O
autor descreve as etapas do procedimento:
A imagem é obtida com o máximo de simplicidade. O fotógrafo se dirige para o
aparelho, faz com que a pessoa pose e protege a cabeça com um tecido preto
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enquanto foca o modelo.
Cobre, em seguida, a objetiva, retira a tela substituindo-a pelo papel fotográfico, tira o
tecido que o esconde, estuda de novo o seu foco, puxa, enfim, o capuz posto sobre a
objetiva. Numa segunda etapa, introduz suas mãos através do orifício lateral da caixa
para submergir o papel fotográfico no revelador e no fixador. Em seguida retira o
negativo e lava-o na água que se encontra fora do aparelho. Numa terceira etapa – a
realização do positivo (reprodução do negativo), fotografa diretamente o negativo para
obter o positivo: o negativo ocupa o lugar reservado ao modelo.
Depois de ter revelado e fixado a fotografia, ele a lava (no interior da caixa) para
eliminar o excesso de hipossulfito. (RIBEIRO, 1997, p. 75-76)

Figura 6: Fotógrafo lambe-lambe de Belo Horizonte (MG). In: Arroyo e Souza, 2011, p. 69

A simplificação das etapas de produção da fotografia, inclusive pela
abreviação dos tempos de fixação da imagem – o que em geral causa algum
comprometimento da conservação da foto – permitiu a esses fotógrafos
ambulantes oferecer ao seu público uma vantagem em relação aos estúdios
fotográficos, que normalmente não entregavam as fotografias de seus clientes
com tanta rapidez5. Esse aspecto era particularmente importante se pensarmos
5 Ribeiro (1997) estima que o tempo médio para a produção de uma fotografia pelo lambelambe é de cinco minutos.
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que esses fotógrafos, muitas vezes, recorriam à itinerância como meio de
ampliar seus ganhos. Arroyo e Souza (2011) entrevistaram diversos fotógrafos
lambe-lambe que exercem ou exerceram a atividade em Belo Horizonte e
constataram que esses profissionais obtinham consideráveis lucros nas festas
religiosas realizadas nas cidades do interior de Minas Gerais. A população
dessas cidades já se precavia financeiramente, esperando a chegada dos
fotógrafos durante a festa para fazerem seus retratos. Além disso, era comum
que se marcassem os casamentos próximos à data de realização dessas
festas, a fim de se garantir que haveria algum fotógrafo na cidade no período
para registrar o momento.
A fotografia feita nos estúdios improvisados nas ruas dos locais onde se
realizavam as festas religiosas tornava-se um elemento integrado aos rituais da
festividade. Para muitas pessoas, era uma das dimensões de participação no
evento. Eu mesma tive essa experiência algumas vezes quando criança. Na
cidade onde vivia, Bela Vista de Goiás6, no final do mês de julho era – e ainda
é – realizada uma festa em homenagem à padroeira do município, Nossa
Senhora da Piedade. À programação religiosa, composta por novenas,
procissões e outros rituais da liturgia católica, somava-se um outro componente
social da festa, formado pelos leilões de prendas diversas organizados pela
comissão festeira no Salão Paroquial, e por um intenso comércio popular de
gêneros diversos instalado nas ruas próximas à igreja. Uma das “barraquinhas”
instaladas nesse setor da festa todos os anos durante boa parte das décadas
de 1980 e 1990 era a do Foto Globo, estabelecimento fotográfico existente no
período em Bela Vista de Goiás e cujo proprietário aproveitava a ocasião da
festa para aumentar seus ganhos oferecendo aos devotos a possibilidade de
serem retratados em frente a um cenário pintado, montados em burrinhos ou
6 Bela Vista de Goiás localiza-se 45 km a sudeste de Goiânia e possui atualmente cerca de 24
mil habitantes, segundo dados do IBGE.
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em pequenas charretes. Fato interessante é que o estúdio improvisado
dispunha de animais para as fotos, e não de réplicas em madeira, como ocorria
com outros estúdios ambulantes. Assim, eu e minhas irmãs temos algumas
fotografias de nós mesmas montadas nesse burrinho ou nessa pequena
charrete. Tirar essa fotografia na tenda do Foto Globo era um modo de
participação na festa e, pelo menos em Bela Vista de Goiás, tratava-se de um
apelo especial aos pais para registrarem seus filhos nessas montarias.
A associação de certas práticas às festas religiosas não é incomum
quando se trata da fotografia popular. Isso reflete o fato de que, nesse
contexto, a fotografia é integrada às dinâmicas sociais, alterando seus
significados e, também, tendo suas funções alteradas por elas.
1.2.3 – A fotopintura
Outro artefato fotográfico importante para a popularização da fotografia
no Brasil, especialmente por meio da produção de retratos, foi a fotopintura
(Figura 7), que também manteve uma relação com o contexto religioso, tendo
em vista sua presença constante em salas de milagres espalhadas pelo Brasil.
Mas o que vem a ser a fotopintura, e como ela se transformou em um
tipo de fotografia popular? Riedl explica que
as técnicas de retoque da imagem fotográfica e da pintura sobre fotografia, ou seja, o
foto-retrato pintado, acompanham a arte fotográfica desde os anos 50 do século XIX,
quando surgiram os negativos e a possibilidade de ampliação em papel. Na falta de
coloração das imagens, o trabalho do pintor-retocador torna-se fundamental para dar
uma verossimilhança ao retrato em preto e branco, e assim obter maior êxito na sua
comercialização. (2002, p. 111)

Eder Chiodetto (2010) é mais específico na localização do período em
que surge o que se pode reconhecer como fotopintura. Segundo ele, nos
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primeiros tempos da fotografia a sua excessiva objetividade poderia ser cruel
para um público até então acostumado ao fato de que os artistas dispunham de
uma série de procedimentos dos quais poderiam lançar mão para embelezar o
retrato, a fim de que se produzisse a imagem que o cliente idealizava para si
mesmo. Além disso, a precária sensibilidade dos materiais empregados exigia
longos tempos de exposição para se fazer uma fotografia, o que poderia gerar
resultados frustrantes, especialmente no caso dos retratos (excetuando-se,
aqui, os retratos funerários, nos quais os longos tempos de exposição não
constituíam empecilho). Sendo assim, o desenvolvimento de técnicas de
retoque era uma necessidade até mesmo urgente num momento em que a
fotografia buscava se consolidar e se expandir no mercado consumidor de
imagens.

Figura 7: Fotopintura de José Pedro Borges e Vitalina Borges. Anônimo. Período
indeterminado. Coleção particular da autora.
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Em 1855, ainda segundo Chiodetto (2010), é anunciada, de forma oficial,
uma técnica de retoque de fotografias que espantou o mundo. O alemão Franz
Seraph Hanfstaengl apresentou, na Exposição Universal de Paris (a primeira
em que fotografias foram expostas), sua técnica de retocar imagens. Ele
mostrou a mesma fotografia em duas versões, uma com e outra sem retoque e,
ao deixar evidentes os benefícios que essas intervenções poderiam trazer à
fotografia, “descortinou a possibilidade de esse ‘espelho mágico’ simular uma
situação, ou seja, criar uma nova ‘realidade’” (CHIODETTO, 2010, p. 6).
A técnica de Hanfstaengl consistia do retoque em preto e branco sobre o
papel fotográfico. A partir daí, outros pesquisadores passaram a investigar a
possibilidade de fazer o mesmo com tintas coloridas, a fim de resolver um
problema da fotografia na época: a falta de exatidão na reprodução das cores
existentes no mundo real. Segundo Chiodetto (2010), historiadores atribuem a
criação do processo de fotopintura, com o uso de pigmentos coloridos, a
Disdéri, em 1863. O criador do modelo cartão de visita teria sido o primeiro a
partir de uma base fotográfica de baixo contraste e aplicar tintas para dar cores
às imagens. Assim, a fotografia se tornou, para alguns artistas, um esboço das
formas, um facilitador na execução do retrato, que poupava o pintor de ter que
realizar o desenho do semblante do cliente.
Este seria o procedimento técnico básico da fotopintura que se
popularizaria no Brasil no século XX, especialmente nas décadas de 1950 e
1960, segundo Chiodetto (2010) e Riedl (2002). Ao investigar essa produção
no nordeste brasileiro, Riedl (2002) identifica os agentes envolvidos em uma
verdadeira cadeia produtiva que se forma em torno da fotopintura (dada a sua
intensa popularização). Havia o vendedor ambulante, ou bonequeiro, que era o
profissional que viajava pelo interior oferecendo o serviço de fotopintura. Ele
recolhia os originais fotográficos e anotava os dados do cliente, bem como as
orientações para a realização da imagem final. Outro profissional envolvido era

39

o puxador de telas. Ele era o responsável por copiar e ampliar o retrato dentro
de um quarto escuro. A imagem deveria ter contrastes suaves e contornos que
desaparecessem atrás da fotopintura. Geralmente só se reduplicavam os
rostos. O pintor de telas era o profissional que realizava os acabamentos finais
da imagem, efetuando a pintura, os retoques e os acréscimos solicitados pelo
cliente.
Júlio Santos (2010), mestre da fotopintura que exerce suas atividades no
Ceará, é ainda mais específico em relação às etapas da fotopintura:
recebimento do original; loteamento; reprodução; contorno; ampliação;
colagem; convexage; colorido; retoque; roupa; afinação e repasse. Na década
de 1950, quando iniciou seu trabalho na fotopintura, Júlio Santos explica que o
retrato em preto e branco era “virado” a sépia, colado em um cartão e entregue
ao coloridor. A pintura era feita com tinta d’água, sendo que as tiras de tinta
eram vendidas junto com um “caderninho Kodak”.
Com base nas colocações de Chiodetto (2010), Riedl (2002 e 2010) e
Santos (2010), podemos identificar as seguintes características gerais da
fotopintura:
- Uso de cores fortes, identificado por Chiodetto (2010) como uma
insurreição contra o preto e branco, interpretado como triste e sem vida. As
cores hipersaturadas dos retratos, de certa forma, encontram equivalência nas
fachadas das casas do sertão pintadas em tons primários;
- Muitos clientes pediam que se retirassem as sombras, também
chamadas de carvão, do retrato original. Tal procedimento confere a algumas
fotopinturas um aspecto hiper-realista;
- Júlio Santos (2010) reconhece diferenciações estilísticas entre os
profissionais de diferentes regiões do Brasil: em São Paulo e no Rio de Janeiro,
utilizava-se a tinta a óleo, o que conferia uma grande durabilidade aos retratos,
com a diferença de que, no Rio de Janeiro, os fotopintores usavam, para fazer
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o fundo, pinceladas como os artistas plásticos, e não a pistola para a aplicação
da tinta, como se fazia em São Paulo. Além disso, em São Paulo havia uma
tendência a usar um tom mais claro para o fundo ao redor do rosto e bastante
escuro nas bordas, fazendo uma espécie de moldura, ao passo que os fundos
feitos ao estilo do Rio de Janeiro (e adotado em certas regiões do nordeste,
como em Campina Grande) eram chapados.
Sendo assim, observa-se que pensar a fotopintura requer um esforço
intelectual que vai além da compreensão de seus procedimentos técnicos.
Implica, principalmente, em uma operação crítica que permita perceber como
tais operações técnicas são utilizadas para, em conjunto com os imaginários
sociais, produzir sentidos e participar das sensibilidades individuais e coletivas.
Pensar a respeito dos artefatos que propiciaram a popularização da
fotografia é um procedimento que contribui para os propósitos desse estudo
sobretudo de duas formas. Em primeiro lugar, permite-nos compreender melhor
as intensas relações entre as demandas sociais, de um lado, e os
desenvolvimentos técnicos da fotografia, de outro. A fotografia se populariza
porque a indústria consegue oferecer diferentes opções para atender às
necessidades de uma população que, ao longo do tempo, habitua-se cada vez
mais a elaborar visualmente suas experiências. Por outro lado, as demandas
sociais crescem e se atualizam à medida em que as pessoas, no uso cotidiano
de

determinados

artefatos

fotográficos,

experimentam

seu

potencial

expressivo.
Em segundo lugar, esse exercício de reflexão sobre o cartão de visita, o
lambe-lambe e a fotopintura marcam uma postura reflexiva sobre a fotografia
popular que aplicarei também ao abordar as imagens votivas. Essa postura
consiste em buscar compreender as vidas sociais dessas fotografias. Trata-se
de um esforço de investigação dos aspectos históricos e sociais que levaram a
um amplo consumo desses tipos de imagens e, principalmente, como esse
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consumo se articula aos processos culturais de construção coletiva de
significados para essas fotografias. O estudo desses artefatos fotográficos
extintos ou em extinção, portanto, foi um passo rumo a uma compreensão mais
profunda sobre o universo da fotografia popular, em especial como ele se
apresenta na contemporaneidade, tema do próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 – FOTOGRAFIA POPULAR: DISCUSSÃO DO CONCEITO
2.1 – Mapeamento das pesquisas e dos termos utilizados

Ao utilizar o termo fotografia popular, refiro-me ao campo da fotografia
que se ocupa das práticas, usos e funções das imagens fotográficas como
elementos integrantes da construção simbólica das vivências sociais. Embora
esse tipo de fotografia receba denominações diferentes por parte dos autores
que tratam do tema, percebo que, em geral, esses estudos se referem a
artefatos semelhantes, inserindo seus objetos de pesquisa no que se poderia
chamar de imagens cotidianas.
Três termos aparecem de forma mais recorrente nessas investigações:
“fotografia vernacular”; “fotografia anônima”; “fotografia popular”. Para analisar
as especificidades e os traços em comum desses três termos, selecionei três
obras de referência que utilizam uma dessas denominações já no título da
publicação. Trata-se de trabalhos, portanto, que assumem a tarefa de
investigar artefatos fotográficos produzidos segundo critérios técnicos e
estéticos amplamente compartilhados, fotografias que integram os cotidianos,
mas que acabam dando a esse universo fotográfico um determinado nome.
Que implicações tem a escolha desse nome? Sobre quais bases teóricas se
sustenta essa escolha? Em que medida essas bases teóricas orientam o olhar
dos autores sobre essas fotografias? Nesse capítulo, a partir da análise de
cada um dos termos, justifico a minha escolha pela terminologia “fotografia
popular”7.
2.1.1 – Fotografia Vernacular
Para analisar o primeiro termo, fotografia vernacular, oriento-me pelas
discussões do livro In the Vernacular: Photography of the Everyday (2008),
7
As três obras mencionadas são em língua inglesa. Os trechos citados foram
traduzidos por mim para o português.
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organizado por Stacey McCarroll Cutshaw e Ross Barrett. O livro (Figura 8) é,
na verdade, uma espécie de catálogo produzido a partir de uma exposição de
fotografias da Coleção Rodger Kingston. A exposição foi realizada na galeria
de Arte da Universidade de Boston de 5 de novembro de 2004 a 23 de janeiro
de 2005. Cutshaw (2008), uma das curadoras da exposição, explica que o
fotógrafo e colecionador Rodger Kingston começou a coletar fotografias de
autoria anônima na década de 1970, e atualmente sua coleção, com
aproximadamente 4 mil imagens, está depositada no Centro de Pesquisa e
Arquivo Howard Gotlieb, da Universidade de Boston. Para a exposição, foram
selecionados 175 artefatos fotográficos. O livro reproduz 70 dessas fotos.

Figura 8: Capa do livro In the vernacular: photography of the everyday. 2008.

Segundo avaliação da curadora, “Kingston tem um olho original e
perspectivo, assim como um aguçado senso da história da fotografia, como sua
coleção demonstra” (CUTSHAW, 2008, p. 7). A preocupação do fotógrafo em
colecionar fotografias de autores anônimos, não inseridos nos circuitos
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artísticos ou profissionais, de fato é um forte indicativo de que, para Kingston,
há outras histórias da fotografia para serem contadas. Uma história que dê
conta da complexidade formal e simbólica das imagens do cotidiano,
produzidas e armazenadas domiciliarmente durante décadas 8. Assim, para
Cutshaw, a exposição de parte dessa coleção teve o intuito de “celebrar a
diversidade e a natureza múltipla da produção fotográfica, e não ler fotografias
individuais como fatos históricos” (2008, p. 8).
A proposta explicitada pela autora toca em um ponto que, para minha
investigação sobre a fotografia popular, é importante ser mencionado. O estudo
da fotografia enquanto práticas e artefatos que permeiam a existência cotidiana
requer uma postura na qual o pesquisador repense as questões de autoria.
Essas

imagens

têm

sua

produção

e

seus

sentidos

ligados

não

necessariamente a um projeto criativo de um determinado fotógrafo, mas às
dinâmicas sociais que acabam incorporando a fotografia como um elemento de
construção visual das vivências sociais, tanto as individuais quanto as
coletivas,

segundo

parâmetros

formais

e

simbólicos

amplamente

compartilhados. E é justamente esse amplo compartilhamento das formas de
uso da fotografia que faz com que reconheçamos prontamente certos tipos de
imagem, mesmo quando elas mostram pessoas que não conhecemos. Assim,
o que pretendo é pensar a fotografia a partir dessa sua diversidade
compartilhada socialmente, sem tomar exemplares isolados como índices
factuais.
As discussões propostas por Cutshaw e Barrett (2008) a respeito do que
denominam “fotografia vernacular”, de fato, apresentam muitos pontos que
considero pertinentes para pensar a fotografia popular no Brasil. Eles
reafirmam várias vezes que seu foco de análise está nas motivações que
levam as pessoas a criarem e usarem fotografias nos mais diversos momentos
da vida. Compartilho esse interesse. Entretanto, o termo vernacular não me
parece adequado para designar tal universo fotográfico. Embora os autores
8 A coleção de Kingston inclui artefatos fotográficos do século XIX e do século XX.
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admitam a existência do risco de uma interpretação equivocada quanto ao
termo vernacular, afirmam que a escolha se deu propositalmente para gerar
múltiplas associações, já que a palavra pode ser associada tanto ao doméstico,
pessoal ou privado quanto ao indígena. O interesse dos autores parece ser,
portanto, promover uma abertura a múltiplas possibilidades de investigação das
práticas fotográficas, o que em princípio considero bastante positivo.
Entretanto, pensar, em língua portuguesa, a fotografia dentro de um
universo chamado de vernacular requer que verifiquemos os significados deste
termo no nosso idioma. Ao buscarmos o verbete vernáculo, do qual se constrói
o adjetivo vernacular, no Dicionário Aurélio9, encontraremos que a palavra se
refere àquilo que é puro, correto e genuíno. Vernacular, portanto, seria um
adjetivo adequado para definir aquilo que é típico de determinada região, ou
característico de determinada cultura, em especial no que diz respeito à
linguagem. Percebo que, embora o termo vernacular, em um primeiro
momento, pareça propor uma grande abertura a novas formas de se pensar a
fotografia, incluindo práticas que muitas vezes não são devidamente tratadas
pela historiografia tradicional, ele acaba também, de certa forma, insinuando
uma limitação do modo de olhar para essas práticas e artefatos fotográficos. Se
o vernacular se refere àquilo que é puro e genuíno, falar em fotografia
vernacular implica em um risco de se valorizar certos tipos de fotografias
amplamente produzidas e de intensa circulação como manifestações de uma
maior autenticidade cultural, livre de contaminações. Como a investigação que
proponho busca justamente analisar as dinâmicas sociais que levam a
constantes atualizações das práticas e dos usos da fotografia no cotidiano,
descartei o uso do termo fotografia vernacular para denominar o campo que
pesquiso.
Os curadores da exposição da Coleção Rodger Kingston não são
insensíveis a essa problemática, tanto que incluíram em seu livro um texto que
explicita essa dificuldade no uso do termo fotografia vernacular. Herman
9 Dicionário Aurélio Corporativo 6.0.
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defende que a palavra vernacular, assim como outras que são utilizadas como
sinônimas dela (“marginal”, “autodidata”, “folclórico” etc),
são termos que se tornam ideologicamente suspeitos de duas maneiras principais.
Primeiro, eles valorizam objetos e imagens de um modo que os mantêm às margens da
História da Arte. Segundo, eles dependem de modelos críticos estabelecidos, que
substituem um conjunto de julgamentos hierárquicos por outro. (2008, p. 29)

É preciso, pois, ter cuidado com a construção teórica do nome que se
venha a utilizar para denominar essas práticas fotográficas. Meu intuito é o de
elaborar um conceito que permita pensar a fotografia como elemento de
construção visual das vivências sociais, incluindo o intenso dinamismo de seus
usos e funções – aspectos que, na verdade, integram toda a história da
fotografia em suas mais diversas manifestações ao longo do tempo.
Como enfatizei anteriormente, apesar de o termo fotografia vernacular
não me parecer adequado para minha investigação sobre a fotografia votiva
em Trindade (GO), a obra de Cutshaw e Barrett (2008) apresenta importantes
pontos que me ajudaram a pensar sobre a fotografia popular, razão pela qual
discutirei alguns outros aspectos da obra. Ressalto que, ao tratar das
considerações dos dois autores, manterei o uso do termo fotografia vernacular.
Cutshaw e Barrett (2008) apontam que entre o final dos anos 1990 e o
início dos anos 2000 começou um esforço por parte de vários pesquisadores
em explorar algumas das lacunas existentes na história da fotografia. Esses
estudiosos, segundo os autores, foram bastante influenciados por trabalhos de
História da Arquitetura e de Cultura Material, as primeiras áreas a desenvolver
a categoria vernacular para analisar “objetos e construções feitas fora e, até
mesmo, em oposição à cultura de elite” (CUTSHAW E BARRETT, 2008, p. 12).
Herman (2008) também destaca a importância dos estudos de arquitetura
vernacular para a emergência de uma preocupação com uma fotografia que,
até então, permanecia às margens da historiografia tradicional. O autor
ressalta, no entanto, que os estudos de arquitetura vernacular acabaram
também criando seus próprios critérios definidores, assim como a História da
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Arquitetura, que classifica as construções segundo características próprias dos
diversos movimentos artísticos. Assim,
inicialmente foram consideradas construções vernaculares aquelas que eram rurais,
pré-industriais, cotidianas e anônimas. Por estarem além dos limites da História da
Arquitetura, seus estudos tomaram a forma de uma contínua crítica ao próprio tema
da disciplina (HERMAN, 2008, p. 30).

Creio que já está dada, nesse trabalho, essa crítica à disciplina, tendo
em vista que já enfatizei anteriormente o fato de que a História da Fotografia,
enquanto campo de estudo, não tem constituído tantos espaços para discussão
de produções e usos populares da fotografia quantos seriam necessários para
se aprofundar melhor o tema. Entretanto, considero fundamental transcender
essa crítica no sentido de propor uma compreensão da fotografia popular como
integrante da História da Fotografia. Ou, antes: parto da ideia de que a História
da Fotografia é uma disciplina vasta e, portanto, muito propensa a acolher as
heterogeneidades. Para isto, basta que, antes de segregarmos incisivamente
os tipos de fotografias existentes, olhemos os diversos artefatos fotográficos
como expressões que integram o complexo universo da experiência humana
com a fotografia. Além disso, mesmo dentro da historiografia tradicional da
fotografia, é possível identificar que as práticas e os artefatos de fotografia
popular são também mencionados, embora muitas vezes de uma forma não
tão aprofundada (HERMAN, 2008).
2.1.2 – Fotografia Anônima

O segundo termo utilizado de maneira recorrente quando se trata de
experiências fotográficas amplamente compartilhadas, como integrantes das
vivências cotidianas, é “fotografia anônima”. Para ponderar sobre as
pertinências e fragilidades deste conceito, destaco o livro The face in the lens:
anonymous photographs, do curador e colecionador Robert Flynn Johnson
(2009). O livro (Figura 9) reproduz cerca de 220 fotografias da coleção pessoal
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de Johnson, todas de autoria desconhecida. A princípio, descartei o uso do
termo “fotografia anônima” nessa pesquisa por considerar que sua ênfase
recaía sobre as questões de autoria, ou, neste caso, de falta de autoria.
Denominar uma fotografia como anônima, nesse sentido, implicaria um risco de
se orientar o olhar sobre ela por essa percepção de que as intenções do
fotógrafo nos escapam, pois não sabemos quem é e, portanto, não temos
nenhuma orientação para investigar sua trajetória a fim de perscrutar quais
teriam sido seus objetivos com a produção de determinadas fotos.

Figura 9: Capa do livro The face in the lens: anonymous photographs.2009.

De fato, é preciso reconhecer que a autoria nem sempre é um aspecto
fundamental na fotografia popular. Muitas delas são mesmo anônimas, nesse
sentido. Entretanto, até mesmo com base em pesquisa anterior com fotografias
mortuárias realizada por mim durante o mestrado10, percebo que mesmo
quando não se sabe quem fez determinada foto, ela permanece repleta de
10 Ver Borges, 2008.
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sentidos para seus proprietários/usuários. É comum que eles não se lembrem
quem foi o autor da foto, mas sabem dizer de suas circunstâncias, do que
representa e dos significados que adquiriu no grupo social em que ela circula.
Sendo assim, o anonimato, nesse contexto, se referiria apenas à autoria, o que
não considero suficiente para atribuir a qualificação de anônima a esse tipo de
produção fotográfica, como se esse fosse, de fato, seu caráter definidor.
Apesar dessa ressalva em relação ao uso do termo “fotografia anônima”,
a obra citada apresenta algumas importantes observações sobre fotografias
produzidas por pessoas desconhecidas ao longo da história da fotografia.
Smith (2009), na introdução de The face in the lens: anonymous photographs,
ressalta a estreita relação que as pessoas estabelecem com a fotografia desde
a infância. Seu texto, intitulado Being human, defende que as fotografias, em
especial aquelas utilizadas em âmbito familiar, capturam as memórias íntimas
e, assim, estabelecem um senso sobre o que somos e de onde viemos. Para
ele, é justamente porque temos essa familiaridade com a fotografia que mesmo
as fotografias anônimas, aquelas cujos referentes são desconhecidos para nós,
são capazes de aguçar nossos sentidos e mobilizar nossas atenções. Smith
afirma

que

quando

olhamos

para

fotografias

anônimas,

como

“não

conhecemos os sujeitos, não ficamos distraídos por memórias particulares, e
somos impelidos, em vez disso, para aquilo que a fotografia diz sobre as
pessoas e suas trajetórias, sobre a condição humana” (2009, p. 7).
Perceber o potencial simbólico e afetivo da imagem fotográfica, mesmo
quando seus temas não dizem respeito, diretamente, à trajetória de vida do
observador, é importante para se compreenderem as dinâmicas de produção,
circulação, manutenção e atualização das fotografias populares. O próprio livro
de Johnson (2009) apresenta uma coletânea de fotografias sobre as quais
pouca ou nenhuma informação adicional é oferecida, mas que, mesmo assim,
consegue ora emocionar, ora despertar curiosidade ou, pelo menos, permite
algum grau de reconhecimento sobre a temática registrada. Não sem razão
Smith (2009) ressalta o potencial das fotografias anônimas em expressarem
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algo sobre a condição humana, e talvez seja esse incerto “algo” o elemento
que capta nossa atenção ao observarmos fotografias de outras pessoas.
Reconhecemos nessas imagens, como um elemento simbólico fundamental, a
condição humana, nas suas mais diversas formas, daqueles que estão
representados na foto. Se pensarmos nas fotografias votivas, objeto principal
desse estudo, perceberemos que essa é provavelmente uma das razões que
alimentam o interesse dos visitantes das salas de milagres pelas imagens ali
depositadas, em especial as fotografias. Embora na maioria das vezes não se
tenha nenhum tipo de informação sobre as pessoas ou as situações
registradas nas imagens, os romeiros conseguem estabelecer algum nível de
compreensão sobre elas, sobre os papéis e as circunstâncias sociais
representadas na superfície fotográfica e que, em última instância, constituem
algumas das dimensões da condição humana dos sujeitos retratados.
Outro aspecto importante da fotografia, segundo Johnson (2009), é a
sua relação com a memória. O autor ressalta nessa discussão que as
fotografias anônimas instigam nossas memórias, mesmo que não conheçamos
as pessoas, os lugares e as situações representadas na imagem. E ainda que
outros estímulos sirvam para ativar lembranças – cheiros, sons, sabores etc. –
as fotografias, “com seu poder para induzir memórias e sentimentos, são
tangíveis” (JOHNSON, 2009, p. 14). A materialidade da fotografia, nesse
contexto, é um elemento decisivo, pois ao analisarmos certos usos populares
da fotografia na construção visual das vivências sociais, não é difícil perceber
que seu suporte físico serve bem ao desejo de vencer o próprio tempo como
agente de destruição dos seres humanos e, em especial, de suas relações.
A fotografia tem sido, ao longo da História, um importante mecanismo de
criação e manutenção de memórias. E qual seria o sentido de se perpetuarem
memórias, se não para vencer a perecibilidade material dos seres? Criar
repositórios para as lembranças, os sentimentos, as histórias de vida é um
modo de transferir, de um corpo frágil e mortal, para um suporte mais perene,
as memórias individuais e coletivas. Didi-Huberman ressalta que
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diante de uma imagem, temos humildemente que reconhecer o seguinte: que
provavelmente ela nos sobreviverá, que diante dela somos o elemento frágil, o
elemento passageiro, que diante de nós ela é o elemento do futuro, o elemento da
duração. (2006, p. 12)

Talvez seja justamente o reconhecimento de nossa fragilidade que nos
leva a acumular fotografias de nós mesmos e daqueles que nos são caros ao
longo do tempo. O poder simbólico da fotografia como elemento de ênfase das
coesões sociais está de tal forma incorporado à cultura ocidental que faz com
que percebamos as fotografias alheias, quase que intuitivamente, como
fragmentos da história de outras pessoas, de seus afetos e dramas. Creio que
isso explica, pelo menos em parte, o interesse das pessoas pelas fotografias
expostas nas salas dos milagres existentes em santuários religiosos de todo o
Brasil. Os romeiros que levam fotografias para depositarem na basílica do
Divino Pai Eterno em Trindade (GO), por exemplo, não cumprem simplesmente
sua “tarefa” votiva, mas, assim como outros visitantes que nem mesmo levaram
fotografia alguma, dedicam um tempo considerável a olhar as fotos expostas,
como se perscrutassem suas superfícies em busca de fragmentos das alegrias,
tristezas, dramas e superações dos vários rostos anônimos, reconhecendo
neles traços de uma condição humana da qual também partilhamos todos nós.
2.1.3 – Fotografia Popular

Uma terceira obra de referência que discuto nessa construção de um
conceito sobre fotografia popular utiliza exatamente essa denominação,
entretanto com uma proposta diferente da que apresentarei no próximo tópico
desse capítulo. O livro The Snapshot Photograph: the rise of popular
photography (1888-1939) (Figura 10), de Brian Coe e Paul Gates (1977), trata
da produção de fotografias com câmeras simples por amadores. Os autores
ressaltam que a obra não considera a fotografia feita por profissionais com o
uso de equipamentos caros e complexos, e nem aquele tipo de imagem feita
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por fotógrafos sofisticados que eventualmente utilizam deliberadamente
câmeras simples com o intuito de produzir efeitos ingênuos. Para eles, a
característica essencial da fotografia popular é que ela “tem sido feita pelos
fotograficamente incultos, motivados pelo simples desejo de recordar e
perpetuar suas vidas e momentos” (COE e GATES, 1977, p. 9).

Figura 10: Capa do livro The snapshot photograph: the rise of popular photography (18881939). 1977.

Mais uma vez os autores ressaltam a importância da Kodak para o
surgimento da fotografia popular, pois foi, como já apontamos anteriormente, a
primeira empresa a ter como estratégia de mercado o desenvolvimento de
equipamentos voltados para o público não especializado. Suas câmeras, no
período abordado pelo livro, de 1888 a 1939, como destacamos no capítulo
anterior, vão se tornando progressivamente mais simples, mais baratas e de
melhor qualidade técnica, o que abriu amplas possibilidades de exercício da
fotografia

a

públicos

cada

vez

mais diversos.

Com isso,

aumenta
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consideravelmente o volume de fotografias acumulado pelas pessoas ao longo
de suas vidas, fazendo da fotografia uma prática e um artefato cada vez mais
incorporados ao cotidiano.
Coe e Gates (1977) constroem uma percepção da fotografia popular
tendo como eixos de orientação o grau de especialização técnica e o tipo de
equipamento utilizado pelos autores das fotografias. Embora tenham a
percepção da fotografia popular como um conjunto de práticas e produtos
integrados a certas dinâmicas sociais, desde o início de sua exposição no livro
definem seus objetos de análise com base naqueles outros critérios. Para eles,
a fotografia popular é decisivamente marcada pela produção de instantâneos,
fotografias que, embora nem sempre comprometidas com a captação de temas
dinâmicos, possuem um certo nível de espontaneidade. Parece-me que essa
percepção

dos

autores

quanto

à

espontaneidade

está

relacionada

especialmente à falta de formação técnica do fotógrafo e a certas limitações
dos equipamentos que utilizam, o que faz com que a construção visual de suas
imagens nem sempre se aproxime dos critérios observados pelos profissionais
para a produção das chamadas boas fotografias.
Embora tenha optado pelo uso do termo fotografia popular, não o faço
nessa pesquisa seguindo tais orientações. Considero populares os artefatos
fotográficos elaborados segundo temas, formatos e usos amplamente
compartilhadas, facilmente reprodutíveis e reconhecíveis devido à sua
consolidada difusão simbólica. Essas fotografias se prestam bem à construção
visual das memórias e à reafirmação das coesões sociais porque seus códigos
são, a um só tempo, facilmente assimiláveis e passíveis de atualizações,
segundo as necessidades próprias dos contextos culturais contemporâneos.
Portanto, embora as questões de qualificação técnica e de funcionalidades dos
equipamentos utilizados sejam, certamente, importantes dentro da fotografia
popular, é seu circuito social que, de fato, a define enquanto tal.
Antes de prosseguir com a explanação sobre o modo como defino a
fotografia popular, gostaria ainda de apresentar algumas discussões a partir de
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outros estudos importantes da área. Depois de pontuar as três obras de
referência apresentadas acima, escolhidas segundo a forma como seus
autores decidiram denominar esse campo de estudo já no título que deram às
publicações, passo a analisar outras obras que também se dedicam a esse
universo fotográfico, embora apresentem outras propostas de conceituação, ou
até mesmo sem terem a discussão do conceito como ponto fundamental.
Alguns estudos apontados como referências sobre fotografia popular no
Brasil têm sido desenvolvidos por Titus Riedl, pesquisador alemão radicado no
Brasil. Professor da Universidade Regional do Cariri (CE), Riedl é, também, um
colecionador de itens da cultura popular, com destaque para suas cerca de 5
mil fotopinturas, muitas das quais já integraram exposições no Brasil e em
outros países, além de publicações sobre o assunto.
O uso do termo fotografia popular é pouco esclarecido na produção de
Riedl. Em entrevista concedida pelo pesquisador a Eder Chiodetto (2010), a
expressão fotografia popular é utilizada, assim como o termo fotografia
vernacular. Parece haver um reconhecimento, no texto, de uma diferença entre
fotografia popular e fotografia vernacular, mas não é apresentada uma
conceituação para a primeira. Já quanto à fotografia vernacular, Riedl define
que trata-se de “uma fotografia anônima, geralmente íntima e sem pretensões
artísticas” (2010, p. 17).
Riedl (2010) aponta para uma concentração da produção de fotografias
vernaculares no Brasil em locais de intensa peregrinação religiosa, como
ocorre em Aparecida do Norte (SP), por exemplo. Afirma, ainda, que “os
fotógrafos populares buscavam estes lugares para obter maiores lucros, ainda
que o poder aquisitivo da população em geral costumasse ser baixo” (2010, p.
21).
Riedl (2010) parece apontar para uma percepção da fotografia
vernacular como um tipo de produto elaborado por fotógrafos populares. E
quem seriam esses fotógrafos populares? Por que são denominados como
populares, ao passo que sua produção recebe o nome de vernacular? Embora
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as discussões conceituais não pareçam ser o foco das investigações de
Riedl11, percebo que seus trabalhos têm uma preocupação em perceber as
dinâmicas e os sentidos que orientam os circuitos sociais de certas práticas e
artefatos fotográficos que ele elege como temas de suas análises.
Embora reconheça que as escolhas e definições conceituais sejam
difíceis, especialmente por implicarem o risco de se aprisionarem certas
dinâmicas

sociais

em esquemas

de

análise

que

podem se

tornar

excessivamente enrijecidos, creio que uma maior clareza sobre o modo como
se utilizam os conceitos-chave em uma investigação científica serve para
identificar a posição do pesquisador, seu local de fala. Por esse motivo, embora
reconheça as dificuldades de uma discussão conceitual como a que proponho
aqui, considero fundamental insistir um pouco mais na busca por outras formas
de abordagem da prática fotográfica cotidiana, de modo a traçar com mais
clareza um caminho para pensar a fotografia popular.
Rosa (2008) afirma não ter encontrado nenhuma expressão inteiramente
satisfatória para designar esse universo fotográfico denominado por Riedl
(2010) como fotografia vernacular. Para ele, o termo popular “refere a fotografia
no contexto dos usos e de uma estética de massas”, ao passo que o termo
vernacular indicaria uma fotografia feita de modo “integrado nos costumes sem
a interferência de preocupações estéticas formais” (ROSA, 2008, p. 11).
Tanto Riedl quanto Rosa parecem compartilhar a noção de que esse tipo
de produção fotográfica não possui, prioritariamente, grandes preocupações
formais. São imagens cuja produção está de tal forma atrelada a seus
posteriores usos e funções como artefatos de representação e memória que
sua constituição estética é elaborada e se justifica fortemente por esses papéis
sociais que a imagem desempenhará. Ou seja: para esses autores, essas
fotografias não possuem um valor estético por si mesmas, mas sim enquanto
artefatos integrados a certas dinâmicas sociais.
11 Em conversas por meio de mensagens eletrônicas, Riedl me reafirmou as dificuldades em
trabalhar com essas temáticas, inclusive sobre como denominá-las e a partir de quais autores
discuti-las.
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Nesse sentido, o conceito de fotografia vernacular apresentado tanto por
Rosa (2008) quanto por Riedl (2010) parece designar, genericamente, as
fotografias de uso particular, criadas não para cumprir uma função artística ou
informativa, mas, sim, para participar da (re)constituição de vivências
individuais e coletivas. O colecionismo fotográfico privado, assim, seria um
mecanismo tanto formador da própria história de vida, na medida em que se
integra às dinâmicas sociais em que os sujeitos se inserem, quanto, também,
seria um modo de os indivíduos e os grupos acumularem, ao longo do tempo,
artefatos que funcionam como fragmentos de lembranças. Ao conjunto desses
fragmentos atribui-se uma certa coesão por meio de uma complexa relação
entre o que as fotografias mostram e o que se desdobra para além delas, em
uma constante (re)construção de sentidos.
Caetano também evoca
o papel da fotografia enquanto instrumento de representação das pessoas e dos seus
percursos biográficos, na criação e acumulação de conhecimento sobre si mesmas,
sobre os outros e sobre as realidades em que se inserem. (2008, p. 3)

Para a autora, a fotografia está de tal forma incorporada na vida das
pessoas que gera até um certo estranhamento o fato de que essa fotografia de
uso privado seja tema de tão poucas pesquisas, especialmente no âmbito da
Sociologia.
Caetano, assim como Rosa e Riedl, também evidencia a dificuldade em
conceituar esse tipo de produção fotográfica, pois nenhum termo parece ser
plenamente adequado para definir toda a gama de intencionalidades, usos e
funções

envolvidos

na

concepção

e

circulação

dessas

imagens.

A

pesquisadora se propõe a “delinear uma abordagem da fotografia no âmbito da
denominada fotografia familiar, pessoal ou de ocasião” (CAETANO, 2008, p. 3).
Aos termos vernacular e popular, apontados anteriormente por Rosa
(2008) e Riedl (2010), Caetano (2008) acrescenta, assim, outros três termos
que, se também não são capazes de abarcar toda a complexidade e
diversidade da produção fotográfica que denominam, pelo menos apontam

57

outros aspectos que são relevantes para se pensar esse tipo de fotografia. A
participação dessas imagens na construção visual das trajetórias familiares e
pessoais se opera, em grande medida, nas fotografias que têm como função o
registro de ocasiões que funcionam como marcos de reafirmação da coesão
familiar, tais como casamentos, aniversários, batizados e, também, a morte.
Para Caetano,
a prática fotográfica existe de acordo com as ocasiões que a justificam, que
correspondem precisamente aos momentos e dimensões simbólicas que identificam
como as mais importantes em termos da imagem que têm e querem transmitir de si.
(2008, p. 9)

Maside (1951) já apontava uma relação entre as preferências estéticas
da fotografia popular e a própria cultura do grupo que a pratica. Ele identifica,
como características representativas nesse tipo de produção fotográfica, a
verticalidade, a frontalidade e a simetria. Embora o autor reconheça que
algumas dessas características possam estar relacionadas a aspectos
técnicos, que em tempos anteriores levavam à necessidade de longos tempos
de exposição, requerendo uma imobilidade do modelo, Maside considera que
esses critérios acabaram sendo incorporados aos padrões do que se
convencionou como uma boa fotografia dentro das práticas e usos populares
desse tipo de imagem. Assim, o autor define que
a fotografia popular, a arte do fotógrafo preferida por nossos camponeses para seus
retratos individuais ou coletivos, destinados ao filho ou ao esposo ausente, a
comemorar os acontecimentos familiares ou a decorar, com imagens afetivas, as
paredes da casa, apresentam determinadas características de imperícia e ingenuidade,
devidas, em grande parte, à cultura rudimentar dos que a praticam e à elementaridade
de seus meios; mas gira também, em nossa opinião, de um modo mais ou menos
consciente, ao redor de um conceito expressivo, profundamente enraizado na alma do
povo no que ele, obscuramente, entende por imagem ou representação; por seu
retrato, enfim. (MASIDE, 1951, p. 21).

O autor centra sua análise sobre os aspectos formais da fotografia
popular e, assim, acaba associando o surgimento de certos padrões
representativos ao modo como os fotógrafos populares se apropriavam da
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tecnologia fotográfica, muitas vezes sem o devido preparo técnico e utilizandose de equipamentos obsoletos ou de menor qualidade. Por outro lado,
reconhece que não é somente por isso que se observa uma recorrência da
frontalidade e uma preferência por registrar os retratados de forma bem
estática, denotando uma certa austeridade representativa que, de certa forma,
associo também ao próprio modo como as pessoas se relacionavam com a
fotografia e o que esse tipo de imagem significava para elas.
Ora, em tempos nos quais o acesso ao fazer fotográfico ainda era
restrito, especialmente até meados do século XX, todas as fotografias que uma
pessoa acumulava ao longo de sua vida eram feitas por profissionais que
dispunham de todo o aparato necessário para captar essas imagens. Fazer-se
fotografar não era uma atividade cotidiana, embora já fosse visto como algo
integrado a certos ritos sociais, como o casamento e a morte, por exemplo
(BORGES, 2008). Sendo assim, nas ocasiões nas quais os indivíduos tinham a
oportunidade, e se dispunham a adquirir uma fotografia de si mesmos e/ou de
seus entes queridos, era preciso garantir que a imagem tivesse um bom
resultado visual, para que pudesse integrar as narrativas de suas vidas,
apresentando-os com a dignidade com que pretendiam se mostrar aos outros.
Assim, avalio que a imobilidade, a rigidez e a frontalidade que Maside (1951)
identifica como características da fotografia popular, pelo menos como ela se
apresentava em meados do século XX, podem ser relacionadas à sobriedade
com que se vislumbrava naquele período o ato de fazer-se fotografar, de
fabricar uma lembrança. Eram estratégias para garantir a necessária dignidade
do registro visual, que se operava com uma instantaneidade que não permitia,
ou permitia apenas com muitas dificuldades, posteriores correções de efeitos
indesejáveis na imagem.
Bourdieu (2006), em pesquisa realizada sobre as práticas, usos e
funções da fotografia entre os camponeses de uma pequena vila francesa em
meados do século XX, também constata a prevalência da frontalidade nos
retratos fotográficos dos moradores da região. O autor considera que tal
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preferência tem uma forte relação com valores culturais fortemente enraizados
nessa sociedade, para a qual os sentimentos de honra, dignidade e
responsabilidade eram muito caros. Dessa forma, ao se paramentar com suas
melhores roupas e assumir uma postura rígida e austera diante da câmera, o
camponês elaborou
uma forma de respeitar a si próprio e de exigir respeito. O personagem oferece ao
espectador um ato de reverência, de cortesia, que é governado por convenções, e
demanda que o espectador obedeça às mesmas convenções e às mesmas normas.
Ele encara e pede para ser olhado frontalmente e à distância. Essa exigência de
deferência recíproca constitui a essência da frontalidade. O retrato fotográfico leva a
cabo, assim, a objetivação da imagem de si. Enquanto tal, ele é simplesmente o caso
limite da relação com os outros. (BOURDIEU, 2006, p. 38)

É interessante observar como tanto Maside (1951) quanto Bourdieu
(2006) associam a fotografia popular ao retrato. Essa modalidade de imagem
permite ao sujeito não apenas fornecer ao seu grupo uma imagem controlada
de si, mas também, estabelecer com esse grupo certas condutas de percepção
(BOURDIEU, 2006). De fato, o retrato é o gênero que consolidará, conforme já
salientamos, a popularização da fotografia e, portanto, não causa estranheza
que seja tão hegemônico nas práticas e usos populares. O surgimento da
fotografia ocorre em um período no qual se constituíam também novos modos
de se perceber a família e o indivíduo, e o novo modo de produção de imagens
mostrou-se muito adequado para se construírem visualmente essas ideias.
Lavelle, ao considerar o contexto de emergência da percepção do valor da
privacidade e da intimidade no século XIX europeu, considera que
é na aparência do sujeito – em suas vestes, gestos e no próprio corpo – que este eu
interior se expressa socialmente. É o corpo que demarca a fronteira entre o íntimo e a
aparência, entre personalidade e comportamento (2003, p. 38).

A fotografia será uma possibilidade técnica de captar essa nova noção
de indivíduo, justamente por permitir, graças à sua suposta exatidão, o registro
fiel do que se apresentava diante da câmera, ainda que muitas vezes,
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conforme Fabris (1991), como em uma espécie de espelho complacente, no
qual se refletiam pessoas travestidas segundo suas idealizações sociais.
Martins observa que,
em circunstâncias sociais radicalmente diversas, o retrato é concebido e esperado do
mesmo modo, como imagem icônica, como imagem do invisível, como expressão
visual de virtudes humanas e interiores, e não como mera aparência externa e mera
forma. (2008, p. 49)

Há, portanto, todo um investimento de sentidos e afetos sobre os
retratos, e mesmo no caso das fotografias, muitas vezes tidas como imagens
objetivas, as pessoas encontram várias formas de expressarem aquilo que
idealizam sobre si e sobre os outros. Os usos populares do retrato fotográfico
são bastante dinâmicos. Essas imagens se prestam a papéis sociais diversos e
têm seus sentidos reapropriados de forma a atender a múltiplas necessidades
em diferentes circunstâncias sociais. Uma fotografia mortuária pode integrar
um álbum de família e, tempos depois, ser utilizada como matriz para a
produção de uma fotopintura que retrate a pessoa com os olhos abertos 12. Uma
fotografia de casamento pode ser utilizada décadas depois de ter sido feita
para a fabricação de um retrato fotográfico em porcelana para adornar o túmulo
da(s) pessoa(s) retratada(s). Uma fotografia no formato 3x4 cm, originalmente
adquirida para a confecção de um documento pessoal, pode se tornar um exvoto depositado em alguma sala de milagres para pedir uma bênção ou
agradecer por alguma graça recebida. É preciso, pois,
levar às últimas consequências o fato de as fotografias serem construções sociais. Elas
foram inventadas e são incorporadas em nossas vidas de modo complexo. Não há
nada de banal em portarmos uma carteira de identidade com uma fotografia 3 x 4, de
termos o ritual do casamento registrado ou andarmos por aí tirando instantâneos em
nossos celulares. Trata-se de situações em que a geração, conservação e circulação
da imagem está presente, mesmo que o seu sentido não seja necessariamente dado.
(CARVALHO, 2011, p. 113).

12

Ver Borges, 2008.
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Considero que pensar a fotografia a partir do popular requer uma
percepção que transgrida aquela constatação que Maside (1951) fazia quanto
à “ingenuidade” compositiva e técnica das fotografias populares. Se a repetição
quase infinita de seus padrões representativos parece atestar sua falta de
relevância no desenvolvimento criativo da fotografia, é porque não se
vislumbraram, ainda, os complexos circuitos sociais dessas imagens. E se se
menospreza sua “simplicidade” formal, é porque ainda não se percebeu o quão
fascinante é o fato de certas soluções expressivas da fotografia atenderem aos
desejos e necessidades de tantas pessoas diferentes, e não se reconheceu
ainda a força simbólica desses modelos representativos compartilhados de
forma tão ampla.
2.2 – Pensando a fotografia a partir do popular

O conceito de popular possui uma grande variedade de usos e sentidos,
que variam de acordo com as esferas que o utilizam ou dele se apropriam.
Principalmente quando consideramos os processos históricos que levaram a
sucessivas construções, desarticulações e reconstruções desse termo,
percebemos o quanto seu uso pode ser perigoso. Para continuarmos
pensando, então, sobre o campo da fotografia popular, é importante fazermos
uma reflexão sobre o próprio conceito de popular.
Barbero (2003) propõe uma reorganização do debate sobre o popular, a
fim de que essa categoria sirva para pensarmos sobre certos modos de
organização e de vivência social na contemporaneidade. O autor tem como
uma de suas preocupações compreender os processos de mediação social,
que já foram vistos com muitas desconfianças por parte de certos teóricos que
julgavam os meios de comunicação de massa como instrumentos de
manipulação das audiências. A expansão do rádio, do cinema, da televisão e,
podemos também considerar, da fotografia, meios utilizados massivamente
para a produção e circulação de conteúdos simbólicos, gerou intensos debates
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sobre a alienação das massas e a difusão hegemônica de certas ideologias e
comportamentos.

Entretanto,

o

autor

ressalta

que

os processos

de

massificação tiveram início antes do surgimento de meios de comunicação
eletrônicos. No passado, a escola, a igreja, e até mesmo o próprio modo de
organização serial da produção industrial foram instâncias massificadoras nas
sociedades ocidentais, espaços de criação, difusão e atualização de
manifestações, saberes e sensibilidades das culturas populares. A percepção
dos meios de comunicação massivos como instrumentos de uma dominação
ideológica absoluta das multidões é fortemente influenciada pela teoria do
imperialismo cultural, que “pressupõe que os públicos ou os receptores das
mídias sejam manipulados de tal forma que incorporem os modelos propostos
nos conteúdos, programas e informações veiculadas” (VILCHES, 1997, p. 83).
Mais adiante, veremos que as rearticulações simbólicas dos meios e dos
significados, mesmo quando se trata de conteúdos cuja circulação se dá de
forma massiva, promovem apropriações diversas dos produtos culturais, não
havendo

necessariamente,

portanto,

uma

padronização

universal

das

sensibilidades, como supõem certas perspectivas teóricas.
A polissemia do termo “popular” é fruto das constantes reconfigurações
sociais que, ao longo do tempo, foram alterando os papéis do povo tanto como
unidade política quanto cultural. Para pensarmos a fotografia a partir do popular
é necessário compreender como se constituiu e se atualiza esse conceito.
Afinal, como bem expressa Barbero (2003, p. 33), “fazer história dos processos
implica fazer história das categorias com que os analisamos e das palavras
com que os nomeamos”.
O autor pontua dois momentos históricos particularmente importantes
para a construção de certas noções sobre o popular. O primeiro se deu à
época da Revolução Francesa e está diretamente relacionado às repercussões
do pensamento ilustrado no contexto europeu. A defesa de valores como
igualdade e liberdade se ancorava em uma visão do povo como ente social que
deveria passar de excluído do poder a protagonista dos processos políticos, a
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fim de que se alcançasse um novo modelo de sociedade, mais justa. Por outro
lado, o racionalismo, que também era um valor fundamental em todo esse
movimento revolucionário, fomentava uma percepção do povo como uma
multidão não instruída, embrutecida, que agia segundo crendices sem qualquer
orientação científica, como uma vívida ameaça da ignorância ao tipo de
sociedade que se pretendia instituir. Portanto,
à noção política do povo como instância legitimante do governo civil, como gerador da
nova soberania, corresponde no âmbito da cultura uma ideia radicalmente negativa do
popular, que sintetiza para os ilustrados tudo o que estes quiseram ver superado, tudo
o que vem varrer a razão: superstição, ignorância e desordem. (BARBERO, 2003, p.
36).

Sendo assim, mesmo que politicamente a noção de povo servisse aos
interesses da burguesia enquanto categoria de pensamento capaz de justificar
seus ideais revolucionários, sua cultura, ou seja, a cultura popular, não
correspondia aos anseios dessa mesma burguesia. E, segundo Barbero
(2003), é nesse movimento que se geram as categorias do culto e do popular
como antagônicas. A percepção do popular se constrói, assim, como negação:
à cultura popular faltar algo que a impede de alcançar o patamar da erudição;
ela se encontra em um estágio mais primitivo da cultura. Um pensamento
evolucionista bem adequado aos anseios de racionalização da época.
Um segundo momento decisivo para a construção de novos valores
associados ao popular se deu com o movimento romântico, que propunha um
posicionamento contrário ao iluminista. Ortiz (1992) ressalta a importância dos
românticos e dos folcloristas para uma mudança dos modos de se perceber a
cultura popular: não mais enfatizando seu suposto caráter de degradação da
racionalidade, mas considerando o primitivismo e a ingenuidade das
manifestações culturais populares como redutos de qualidades humanas que
as sociedades capitalistas deveriam preservar, posto que era onde se
conservava um estágio de pureza do espírito humano. Para o autor, a figura
dos antiquários foi fundamental nesse momento, pois iniciou um movimento de
valorização dos produtos simbólicos do povo. O colecionismo de bens tidos
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como exóticos ou pitorescos fomentou o surgimento de algum grau de
interesse pela cultura popular, que o pensamento ilustrado considerava sem
nenhum valor.
Entretanto, o movimento romântico promoverá uma valorização da
cultura popular proporcional ao seu grau de pureza, à fidelidade idílica de suas
manifestações. Os trânsitos com a cultura oficial são negados pelos românticos
e pelos folcloristas, que defendem a necessidade de preservar a cultura
popular das descaracterizações que ocorreriam caso se misturassem nela
outras influências. Assim,
se os românticos resgatam a atividade do povo na cultura, no mesmo movimento em
que esse fazer cultural é reconhecido, se produz seu sequestro: a originalidade da
cultura popular residiria essencialmente em sua autonomia, na ausência de
contaminação e de comércio com a cultura oficial, hegemônica. E ao negar a circulação
cultural, o realmente negado é o processo histórico de formação do popular e o sentido
social das diferenças culturais (...). e ao ficar sem sentido histórico, o que se resgata
acaba sendo uma cultura que não pode olhar senão para o passado (...). Os
românticos acabam assim encontrando-se com seus adversários, os ilustrados:
culturalmente falando, o povo é o passado! (BARBERO, 2003, p. 42).

Ainda persistem traços dessa percepção romântica do popular na
atualidade. Para Gonçalves (2011), afirma-se obsessivamente hoje em dia que
as culturas populares estão desaparecendo. Mas isso é porque muitos estudos
sobre as culturas populares ainda as consideram sob o ponto de vista
romântico, como manifestações essencialmente antigas, tradicionais. O autor
defende que esse é um pensamento etnocêntrico, que condena a cultura a
permanecer estacionada para continuar a ser popular, negando, assim, seu
aspecto criativo. Essas correntes de pensamento seguem analisando o popular
como reduto da ingenuidade, da espontaneidade, da rusticidade e de uma
razão precária, valores que orientariam a produção de seus bens simbólicos.
Um fato interessante é que, além dessa visão do popular como o campo
das manifestações folclóricas e tradicionais, também existe atualmente uma
outra noção de popular associada a tudo que é massivo. Barbero (2003)
explica que o surgimento dessa noção ocorre como uma dissolução, pelos
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grupos europeus de direita, da própria ideia romântica de povo, que se
transforma no conceito de massa. Esta corrente de pensamento se consolidou
a partir de uma percepção dos processos globais de comunicação como
homogeneizantes e fortemente controlados por empresas norte-americanas.
Constituiu-se, assim, uma preocupação quanto ao caráter dominante da cultura
dos Estados Unidos, que se confunde com uma espécie de cultura globalizada,
na medida em que é transmitida pelas grandes redes de comunicação para o
mundo todo, diante das culturas locais, que seriam progressivamente
substituídas por esses novos valores impostos pelos conteúdos veiculados nos
meios de comunicação de massa.
Entretanto, algumas iniciativas de desconfiança quanto a essa
dominação do povo por ideologias e modelos de comportamento estrangeiros
já têm demonstrado que não há um processo comunicativo unidirecional,
mesmo nesses conteúdos distribuídos massivamente. Vilches (1997) cita
exemplos que mostram a existência de um complexo movimento de
significação e ressignificação dos conteúdos, e também dos meios, em
contextos locais. Se pensarmos na fotografia inserida nesse panorama,
perceberemos que embora haja um crescente volume de imagens produzidas e
distribuídas mundialmente, de forma massiva, em especial pelos veículos
jornalísticos e publicitários, é também crescente o desenvolvimento de novos
usos e apropriações da linguagem fotográfica, bem como a atualização
constante de funções mais antigas da fotografia. A fotografia não é a mesma
em todas as circunstâncias, e não serve sempre aos mesmos propósitos, pelo
contrário. Atualmente, ela tem se mostrado cada vez mais adequada ao
atendimento de necessidades muito diversas entre si. A massificação do ato
fotográfico, propiciada pela democratização do acesso às tecnologias
fotográficas, muitas vezes tem sido considerada apenas pelo viés da
banalização das imagens, de sua suposta perda simbólica pelo excesso de
fotografias com as quais nos relacionamos cotidianamente. Mas até que ponto
estamos mesmo mais insensíveis às imagens, em especial à fotografia?
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Afirmar categoricamente que a massificação da produção fotográfica
gera, automaticamente, uma banalização das imagens é uma postura científica
tão equivocada quanto à que Vilches (1997) identificou em estudiosos do
imperialismo cultural, para quem a exportação de modelos da cultura norteamericana era responsável pela destruição de culturas locais. O autor percebe
que os processos comunicativos em âmbito global geram, sim, hibridizações, e
o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, são as ressignificações locais
de conteúdos distribuídos massivamente, constatação à qual também chega
Thompson (1998). A exportação de modelos culturais, portanto, não se efetiva
de um modo unidirecional. Assim, também não há que se afirmar que a
massificação da produção e da circulação de fotografias gera uma banalização
das imagens sem examinar primeiro se isso corresponde à realidade. Esse
modelo de pensamento, quando confrontado com certos relatos daqueles que,
graças à crescente popularização da fotografia, têm produzido seus próprios
registros visuais cotidianos, mostra-se demasiadamente simplista.
Uma reportagem especial publicada pela revista O Globo13 pelas
jornalistas Maiá Menezes e Tatiana Farah (2012) traz histórias e informações
muito elucidativas a respeito dessa questão. Dados da consultoria Kantar
Worldpanel apontam que nos últimos três anos o item de consumo que mais
cresceu no Brasil foi a câmera digital. A reportagem também cita que, de
acordo com pesquisa da Federação do Comércio (Fecomércio), de 2003 a
2009 o gasto com celular aumentou 63,6% em todas as classes sociais, sendo
que na classe E o aumento foi de 312%. Um último dado esclarece um pouco
mais a dimensão que a popularização da fotografia tem tomado no Brasil:
estudo do Instituto Data Popular realizado em 2012 constatou que cerca de
66% dos brasileiros utilizam o celular para tirar fotografias.
Ora, poder-se-ia argumentar que tais dados apenas corroboram a
percepção de uma crescente vulgarização do valor das imagens, cuja produção
é cada vez mais banalizada, uma vez que o volume de fotografias produzidas
13 A revista é uma publicação do Jornal O Globo.
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diariamente é quase incalculável. Percebo esse tipo de postura como uma
espécie de retomada da problemática da aura benjaminiana. É como se em
alguns momentos se acreditasse que a aura da imagem estivesse
ameaçadoramente comprometida devido à cotidianização da produção
fotográfica. Mas produzir muitas fotografias faz mesmo da fotografia, em si,
algo sem valor na vida das pessoas? Creio que o que está em questão, aqui, é
muito mais o valor de arquivo, e até mesmo um valor museológico da
fotografia, em especial um valor alimentado frequentemente por museus de
arte, que muitas vezes mantêm uma tradição de valorização dos objetos únicos
e dos gênios criativos dos artistas. Não estão em questão os valores afetivos
que a fotografia desempenha na vida das pessoas, pois esses persistem e se
ampliam cada vez mais.
Parece-me bastante claro que, se há um aumento do gasto com
celulares e seu posterior uso, de forma massiva, para a produção de
fotografias, é porque essas imagens são percebidas por esses grupos que
consomem essa tecnologia como importantes. Na reportagem citada, alguns
casos mencionados ajudam a redimensionar essa discussão sobre os papéis
populares da fotografia, deixando claro que, longe de ser percebida como
banal, sua função como elemento de construção simbólica das vivências e das
identidades é cada vez mais fundamental.
Uma das entrevistadas, por exemplo, apesar das precárias condições
financeiras que enfrenta com o marido e as duas filhas, esforçou-se para
adquirir um celular com câmera quando sua primogênita nasceu. Ela, que havia
tido uma vida errante, tendo morado na rua durante algum tempo após a morte
de sua mãe, sem nem ao menos possuir registro civil, não tinha também
fotografias de si mesma quando criança. Quando sua primeira filha nasceu, ela
quis garantir que a menina tivesse uma história visual, ao contrário dela, que só
tinha uma história oral, e com muitos vazios. Posteriormente, foi preciso novo
sacrifício financeiro para adquirir um notebook de segunda mão para
armazenar as fotografias, que passaram a incluir entre as retratadas a segunda
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filha. A entrevistada relata sua satisfação em saber que suas filhas poderão
mostrar essas fotos aos filhos que terão no futuro.
Esse caso, longe de ser uma exceção, demonstra bem o valor que a
fotografia tem, ainda hoje, como elemento constituinte das narrativas de vida.
Ela é uma espécie de legado, na forma de uma memória visual, que participa
da manutenção da coesão familiar entre uma geração e outra. E ainda que em
determinado momento os laços de afeto com essas fotografias deixem de
existir e elas se percam, enquanto estão no núcleo familiar seu papel como
elemento articulador de relações e memórias familiares continua sendo
importante.
A reportagem da revista O Globo também cita o uso de celulares e
câmeras digitais compactas entre pescadores de Paraty, no Rio de Janeiro,
que usam a fotografia para registrarem seus feitos e vivências no mar a fim de
provarem aos parentes e amigos as histórias que contam. É interessante
perceber como a fotografia continua exercendo uma importante função de
prova, um considerável reforço visual às narrativas orais, muitas vezes vistas
como exageradas e mentirosas no caso dos relatos dos pescadores. Eles
voltam do mar e, de repente, as tartarugas, pássaros, pinguins e outros animais
que observam em suas expedições adquirem uma materialidade, uma
existência concreta para quem ficou em terra.
Como escrevi anteriormente, parece-me que há um problema na
fotografia popular não quanto às suas funções, pois elas continuam se
atualizando de formas muito criativas, mas há, sim, um problema de arquivo.
Nem sempre as fotografias tiradas com câmeras digitais compactas ou de
celulares ganham outros suportes mais perenes, como o papel. Muitas vezes,
permanecem nos cartões de memória das câmeras, ou são transferidas para
os discos de armazenamento de dados de computadores, e nos dois casos
podem se perder com muita facilidade. O que será da fotografia de família
nesse contexto? Como as instituições arquivísticas conseguirão lidar com esse
enorme volume de imagens produzidas e armazenadas desordenadamente?
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Essas são questões cujo enfrentamento está apenas se iniciando, e com
repercussões que, embora especulemos, ainda não temos condições de saber.
Por ora, apesar de toda essa problemática de arquivo das fotografias
populares, creio ser importante, e possível, tentar compreender esses usos
atuais da fotografia por meio de uma investigação dos circuitos sociais dessas
imagens. No próximo capítulo, exponho os caminhos metodológicos que tenho
desenvolvido com tal finalidade, especialmente os trilhados nessa pesquisa.
Para concluir essa discussão sobre o modo como percebo a fotografia a
partir do popular, recorro a Stuart Hall (2003), que propõe que se parta dos
significados do termo no senso comum para pensar nas pertinências e
limitações do conceito.
O autor destaca que uma primeira interpretação sobre o popular diria
respeito àquilo que é amplamente consumido. Nas palavras de Hall, algo seria
considerado, então, popular, “porque as massas o escutam, compram, leem,
consomem e parecem apreciá-lo imensamente” (2003, p. 253). Essa seria uma
definição de mercado do termo, sendo constantemente associada a estratégias
de manipulação do povo, que se operaria por meio de um consumo
massificado de bens materiais e simbólicos.
Nesse sentido, é esclarecedor o modo como Barbero (2003) reorganiza
a discussão acerca da cultura popular e sua relação com a massificação da
sociedade. O autor define que “popular é o nome dado para uma gama de
práticas inseridas na modalidade industrial, ou melhor, o ‘lugar’ a partir do qual
devem ser vistas para se desentranharem suas táticas” (2003, p. 127). E afirma
também que “o massivo, nesta sociedade, não é um mecanismo isolável, ou
um aspecto, mas uma nova forma de sociabilidade” (IDEM, p. 322).
Os discursos de Barbero (2003) e de Hall (2003) parecem se alinhar no
sentido de propor uma nova forma de se considerar o que é popular. Fugindo
das posições românticas e folcloristas, ambos propõem uma reflexão sobre a
cultura popular como um campo do qual fazem parte não apenas práticas e
manifestações “tradicionais”, associadas ao passado e aos costumes rurais,
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mas também, e principalmente, como bem define Barbero (2003, p. 74), uma
visão do “popular ligado à modernidade, à mestiçagem e à complexidade do
urbano”.
A percepção do popular atrelada à noção de algo que seja amplamente
disseminado é um ponto importante para se pensar o conceito de fotografia
popular, tendo em vista que é justamente o caráter massificador desse tipo de
imagem que permitiu a disseminação da fotografia como prática social e,
consequentemente, o estabelecimento de usos e funções amplamente
compartilhados.
Quanto à associação do fenômeno da massificação com os mecanismos
de manipulação do povo, Barbero argumenta que
pensar o popular a partir do massivo não significa, ao menos não automaticamente,
alienação e manipulação, e sim novas condições de existência e luta, um novo modo
de funcionamento da hegemonia. (2003, p. 322).

A inclusão da noção de hegemonia nessa discussão é fundamental para
perceber o massivo como um modo de funcionamento do popular na
contemporaneidade que, no caso da fotografia, vem sendo forjado desde as
primeiras décadas posteriores ao seu advento. Certas práticas fotográficas
tornaram-se sucessivamente hegemônicas ao longo dos anos – o ferrótipo, o
cartão de visita, o formato postal, o monóculo etc., sem mencionar os múltiplos
usos atuais da fotografia digital – sem que isso implicasse, necessariamente,
em um processo de manipulação das multidões.
Ao se analisar os usos dessas fotografias, podemos notar que são, de
fato, produções caracterizadas pela massificação de formas, formatos e modos
de produção, mas engendradas no bojo de circuitos sociais cujas dinâmicas
propiciam constantes atualizações de práticas, sentidos e sensibilidades.
Portanto, a fotografia popular apresenta-se como um campo no qual os usos
particulares de produtos oferecidos de forma massiva demonstram que a
hegemonia não implica necessariamente em completa manipulação ideológica,
supressão total das sensibilidades ou irrelevância simbólica.
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Segundo Hall (2003), outra interpretação do senso comum para o
conceito de popular é aquilo que o povo faz ou fez. O autor aponta que essa
noção se aproximaria “de uma definição antropológica do termo: a cultura, os
valores, os costumes e mentalidades do povo” (2003, p. 256). Esse conceito,
para o autor, possui a funcionalidade de indicar a participação dos sujeitos
como autores no processo de construção simbólica, e não apenas como
destinatários inertes e manipulados pelos padrões popularizados.
Nesse sentido, ao tratarmos da fotografia popular, falamos de imagens
que seguem, sim, certos padrões de elaboração, mas que não são estanques,
visto que há muitas variáveis envolvidas na construção dessas fotografias, tais
como: o tipo de aparato técnico utilizado para se fazer a foto; as escolhas feitas
pelo fotógrafo, e também o modo como se deu seu próprio aprendizado da
fotografia; as expectativas e idealizações que os sujeitos têm quanto à imagem
que desejam projetar de si mesmos etc. Sendo assim, de tempos em tempos
observam-se atualizações dos usos e funções dessas imagens.
Um problema apontado por Hall (2003) quanto a esse entendimento do
popular como aquilo que o povo faz consiste no fato de que muitos
pesquisadores, ao assumirem essa definição mais descritiva do termo, julgam
que, então, a prioridade dos investigadores da cultura popular deve ser a
realização de um inventário das manifestações que mereceriam entrar nessa
categoria.
Entretanto, essa postura, atualmente, tende a conduzir o pesquisador a
uma atitude de mero inventário das manifestações populares, muitas vezes
justificada por uma necessidade de se catalogarem e preservarem tradições
que estão em vias de extinção. Tal conduta, porém, não dá conta da
complexidade das relações que permitem a elaboração, continuidade e as
mudanças de certas práticas culturais populares.
No caso das pesquisas sobre fotografia popular, observo que alguns
trabalhos se ocupam em mapear, descrever e catalogar práticas que
constituiriam esse universo, tais como a fotopintura, a fotografia lambe-lambe e
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o monóculo, por exemplo. Entretanto, essa atitude de inventário, semelhante à
dos antiquários do século XIX, traz algumas limitações para o estudo sobre a
fotografia popular. Primeiro, porque não promove, de

maneira mais

aprofundada,

das

um

debate

sobre

a

constituição

formal

imagens,

pressupondo-as de tal forma simples que não caberia destinar a elas uma
análise estética. Segundo, porque esse tipo de concepção sobre a fotografia
popular tende a reconhecer como tal práticas que estão extintas ou em vias de
extinção, vindo daí a necessidade de se inventariar essas produções e os
sujeitos envolvidos nessas práticas, antes que desapareçam. Assim, tais
investigações nem sempre se interessam por uma percepção da dinamicidade
dos circuitos sociais da fotografia popular que, a propósito, têm se alterado
rapidamente após o advento da fotografia digital.
Ainda recorrendo a Hall (2003), podemos nos apropriar da definição que
o autor constrói para o termo cultura popular a fim de refletirmos sobre a
fotografia popular na atualidade. Para o autor,
o essencial em uma definição de cultura popular são as relações que colocam a
‘cultura popular’ em uma tensão contínua (de relacionamento, influência e
antagonismo) com a cultura dominante. (...) Considera o domínio das formas e
atividades culturais como um campo sempre variável (HALL, 2003, p. 257).

Assim, podemos considerar a fotografia popular tomando tanto as
práticas que, uma vez extintas, integram ainda as memórias familiares como
fragmentos de ocasiões e lembranças que marcaram as trajetórias dos
sujeitos, mas também podemos levar em conta outros usos recentes da
fotografia, como ocorre nas redes sociais, por exemplo, e, face a seu caráter
massivo, pensá-los como atualizações da fotografia popular. As inovações
tecnológicas pelas quais a fotografia passou nas últimas décadas não
decretaram o fim da fotografia popular, apesar de terem sido decisivas para a
extinção de certas práticas fotográficas que, no passado, foram determinantes
para a massificação de alguns usos da fotografia. A fotografia popular, assim
como outras manifestações culturais, é um campo dinâmico, no qual o ato
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fotográfico, seus usos e significados são constantemente reelaborados. Ampliar
o debate sobre os aspectos massificadores da prática fotográfica na
contemporaneidade, assim, é o caminho que tomo a fim de reconhecer e
compreender a atual fotografia popular.
2.3 – A fotografia votiva como artefato da fotografia popular

Os ex-votos são imagens ou objetos oferecidos por alguém que foi
beneficiado por uma intervenção sobrenatural de Cristo, Nossa Senhora ou dos
santos católicos, em memória de uma graça obtida (RIEDL, 2002). Uma
variação do uso desses objetos em santuários e locais de peregrinação
religiosa em todo o Brasil consiste em um ato, não de agradecimento, mas de
pedidos de proteção, bênçãos e graças. Então, embora o termo ex-voto, em
latim, signifique “consoante uma promessa” ou “extraído de uma promessa
(VIEIRA, 1998, p. 11), seu uso muitas vezes se dá como um modo de se firmar
um compromisso com a entidade sagrada, por um benefício que se almeja, e
não apenas como forma de comprovar o milagre realizado e demonstrar
gratidão.
Embora atualmente o costume de depositar os ex-votos em santuários e
outros locais de devoção e peregrinação seja comum de norte a sul do Brasil, e
também em outros países, não se sabe ao certo quando tal prática teve início
e, segundo Vieira (1998), os estudos sobre esses objetos ainda são bem
escassos, considerando-se que são tão recorrentes e apresentam formas e
funções tão variadas. Antes mesmo do advento da fotografia, pinturas,
esculturas e outros objetos já serviam ao propósito de estabelecerem esse
vínculo de devoção e gratidão com as entidades sagradas. Ao analisar
aspectos dos ex-votos pictóricos portugueses, Nogueira considera que
para se desencadear, a função mítica não pode prescindir da estesia que vem da
contemplação destes objetos ideográficos, cuja sintaxe predominante consiste, de um
modo muito geral, na cena representativa de doença, num moribundo prostrado no
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leito, assistido quer pela família a rezar, quer, em posição elevada ou, pelo menos,
saliente, num halo, pela figura da divindade invocada, reforçada, às vezes, por
símbolos cristãos como o crucifixo ou a cruz (isolada, sobre um altar, etc.); e, na
representação de quase naufrágio, num barco na iminência de desaparecer sob as
águas revoltas, protegido igualmente por uma das mais proeminentes entidades divinas
do cristianismo. (2005, s/p)

Para Nogueira (2005), as pinturas votivas portuguesas são imagens
marcadas, não raramente, por muitas limitações técnicas, mas cuja estrutura
formal não é aleatória, estando os elementos dispostos com a sobriedade
necessária para se reafirmar o caráter sagrado da intervenção ocorrida na cena
representada. O autor considera, ainda, que com o advento da fotografia,
operou-se uma alteração nos sentidos dos ex-votos, até porque, como a
fotografia era mais acessível, técnica e financeiramente, a uma camada maior
da população, as pinturas votivas foram perdendo cada vez mais espaço para
as imagens fotográficas nos santuários. Tal fato significou não apenas uma
mera alteração de suporte, mas também das formas como a própria imagem
passa a integrar esse ritual religioso, tendo em vista as distintas possibilidades
expressivas de cada uma dessas linguagens.
Cunha (2010) considera que a fotografia, por seu caráter de
verossimilhança, passou a ser cada vez mais incorporada à prática votiva, pois
o registro da realidade – mesmo que simulada – era mais fácil a partir dela,
tendo em vista que a fotografia não requeria uma habilidade manual e técnica
para traçar as imagens de forma que seu conteúdo pudesse ser inteligível,
como no caso da pintura. Para Nogueira,
com a vulgarização da fotografia de preço acessível, que, em especial, no último
quartel do século XX, ainda acompanhava alguns quadros votivos pintados, muda
radicalmente a representação visual por que se mimetiza o acontecimento considerado
milagroso. A imagem fotográfica rasura a figuração do “milagre”, da “graça” ou da
“mercê”, colocando em primeiro plano o impetrante-ofertante e a função por ele
cumprida enquanto pagador. O simbolismo do quadro é substituído pelo pragmatismo
da mimese exata do crente, que, auto-representando-se, valida o reconhecimento da
comunhão com a divindade e o pagamento da promessa. (2005, s/p)
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Sendo assim, a fotografia significa uma mudança importante na lógica
dos ex-votos. Antes da fotografia, as imagens apresentadas tinham como
referências o fato pelo qual se agradecia. As pinturas, em especial, tinham uma
propriedade narrativa, por sua própria constituição formal. Elas contavam o
milagre, utilizando-se, muitas vezes, de relatos textuais executados junto com a
imagem. Já as fotografias votivas teriam muito mais uma função de
apresentação do que de representação. Isso porque seu uso mais generalizado
não seria para o registro de uma cena reconstituída da situação do milagre. O
que a fotografia votiva contém, imageticamente, na maioria das vezes não é o
fato, mas um retrato daquele que foi, ou deverá ser, beneficiado pela entidade
sagrada. O caráter de verossimilhança da fotografia leva a uma apresentação
mais direta, em termos de fisionomia, da pessoa que pede ou recebe um
milagre, o que não ocorre na pintura, que não tem a função primordial de
registrar de forma fidedigna as feições da pessoa, mas, sim, evidenciar pela
presença de certos elementos significativos o fato e a divindade que nele
interferiu.
Nas análises das fotografias votivas depositadas na Sala dos Milagres
do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade (GO) percebo que os usos da
fotografia são múltiplos. Há imagens que permitem um grau maior de inferência
sobre o fato para o qual se busca ou se obteve uma ação divina. Outras não
dão nenhuma pista sobre o que ocorreu. Um espaço em particular, na Sala dos
Milagres, parece-me reforçar esse valor que a fotografia votiva tem, não de
forma exclusiva, mas sem dúvida como uma função importante, em funcionar
como um meio de apresentar, e não simplesmente representar, a pessoa que
requer ou recebeu uma bênção. Trata-se de um painel (Figura 11) no qual são
dispostas fotografias em formato 3 x 4 cm levadas pelos devotos. Se
pensarmos no valor social desse tipo de fotografia, perceberemos que já existe
em nosso imaginário uma associação desse formato de imagem com as
funções de identificação civil. A foto 3 x 4 integra os documentos que nos
designam nas instâncias oficiais. Quando se deposita uma fotografia desse tipo
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como ex-voto, a intenção parece ser muito mais a de apresentar, ou inserir, a
pessoa retratada naquele espaço sagrado. Esse painel na Sala dos Milagres
de Trindade mostra visualmente uma multidão de pessoas que se colocaram,
ou foram colocadas ali, sob a proteção do Divino Pai Eterno. Não conhecemos
seus nomes, o que aconteceu com elas ou o que pediram à entidade sagrada,
mas a ênfase sobre uma imagem votiva que prioriza o registro de suas
fisionomias parece-me bem significativo dessa expectativa de que aquela
imagem possa funcionar como um duplo do retratado: estando ali aquele
pequeno retrato, a pessoa está, de fato, em um local sagrado, abençoado e
protegido pelo Divino Pai Eterno.

Figura 11: Painel de fotografias 3 x 4 cm da Sala dos Milagres do Santuário do Divino Pai
Eterno. Foto: Déborah Borges. Trindade (GO), 2013.

Quando pensamos na fotografia votiva inserida na discussão sobre a
fotografia popular, algo interessante é considerar que, além de seu aspecto
massivo de produção, são seus circuitos sociais que definem melhor seu grau
de complexidade e seus criativos mecanismos de significação e atualização.
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Pinney (2003) chama a atenção para o fato de que algumas imagens possuem
a propriedade de funcionarem, simbolicamente, em diferentes contextos.
Conforme enfatizei anteriormente, no contexto da fotografia popular, as
imagens muitas vezes transitam de um ambiente a outro, de uma função a
outra, de acordo com as necessidades e intenções de seus proprietários. Esse
trânsito não se dá de forma aleatória. O que ocorre é que, simbolicamente,
essas imagens conseguem exercer suas funções significativas e afetivas em
contextos diversos, a despeito de sua constituição formal. Assim,
se uma imagem que parece fazer um tipo de trabalho em uma epistemologia é apta
para exercer um trabalho radicalmente diferente em outra, parece inapropriado propor
ligações inflexíveis entre as qualidades formais e os efeitos. (PINNEY, 2003, p. 3)

O painel na Sala dos Milagres em Trindade reproduzido acima (Figura
11) foi decisivo para alguns dos caminhos metodológicos construídos nessa
pesquisa. Ele consolidou, por exemplo, a percepção de que ao tratar da
fotografia popular, o caminho para a análise das práticas e dos artefatos
imagéticos que compõem esse universo não poderia passar somente por uma
análise formal, ou algo que considerasse apenas o significado isolado dos
elementos visuais constitutivos de cada imagem. No próximo capítulo,
apresento os percursos metodológicos que orientaram meu olhar e minha
compreensão sobre as fotografias votivas no contexto da fotografia popular,
entendida aqui como o universo das práticas e artefatos fotográficos de
(re)produção massiva e cujos usos e funções se associam às estratégias de
construção visual das vivências individuais e coletivas.
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CAPÍTULO 3 – A PESQUISA NA ROMARIA E A ROMEIRA NA PESQUISA:
TRAJETOS PARA UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS FOTOGRAFIAS
VOTIVAS EM TRINDADE-GO
O trabalho de investigação a partir de imagens fotográficas oferece
muitas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, impõe vários desafios ao
pesquisador. Perscrutar um conjunto de fotografias a fim de compreender suas
dinâmicas sociais ou partir de uma série de imagens para investigar certos
fenômenos ou fatos históricos requer que o pesquisador esteja preparado para
lidar com os conteúdos visuais, tanto os de caráter informativo quanto os
expressivos. Muitas são as abordagens metodológicas que buscam dar conta
dessas questões. Entretanto, essa pesquisa possui certas peculiaridades que
me impeliram a fazer uma cuidadosa revisão sobre o modo como percebo a
fotografia em geral e a fotografia popular, em especial, como objeto de estudo.
Assim como em pesquisas realizadas anteriormente (BORGES, 2004 e
2008), a maioria dos objetos de análise com que lido pertence a coleções
particulares. Isso tem algumas implicações quanto às decisões metodológicas,
aos modos de aproximação e compreensão dessas imagens. No caso da
fotografia votiva em Trindade-GO, não se trata de uma coleção familiar, mas
também não temos ali uma instituição arquivística tradicional. Os objetos
depositados na Sala dos Milagres pelos romeiros são constantemente
rearranjados por funcionários da Igreja e também pelos próprios romeiros,
conforme abordarei no próximo capítulo. Não há um sistema de catalogação
que permita ao pesquisador a obtenção de informações adicionais sobre
determinadas fotografias ou objetos específicos. Parece ser um conjunto tão
amplo e complexo que foge a toda tentativa de ordenamento conceitual do
pesquisador, tornando difícil o trabalho de investigação da fotografia votiva
enquanto prática e até mesmo a entrada no campo de investigação.
Nos casos das pesquisas que realizei anteriormente, trabalhei com os
circuitos sociais de imagens que ainda integravam álbuns e coleções
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familiares. Nas duas ocasiões, parti de fotografias e relatos que obtive nas
casas de parentes, amigos e conhecidos para realizar as pesquisas de campo;
primeiro, sobre como as imagens do fotógrafo Antônio Faria constituíam uma
memória visual do município de Bela Vista de Goiás (BORGES, 2004) e,
depois, sobre os usos e funções da fotografia mortuária em contexto familiar,
no mesmo município (BORGES, 2008). A cada informante que eu entrevistava,
questionava se conhecia outras pessoas que possuíam fotografias sobre a
temática que eu explorava nas minhas investigações. Essa dinâmica de
trabalho garantiu-me vasto material de pesquisa e também me permitiu
compreender as dinâmicas das imagens em seus circuitos sociais, graças à
possibilidade de entrar nas casas das pessoas, ver os espaços ocupados pelas
fotos e ouvir de seus proprietários os significados que atribuíam a elas.
Ao decidir investigar a prática da fotografia votiva em Trindade-GO,
encontrei dificuldades em definir a forma de entrada e de atuação no campo de
pesquisa. A Basílica do Divino Pai Eterno e a Sala de Milagres eram locais que
eu já havia frequentado várias vezes com minha família, mas lançar sobre
esses espaços um olhar de pesquisadora era algo bem diferente. No início de
2013 fiz algumas visitas a Trindade e passei bastante tempo na Sala dos
Milagres, buscando sistematizar alguma forma de compreensão sobre as
fotografias expostas no local. Ocorreu-me, inicialmente, a ideia de realizar uma
classificação temática que pudesse dar conta, se não de todas, pelo menos da
maioria das fotografias que podiam ser vistas na Sala dos Milagres. No
entanto, logo percebi que tal conduta não era suficiente para me permitir o nível
de compreensão que eu almejava sobre os circuitos sociais daquelas imagens.
Então, me dei conta de que esse circuito era mais abrangente do que o espaço
da Sala dos Milagres e de que a inserção no campo de pesquisa talvez
devesse começar bem antes das portas de entrada da basílica.
Foi então que decidi tentar compreender as fotografias votivas não
apenas examinando-as nas paredes da Sala dos Milagres, mas a partir do
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contexto mais amplo da romaria religiosa do Divino Pai Eterno. Um marco
importante nesse caminho de pesquisa foi minha experiência como romeira.
Saí de Goiânia às 03:45 horas do dia 6 de julho de 2013 e fui a pé até
Trindade. O percurso de 18,5 km entre o Terminal Rodoviário Padre Pelágio,
em Goiânia, e a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, é percorrido por
milhares de devotos todos os anos, especialmente durante o período da festa
em louvor ao padroeiro, que sempre termina no primeiro domingo do mês de
julho. Eu jamais havia caminhado uma distância tão grande ininterruptamente.
Acho que eu nem sequer havia feito um esforço físico tão grande em toda a
minha vida.
Decidi ir a pé, nesse percurso já tão conhecido pelos devotos, porque
queria ver os romeiros durante sua peregrinação em louvor ao Divino Pai
Eterno, queria fotografá-los, falar com eles. Minha ideia inicial nem era fazer o
percurso todo a pé, pois levei minha câmera fotográfica em uma mochila e já
previa que, quando me cansasse muito, faria o restante do percurso em um
carro de apoio. Mas, durante o trajeto, não consegui compatibilizar as funções
de fotógrafa, pesquisadora e romeira.

Figura 12: Rodovia dos romeiros (GO 060) às 03:45 horas de 06 de julho de 2013. Déborah
Rodrigues Borges
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A ideia de fotografar os devotos foi frustrada logo no início. Como eu não
pretendia carregar muito peso, acabei não levando tripé, o que dificultou a
captura de imagens durante a noite, já que eu também não queira usar flash.
Também não levei a cabo a ideia de conversar com os peregrinos sobre sua fé
e seus milagres. Durante a caminhada não daria certo, pois muitas pessoas
faziam o percurso com muita dificuldade. Assim, se eu fosse conversar com
elas enquanto andavam, certamente as atrapalharia, e não me senti à vontade
com essa ideia. Nos pontos de parada, que quase sempre coincidem com os
marcos das estações da Paixão de Cristo localizados na Rodovia dos
Romeiros, os devotos rezavam; também não quis atrapalhá-los nesse
momento de introspecção, enquanto se preparavam para seguir andando.

Figura 13: Parada de romeiros junto a painéis das estações da Paixão de Cristo à margem da
rodovia dos romeiros. 06/07/2013. Foto: Déborah Rodrigues Borges.

Durante o trajeto, fui conversando apenas com meus dois companheiros
de romaria, meu pai e minha irmã mais nova. Ela estava pagando uma
promessa. Como tinha muito medo de tomar anestesia, minha irmã, quando
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precisou fazer uma cirurgia para a retirada das amígdalas, em 2011, prometeu
ao Divino Pai Eterno que faria o percurso entre Goiânia e Trindade a pé se tudo
corresse bem durante o procedimento. Meu pai não tinha feito promessa, mas
disse que antes de sair de casa pediu ao Divino Pai Eterno que o livrasse de
dores que sentia no pé e no joelho, por lesões sofridas em diferentes
momentos da vida, e pediu também que abençoasse a família toda.
As conversas com meu pai e minha irmã me ajudaram a esquecer que o
caminho era tão longo. Como eu já havia decidido não fotografar e nem
entrevistar os caminhantes, segui apenas observando-os. Mesmo durante a
madrugada, era grande o número de pessoas que ia a pé para Trindade. Não
tão grande quanto o número de pessoas que chegavam na cidade a pé depois
que o dia clareou, mas mesmo assim havia muitos grupos caminhando juntos
na madrugada, muitas duplas, casais, e uns poucos caminhantes solitários.
Enquanto íamos de carro até o Terminal Rodoviário Padre Pelágio, de onde
iniciaríamos a caminhada, vimos muitos grupos que seguiam a pé pelas vias
que davam acesso ao ponto de onde a maioria iniciava a romaria. Ou seja,
esses devotos decidiram fazer um percurso ainda maior. De onde viriam?
Seriam de Goiânia mesmo e estariam indo a pé de suas casas até Trindade?
Ou seriam de outros lugares? Sim, porque há romeiros que percorrem
distâncias ainda maiores a pé. Meu pai me disse que, quando vinha de carro
pela GO-020 (ele mora em Bela Vista de Goiás, distante 45 km de Goiânia) viu
grupos que tinham saído de Bela Vista e estavam indo para Trindade
caminhando.
Meu primeiro pensamento a respeito dessas pessoas foi de que deviam
ter alcançado uma graça muito grande. Só isso poderia motivá-las a fazer um
sacrifício tão extenuante. Porque mesmo para nós, que tínhamos um certo
preparo físico, a caminhada não foi fácil, especialmente após o 14º quilômetro
de caminhada, quando tudo se tornou mais penoso. Meu pai começou a sentir
dores na perna esquerda. Minha irmã e eu sentíamos o incômodo das bolhas
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que

se formaram nos nossos pés. A mochila nas minhas costas

sobrecarregava a região lombar, que começou a doer. Meu pai e minha irmã se
revezavam para carregarem a mochila na qual levavam as bebidas isotônicas e
as barras de cereais que nos deram energia durante a caminhada, e também
sentiam os incômodos por levarem esse peso.

Figura 14: Amanhecer na Rodovia dos Romeiros no dia 06 de julho de 2013 próximo a
Trindade (GO). Foto: Déborah Rodrigues Borges

Experimentar o quanto a peregrinação pode ser fisicamente penosa foi
importante para que eu tivesse uma outra dimensão sobre os sentidos da
romaria e do pagamento de promessas. Na Rodovia dos Romeiros, vi pessoas
com sobrepeso, e até obesas, caminhando, e não pude deixar de pensar como
estariam suportando a caminhada, o quanto suas articulações deveriam estar
sofrendo com o esforço. Vi também pessoas idosas, que deixávamos para trás
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na caminhada, pois iam bem devagar. Havia um casal de idosos que me
impressionou particularmente. A mulher caminhava com dificuldades, e como
se apoiava em seu companheiro, a caminhada acabava sendo muito difícil para
ambos. Quando passamos por eles, notei que caminhavam em silêncio, mas
as mãos da mulher passavam as contas de um rosário. O sentido do sacrifício,
certamente, era algo muito forte no exercício da fé e da oração para aqueles
romeiros.
Quando já estávamos quase chegando em Trindade, um outro casal
também me surpreendeu de forma particular. Eu os notei no momento em que
o homem entregava à mulher um menino que dormia. O menino devia ter
menos de dois anos de idade. Não sei qual foi a distância que eles percorreram
a pé, se tinham saído de Goiânia, ou vinham de outros lugares, ou se residiam
em Trindade mesmo e estavam indo dos bairros mais afastados da cidade para
o santuário do Divino Pai Eterno. Mas ainda faltavam mais ou menos 3 km para
chegarmos à igreja quando passamos por eles. Também nesse momento
pensei no quanto o gesto de sacrifício é relacionado, pelos romeiros, ao sentido
de se fazer e pagar uma promessa.

Figura 15: Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade – GO, às 07:15 horas de 06 de julho de
2013. Foto: Déborah Rodrigues Borges
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Chegamos à Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade às 07:15 horas,
três horas e meia após iniciarmos nossa caminhada em Goiânia. Entramos no
templo, que àquela hora já estava cheio de devotos, tanto romeiros que haviam
chegado à cidade a pé quanto muitos outros que chegavam com familiares,
amigos, sozinhos ou em caravanas vindas de ônibus de outras cidades e
Estados. Aproveitamos para descansar, sentados nos bancos da igreja,
enquanto esperávamos a próxima missa.

Figura 16: Devotas de Colômbia-SP aguardam início de missa na Basílica do Divino Pai Eterno
em Trindade (GO). 06/07/2013. Foto: Déborah Rodrigues Borges.

No mesmo dia dessa minha experiência como romeira dei início à
pesquisa de campo, que foi realizada em dois momentos. Primeiro, realizei,
juntamente com um grupo de cinco alunos de iniciação científica da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), entrevistas com romeiros que
entregavam fotografias na Sala dos Milagres da Basílica do Divino Pai Eterno.
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Sou professora do curso de Jornalismo daquela instituição e os alunos que
realizaram as entrevistas estavam vinculados ao projeto de pesquisa
“Fotografia popular em Goiás: estudo dos circuitos sociais das fotografias
votivas em Trindade”. Cada aluno definiu, em seu plano de trabalho da
iniciação científica, um grupo temático de fotografias existentes na Sala dos
Milagres de Trindade-GO para estudar. Eles selecionariam séries de imagens,
a partir das quais analisariam aspectos relacionados ao conteúdo e à
expressão dos tipos de fotografias votivas que haviam proposto investigar,
utilizando, para isso, metodologia descrita por Mauad (1996).
A partir da delimitação de uma série de imagens, Mauad (1996) propõe,
em primeiro lugar, que sejam preenchidas duas fichas com informações de
cada fotografia da série, sendo uma para o registro dos elementos da forma do
conteúdo e outra para os elementos da forma da expressão. Considerando que
esse trabalho permitirá ao pesquisador identificar nas fotografias itens
correspondentes às unidades culturais determinantes para a compreensão, a
partir das imagens, de certos temas, a metodologia da autora prevê, em
seguida, a realocação de tais unidades em categorias espaciais, a fim de que
seja formatada a análise final da série fotográfica.
Apenas uma das alunas de iniciação científica optou por analisar
fotografias coletadas diretamente com os romeiros, a fim de realizar uma leitura
conjunta dos conteúdos visuais e verbais, ou seja, considerando o que se vê
nas imagens e o que os romeiros dizem sobre elas. Entretanto, todo o grupo
manifestou interesse em participar da experiência das entrevistas, pois os
alunos consideraram que seria um importante contato inicial com o universo da
romaria do Divino Pai Eterno e com o universo simbólico da devoção expressa
pelos romeiros. As entrevistas foram realizadas no mesmo dia em que fiz a
romaria a pé, ou seja, 06 de julho de 2013. Aproveitamos que durante o
período de festa a presença de visitantes no local é expressivamente maior do
que em outras épocas do ano e nos organizamos para realizar as entrevistas
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da pesquisa em um único dia. Obtivemos de todos os informantes autorização
por escrito (modelo de termo de autorização no anexo 1) para o uso das
informações e das imagens colhidas. Vale ressaltar que as entrevistas foram
realizadas, na ocasião, com a ciência de funcionários do santuário que
trabalhavam no local naquele dia. A cada entrevistado, perguntávamos qual era
o pedido ou agradecimento que a(s) fotografia(s) representava(m) e
anotávamos em uma ficha (modelo no anexo 2) dados de identificação do
romeiro, tais como nome, telefones para contato e cidade de origem. Também
obtínhamos imagens digitais das fotos levadas pelos romeiros, utilizando uma
câmera para fotografá-las antes que os devotos as entregassem na Sala dos
Milagres.

Nesse

processo,

buscávamos

realizar,

não

uma

pesquisa

quantitativa, mas uma forma de aproximação maior com o universo simbólico
da devoção expressa por meio das fotografias. Interessava-nos, sobretudo,
buscar caminhos que nos permitissem pensar sobre a fotografia votiva a partir
do próprio circuito social que a engendra.
Posteriormente, ainda com o grupo de alunos de iniciação científica da
PUC-GO, foi realizado um trabalho de investigação das fotografias entregues
pelos romeiros, mas que ainda estavam guardadas no depósito contíguo à Sala
dos Milagres enquanto não eram expostas14. No dia 07 de setembro de 2013
tivemos uma reunião com o padre Edson Costa, administrador do Santuário do
Divino Pai Eterno, a quem expusemos os objetivos da pesquisa em
andamento, o próprio religioso e ele próprio propôs que estudássemos aquelas
fotografias. A proposta do administrador, na ocasião, foi de que o grupo poderia
ter acesso a todo material fotográfico que julgasse interessante para a
pesquisa, desde que realizasse a organização e limpeza desse material antes
de devolvê-lo ao depósito. Além do acesso às fotografias armazenadas, a
Administração do Santuário disponibilizou alimentação a todos os integrantes
do grupo nos dias em que trabalhamos com esse material. O padre Edson
14

No capítulo 4 abordarei as dinâmicas de organização da Sala dos Milagres de Trindade.
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Costa ressaltou que o volume de ex-votos15 entregues na Sala dos Milagres
era muito grande e que a quantidade de funcionários não era suficiente para
organizar adequadamente todos os artefatos. Por esse motivo, as fotografias,
em especial, encontravam-se amontoadas em caixas e sacos, misturadas a
outros objetos votivos e muita poeira, como se percebe na figura 17.

Figura 17: Objetos encontrados nas mesmas caixas e sacos que as fotografias armazenadas
no depósito da Sala de Milagres em Trindade (GO). 22/02/2014. Foto: André Nascimento.

Conforme descrito anteriormente, os projetos de pesquisa dos alunos de
iniciação científica consistiam no estudo de grupos temáticos de fotografias
observados na Sala dos Milagres, tais como lembranças de falecimento, fotos
de aniversários etc. Sendo assim, a proposta feita pelo padre Edson Costa
pareceu-nos interessante, uma vez que facilitaria a constituição de um acervo
de segunda geração dessas imagens para que os alunos pudessem realizar
15

Sobre o conceito de ex-voto, ver capítulo 2.
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posteriormente as análises. Até então, vínhamos fazendo fotos das fotos
expostas nos painéis da Sala dos Milagres, de acordo com a temática que cada
um havia definido em seu plano de trabalho. Entretanto, esse procedimento,
muitas vezes, gerava imagens com pouca qualidade, pois alguns dos
ambientes da Sala dos Milagres são escuros, ou ainda porque, como muitas
das fotos são mantidas em painéis protegidos por vidros, a superfície refletia
outras imagens e, assim, havia interferências que dificultavam o trabalho de
análise do material na tela do computador. Assim, a possibilidade de digitalizar
as fotografias entregues pelos romeiros em condições mais adequadas para a
obtenção de um acervo de segunda geração com melhor qualidade visual foi
considerada interessante pelo grupo.
De

fevereiro

a

junho

de

2014

realizamos visitas,

em média

quinzenalmente, à Sala dos Milagres a fim de que os alunos pudessem
selecionar as fotografias que interessavam a seus projetos de pesquisa (Figura
18). Foi disponibilizada uma sala no santuário onde pudemos trabalhar durante
esse período. As fotografias selecionadas foram digitalizadas e agrupadas em
pastas virtuais temáticas. Todo o material disponibilizado ao grupo foi,
conforme acordado inicialmente, separado de outros ex-votos e organizado em
outras caixas e envelopes novos e limpos, fornecidos pela própria
administração do santuário. A higienização das imagens consistiu apenas na
retirada de poeira das fotografias. Todo o trabalho foi realizado com o uso de
máscaras e luvas pelos integrantes do grupo (Figura 19), pois tratava-se de
materiais guardados no depósito há muito tempo (algumas das imagens
estavam lá havia décadas).
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Figura 18: Alunos de iniciação científica da PUC-GO selecionam fotografias votivas para suas
pesquisas em Trindade (GO). 22/02/2014. Foto: Bruna Pires.

Figura 19: Grupo usa máscaras e luvas no trabalho com fotografias votivas retiradas do
depósito da Sala dos Milagres de Trindade-GO. 22/02/2014. Foto: Bruna Pires.
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A digitalização das fotografias votivas que seriam analisadas no contexto
da pesquisa requereu certos cuidados. Freitas e Knauss apontam que
o processo digitalização de documentos arquivísticos se integra no universo dos usos
eletrônicos do passado que demarcam a atualidade e ratificam a inserção dos arquivos
na era da reprodutibilidade técnica. A tecnologia se impõe, no contexto atual, pela sua
função mediadora no tratamento de documentos arquivísticos. (2009, p. 6)

Esses dois autores discutem as políticas de arquivo que visam propiciar
um maior acesso dos diferentes públicos aos documentos do passado por meio
da digitalização dos originais e da disponibilização desse acervo digital para
consultas. Embora a digitalização das fotografias votivas em Trindade-GO não
siga esse mesmo objetivo, tendo em vista que esta não é uma política da
Administração do Santuário, é importante reconhecer que a mediação
tecnológica em nossas pesquisas, se por um lado nos daria condições de
acessar posteriormente o conteúdo de imagens que logo retornariam à Sala
dos Milagres e possivelmente não conseguiríamos mais localizar, por outro
lado, poderia não ser capaz, em muitas situações, de nos possibilitar a
retomada de outros aspectos das imagens que não o seu conteúdo visual.
Tendo em vista que nenhum componente do grupo possuía formação
para o tratamento arquivístico de documentos, buscamos alternativas que nos
pareceram mais adequadas ao trabalho específico que faríamos com as
imagens depois de digitalizadas. Sendo assim, adotamos a prática de
digitalizar frente e verso de fotos que possuíam não apenas conteúdo visual,
mas também textos escritos atrás das imagens, para que pudéssemos
examiná-los posteriormente. Também cuidamos para que os arranjos
fotográficos feitos pelos romeiros, algumas vezes de forma improvisada, com o
uso de fitas adesivas e grampos, fossem mantidos no momento da
digitalização. Era importante que pudéssemos perceber essas estratégias de
montagem feitas pelos romeiros no ato de realização ou pagamento de
promessas. Nos casos em que, devido às condições precárias de
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armazenamento, essas imagens se misturaram e ficaram coladas umas sobre
as outras, por exemplo, optamos por não incluí-las no estudo, pela
impossibilidade de recuperar sua forma de apresentação original. No total,
selecionamos e digitalizamos 578 fotografias votivas. Conforme explicitado
anteriormente, desse conjunto, cada aluno extraiu uma série fotográfica
temática para analisar os elementos do conteúdo e da expressão imagética,
enquanto eu investiguei, a partir dessas imagens, aspectos que ajudassem a
elucidar as dinâmicas dos seus circuitos sociais, que discutirei no próximo
capítulo.
A experiência do trabalho de campo em Trindade engendrou muitas
reflexões sobre as metodologias de pesquisa no campo da fotografia popular.
Partimos da mesma percepção de Meneses (2011) de que as imagens são
artefatos materiais inseridos em uma série de práticas sociais que lhes
conferem funções e sentidos. Para o autor, as imagens possuem uma biografia
e requerem que os pesquisadores as estudem não apenas em sua lógica
museológica, ou seja, tal como aglomeradas em acervos, mas considerando
seu contexto social de uso. Nesse sentido, “para traçar e explicar as biografias
dos objetos é necessário examiná-los 'em situação', nas diversas modalidades
e efeitos das apropriações de que foram parte. Não se trata de recompor um
cenário material, mas de entender os artefatos na interação social” (MENESES,
2011, p. 96).
Dessa forma, durante a pesquisa de campo em Trindade-GO, buscamos
nos inserir no contexto de circulação das fotografias votivas, obtendo dos
romeiros informações sobre os sentidos investidos naquelas imagens e
observando seus percursos na Sala dos Milagres. Tais estratégias reforçaram
para nós a percepção de que “mais que representações de trajetórias pessoais,
os objetos funcionam como vetores de construção da subjetividade e, para seu
entendimento, impõem (...) a necessidade de se levar em conta seu contexto
performático” (MENESES, 2011, p. 96). Pudemos perceber, no trabalho de
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campo, que as fotografias votivas engendram uma série de comportamentos,
atos, performances e, nesses casos, não é possível ter uma boa compreensão
de seus significados e funções descoladas desses atos. Essas imagens não
constituem uma prática isolada: elas integram um contexto de devoção, de
expressão da fé e de diálogo entre os fiéis e o espaço que institucionaliza a
experiência religiosa, a Igreja. Todos esses aspectos integram os percursos
sociais da fotografia votiva que esse trabalho investiga, e dizem muito sobre
como a fotografia se constitui enquanto prática popular. Posteriormente,
retomarei a discussão sobre as performances das fotografias no contexto das
romarias religiosas.
No trabalho de investigação das fotografias votivas já entregues pelos
romeiros na Sala dos Milagres, deparamo-nos com o desafio de elaborar
formas de relacionar as imagens umas com as outras, de modo que
pudéssemos perceber seus sentidos e compreender seus usos no contexto
votivo. Devido ao interesse dos alunos de iniciação científica em trabalharem
com imagens de temáticas específicas, cada um deles constituiu uma série
com fotografias que exploravam um mesmo tema: aniversários, lembranças de
falecimento, fotografias de objetos e imóveis etc. Para os objetivos da minha
pesquisa, percebi que a classificação temática de acordo com o conteúdo
visual expresso na imagem poderia gerar uma categorização precária, que não
daria conta de toda a diversidade de imagens presentes no conjunto fotográfico
que selecionamos. Busquei, então, investigar trabalhos que propuseram formas
de classificação de conjuntos de fotografia popular, a fim de verificar se as
estratégias adotadas por esses pesquisadores poderiam de alguma forma
auxiliar na compreensão das fotografias votivas em Trindade-GO.
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3.1 – Olhares sobre a fotografia votiva a partir da fotografia vernacular

No contexto de pesquisa da fotografia vernacular, termo definido no
capítulo 2 com base em Cutshaw e Barrett (2008), identificam-se, segundo os
autores, duas estratégias principais de abordagem analítica dessas imagens:
uma com foco na recuperação das condições originais de uso social desse tipo
de fotografia, e outra com foco na interpretação dos significados que as
imagens cotidianas adquirem após sua produção e consumo iniciais. Ao lidar
com fotografias agrupadas em uma coleção particular16, Cutshaw e Barrett se
viram diante de um problema em relação à primeira proposta de abordagem
metodológica que identificaram. Afinal, como recuperar as condições de uso
dessas fotografias se não se sabe a quem pertenceram e por que foram feitas,
e também se desconhece por que seus proprietários originais decidiram se
desfazer delas?
Parece-me que, apesar dessa dificuldade, Cutshaw e Barrett (2008)
consideraram importante investir nessa forma de abordagem, mesclando-a à
segunda. Ao lidarem com uma coleção particular, cujos exemplares
conquistaram outros significados nesse segundo momento de sua vida social,
inseridas em outro contexto, os autores fizeram uma tentativa de agrupamento
das fotografias que integraram a exposição In the Vernacular: photography of
the Everyday17 segundo funções que conseguiram identificar como essenciais
nas fotografias vernaculares.

Essa

identificação

ocorreu

a

partir

de

observações sistemáticas dos conteúdos de cada imagem selecionada, e
também do reconhecimento, a partir de experiências e pesquisas anteriores
dos dois autores no campo visual, e de funções que as imagens desempenham
em diferentes contextos sociais.

16 Coleção Rodger Kingston, conforme abordado no capítulo 1.
17
A exposição foi realizada na galeria de Arte da Universidade de Boston de 5 de novembro de
2004 a 23 de janeiro de 2005.
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Os curadores afirmam que o objetivo da exposição era abordar as
formas como as fotografias são usadas e por que são criadas. Tal opção,
argumentam, justifica-se pela constatação de que, sendo
frequentemente obra de retratistas agora anônimos e resultados de processos
espontâneos, as fotografias vernaculares se recusam a serem organizadas ou
analisadas de acordo com os paradigmas que têm guiado os estudos históricos
tradicionais de fotografia, tais como a intenção autoral, a expressão artística, a
originalidade e a inovação formal (CUTSHAW e BARRETT, 2008, p. 11).

A repetição formal, a reprodução de modelos representativos e de
estratégias de expressão são características importantes do campo da
fotografia popular e, de fato, não podem ter sua importância e seus significados
dimensionados conforme os critérios que definem uma história da arte ou, mais
especificamente, da fotografia, com base em uma sucessão de movimentos
estilísticos. Por isso, Cutshaw e Barrett (2008) optaram por fazer uma análise
das fotografias da Coleção Rodger Kingston a partir das funções que cada tipo
de imagem poderia desempenhar nos seus circuitos sociais. Assim, os autores
agruparam as fotografias da coleção investigada em quatro categorias.
A primeira delas, denominada “Arquivo”, é constituída por fotografias que
cumprem uma função essencial como artefatos de criação, organização e
preservação de memórias e identidades sociais. Segundo os autores, integram
esse grupo fotografias elaboradas tanto para uso na esfera privada, como os
álbuns de família, quanto para uso na esfera pública, como as imagens de
identificação em departamentos de polícia. Cutshaw e Barrett observam que
muito parecidas a web sites de compartilhamento de fotos do século XXI, como
Facebook.com ou MySpace.com, esses objetos fotográficos do século XX representam
em imagens as amizades e amores de um grupo em um momento particular no tempo.
Mesmo sem o modelo físico do álbum, uma coleção individual ou familiar de retratos
constitui um armazém de memórias e experiências que pode ser editado e rearranjado
de acordo com o florescimento ou perecimento das relações a que se referem. (2008,
p. 41)
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Na figura 20 vemos um exemplo dado pelos autores de objeto
fotográfico que corresponde à categoria que denominam “Arquivo”. Trata-se da
página de um álbum fotográfico constituída por sete fotografias em preto e
branco dispostas sobre uma folha de papel preto, na qual foram escritos o título
daquela sessão do álbum (Página do Primo Phill), a data (29 de setembro de
1938) e, abaixo de cada foto, breves descrições sobre o que representa cada
imagem, estando a foto do próprio Phill no centro da página. A estrutura que
alia um esquema de montagem de fotografias e textos, que podem ser
facilmente rearranjados, de fato, guarda semelhanças com o que se pratica
atualmente por meio das redes sociais, ambientes nos quais os usuários
também se apropriam de imagens e textos para elaborarem narrativas sobre
suas vivências e identidades sociais. Sem considerarmos as questões relativas
às especificidades de compartilhamentos, apropriações e intervenções
propiciadas pelas redes sociais virtuais, podemos concluir que Cutshaw e
Barrett (2008) percebem um processo de atualização, ao longo do tempo, dos
usos da fotografia na constituição de arquivos de memória e como estratégia
de (re)elaboração visual das vivências e identidades.

Figura 20: Página do Primo Phill. Fotografias em papel de gelatina e prata montadas em papel
com inscrições. Dimensões aproximadas: 7x12 cm cada imagem, com variações. Anônimo. In:
Cutshaw e Barrett, 2008, p. 47.

97

Muitas das fotografias utilizadas pelos romeiros como ex-votos são
imagens que poderíamos identificar como pertencentes à categoria definida
pelos autores como “Arquivo”. Trata-se de fotografias que, possivelmente,
integraram os álbuns ou coleções familiares antes de serem levadas à Sala dos
Milagres. Além disso, observamos a presença de muitos documentos de
identificação (originais e cópias) entregues como ex-votos na Sala dos
Milagres. Conforme ressaltado anteriormente, tais imagens poderiam ser
compreendidas também a partir da definição dada por Cutshaw e Barrett
(2008) para a categoria “Arquivo”. Esses artefatos participam das dinâmicas de
identificação social dos sujeitos, e é interessante que seus familiares se
apropriem desses documentos e os utilizem como ex-votos. É como se
houvesse uma extensão das funções de identificação do âmbito civil para o
âmbito sagrado.
Em alguns casos, à objetividade formal do documento, o devoto
acrescenta elementos textuais que explicitam suas súplicas, como ocorre no
caso da figura 21, na qual vemos a cópia de uma carteira de identidade,
entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em Trindade-GO. À esquerda,
sobre a fotografia 3x4 daquele que deveria ser o beneficiário da graça, a
pessoa que levou a fotografia escreveu “Equilíbrio em sua cabeça”, dispondo o
texto exatamente acima da cabeça do homem que vemos na foto. Do lado
direito, em que se reproduz a face da carteira da identidade em que constam
dados de identificação, lemos: “Divino Pai Eterno eu confio êm (sic) vos.
Tomais conta de Murilo”. O devoto, assim, faz inserir a dimensão sagrada na
vida cotidiana daquele por quem roga, representada pela cópia de seu
documento de identificação civil.
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Figura 21: Cópia de carteira de identidade entregue como ex-voto na Sala dos Milagres de
Trindade-GO. Anônimo.

Figura 22: Texto escrito no verso da fotografia reproduzida na figura 21.
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No verso da imagem votiva (Figura 22), o(a) devoto(a) reforça as
súplicas:
Divino Pai Eterno, eu confio em vos. Divino Pai Eterno, tomais Murilo em seus braços,
dailhe uma boa hora, quando chegar o momento dele partir. Ajudailhe que seja em sua
cama, que ele durma e quando acordár êsteja nos braços do Divino Pai Eterno e minha
Virgem de Fátima: Mãi de Jesuis tomai conta de Murilo dailhe forças nestas
caminhadas da vida. Equilíbrio: no corpo i na mente. Amem. Assim seja.

O texto parece indicar que o homem em cuja vida se pede a intervenção
do Divino Pai Eterno está doente, e que o(a) devoto(a), desacreditado de sua
cura e conformado com sua morte, roga apenas que seu ente querido tenha
uma “boa hora”, isto é, que morra em paz. O documento de identidade
apresentado ao Divino Pai Eterno com tais dizeres parecem, de fato, simbolizar
essa passagem da esfera terrena, onde o homem ocupa funções sociais e
possui uma identificação civil, para a esfera celeste, na qual, espera-se,
assuma uma boa posição espiritual.
Um dos elementos que considero fundamentais no estudo da fotografia
votiva em Trindade-GO, e também ressaltado por Cutshaw e Barrett (2008) ao
analisarem os usos e funções das fotografias da categoria “Arquivo”, diz
respeito ao modo como os arranjos e constantes rearranjos das fotografias em
seus locais de exposição participam da formatação de seus valores simbólicos.
Entretanto, como dimensionar e avaliar esse aspecto? Tal questão foi
amplamente discutida por Fabiana Bruno em sua tese de doutorado, intitulada
Fotobiografia: por uma metodologia da Estética em Antropologia, defendida em
2009 no Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Universidade Estadual
de Campinas. Na pesquisa, a autora realiza um extenso trabalho de campo e
elabora, como revela o título, uma metodologia que busca instrumentalizar o
pesquisador para que possa considerar, em suas análises sobre os percursos
sociais da fotografia, os modos como as imagens articulam as memórias e, ao
mesmo tempo, são mobilizadas em diferentes possibilidades de arranjos
narrativos.
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Bruno (2009) contou com a participação de cinco informantes em sua
pesquisa, todos pessoas idosas às quais a pesquisadora solicitou, durante o
percurso da investigação, que fizessem seleções, arranjos e, eventualmente,
rearranjos das fotografias mais relevantes nas narrativas de suas trajetórias de
vidas. A pesquisadora preocupou-se em mapear não apenas os conteúdos
visíveis em cada imagem mas, principalmente, os percursos constitutivos das
memórias pessoais, em movimentos que iam dos elementos existentes nas
imagens a fatos, conteúdos, pessoas e eventos fora das imagens. Esses
percursos foram evidenciados durante as entrevistas feitas com os informantes,
as quais eram filmadas, a fim de que a pesquisadora pudesse analisar também
as pausas, silêncios e gestos dos entrevistados como elementos reveladores
da importância daquelas fotografias na constituição das biografias particulares.
Seguindo a proposta de considerar não apenas os aspectos visíveis,
mas também outras formas de diálogos e silêncios estabelecidos entre as
imagens e a partir das imagens, Bruno (2009) elaborou um Percurso
Metodológico Verbo-Visual composto por 14 etapas, que incluíam momentos
de elaboração e reelaboração de arranjos de memória, bem como a
experimentação de diferentes modos de leitura das imagens. Cada etapa de
seleção e ordenação das fotografias era acompanhada por relatos orais dos
informantes. Tudo era filmado para posterior análise da pesquisadora.
O extenso percurso metodológico elaborado por Bruno (2009) constitui
um impressionante esforço de compreensão sobre as formas de articulação
entre imagem e memória, o que inclui não apenas a análise do conteúdo visível
e dos relatos orais, mas também os modos como ambos se relacionam e as
formas como os arranjos, ou montagens visuais, participam dos processos de
construção de sentidos. No caso da nossa investigação sobre a fotografia
votiva em Trindade – GO, os 14 passos do Percurso Metodológico VerboVisual das fotobiografias de Bruno (2009) não se mostram operacionais e
adequados, tendo em vista as peculiaridades do campo de pesquisa.
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Entretanto, o persistente investimento analítico da pesquisadora nos processos
de montagem despertou em mim a percepção do quanto esse é um aspecto
importante nos percursos sociais das fotografias votivas, tendo em vista que
seus sentidos e funções apenas se realizam plenamente quando são expostas
aos romeiros na Sala dos Milagres. No próximo capítulo, retornarei a essa
discussão, explicitando algumas questões relacionadas às dinâmicas de
exposição e ocultamento das fotografias votivas no santuário em Trindade-GO.

Figura 23: Caçador com urso. Aproximadamente anos 1920. Fotografia em papel de gelatina e
prata. 25x20 cm. Anônimo. In: Cutshaw e Barrett, 2008, p. 56.

Outra categoria de fotografias vernaculares definida por Cutshaw e
Barrett (2008) a partir da Coleção Rodger Kingston é a que denominam como
“Prova”. São fotos que desempenham o papel de comprovarem que algo
ocorreu e explicitarem as condições em que ocorreu. Tais imagens, segundo
os autores, autenticam certas experiências, tendo em vista que “em muitas
sociedades, as imagens fotográficas servem para validar costumes sociais”
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(CUTSHAW E BARRETT, 2008, p. 51). A figura 23 apresenta uma das
fotografias incluídas pelos autores nessa categoria. Nela, vemos um homem,
que se fez retratar segurando a arma e posando ao lado, e de mãos dadas,
com um urso morto, suspenso por correntes e ganchos e preso a um tronco. A
foto parece pretender produzir uma prova do sucesso da caçada, pois registra
o caçador ao lado da presa.
Uma função essencial do ex-voto, conforme discutido anteriormente, é
fornecer um testemunho de que uma graça foi alcançada por meio da
intervenção de uma entidade sagrada. Sendo assim, o uso da fotografia como
prova do milagre é bastante recorrente entre as imagens existentes na Sala
dos Milagres. É o caso da figura 24, que registra a perna direita de uma
pessoa, na qual notamos uma grande cicatriz. A imagem, ao que parece, busca
produzir uma prova de que, graças à atuação do Divino Pai Eterno, o
procedimento médico realizado no membro da pessoa retratada foi exitoso,
tanto que encontra-se cicatrizado.

Figura 24: Registro de cicatriz de procedimento cirúrgico em fotografia votiva da Sala dos
Milagres de Trindade-GO. Anônimo.
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A terceira categoria definida por Cutshaw e Barret (2008) é a de
“Substituição”. Nesse grupo, encontram-se fotografias que cumprem a função
de atuarem como substitutos do momento “real” da experiência que registram.
Os autores citam como exemplos fotografias de viagem (Figura 25), que
substituem, para seus proprietários, as vivências da viagem em si; de pessoas
falecidas, que funcionam também como substitutos da experiência da morte e
também as fotografias eróticas, que atuam como substitutos da intimidade
humana, entre outras.

Figura 25: Egito – A Segunda Pirâmide e a Esfinge. Aproximadamente década de 1860.
Fotografia estereográfica. Impressão albuminada montada sobre cartão. 8x7,5 cm (cada
imagem). Anônimo. In: Cutshaw e Barrett, 2008, p. 64.

Muitas fotografias da Sala dos Milagres em Trindade-GO desempenham
também uma função de substituto, ou de duplo, conforme discutido no capítulo
2. Elas estão no lugar das pessoas para quem se requer uma bênção ou em
nome de quem se agradece um milagre. E também são utilizadas pelos
devotos para substituir e reconstituir a experiência que levou à realização da
promessa, como vemos na figura 26. Nessa imagem, vemos um menino
deitado no chão de terra, tendo sobre si uma porteira de madeira. Sua mão
esquerda apoia-se na própria porteira, enquanto o braço direito dobra-se sobre
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a testa, parecendo simular uma situação de dor ou aflição, embora notemos
que a criança mal contém um sorriso, certamente provocado pela encenação
de um acidente que motivou alguém a pedir a intervenção do Divino Pai Eterno.
A fotografia, assim, pode cumprir uma função narrativa no contexto votivo,
relembrando e representando os fatos que engendraram a realização da
promessa.

Figura 26: Encenação de acidente em fotografia votiva da Sala dos Milagres de Trindade-GO.
Anônimo

Finalmente, a quarta e última categoria descrita por Cutshaw e Barrett
(2008) é denominada “Critério”. Nesse grupo, estão fotografias que são usadas
para avaliar, mensurar ou estudar a realidade, permitindo ao observador
condições de visualizar mais detalhadamente determinado aspecto de objetos,
pessoas, eventos etc. As fotografias científicas em geral se enquadram nessa
categoria, mas também, segundo os autores, fotografias publicitárias, que
mostram certas funcionalidades de produtos aos consumidores, levando-os a
uma elaboração simbólica a respeito do impacto que o consumo de tais itens
significaria sobre sua identidade social, bem como imagens elaboradas com o
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intuito de permitir a comparação entre duas situações. As figuras 27 e 28,
apontadas como exemplos dessa categoria pelos autores, cumprem essa
última função, ao possibilitarem que o observador visualize como era a fábrica
Oregon Pottery antes e como ficou depois de um incêndio ocorrido em 1890.

Figura 27: Fábrica Oregon Pottery antes do incêndio. In: Cutshaw e Barrett, 2008, p. 83.

Figura 28: Fábrica Oregon Pottery após incêndio. In: Cutshaw e Barrett, 2008, p. 83.
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Na Sala dos Milagres em Trindade-GO, observamos também fotografias
que exercem essa função de serem um critério para que o observador conheça
com mais detalhes o drama dos devotos retratados. A figura 29, por exemplo,
mostra de forma bastante explícita as queimaduras espalhadas pelo rosto e
pelo corpo de uma criança que se encontra deitada e que olha diretamente
para a câmera. Há muitas fotografias na Sala dos Milagres que registram
ferimentos, provavelmente com o intuito de testemunhar, para o observador, a
gravidade da situação na qual o Divino Pai Eterno interveio ou é chamado a
intervir. Embora nem sempre haja fotografias que mostrem a recuperação
posterior dessas pessoas, o romeiro, no contexto da fé, pode entender que
aquelas feridas registradas na foto foram curadas. Ou, então, pode solidarizarse com o retratado, rogando ao Divino Pai Eterno que socorra aquela pessoa
que necessita de uma cura.

Figura 29: Fotografia votiva de criança com queimaduras no rosto e no tronco da Sala dos
Milagres de Trindade-GO. Anônimo.
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Tal divisão proposta por Cutshaw e Barrett (2008) para esse conjunto
fotográfico pode não parecer adequada a outros pesquisadores, pois as
propostas de agrupamentos de imagens e suas definições de categorias de
análise obedecem às necessidades e aos questionamentos específicos de
cada investigação. Os próprios autores enfatizam que essa foi a forma que, em
seu processo curatorial, encontraram para dar alguma inteligibilidade a um
conjunto tão heterogêneo quanto o da coleção Rodger Kingston. Se a
especificação dos procedimentos metodológicos é um elemento indispensável
ao reconhecimento científico de uma determinada descoberta, no caso das
pesquisas que propõem análises de imagens esse aspecto é ainda mais
importante, pois não só define a entrada de uma certa proposta analítica no
campo científico, mas também, e principalmente, indica a partir de que lugar o
pesquisador faz suas enunciações. As imagens são fontes muito ricas e o que
se diz sobre elas pode variar muito, dependendo de como escolhemos olhá-las.
Dizer que uma análise está mais correta do que outra não é a questão.
Fundamental, mesmo, é perceber a coesão entre as intenções do pesquisador,
seus procedimentos teórico-metodológicos e as análises que consolida ao final
de todo esse processo.
No caso do trabalho de Cutshaw e Barrett com a Coleção Rodger
Kingston, é interessante observar como as reflexões dos dois pesquisadores a
respeito das funções da fotografia no cotidiano das pessoas a partir do trabalho
curatorial de uma coleção fotográfica com várias imagens produzidas décadas
atrás levou-os a uma discussão sobre funções que as fotografias ainda
desempenham atualmente. Longe de denotar uma postura anacrônica, creio
que as conclusões a que chegaram os pesquisadores apontam para uma
característica fundamental da fotografia popular: seu constante processo de
atualização, a fim de que os artefatos fotográficos continuem suprindo certas
funções na vida cotidiana. Não é à toa que uma das questões fundamentais
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colocadas por Cutshaw e Barrett (2008) logo no início de seu trabalho analítico
da Coleção Rodger Kingston foi: que necessidades as fotografias preenchem?
Esse questionamento abre uma interessante possibilidade de se pensar sobre
a fotografia popular no presente, ainda que o ponto de partida sejam fotografias
de um passado historicamente distante. Isso significa uma percepção das
práticas fotográficas como processos dinâmicos em atualização constante,
fundamentais para que a fotografia siga cumprindo as necessidades de que
falam os autores.
Ao experimentar uma abordagem das fotografias votivas encontradas na
Sala dos Milagres de Trindade a partir das categorias definidas por Cutshaw e
Barrett, minha intenção não era a de assumir a metodologia elaborada pelos
dois autores para um trabalho curatorial como caminho de investigação do meu
objeto de pesquisa. Pude notar que as funções desempenhadas pelas
fotografias vernaculares, conforme discutido pelos autores, podem também ser
observadas em outros contextos, não se aplicando apenas à coleção
específica com a qual trabalhavam. Considero importante o esforço que os dois
realizam no sentido de analisar o conjunto imagético não a partir das
características formais dos artefatos que

compõem a

coleção,

mas

identificando as funções que as fotografias exerceriam em seu contexto social
de uso, abordagem que decidi assumir nesse estudo sobre a fotografia votiva.
Kossoy (2005), ao investigar a relação entre História e fotografia,
também evidencia a importância de que o pesquisador não perca de vista o
fato de que as imagens possuem uma vida social, não devendo, portanto,
serem consideradas apenas como objetos passivos ao julgamento teórico do
pesquisador. Seu argumento principal se constrói a partir da noção de que há
duas realidades distintas, porém igualmente importantes e em constante
relação, no objeto fotográfico. Uma delas é expressa pelo
que está ali, imóvel no documento (ou na imagem petrificada do espelho), na aparência
do referente, isto é, sua realidade exterior, o testemunho, o conteúdo da imagem
fotográfica (passível de identificação), a segunda realidade, enfim.
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As demais faces são as que não podemos ver, permanecem ocultas, invisíveis, não se
explicitam, mas que podemos intuir; é o outro lado do espelho e do documento; não
mais a aparência imóvel ou a existência constatada, mas também, e sobretudo, a vida
das situações e dos homens retratados, desaparecidos, a história do tema e da gênese
da imagem no espaço e no tempo, a realidade interior da imagem: a primeira realidade.
(KOSSOY, 2005, p. 40)

Tal abordagem requer que o pesquisador estenda suas análises para
além dos artefatos imagéticos, considerando não apenas seus conteúdos
visuais e estilísticos, mas, principalmente, os contextos sociais dos quais essas
imagens participam. As formas de abordagens das imagens propostas pelo
campo da Cultura Visual mostram-se bastante pertinentes nesse panorama.
Monteiro explica que
os estudos sobre cultura visual problematizam a forma como os diversos tipos de
imagens perpassam a vida social cotidiana (a visualidade de uma época), relacionando
as técnicas de produção e circulação das imagens à(s) forma(s) de se visualizar os
diferentes grupos e espaços sociais (os padrões de visualidade), propondo um olhar
sobre o mundo (a visão), mediando a nossa compreensão da realidade e inspirando
modelos de ação social (os regimes de visualidade). (2008, p. 170)

Trata-se, portanto, de investigar não só como um determinado contexto
histórico possibilita o surgimento de certos tipos de imagens, mas como essas
imagens engendram a construção visual dessa sociedade. Para isso, as
metodologias de pesquisa no campo da Cultura Visual podem ser apropriações
de outras disciplinas, tais como a História e a Antropologia, por exemplo. Em
relação às fotografias votivas da Sala dos Milagres em Trindade (GO), meu
objetivo é justamente propor uma análise sobre as visualidades fotográficas no
contexto de uma romaria religiosa, razão pela qual decidi não realizar uma
categorização dessas imagens segundo suas características formais, mas um
estudo de seus circuitos sociais. A Cultura Visual me permitiu, conforme
explicita Knauss (2006), superar uma definição positivista dos objetos visuais,
antes divididos em disciplinas rigidamente demarcadas, para lançar olhares
mais abrangentes sobre as relações entre as expressões da fé e as imagens
fotográficas.

110

3.2 – Pensar sobre uma Cultura Visual da fotografia votiva

Desde as primeiras visitas como pesquisadora à Sala dos Milagres em
Trindade (GO), diversos questionamentos metodológicos passaram a me
acompanhar durante todo o desenvolvimento dessa tese. Basicamente, eu me
questionava sobre como seria minha entrada como pesquisadora naquele
campo que já integrava, de longa data, minha trajetória pessoal e familiar.
Pensar a fotografia popular a partir da fotografia votiva mostrou-se um desafio
árduo, apesar do meu acentuado interesse, desde a graduação, pelas formas
como a fotografia integra o cotidiano das pessoas e participa da construção
visual de suas vivências, tanto individuais quanto coletivas.
Para os objetivos dessa pesquisa, considero ser relevante a reflexão
sobre as práticas, ou atos fotográficos no contexto votivo. Acolhi o argumento
de Debray (1993, p. 42) de que “olhar não é receber, mas colocar em ordem o
visível, organizar a experiência” e apliquei-me à tarefa de pensar sobre os atos
fotográficos fundamentais para que todo aquele conjunto heterogêneo de
fotografias da Sala dos Milagres pudesse ter alguma inteligibilidade no contexto
da pesquisa sobre a fotografia popular. Seria por meio da reflexão sobre essas
práticas que eu buscaria ordenar meu olhar sobre a fotografia votiva.
Todo esse percurso de indagações se realizou em um fluxo constante
entre as referências acadêmicas que eu buscava e as referências pessoais que
eu trazia de longa data, em especial das minhas trajetórias familiares.
Zuromskis (2013) afirma que é um grande desafio para os estudiosos da
fotografia instantânea18 a busca pelo equilíbrio entre a dimensão subjetiva e
pessoal do pesquisador e o ponto de vista teórico que ele busca sustentar nas
18

O estudo de Zuromskis (2013) é sobre a Snapshot Photography, que pode ser traduzida
como fotografia instantânea. Ela investiga as formas de cotidianização da fotografia e os
sentidos que as imagens do cotidiano adquirem no contexto pessoal e também das artes. O
tipo de fotografia analisado pela autora é bastante semelhante ao que denomino fotografia
popular.
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suas análises. A autora resume, com muita propriedade, esse problema: “o
estudioso da fotografia instantânea está, assim, preso no dilema entre revelar
muito ou engajar-se muito pouco” (ZUROMSKIS, 2013, p. 40).
Grande parte das fotografias que Zuromskis (2013) utiliza em suas
análises são de seu próprio arquivo pessoal, de seus familiares e amigos. Ela
reconhece, portanto, seu vínculo afetivo com essas imagens. E, mesmo no
caso de fotografias pertencentes a pessoas que desconhecemos, mas cujos
temas e formas expressivas nos são familiares, a autora observa que há uma
certa dose de envolvimento pessoal do pesquisador com essas visualidades.
Ao olharmos fotografias alheias, constroem-se diálogos entre essas
imagens e as nossas fotografias, aquelas que elegemos de uma forma especial
para elaborarmos nossas vivências. Essa experiência é vivida também pelo
pesquisador da fotografia popular. Afinal, os artefatos fotográficos que
investiga, em geral, encontram alguma ressonância naquelas imagens que ele
carrega em suas memórias pessoais. Entretanto, em geral há um grande
esforço por parte dos pesquisadores de se afastarem dessas referências
pessoais, talvez por uma persistência, em nossa formação acadêmica, de
valores científicos positivistas, que tendem a desvalorizar as dimensões
subjetivas do saber, consideradas imprecisas e necessariamente falsas.
No que diz respeito ao pensamento científico sobre a fotografia, uma das
obras mais citadas e revisitadas apresenta uma consistente argumentação a
respeito da importância das dimensões subjetivas do olhar, não só do
proprietário/usuário de uma fotografia, mas também do pesquisador. A Câmara
Clara, de Barthes (1984), ressalta essa ideia em várias passagens, de muitas
formas e em diversos níveis. A própria mobilização de sua relação pessoal com
a foto do Jardim de Inverno, que retrata sua falecida mãe quando criança, para
ancorar suas reflexões sobre as formas como a fotografia produz significados é
mais do que suficiente para que nos convençamos da importância de que o
pesquisador não recuse suas próprias referências pessoais no processo de
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produção científica. E Barthes parece tão seguro dessa importância que opta
por não reproduzir a fotografia do Jardim de Inverno em seu livro. Não
precisamos ver a foto para compreendermos como se processa a relação
afetiva do autor com essa imagem. Afinal, temos, nós mesmos, nossas
relações afetivas com nossas imagens e somos capazes de nos identificarmos
com o que o autor diz sobre a foto de sua mãe. O pensamento de Barthes
produz, assim, um (re)conhecimento sobre a fotografia a partir de relações que
todos nós mantemos com esse tipo de imagem.
E se, em outras passagens do livro, o autor propõe teorizações sobre o
olhar fotográfico, essas formulações apenas reforçam a insistência de Barthes
sobre as dimensões subjetivas de nossas relações afetivas e científicas com a
fotografia. Vejamos, por exemplo, como ele conceitua studium e punctum, duas
categorias fundamentais em A Câmara Clara:
(...) é o studium, que não quer dizer, pelo menos de imediato, “estudo”, mas a
aplicação a uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de investimento geral,
ardoroso, é verdade, mas sem acuidade particular. É pelo studium que me interesso
por muitas fotografias (...).
(...)
A esse segundo elemento que vem contrariar o studium chamarei então punctum; pois
punctum é também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e
também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge
(mas também me mortifica, me fere). (BARTHES, 1984, p. 45-46)

Embora o autor defina que o studium de uma foto se relaciona a um
interesse sem acuidade particular do espectador por uma fotografia, ele
também enfatiza que trata-se da “aplicação a uma coisa”. A identificação do
studium de uma fotografia requer que se mobilizem as habilidades e conteúdos
culturalmente adquiridos. Neste sentido, embora o studium não apresente um
caráter afetivo, sem dúvida está ligado, também, à própria trajetória pessoal do
espectador ou observador em um determinado contexto cultural.
Por outro lado, ao assumir que toda fotografia é dotada não apenas de
elementos identificáveis graças aos códigos compartilhados culturalmente, mas
também de um punctum que punge o espectador, Barthes reconhece,
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definitivamente, que a dimensão subjetiva do olhar é determinante em nossas
relações com a fotografia. O autor não se esquiva do punctum e não o supõe
traiçoeiro por ser uma dimensão subjetiva e cambiante da fotografia. Pelo
contrário, ele o assume como sendo um aspecto fundamental que justifica a
relevância dessas imagens em nossas vidas.
A inserção dessa pesquisa sobre fotografia popular no contexto dos
estudos de Cultura Visual me permite olhar para as fotografias produzidas
massivamente de uma nova maneira. Segundo Mitchell (1996), as pesquisas
de Cultura Visual não se orientam por uma metodologia única, tendo em vista
que este é um campo interdisciplinar. O que ele propõe é uma nova forma de
inquirir as imagens. Não mais apenas “o que o autor quis dizer com essa
imagem” ou “o que essa imagem quer dizer”, mas também, e principalmente, “o
que eu digo sobre essa imagem?”, “o que essa imagem diz de mim?” e “o que
eu produzo a partir / para além dela?”. A Cultura Visual, ainda segundo o autor,
se ocupa das imagens como experiências, como entidades em relação
constante com outras imagens e com as pessoas, buscando compreender
como circulam e como interagem socialmente. Sendo assim, a inserção dessa
pesquisa sobre fotografia votiva, enquanto manifestação da fotografia popular,
no contexto da Cultura Visual reforça as considerações teóricas feitas
anteriormente a respeito do conceito de fotografia popular como um campo
dinâmico de constantes atualizações dos sentidos daquelas fotografias feitas
massivamente, das imagens que cotidianamente referenciam nosso papel no
mundo para nós mesmos e para os outros.
No próximo capítulo, discutirei essas dinâmicas de atualização que
marcam os circuitos sociais das fotografias populares, examinando a questão a
partir do contexto da romaria do Divino Pai Eterno em Trindade (GO). Com
isso, identifico e discuto elementos das práticas, usos e funções da fotografia
votiva que auxiliam na compreensão da fotografia popular de uma forma geral.
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CAPÍTULO 4 – HISTÓRIAS DA SALA DOS MILAGRES: ELEMENTOS PARA
UMA DISCUSSÃO SOBRE A FOTOGRAFIA VOTIVA
O município de Trindade integra a região metropolitana de Goiânia
(Figura 30), capital de Goiás. As duas cidades são ligadas pela rodovia GO
060, conhecida como Rodovia dos Romeiros, e estão a aproximadamente 18,5
quilômetros de distância uma da outra. A população estimada de Trindade pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) era de 115.470 habitantes
em 2014. Embora o município tenha destaque no desenvolvimento de
atividades industriais, em especial na confecção de vestuário, o turismo
religioso exerce um papel econômico importante em Trindade.

Figura 30: Mapa da região metropolitana de Goiânia. Disponível em
http://www.seplan.go.gov.br/sepin/viewcad.asp?id_cad=5100&id_not=2, acesso em
14/04/2015.
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A história do município confunde-se com a própria história da devoção e
da romaria. Segundo Reinato (2010), a narrativa tradicional conta que o
povoado de Barro Preto, local onde se edificaria o município de Trindade,
surgiu por volta de 1840. O casal de lavradores Constantino Rosa e Ana
Xavier, ao roçar um pasto próximo ao córrego Barro Preto, teria encontrado um
medalhão de barro com uma representação da Santíssima Trindade coroando
a Virgem Maria. A partir de então, passaram a reunir as pessoas da região,
sempre aos sábados, para rezarem o terço diante da pequena imagem.
Com o tempo, os devotos sentiram a necessidade de construírem um
espaço maior para reunir aqueles que vinham para as orações. Em 1843, os
próprios habitantes do local construíram uma capela rústica, coberta com
folhas de buriti, tipo de palmeira abundante no local. Posteriormente, construiuse uma capela em alvenaria e constituiu-se o patrimônio da Igreja com a
doação de terras por Constantino Rosa, Valentim Romão e Luiz de Souza, em
1850.
Reinato (2010) afirma que conforme uma outra versão dessa história,
Constantino Rosa teria encontrado o medalhão com a imagem da Santíssima
Trindade no terreno de sua olaria. Há, ainda, segundo o pesquisador, relatos
de que o medalhão, feito em barro, teria sido fabricado pelo próprio
Constantino. De todo modo, a devoção dos moradores locais em função do
medalhão levou o arraial a ser conhecido, já em 1854, pelo nome de
Santíssima Trindade do Barro Preto. Reinato (2010, p. 6) ressalta que “aos
primeiros romeiros pouco importou o fato de o medalhão ter sido achado ou
fabricado. A religiosidade se constituiu em torno não da Trindade, mas de um
Deus uno e todo poderoso: o Pai Eterno”.
Em 1894, segundo Carvalho (2007), teve início o processo de
romanização de práticas religiosas populares no Brasil, em especial as
romarias. Naquele ano, chegam ao país padres redentoristas que se instalaram
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em Campinas de Goiás (que atualmente constitui um bairro do município de
Goiânia) e em Aparecida do Norte, em São Paulo. O objetivo da Igreja Católica,
de acordo com a pesquisadora, era o de moralizar as práticas religiosas das
festas e romarias do Brasil, reduzindo ou mesmo eliminando seus aspectos
profanos. Entretanto, em Trindade,
esse processo de romanização da Romaria foi lento e conturbado, uma vez que os
fiéis do Barro Preto não aceitavam as mudanças. Por isso, os redentoristas chegaram
ao ponto de transferir o Santuário e a festa do Divino Pai Eterno do Barro Preto (atual
Trindade de Goiás) para Campinas de Goiás. Porém, em 1900, foi constatada a
frustração com essa transferência, pois os romeiros continuaram frequentando o
Barro Preto, o que levaria à reapropriação do Santuário. (CARVALHO, 2007, p. 24)

Outros marcos importantes da história da romaria do Divino Pai Eterno
em Trindade foram a construção, em 1912, da Matriz, ou Santuário Velho,
como é conhecido atualmente, e o lançamento da pedra fundamental para a
construção do Santuário Novo em 1943 (CARVALHO, 2007). As obras de
construção do novo templo levaram muitos anos e apenas em 1974 a festa de
Trindade começou a ser realizada no local. Em 2006, o Santuário Novo foi
elevado à categoria de Basílica, tornando-se a única no mundo dedicada ao
Divino Pai Eterno.
4.1 – Sala dos Milagres como espaço de atualização das práticas de fé

Um dos principais espaços de visitação dos romeiros que vão a Trindade
é a Sala dos Milagres. No local, são expostos milhares de artefatos, entre
esculturas, pinturas, fotografias e objetos diversos deixados ali pelos romeiros
como forma de testemunhar e agradecer por milagres realizados ou fazer
pedidos pelo recebimento de graças, conforme discutido anteriormente. As
fotografias na Sala dos Milagres ficam expostas em grandes painéis19,
19

Não foi possível obter informações sobre quem elaborou o projeto expográfico da Sala dos
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instalados paralelamente entre si, alguns montados em uma estrutura de trilhos
que permite o deslizamento de cada painel para os lados, de modo a revelar
outros painéis atrás de cada um, como se percebe na figura 31. Outras são
dispostas diretamente sobre algumas paredes da sala. Elas se apresentam nos
mais diferentes suportes: em papel fotográfico, em papel sulfite, em polaroid,
em fotopinturas, emolduradas etc.

Figura 31: Painéis fotográficos da Sala dos Milagres de Trindade (GO). 2013. Foto: Déborah
Rodrigues Borges.

Segundo o padre Edson Costa, administrador do Santuário, todos os
artefatos deixados pelos romeiros nas dependências da basílica, tanto na Sala
dos Milagres quanto em outros espaços em que os devotos costumam
depositar seus ex-votos, são recolhidos por funcionários da Igreja e guardados
em um depósito (Figura 32). O acúmulo de objetos no local, associado à falta
Milagres de Trindade (GO).
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de ventilação, aos diferentes tipos de resíduos orgânicos que inevitavelmente
se encontram aderidos aos artefatos e ao longo período em que permanecem
guardados ali geram um forte odor dentro do pequeno depósito. De tempos em
tempos, sem uma periodicidade específica, ocorre a substituição de alguns
objetos expostos na Sala dos Milagres por outros existentes no depósito,
conforme relatado pelo coordenador da sala, Rosimar José da Silva.

Figura 32: Depósito de ex-votos da Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade (GO). 2013.
Foto: Déborah Rodrigues Borges.

Alguns ex-votos mais antigos e cujas narrativas possuem valor especial
na história da romaria ou que, por si só, sejam objetos considerados de valor
histórico, permanecem em exposição permanente na Sala dos Milagres. Esse é
o caso de alguns ex-votos pictóricos que registram histórias de milagres
bastante conhecidos, como o da onça (Figura 33), por exemplo. Segundo texto
inscrito no próprio quadro,
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a 1 de fevereiro de 1914, homens de Goiabeiras (Inhumas) foram caçar uma onça que
lhes tinha dado grande prejuízo. Jerônimo Martins Borges deu um tiro nela, mas não a
matou. A onça, furiosa, lançou-se sôbre o perseguidor. Jerônimo ficou debaixo da fera,
que o maltratou horrivelmente. Neste perigo gritou: “Divino Padre Eterno, valei-me”,
prometendo ao mesmo tempo o melhor de seus bois, no caso de sair salvo. No mesmo
instante largou a onça a sua vítima, lançou-se sobre um outro companheiro Teófilo, que
ficou morto no lugar. Jerônimo sarou e veio cumprir sua promessa e render graças ao
Divino Padre Eterno. (REINATO, 2010, p. 19)

Figura 33: Ex-voto pictórico sobre o “milagre da onça”. 2013. Foto: Déborah Rodrigues Borges.

Essa e outras narrativas presentes nos ex-votos pictóricos encontram-se
tão fortemente enraizadas na tradição da romaria de Trindade que a Igreja
acabou por apropriar-se delas em “uma tentativa de controle do imaginário
através da imposição de uma ‘guerra às imagens’ não oficiais”, de acordo com
Reinato (2010, p. 17). Nos vitrais da Basílica do Divino Pai Eterno encontramse reproduzidas, além de cenas bíblicas, algumas das cenas representadas
nos ex-votos pictóricos expostos na Sala dos Milagres. Para o pesquisador,
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essa foi uma estratégia da Igreja para submeter a fé popular, expressa na
narrativa visual do ex-voto, à liturgia católica oficial. O autor ressalta casos, por
exemplo, em que os retábulos retratam a situação e as pessoas envolvidas no
milagre, mas sem a representação visual da entidade sagrada, que acabou
sendo inserida nas reproduções feitas nos vitrais da basílica, como forma de
evidenciar a soberania visual que o Divino Pai Eterno deve ocupar na
expressão da fé pelos devotos.
Nota-se, assim, o esforço da Igreja em realizar um certo ordenamento do
imaginário votivo. Esse esforço por manter um controle sobre como os devotos
compreenderão o milagre se expressa na própria iniciativa de manter um
espaço institucional para a guarda e a exposição dos ex-votos, a Sala dos
Milagres. Para Carvalho,
a Igreja Católica não considera a sala de milagres um centro de evangelização, mas
os milagres ocorrem e a Igreja não deve negá-los, afirmam os clérigos. Porém, a sala
de milagres existe e é organizada e mantida pela Igreja Católica. (2007, p. 27)

Embora a doutrina da Igreja Católica não se assente na crença nos
milagres (Carvalho, 2007), estes se encontram certamente na base da fé de
milhões de devotos do Divino Pai Eterno, que os buscam por meio de súplicas
e, frequentemente, promessas de toda sorte. Diante disso, a Sala dos Milagres
da Basílica de Trindade é um espaço de intermediação e negociação entre o
desejo de expressão visual da fé dos romeiros e o esforço institucional da
Igreja em manter sua doutrina. Além disso, a Igreja tem lançado mão de certas
estratégias para fomentar ainda mais o potencial da Sala dos Milagres da
Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade (GO) para atrair a atenção dos
devotos para as histórias de fé representadas pelos artefatos expostos no local.
Um exemplo disso é a manutenção, na Sala dos Milagres, de uma vitrine
(Figura 34) com pertences do cantor sertanejo Leandro, que fazia dupla com o
irmão, Leonardo. O espaço é um dos mais visitados da sala e exibe roupas,
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discos, chapéus e outros objetos pessoais do cantor, que morreu em 23 de
junho de 1998 devido a um tipo raro de câncer no pulmão. É interessante notar
que a família do cantor cedeu os objetos para exposição na Sala dos Milagres
a pedido da própria Igreja. Embora não tenha ocorrido o milagre da cura do
cantor, sua família mantém uma fervorosa devoção ao Divino Pai Eterno e a
vitrine com os pertences de Leandro é para os romeiros, assim, tanto o
testemunho de fé de pessoas que não se deixaram abater diante da trágica
perda de um ente querido, quanto um espaço que apela para a curiosidade dos
passantes, expondo ícones que remetem a uma personalidade famosa.

Figura 34: Vitrine com pertences do cantor Leandro na Sala dos Milagres de Trindade (GO).
2013. Foto: Déborah Rodrigues Borges.

122

O padre Edson Costa, administrador do Santuário do Divino Pai Eterno
em Trindade, relata que executa um trabalho constante, juntamente com os
funcionários da Igreja, a fim de manter a Sala dos Milagres “organizada”.
Fotografias e objetos depositados em locais considerados inadequados (fora
das urnas destinadas a essa finalidade) são recolhidos e apenas voltam a ser
expostos quando das trocas periódicas dos artefatos. Além disso, ele relata
que bens que possuam algum valor econômico acabam sendo vendidos ou
doados para o atendimento de obras assistenciais da própria Igreja. Outros
artefatos sem valor pecuniário, como é o caso de fotografias ou roupas, por
exemplo, são incinerados após sua exposição na Sala dos Milagres, a qual não
possui periodicidade estipulada pela Administração do Santuário, conforme
explicitado anteriormente.
Dinâmica semelhante ocorre em outros santuários do Brasil, como é o
caso de Aparecida do Norte (SP). Segundo Corniani e Júnior (2005), as
fotografias expostas na Sala das Promessas20 (Figura 35) da Basílica de Nossa
Senhora Aparecida (cerca de 85 mil em 2004, período da pesquisa feita pelos
autores) e os objetos expostos em armários temáticos são substituídos, em sua
totalidade, a cada dois anos. No santuário de Aparecida, há também uma
dinâmica semelhante à de Trindade em relação à destinação final de certos
objetos votivos:
Os que podem ser reaproveitados como ex-votos novamente, como velas, ou partes
do corpo feitas de parafina, são encaminhadas ou para as lojas do Santuário ou para
um bazar que fica ao lado da Sala dos Milagres. Também vão para o bazar objetos
como vestidos de noiva, instrumentos musicais, jóias, livros etc.; estes objetos são
comercializados e a verba é destinada à Basílica.
(...)
Existem ex-votos que não são comercializados no bazar, como mechas de cabelos
que são recolhidas e são vendidas a uma empresa que faz perucas. Também há um
grande número de materiais biológicos que dão entrada na Sala, como cordões
umbilicais, tumores, pedras de rins e miomas. Este material é depositado em uma
20

Embora o Santuário de Aparecida do Norte use o termo Sala das Promessas, o espaço é
popularmente conhecido como Sala dos Milagres.
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urna especial que é recolhida diariamente e incinerada. (CORNIANI; JÚNIOR, 2005,
p. 9)

Apesar das questões sanitárias, que de fato requerem um trabalho
contínuo de segregação, organização e destinação adequada de certos
materiais, observa-se tanto na Sala dos Milagres de Aparecida do Norte quanto
na de Trindade que esse trabalho também visa instituir formas de exposição
que a Igreja julgue mais adequadas para que os romeiros percebam os
milagres pelo prisma da doutrina católica, que tenta evitar ou ocultar eventuais
práticas consideradas supersticiosas ou não legitimadas pela Igreja. Isso se dá,
em grande medida, no processo de seleção dos artefatos e organização dos
mesmos no espaço expositivo da Sala dos Milagres, em um frequente esforço
de categorização dos objetos quanto aos seus tipos (pinturas, esculturas,
fotografias, roupas etc.) e valores (pecuniário, afetivo, devocional, histórico
etc.), conforme pudemos observar nas dinâmicas de organização dos ex-votos
em Trindade.

Figura 35: Sala das Promessas do Santuário de Aparecida do Norte. Disponível em
http://www.a12.com/santuario-nacional/institucional/detalhes/sala-das-promessas, acesso em
09 de abril de 2015.
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Em alguns templos, como é o caso do Santuário Nosso Senhor Bom
Jesus do Bonfim, em Salvador (BA), a Igreja estabelece dois espaços distintos
para a exposição dos ex-votos: a Sala dos Milagres (Figura 36) e um Museu
(Figura 37). Segundo Oliveira (2010), nesse santuário os objetos considerados
de maior valor econômico ou histórico (os mais antigos) são deslocados da
Sala dos Milagres, que tem entrada gratuita ao público, para o Museu, que
requer o pagamento de uma taxa para visitação. O pesquisador considera que
a Sala dos Milagres é um espaço institucional que oferece uma maior
“liberdade” ao romeiro no exercício de sua fé, enquanto o museu segue, de
fato, os rigores da guarda, catalogação, manutenção e exibição das peças de
seu acervo. Porém, no caso do Santuário do Senhor Bom Jesus do Bonfim,
a “Sala de Milagres” conduz o público ao museu direta e indiretamente. No primeiro, ela
é via e caminho para a porta do museu, é também uma prévia do museu. No segundo,
ela conduz o próprio objeto ao museu, aumentando seu acervo.
Porém, os ex-votos e a sala de milagres não precisam das etiquetas, das plotagens,
das vitrines, do circuito pré-estabelecido e de uma linguagem científica, acadêmica,
metodologicamente criada para o processo de tombamento dos objetos que são
expostos ao público. (OLIVEIRA, 2010, p. 160)

Figura 36: Aspecto da Sala dos Milagres do Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim,
em Salvador (BA). In: OLIVEIRA, 2010, p. 158.
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Figura 37: Detalhe do Museu dos Ex-Votos do Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim,
em Salvador (BA). In: OLIVEIRA, 2010, p. 157

Apesar de a Sala de Milagres poder ser percebida como um espaço
mais propício à expressão votiva dos romeiros em comparação com o Museu,
não podemos ignorar que ela também é um espaço expositivo regulado pela
Igreja. No caso de Trindade, como a basílica não possui museu, o espaço da
Sala dos Milagres acaba sendo dividido em áreas para a exposição de objetos
de maior valor histórico, e outros tidos como mais corriqueiros. Assim,
observam-se locais, como na figura 38, em que são dispostos objetos antigos,
como aparelhos de telefone, televisões, computadores, filmadoras, câmeras
fotográficas e artefatos incomuns, como peles de cobras e onças. E também
vitrines para a exposição de relógios antigos, vestes sacerdotais, crucifixos etc.
Por outro lado, as fotografias, embora abundantes, ou talvez justamente por
isso, são dispostas em vários painéis, conforme descrito anteriormente,
coladas umas às outras, ou mesmo umas sobre as outras. Apenas as
fotopinturas gozam de um espaço mais amplo para a exposição nas paredes
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localizadas ao fundo da Sala dos Milagres (Figura 39), em um claro
reconhecimento de seu status diferenciado, enquanto artefatos de maior valor
histórico.

Figura 38: Objetos antigos e exóticos expostos na Sala dos Milagres em Trindade (GO). 2013.
Foto: Déborah Rodrigues Borges.

Figura 39: Fotopinturas expostas na Sala dos Milagres em Trindade (GO). 2013. Foto: Déborah
Rodrigues Borges.
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Posteriormente,

discutirei

alguns

dos

aspectos

simbólicos

das

constantes dinâmicas de montagem, desmontagem e remontagem das
fotografias nas paredes e painéis da Sala dos Milagres de Trindade, marcadas
por tensões entre a doutrina católica e a devoção dos romeiros, bem como
pelos intensos movimentos de atualização dessas duas instâncias. Antes,
porém, discuto alguns resultados obtidos na pesquisa de campo realizada em
Trindade sobre o uso da fotografia como ex-voto pelos romeiros do Divino Pai
Eterno.
4.2 – Intenções das fotografias votivas da Sala dos Milagres de Trindade

Um dos ritos presentes nas missas católicas, e que, na verdade,
antecede sua realização, é a declaração das intenções. Antes do início de cada
celebração, os devotos que desejarem podem deixar por escrito com a equipe
litúrgica as intenções para as quais desejam que aquela missa seja rezada.
Algumas das mais comuns são as celebrações em memória de pessoas que
estejam completando sete dias, um mês ou um ano de falecimento; as
intenções em favor de pessoas que estejam doentes; os agradecimentos por
graças recebidas (nem sempre explicitadas pelos devotos à equipe litúrgica) ou
pelo aniversário de algum ente querido.
As intenções podem ser entendidas como uma forma de os devotos
inscreverem na liturgia oficial suas aflições, anseios, sofrimentos, conquistas,
alegrias e toda sorte de vivências cotidianas que consideram como marcos
importantes em suas vidas e nas de seus entes queridos, para os quais
desejam um olhar especial das entidades sagradas. É interessante observar
que a enunciação das intenções antes do início de cada missa é o que lhes
garante a materialização almejada pelos devotos, as inscreve de uma forma
mais enfática naquele espaço sagrado e permite aos demais fiéis presentes à
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celebração partilhar, ainda que de forma fragmentária e parcial, dos dramas
vividos por outras pessoas. A enunciação de intenções reforça e atualiza o
valor simbólico dos ritos da missa para os devotos: os gestos se revestem de
significados mais pessoais, para além da tradição litúrgica.
Tosta (1997, p. 11) entende que “os rituais são chaves de conhecimento,
tendo um ou vários sentidos para quem os realiza. São também um modo de
expressão de um comportamento social regular”. Para a autora, a regularidade
e a repetitividade são aspectos fundamentais dos ritos, os quais, quando
realizados, sintetizam uma visão de mundo. A missa é um evento que se
realiza repetidamente e constitui um importante momento de atualização das
vivências da fé para os devotos. Nesse sentido, recorro a uma nomenclatura
que designa um dos ritos sempre repetidos nas missas católicas, as intenções,
apropriando-me dos sentidos que ela sintetiza, para propor uma compreensão
sobre as dinâmicas simbólicas dos ex-votos.
A expressão das intenções é um dos mecanismos pelos quais os
devotos atribuem sentidos aos ritos que se realizam durante a missa.
Podemos, por analogia, reconhecer um procedimento semelhante no caso dos
ex-votos. Cada artefato, ao ser entregue pelo fiel como um ex-voto, carrega
consigo as intenções que, para ele, transformam o status daquele objeto.
Pereira (2010) também compreende que as intenções são práticas existentes
em diferentes momentos e instâncias das vivências da fé católica. O autor
identifica a “existência de dois grupos de intenções: o dos pedidos e o dos
agradecimentos. As intenções evidenciam não apenas as necessidades e
carências da população, mas revelam também uma postura de gratidão das
pessoas para com os santos” (PEREIRA, 2010, p. 91). Declarar uma intenção,
assim, é um dos modos pelos quais o devoto atualiza os sentidos da fé na
realização dos ritos, tanto os da missa quanto os votivos.
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Percebo, assim, que uma fotografia ordinária torna-se em ex-voto a
partir de três movimentos básicos: a enunciação, ainda que não verbal, por
parte do devoto, das intenções votivas daquela imagem; a inserção, pelo
devoto, da fotografia na Sala dos Milagres e a institucionalização desse objeto
pela Igreja ao expô-lo naquele espaço, reconhecendo-lhe o valor votivo. Vale
ressaltar que essa é a dinâmica observada no Santuário do Divino Pai Eterno
em Trindade, mas que se apresenta de formas diferentes em outros templos,
em especial naqueles em que a intervenção das autoridades religiosas na
organização do espaço da Sala dos Milagres é menor.
Abreu (2001) apresenta uma percepção semelhante em relação ao
papel institucionalizador da Igreja no contexto das práticas votivas. Ao
investigar o imaginário sobre o milagre na religiosidade popular de Minas
Gerais no século XVIII, o autor observa que
a prática votiva pode ser considerada tanto um rito inserido na vida privada – na
medida em que era um gesto individual –, quanto na esfera pública na medida em que
estavam associados à peregrinação e expunham publicamente os milagres nos
santuários. Para ser considerado um ex-voto, era necessário não só a encomenda do
artefato a ser oferecido, mas também sua exposição em um santuário. (ABREU, 2001,
p. 26)

Cada fotografia carrega consigo as intenções de um sujeito que teve a
iniciativa de tomá-la como objeto votivo, seja para agradecer ou rogar por um
milagre. Tais intenções podem estar expressas de forma explícita na imagem,
seja pelos seus elementos visuais, seja por elementos textuais eventualmente
agregados a ela. Na expectativa de identificar outros aspectos que nos
permitissem compreender melhor o uso da fotografia votiva como meio de
expressão das intenções dos devotos do Divino Pai Eterno, realizamos, no dia
06 de julho de 2013, 31 entrevistas com romeiros que, naquela ocasião,
participavam da festa anual realizada em homenagem ao padroeiro. Embora
seja um grupo pequeno num universo de milhões de devotos que todos os
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anos visitam Trindade, vale ressaltar que “um estado pessoal revela (...) a
complexidade da combinação de onde saiu” (HALBWACHS, 2004, p. 56).
Assim, podemos considerar que os dados obtidos a partir das entrevistas sobre
as imagens que os devotos traziam e os pedidos que faziam contêm elementos
que integram o imaginário popular sobre a fé, o milagre e a crença no potencial
da fotografia como meio portador de pedidos e agradecimentos no contexto
sagrado.
Um primeiro dado obtido com as entrevistas que nos chamou a atenção
foi a presença de pessoas de outros Estados levando fotos à Sala dos
Milagres. A maioria dos devotos entrevistados era de Goiás mesmo: 22. Mas
outros 9 eram de fora do estado: 3 do Distrito Federal, 3 de São Paulo e 3 de
Minas Gerais. São comuns as excursões que trazem, de ônibus, milhares de
romeiros de vários lugares para participarem da festa, e mesmo para visitas ao
santuário durante outros períodos do ano. A presença crescente da Igreja em
diferentes meios de comunicação, especialmente o rádio e a televisão, por
meio da transmissão de missas e novenas, se relaciona com esse fenômeno
de expansão geográfica da fé no Divino Pai Eterno. Durante o trabalho com as
fotografias que estavam guardadas no depósito do santuário, encontramos
muitas nas quais os textos escritos pelos devotos dirigiam-se não ao padroeiro,
mas ao padre Robson (figuras 40 e 41), principal figura midiática presente nos
programas que têm o Divino Pai Eterno como entidade sagrada principal. Além
disso, encontramos muitas fotografias em que os romeiros fotografaram o
próprio padre Robson em alguma de suas aparições em programas de
televisão (Figura 42), o que nos deixou intrigados sobre quais seriam os
significados, para os romeiros, de tais imagens enquanto ex-votos. Seriam
pedidos de bênçãos em favor de um líder religioso tão popular? Seriam uma
forma de usar a imagem do padre Robson como transportadora dos pedidos de
graças levados ao Divino Pai Eterno? Quaisquer que sejam as intenções
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dessas imagens, elas são um forte indício da importância do fenômeno de
midiatização da fé no Divino Pai Eterno no aumento da presença de romeiros
de outros estados em Trindade.

Figura 40: Fotografia de casamento entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em Trindade.
Anônimo.

Figura 41: Verso da fotografia da figura 40.
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Figura 42: Fotografia de aparição do padre Robson em programa de televisão entregue como
ex-voto na Sala dos Milagres em Trindade. Anônimo.

Outro dado interessante extraído das entrevistas foi o número de
pedidos e agradecimentos. Identificamos, nos depoimentos dos 31 romeiros
entrevistados, 43 declarações de intenções que eles associavam às fotografias
que estavam levando à Sala dos Milagres. Isso significa que, para o devoto,
uma mesma fotografia pode carregar múltiplas intenções, o que não chega a
ser uma novidade, visto que o caráter polissêmico das imagens é uma
constante em seus mais diversos usos sociais. Para ficarmos apenas no
domínio da fotografia votiva, basta mencionar que muitas fotos levadas pelos
romeiros à Sala dos Milagres eram imagens de álbuns familiares, ou fotografias
elaboradas em contextos e com finalidades diferentes das religiosas. Muitas
são fotografias de aniversários, de momentos de lazer, de festividades
escolares etc. (Figuras 43 e 44). Tais fotografias acabam sendo tomadas pelos
fiéis para se tornarem ex-votos porque suas características materiais e visuais
não possuem uma funcionalidade exclusiva no contexto familiar, ao contrário:
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são objetos capazes de expressar afetos, dramas, conflitos e desejos diversos,
uma vez que, representados em suas superfícies, os romeiros vêem as faces
de seus entes queridos, cujas histórias e necessidades conhecem. Assim,
parte significativa do valor votivo de uma imagem é conferida à fotografia pelo
próprio romeiro, ao deslocá-la de seu contexto original de uso para um outro. E
tais artefatos se prestam a essa nova função porque apresentam um registro
visual daquele(s) para quem se requer graças ou em nome de quem se
agradece por um milagre. A fotografia exerce, aqui, a função de um duplo,
como já mencionavam Barthes (1984) e tantos outros teóricos da fotografia. O
sujeito que recebeu ou deverá receber uma graça, embora não permaneça
fisicamente na Sala dos Milagres, terá garantida sua presença material naquele
espaço por meio da foto. Os devotos, assim, parecem ter uma percepção do
valor indicial da fotografia bem próxima daquela descrita por Dubois (2009).

Figura 43: Fotografia de festa de aniversário entregue como ex-voto na Sala dos Milagres de
Trindade. Anônimo.
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Figura 44: Fotografia de formatura escolar entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em
Trindade. Anônimo.

Ora, uma vez que o romeiro mobiliza certa fotografia para cumprir uma
função votiva, tal operação simbólica permite-lhe agregar a essa imagem
tantas intenções quantas forem possíveis as associações entre os sujeitos que
vê representados visualmente na foto e o que conhece sobre suas histórias de
vida. Em uma das entrevistas realizadas, por exemplo, uma romeira viajou 14
horas de Bambuí, Minas Gerais, até Trindade para participar da festa do Divino
Pai Eterno e deixar na Sala dos Milagres a fotografia de uma festa de
aniversário na qual é possível identificar a presença de, pelo menos, 14
pessoas (Figura 45). Na ocasião, ela agradecia pela cura de sua irmã de um
câncer de mama, pedia que seu filho conseguisse um emprego e que sua
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sobrinha fosse aprovada em um concurso público que estava prestando na
época. Embora houvesse várias outras pessoas na foto, as intenções se
voltaram especialmente para essas três, e nada na imagem fazia qualquer
referência visual a esses pedidos e à graça alcançada. O mesmo ocorre com a
imagem (Figura 46) levada por uma romeira de Lucélia, São Paulo, que
também recorreu a uma fotografia de aniversário na qual aparece junto ao seu
marido e dois netos atrás de uma mesa enfeitada com temas de um
personagem de desenho animado. Todos sorriem para a câmera. Entretanto,
com essa imagem, a devota agradecia por ter conseguido se aposentar, após
esperar sete anos pelo benefício, e pedia pela restauração de seu casamento,
que estava em crise. Assim, embora não houvesse uma correspondência visual
entre o drama conjugal relatado pela romeira e o conteúdo expresso na
imagem, todos os sujeitos envolvidos nas intenções relatadas encontravam-se
representados na foto, reforçando, mais uma vez, a funcionalidade da
fotografia como um duplo no contexto votivo.

Figura 45: Fotografia de festa de aniversário entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em
Trindade. Anônimo.
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Figura 46: Fotografia de festa de aniversário entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em
Trindade. Anônimo.

Ao todo, nas 31 entrevistas, identificamos 19 agradecimentos por graças
alcançadas, nem sempre explicitadas pelos devotos, e 24 pedidos diversos: 16
pela recuperação da saúde, 2 pedidos de libertação de vícios, 3 pela
restauração de relações familiares (sendo 2 de casamentos), e 1 pedido de
gravidez. As enfermidades, de modo geral, ocupam lugar de destaque nas
intenções expressas pelos romeiros, que tanto pedem como agradecem pelas
curas. É notável o constante trânsito simbólico que os devotos estabelecem
entre a ciência e a religiosidade nos contextos de doenças e ferimentos
provocados por acidentes. A intervenção dos sujeitos nessas situações muitas
vezes só pode se dar no nível simbólico, visto que não dominam nem o campo
científico, nem o sagrado. Entretanto, neste último, parecem perceber um
espaço aberto à súplica e à negociação. E é por essa via que, muitas vezes,
exercem um papel mais ativo nas situações de adoecimento: as rezas,
orações, promessas e os ex-votos são formas que os sujeitos encontram de
agir para alcançar e consolidar as curas de que necessitam para si mesmos ou
seus entes queridos.
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Outro dado interessante que pudemos extrair das entrevistas realizadas
diz respeito a quem são os beneficiários das intenções expressas pelos
romeiros. Apenas 9 intenções são dedicadas aos próprios entrevistados, ou
seja, às pessoas que estavam levando fotografias à Sala dos Milagres. As
outras 34 diziam respeito a agradecimentos ou pedidos em favor de familiares
e amigos dos entrevistados. As promessas e seu cumprimento parecem se
revestir de um tipo especial de nobreza quando são atos generosos e
fervorosos praticados em benefício de outras pessoas. Além disso, muitas
vezes, os entes queridos para quem se requer uma graça encontram-se em
situações de fragilidade, doentes ou acidentados, por exemplo, e, assim, um
familiar ou amigo toma a iniciativa de intervir junto às entidades sagradas em
favor daqueles que, por um motivo ou outro, não podem ou não querem fazêlo. Trata-se, pois, conforme mencionei anteriormente, de uma maneira de agir,
de executar alguma tarefa que, para o devoto, lhe dê a sensação de poder
contribuir com a mudança de situações indesejadas.
Outra observação interessante que fizemos durante as entrevistas é a
de que, para os devotos, um certo anacronismo na relação entre as imagens e
as histórias que contam sobre os milagres que pedem ou agradecem não
compromete o ato votivo. Um dos devotos entrevistados, por exemplo, levou
uma fotografia da perna do filho de um amigo à Sala dos Milagres. Na imagem,
notamos as cicatrizes de procedimentos cirúrgicos, e o entrevistado explicou
que pedia pela cura do membro do rapaz (Figura 47). Aos 18 anos de idade,
aquela era a segunda vez que ele fraturava a perna. O interessante é que a
primeira vez, segundo o entrevistado, havia sido quando o menino tinha um
ano de idade apenas. Dessa forma, embora a fotografia levada pelo romeiro
reproduza com detalhes o membro que necessitava de uma cura especial, para
ele não se tratava apenas da cura de um ferimento isolado, mas de algo maior,
de natureza impalpável, uma espécie de sina que ocasionou duas fraturas na
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mesma perna do rapaz – ainda que com uma distância de vários anos entre
uma e outra.

Figura 47: Fotografia de cicatrizes de cirurgias realizadas na perna de um rapaz entregue como
ex-voto na Sala dos Milagres em Trindade. Anônimo.

Já em outras situações, o anacronismo mostra outras de suas facetas no
contexto da devoção religiosa. Uma das entrevistadas levou uma fotografia à
Sala dos Milagres para pedir pela cura dos dois filhos, que sofrem com
problemas nos olhos, como ceratocone, miopia e astigmatismo. Na imagem
vemos um menino e uma menina retratados em frente a uma jabuticabeira,
ambos movimentando os braços para cima, como se estivessem dançando ou
brincando (Figura 48). Embora a foto mostre duas crianças, a entrevistada
informou que, atualmente, seus filhos têm 25 e 27 anos de idade. Ora, ambos
sofrem com os problemas oculares desde crianças, o que talvez seja um dos
motivos para que a devota tenha decidido levar uma fotografia mais antiga dos
filhos à Sala dos Milagres. A imagem, assim, ajudaria a reforçar a súplica ao
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Divino Pai Eterno, como se buscasse sensibilizá-lo para o incômodo que
acompanhava os dois desde a infância. Além disso, em pesquisa anterior
(BORGES, 2008), um dos pontos discutidos dizia respeito, justamente, ao fato
de que, no imaginário popular, as crianças têm uma atenção especial das
entidades sagradas, devido à sua fragilidade, pureza e inocência. Levar uma
fotografia dos filhos enquanto crianças para pedir uma graça a dois adultos,
assim, seria um modo de retomar tal condição, simbolicamente, diante do
padroeiro.

Figura 48: Fotografia de duas crianças entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em
Trindade. Anônimo.

Embora os aspectos discutidos até aqui não sejam capazes de abranger
a totalidade dos sentidos e significados da fotografia votiva, eles já apontam
características importantes sobre os mecanismos simbólicos que permitem
uma ampla gama de variações e trânsitos nos usos e funções que se faz da
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fotografia no contexto votivo, que podemos posteriormente usar para pensar
também sobre as práticas fotográficas populares de um modo mais
abrangente. Como mencionei anteriormente, nem todas essas práticas são
plenamente aceitas e legitimadas pela Igreja Católica. Na Sala dos Milagres da
Basílica do Divino Pai Eterno, identificamos algumas práticas que estão em
tensão com os processos que buscam institucionalizar os ex-votos, orientando
seus usos e organizando suas formas de exposição. No tópico seguinte,
abordaremos este ponto mais detidamente.
4.3 – Práticas não-convencionais na Sala dos Milagres: tensões e
atualizações da fotografia votiva
Os devotos manifestam, por meio da fotografia votiva, todo um
imaginário acerca do sagrado e das funções das imagens. Algumas formas de
expressão da fé nesse contexto estão em tensão com certos dogmas da
religião católica, ou mesmo com convicções de cunho mais pessoal dos líderes
religiosos que dirigem os processos de institucionalização de tais práticas.
Nesse tópico, discutirei alguns tipos de imagens e atos dos romeiros que
identificamos como indesejáveis por parte da Administração do Santuário do
Divino Pai Eterno em Trindade. Embora ocorram com uma certa frequência,
tais práticas não são predominantes entre os devotos, o que nos leva a
conceituá-las como não convencionais. Zuromskis, ao abordar a relevância dos
estudos acerca de instantâneos que não seguiam os padrões visuais
socialmente consolidados, considerou que
essas práticas de instantâneos menos convencionais e mais solitárias são
necessariamente mais difíceis de definir e codificar, mas como caminham por uma
fina linha entre o consumo sancionado e não sancionado de instantâneos, elas
oferecem um vislumbre para a rica heterogeneidade das práticas de instantâneos em
sua totalidade. (2013, p. 58)
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Ora, no caso da fotografia votiva, as práticas não convencionais também
oferecem mais subsídios para pensarmos a respeito das dinâmicas sociais que
permitem o engendramento de tais imagens e de suas formas de uso. Afinal,
embora menos comuns, veremos que todas elas encontram alguma
ressonância no contexto da religiosidade e da fotografia populares de modo
mais abrangente. Abordarei, primeiro, alguns tipos de imagens fotográficas
votivas que identificamos como não convencionais no espaço da Sala dos
Milagres em Trindade, tanto por serem menos comuns quanto por não
gozarem da aprovação da Administração do santuário. Em seguida, discutirei
as práticas dos romeiros, em relação à fotografia votiva, que também estão em
tensão com os processos institucionalizadores que pretendem ordenar o
espaço da Sala dos Milagres.
Um primeiro tipo de imagem não convencional que encontramos em
Trindade são as lembranças de falecimento. Trata-se de cartões que, em geral,
contém uma fotografia do ente querido falecido, acompanhada de textos de
cunho religioso ou mensagens que homenageiam o morto. Essas imagens
costumam ser distribuídas pelos familiares por ocasião da missa de sétimo dia
de falecimento. Em pesquisa anterior (BORGES, 2008), explicitei as funções
dessas fotografias no contexto de luto. São maneiras de reforçar para os
sobreviventes a crença de que seus entes queridos falecidos seguem sua
existência em um plano espiritual, e que estão bem. Entretanto, em uma das
fases do trabalho de campo em que separávamos esse tipo de fotografia de
outras guardadas em sacos e caixas no depósito de ex-votos, a fim de que um
dos alunos da iniciação científica pudesse analisá-las em sua pesquisa, o
padre Edson Costa, ao vê-las, afirmou que essas imagens não deveriam ser
expostas na Sala dos Milagres. Ele justificou sua posição afirmando que como
esses cartões registravam a morte das pessoas retratadas não continham
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nenhum testemunho de milagre, o que contrariava, portanto, a função da Sala
dos Milagres.
Embora

o

administrador

do

santuário

tenha

manifestado

seu

descontentamento com o fato de os romeiros usarem esse tipo de fotografia
como ex-voto, notamos algumas dessas imagens expostas nos painéis da Sala
dos Milagres, talvez colocadas lá por funcionários do templo sem o
conhecimento do padre. Mas por que os romeiros transformam as lembranças
de falecimento em imagens votivas? Acredito que temos, aqui, uma
manifestação da crença na boa morte, noção que, segundo Silva (1993), surge
ainda nos primeiros séculos do Cristianismo. Uma boa morte, no contexto do
catolicismo popular, seria caracterizada por uma existência tranquila das almas
em um plano espiritual, no qual viveriam também as entidades sagradas, como
os santos, os anjos e o próprio Jesus Cristo. Acreditar que os entes queridos
tiveram uma boa morte é um modo de se consolar pela perda de um familiar ou
amigo. Ora, parece-me que as lembranças de falecimento não são usadas,
portanto, no sentido tradicional do ex-voto, ou seja, o de significar o
cumprimento de uma promessa em agradecimento a uma graça alcançada.
Creio que sejam, muito mais, um pedido para que as almas daqueles que estão
retratados nos cartões estejam em paz e que possam desfrutar, enfim, de uma
boa morte. Na figura 49, por exemplo, temos a lembrança de falecimento de
uma mulher, entregue como ex-voto na Sala dos Milagres, no verso da qual
(Figura 50) um texto informa que aquela imagem manifesta o agradecimento de
três irmãs da retratada por sua vida e explica que a mulher havia feito uma
promessa de ir a Trindade após se recuperar de uma cirurgia no coração.
Tendo em vista que a retratada não se recuperou, suas irmãs levaram a
lembrança de falecimento ao santuário, manifestando sua aceitação pela perda
de um ente querido e agradecendo pela sua existência. Curiosamente,
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conforme discuti anteriormente, o texto se dirige ao Padre Robson, embora
relembre também a devoção da retratada pelo Divino Pai Eterno.

Figura 49: Lembrança de falecimento entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em
Trindade. Anônimo.

Figura 50: Verso da fotografia da figura 49.
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Outro grupo de imagens pelas quais o administrador do santuário
manifestou descontentamento são as fotografias de romeiros junto à grande
estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte, Ceará. Encontramos algumas
dessas fotografias também entre as que estavam guardadas no depósito de exvotos, embora não as tenhamos digitalizado. Não notamos a presença de
nenhuma delas nos painéis da Sala dos Milagres.
Figura controversa para a Igreja Católica no Brasil, Padre Cícero é
alçado à categoria de santo por muitos devotos, estando, pois, simbolicamente,
em um mesmo nível que outras entidades sagradas, como o Divino Pai Eterno.
Desta forma, embora não muito comuns, essas fotografias de romeiros com o
Padre Cícero parecem ter sido usadas como ex-votos porque os fiéis ignoram,
ou não dão importância, aos conflitos que o religioso teve com a Igreja Católica
Apostólica Romana. Aos que estão ou estiveram aflitos em busca de graças e
milagres, faz sentido estabelecer uma ligação visual entre diferentes entidades
sagradas, pois todas podem contribuir para sanar as dificuldades e aliviar os
sofrimentos. Não é à toa que, entre as fotografias do depósito de ex-votos,
tenhamos encontrado também imagens de romeiros em Aparecida do Norte
(Figura 51), em São Paulo, e Bom Jesus da Lapa, na Bahia, sem que estas
tenham sido alvo de reprovação por parte do padre Edson Costa.
Apesar de Padre Cícero ainda hoje ser uma figura que cause
desconforto em certos representantes da Igreja Católica, em alguns locais
verificamos uma relação mais tranquila dessas imagens com os espaços
institucionais do catolicismo. Em Arraial D’Ajuda, distrito do município de Porto
Seguro – BA, a pequena Sala dos Milagres da Igreja de Nossa Senhora da
Ajuda expõe fotografias de romeiros junto à estátua de Padre Cícero em
Juazeiro do Norte (Figura 52) junto aos demais ex-votos.
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Figura 51: Fotografia de devotos em frente à antiga Basílica de Nossa Senhora Aparecida em
Aparecida do Norte (SP) entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em Trindade. Anônimo.

Figura 52: Fotografia de grupo de romeiros junto à estátua de Padre Cícero em Juazeiro do
Norte (CE) entregue como ex-voto na Sala dos Milagres da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda
em Arraial D’Ajuda – BA. 2015. Foto: Déborah Rodrigues Borges.
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Outro tipo de imagens não muito comuns, mas certamente bastante
intrigantes, na Sala dos Milagres é o que denomino imagens-relicário, tomando
de empréstimo o termo utilizado por Kossoy (2002) para discutir a relação entre
fotografia e memória. O autor discorre sobre o potencial das imagens para
guardarem nossas lembranças mais preciosas, assim como os tradicionais
relicários guardam as relíquias dos santos, em geral restos mortais, como
ossos, venerados pelos devotos católicos. As imagens-relicário da Sala dos
Milagres de Trindade são quadros nos quais os devotos emolduram, junto com
a fotografia, diferentes objetos que participam da narrativa do milagre: cartas,
mechas de cabelo, exames médicos etc. Na figura 53, por exemplo, a devota
narra que sua filha nasceu com hidrocefalia e tem se recuperado graças ao
Divino Pai Eterno. No quadro, ela insere fotografias que registram momentos
diversos ao longo de sete anos, idade que sua filha tinha na época do
cumprimento da promessa, e mais uma mecha de cabelos da criança. O
quadro, assim, funciona como um relicário: guarda imagens, textos e um
resquício físico da criança como prova do recebimento de uma graça.

Figura 53: Imagem-relicário entregue como ex-voto na Sala dos Milagres em Trindade.
Anônimo.
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Embora as narrativas de milagres dessas imagens em geral não estejam
em conflito com os dogmas católicos, sua exposição na Sala dos Milagres
requer que a administração do santuário flexibilize o esforço organizador de
manter as fotografias, uma ao lado da outra, nos painéis e paredes reservados
para essa finalidade, e permita a colocação desses quadros em paredes nas
quais possam ser fixados com firmeza (Figura 54). Eles ganham, assim,
destaque entre as milhares de fotografias expostas naquele espaço,
certamente satisfazendo as intenções dos devotos que as deixam no local.
Além disso, não é incomum que os devotos emoldurem juntamente com essas
imagens certos artefatos que causam algum desconforto à Administração do
Santuário do Divino Pai Eterno, como roupas usadas, materiais biológicos e
mesmo as mechas de cabelo, que significam a necessidade de um cuidado
maior na disposição final desses artefatos. Embora para alguns devotos seja
importante agregar tais elementos ao ex-voto, garantindo-lhe o valor de um
testemunho mais explícito e verdadeiro, em algumas ocasiões a Administração
do santuário manifestou um certo descontentamento com o fato de ter de lidar,
em especial, com o cheiro e o risco de contaminação pela presença de
materiais biológicos entre os ex-votos guardados no depósito.

Figura 54: Romeiros observam imagens-relicário expostas em parede ao lado de ex-votos
pictóricos na Sala dos Milagres em Trindade. 2013. Foto: Déborah Rodrigues Borges.
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Para finalizar essa discussão sobre as tensões que as fotografias
engendram na Sala dos Milagres em Trindade, abordo duas condutas dos
romeiros que são desaprovadas pela Administração do santuário, por
confrontarem o esforço de organização daquele espaço feito por religiosos e
funcionários.
Na Sala dos Milagres e na Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade há
espaços reservados para o depósito de fotografias e outros ex-votos. São
nichos dotados de pequenas aberturas suficientes para a passagem dos
artefatos. Entretanto, muitos romeiros, em especial durante o período de festa
em homenagem ao padroeiro, preferem deixar suas fotografias em outros
locais, contrariando, assim, a dinâmica organizadora instituída pela Igreja
naquele espaço.
Na figura 55, vemos uma imagem da Santíssima Trindade exposta sobre
um móvel da Sala dos Milagres. Sob a estátua, notam-se fotografias deixadas
pelos romeiros no local. Ora, para esses fiéis, faz mais sentido “entregar” as
fotografias votivas às entidades sagradas, representadas na imagem, do que
depositá-las em um nicho onde as histórias de seus dramas e milagres
mergulharão rumo a um destino desconhecido. Ao colocarem as fotografias
diretamente sob a estátua da Santíssima Trindade, os romeiros garantem que,
pelo menos por um tempo, suas imagens serão vistas e estarão próximas do
Divino Pai Eterno, cumprindo, assim, as intenções que fizeram com que os fiéis
as levassem até o santuário. É interessante notar, ainda, que a própria imagem
da Santíssima Trindade encontra-se bastante marcada com nomes escritos por
devotos. Temos, aqui, a manifestação pela busca de uma relação mais próxima
e desburocratizada com os entes sagrados: um contato mais direto do fiel com
os santos, à revelia das normas institucionais ditadas pela Igreja.
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Figura 55: Imagem da Santíssima Trindade com ex-votos fotográficos deixados por romeiros.
2013. Foto: Déborah Rodrigues Borges.

Durante a festa em homenagem ao Divino Pai Eterno, realizada no mês
de julho, notamos também que muitos romeiros dispunham suas fotografias
diretamente nas fendas dos vidros que protegem os painéis da Sala dos
Milagres, ou mesmo as colocavam dentro desses painéis através de partes em
que os vidros estavam quebrados (Figura 56). Assim como na situação descrita
anteriormente, os romeiros, aqui, buscam garantir que suas fotografias
cumpram as intenções de agradecimentos e súplicas, pois são deixadas em
locais visíveis da Sala dos Milagres, diferentemente dos obscuros nichos
existentes nos fundos daquele espaço.
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Figura 56: Fotografias depositadas por romeiros dentro dos painéis da Sala dos Milagres em
Trindade. 2013. Foto: Déborah Rodrigues Borges.

Outra situação que percebemos na Sala dos Milagres foi a colocação de
fotografias umas sobre as outras em alguns painéis e paredes que não
estavam protegidos por vidros (Figura 57). Não foi possível identificar se tal
prática é realizada pelos romeiros ou pelos próprios funcionários do santuário
nas ocasiões em que renovam o conjunto de fotografias expostas, embora o
administrador do santuário tenha manifestado seu descontentamento com tal
situação, pois preferia que as fotografias fossem retiradas antes de se
acrescentarem outras nos mesmos locais. Em todo caso, a superposição das
fotografias nesses espaços pareceu-me bastante emblemática das próprias
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dinâmicas sociais das quais essas imagens participam cumprindo funções
especiais como elementos de testemunho e memória. Assim, creio que a
prática de colocar uma fotografia sobre a outra na Sala dos Milagres constitui
uma boa metáfora para pensarmos não apenas sobre a fotografia votiva, mas
sobre a própria fotografia popular e sua relação com a memória.

Figura 57: Fotografias coladas umas sobre as outras em parede da Sala dos Milagres em
Trindade. 2013. Déborah Rodrigues Borges.

Dubois (2009) recorre a uma abordagem psicanalítica para discutir a
operacionalidade da fotografia como aparelho de memória. E conclui que a
funcionalidade da fotografia nesse contexto reside em sua capacidade de
funcionar como um palimpsesto – pergaminho que foi raspado para permitir
sua reutilização para a escrita de um novo texto. Entretanto, conforme ressalta
o autor, um palimpsesto nunca volta a ser uma tela em branco: sob o novo
texto escrito, vemos resquícios do que estava anteriormente gravado ali, de
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modo que, embora haja elementos visuais mais nítidos em um certo momento,
outros sempre coexistirão nas camadas mais profundas.
Batchen (2004) ressalta que a figura dos palimpsestos mostra-se
especialmente interessante para pensar a respeito da fotopintura, pois trata-se
de um tipo de imagem na qual a base fotográfica é recoberta com camadas de
tintas. Não se trata de fazer desaparecer o referencial fotográfico da imagem,
mas de construir novos sentidos sobre essa superfície inicial. O mesmo ocorre
com outras práticas fotográficas populares: a sobreposição de fotografias em
caixas e envelopes, ou mesmo nos álbuns fotográficos, por exemplo. As
imagens não permanecem visualmente disponíveis para seus usuários o tempo
todo. Elas são acessadas de acordo com os interesses e necessidades
daqueles que as mobilizam em certas situações. Procedimento semelhante
ocorre com nossas memórias. Dubois (2009) explica que, embora não
acessemos todas as nossas lembranças o tempo todo, elas permanecem em
nossas mentes, sendo acionadas ocasionalmente de acordo com as
necessidades de cada momento da vida.
Rouillé (2009) ressalta que toda fotografia, embora possua uma forte
ligação com a materialidade das coisas aderidas à sua superfície, é o produto
estético de um evento. Isso significa, para o autor, que o “isso foi” barthesiano
cede lugar ao “isso se passou”, na medida em que “não percebemos, aqui e
agora, nada que não encontre um eco em nossa memória, nada que não esteja
ligado ao passado” (ROUILLÉ, 2009, p. 218). Os atos fotográficos e as
percepções sobre as fotografias são, assim, construídos pelo acúmulo de
experiências pessoais, cujos sentidos são compartilhados socialmente.
Práticas populares, como a fotografia votiva, constituem terrenos férteis para os
movimentos de atualização dessas memórias sobre a fotografia, os quais são
fundamentais para a longevidade dos usos e funções sociais dessas imagens.
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Os palimpsestos da Sala dos Milagres são vestígios de milagres e
súplicas do passado que permanecem sob as imagens atuais. Toda fotografia
possui essa propriedade e requer do pesquisador uma habilidade especial para
perscrutar as camadas de sentidos conforme os problemas que se colocam a
cada investigação. Afinal, como definiu Dubois (2009, p. 326), “uma foto não
passa de uma superfície. Não tem profundidade, mas uma densidade
fantástica. Uma foto sempre esconde outra, atrás dela, sob ela, em torno dela”.
Tal reflexão é também compartilhada por Rouillé (2009, p. 224), que afirma que
“em fotografia, o virtual que se atualiza na imagem é esta gigantesca memória,
este ‘passado em geral’ que habitamos e que nos habita”. Cada fotografia é
construída e mobilizada dentro de um certo circuito social cujas dinâmicas
remontam a práticas, usos e funções surgidos no passado e em constante
processo de atualização. É por essa razão que decidimos, nessa pesquisa, não
nos deter na análise de imagens isoladas, mas na reflexão sobre o que certos
conjuntos e práticas fotográficas existentes na Sala dos Milagres poderiam
esclarecer a respeito da fotografia popular.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fotografia popular é um campo fértil para as reflexões sobre a cultura
visual fotográfica. Esse foi o ponto de partida para essa pesquisa, cujas
articulações teóricas se construíram em torno da prática da fotografia votiva
pelos romeiros do Divino Pai Eterno em Trindade (GO). Os ex-votos
fotográficos são elaborados em cumprimento a diferentes intenções dos
devotos, mas, uma vez integrados à romaria religiosa e inseridos na sala dos
milagres, passam a exercer um papel bastante ativo em sua trajetória social.
As fotografias votivas não só cumprem os desígnios de quem as elaborou
como

também,

e

principalmente,

engendram

muitas

das

dinâmicas

constitutivas de seus circuitos sociais.
No texto “What do pictures ‘really’ want?”, o questionamento feito por
Mitchell (1996) logo no título do artigo parece-nos estranho em um primeiro
momento. Ora, para nós, talvez fizesse mais sentido inquirir sobre o que
querem aqueles que produzem certas imagens, tendo em vista que tais
objetos, por serem inanimados, não teriam vontades ou exerceriam ações por
si mesmos. Entretanto, é preciso ponderar que, ainda que o produtor de
imagens seja movido por uma motivação inicial, alguns de seus atos e
decisões são conduzidos por condições complexas, que incluem fatores
circunstanciais e, também, de ordem subjetiva. Nesse sentido, quando Mitchell
(1996) propõe um questionamento sobre o desejo das imagens, não está se
rendendo a um fetichismo. Trata-se de um reconhecimento de que as imagens
adquirem uma autonomia em relação a seu criador e, também, a seus
espectadores, ou seja, as imagens têm vida.
Por esse motivo, além das imagens votivas por mim estudadas,
investiguei outros tipos de imagens que dizem respeito ao universo das
romarias religiosas no Brasil, em busca de outros pensamentos sobre as
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práticas votivas, sobretudo aquelas relacionadas ao uso da fotografia pelos
romeiros. Tenho a convicção de que
se a fotografia aparentemente “congela” um momento, sociologicamente, de fato, ela
“descongela” esse momento ao remetê-lo para a dimensão da história, da cultura e das
relações sociais. O “congelar” não é mais do que sublinhar elementos de referência de
um imaginário cujo âmbito não se restringe ao reducionismo dos supostos
“congelamentos”. (MARTINS, 2002, p. 224)

Assim, fiz um estudo de imagens produzidas por fotógrafos brasileiros
sobre as romarias religiosas. Busquei pelos elementos de referência que esses
fotógrafos destacavam, alguns deles se repetindo nos trabalhos de diferentes
autores. Das fotografias21 de Antônio Saggese22, Christian Cravo23, José
Bassit24 e Tiago Santana25, em um diálogo com as imagens e as práticas
fotográficas observadas na Sala dos Milagres de Trindade (GO), extraí
elementos recorrentes, que me permitiram formular reflexões sobre a
21

Fotografias de romarias religiosas brasileiras desses quatro autores integraram a exposição
Acts of Faith, realizada no Ashmolean Museum of Art and Archeology, em Oxford, Inglaterra, de
25 de outubro de 2001 a 3 de fevereiro de 2002. A exposição contava, ainda, com fotografias
de Adenor Gondim, e ocorreu simultaneamente com a exposição Opulence and Devotion:
Brazilian Baroque Art.
22
Antonio José Saggese (São Paulo – SP, 1950) formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade de São Paulo (USP) em 1976 mas nunca exerceu a profissão de arquiteto. Atua
como fotógrafo e professor de fotografia desde o final dos anos 1970. Em seu trabalho
fotográfico, destacam-se temáticas relacionadas ao estatuto documental da fotografia e como
ele se altera ao longo da história. Para mais informações sobre o fotógrafo, consultar a
Enciclopédia Itaú Cultural.
23
Christian Cravo (Salvador – BA, 1974) é filho do fotógrafo Mário Cravo Neto e neto do
escultor Mário Cravo Júnior. Dedica-se a ensaios fotográficos documentais, entre os quais
destaca-se sua exploração fotográfica do Nordeste Brasileiro no ensaio Irredentos, publicado
em 2000. Para mais informações, consultar o site do fotógrafo (www.christiancravo.com).
24
José Bassit (São Paulo – SP, 1957) iniciou a carreira de fotojornalista em 1985, atuando em
veículos como O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Revista da Folha. Atua como
fotógrafo independente, destacando-se seu trabalho sobre as manifestações religiosas do
Brasil intitulado Por onde anda a fé (1998-2003). Para mais informações sobre o fotógrafo,
consultar o site www.colecaopirellimasp.art.br.
25
Tiago Santana (Crato – CE, 1966) estudou Engenharia Mecânica na Universidade Federal do
Ceará, mas não concluiu o curso. Atua desde 1989 nas áreas de fotojornalismo e fotografia
documental, com destaque para as temáticas relacionadas às tradições culturais e às festas
populares do Nordeste, sobretudo a peregrinação religiosa a Juazeiro do Norte, no Ceará. É
um dos fundadores da editora Tempo d’Imagem.
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importância da materialidade, das performances e das montagens no contexto
das romarias religiosas, em especial no que diz respeito aos circuitos sociais
das fotografias votivas.

A materialidade do artefato fotográfico

Comecemos observando uma primeira sequência fotográfica com
imagens de Antônio Saggese:

Figura 58: Aparecida do Norte, 1992. Foto: Antônio Saggese. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142002000200015&script=sci_arttext, acesso em
11/03/2015
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Figura 59: Aparecida do Norte, 1992. Foto: Antônio Saggese. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142002000200015&script=sci_arttext, acesso em
11/03/2015
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Figura 60: Congonhas do Campo, 1992. Foto: Antônio Saggese. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142002000200015&script=sci_arttext, acesso em
11/03/2015
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Figura 61: Ex-voto, 1992. Foto: Antônio Saggese. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142002000200015&script=sci_arttext, acesso em
11/03/2015
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Figura 62: Ex-voto, 1992. Foto: Antônio Saggese. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142002000200015&script=sci_arttext, acesso em
11/03/2015
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E, ainda, essas imagens de Tiago Santana e Christian Cravo:

Figura 63: Benditos, Juazeiro do Norte, 1992. Foto: Tiago Santana. Disponível em
http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/santana/indexsp.html, acesso em 11/03/2015.

Figura 64: Irredentos. Foto: Christian Cravo. Disponível em
http://www.christiancravo.com/ensaio_intro.aspx?id=24, acesso em 11/03/2015.
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Em todas essas imagens, os autores registraram as próprias fotografias
votivas depositadas em santuários de diferentes cidades brasileiras. Saggese o
faz de forma mais enfática: suas fotos mostram apenas velhas fotografias
votivas, ao passo que Santana e Cravo incluem no quadro fotográfico os
romeiros que transitavam pelos espaços em que as fotografias estavam
expostas.
Ao selecionar fotografias antigas, desgastadas pelo tempo e pelos
insetos para fotografar, Saggese ressalta a perecibilidade do artefato
fotográfico. A fotografia não vence o tempo, congelando-o; na verdade, o
tempo age sobre a fotografia, modificando suas características materiais,
ressaltando, assim, sua materialidade. Esse é um aspecto fundamental da
fotografia votiva. O ex-voto é um artefato. A fotografia votiva, apesar do
crescimento acelerado dos processos digitais das imagens, ainda é uma
prática que requer um suporte físico que se possa tocar e que possa ser levado
ao santuário. Conforme discutido no capítulo 4, a exposição de um artefato na
sala dos milagres é um aspecto fundamental na sua conversão em ex-voto.
Zuromskis (2013) e Batchen (2004) ressaltam a materialidade como uma
característica fundamental da fotografia popular. Para ambos os autores, a
experiência perceptiva se dá, com essas fotografias, não apenas em seu
aspecto visual, mas também porque, como objetos, podem ser acessados
pelos sujeitos por meio de outros sentidos, como o tato e o olfato. Não são
apenas fotografias: são fragmentos materiais de pessoas e situações caras aos
seus proprietários. Não é à toa que o ato de destruir uma fotografia, nesse
contexto, tem uma conotação muito poderosa: pode significar uma ruptura com
a pessoa retratada, a busca pela destruição da memória de sua participação e
importância na vida do proprietário da imagem.
Em Trindade, uma das situações em que pudemos verificar a
importância simbólica da materialidade das fotografias votivas se deu quando o
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padre Edson Costa, administrador do Santuário, comentou que havia muito
tempo que as fotografias dos painéis da Sala dos Milagres não eram trocadas,
mas que isso deveria ser feito à noite, período em que o espaço fica fechado
para visitação. Ele ressaltou sua preocupação em não realizar a retirada das
fotografias dos painéis na presença dos romeiros porque sabia que, pelas
condições de algumas das imagens, certamente elas seriam rasgadas e todas
elas, posteriormente, acabariam sendo incineradas. Os romeiros, acredita o
sacerdote, provavelmente se sentiriam incomodados e até ofendidos ao verem
os artefatos sendo descartados.
Para funcionar como ex-voto, a fotografia não pode abdicar de sua
materialidade. Os templos e as Salas de Milagres são espaços físicos, e é lá
que as fotografias consolidam seu status de objetos votivos. Edwards e Hart
(2004) ressaltam que pensar sobre os aspectos materiais da fotografia vai além
de investigar seus processos e técnicas de produção. Significa refletir sobre as
intenções dessas imagens, sua distribuição, consumo, usos, descartes e
reutilizações. As fotografias feitas por Saggese em Salas de Milagres
brasileiras recorrem a uma operação metalinguística para ressaltar, a um só
tempo, a perecibilidade material das fotografias e sua longevidade simbólica. A
foto de uma foto pode ser, assim, uma alternativa para vencer a ação do tempo
e prolongar a existência física de uma imagem, operação simbolicamente
análoga à dos romeiros, que ano após ano depositam suas imagens nas Salas
de Milagres e garantem a continuidade dessa prática.
As fotografias de Cristhian Cravo e Tiago Santana (Figuras 63 e 64,
respectivamente) ressaltam justamente a importância do devoto no contexto
das romarias. “Os devotos reavivam e dão visibilidade ritual, reproduzem e
recomeçam as dimensões históricas e simbólicas profundas da realidade social
da qual são agentes ativos” (MARTINS, 2002, p. 229). Nas figuras 63 e 64, os
romeiros aparecem, de forma fragmentada, junto às fotografias votivas. A
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presença humana nessas imagens não precisa se dar de forma integral para
que compreendamos que a Sala dos Milagres é parte de um circuito social pelo
qual transitam milhões de romeiros, que atualizam os sentidos desse espaço e
das práticas votivas. A mão e as partes de rostos anônimos que vemos nas
fotos de Cravo e Santana testemunham a existência de uma fé, assim como os
membros feitos em cera ou madeira depositados nas salas de milagres.
Informam sobre a necessidade de o romeiro se relacionar fisicamente com
esses artefatos para que eles cumpram suas funções simbólicas. Prenunciam,
enfim, uma importante questão da qual tratarei a seguir: as imagens votivas
demandam e mobilizam certos gestos e performances.

As performances dos sujeitos

Nas imagens a seguir, Christian Cravo, José Bassit e Tiago Santana
registram gestos muito semelhantes de romeiros em diferentes santuários
brasileiros. As mãos dos devotos estão em destaque em muitas fotografias, ora
tocando os santos (Figuras 65 e 66), ora impostas sobre outros devotos
(Figuras 67 e 68), ora elevadas ao alto, em sinal de súplica (Figuras 69 e 70).
Os romeiros desempenham certas performances que os inserem nos rituais
sagrados de adoração e súplica. As manifestações de fé ocorrem por meio de
gestos reconhecidos e repetidos por milhões de fiéis, como os registrados
pelos fotógrafos em diferentes regiões do Brasil.
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Figura 65: Imagens Fiéis. Romaria de Aparecida do Norte. Foto: José Bassit. Disponível em
http://www.josebassit.com/galeria_fieis.html, acesso em 11/03/2015

Figura 66: Irredentos. Foto: Christian Cravo. Disponível em
http://www.christiancravo.com/ensaio_intro.aspx?id=24, acesso em 11/03/2015.
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Figura 67: Irredentos. Foto: Christian Cravo. Disponível em
http://www.christiancravo.com/ensaio_intro.aspx?id=24, acesso em 11/03/2015.

Figura 68: Irredentos. Foto: Christian Cravo. Disponível em
http://www.christiancravo.com/ensaio_intro.aspx?id=24, acesso em 11/03/2015.
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Figura 69: Benditos, Juazeiro do Norte, 1992. Foto: Tiago Santana. Disponível em
http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/santana/indexsp.html, acesso em 11/03/2015.

Figura 70: Imagens Fiéis. Romaria de Bom Jesus da Lapa. Foto: José Bassit. Disponível em
http://www.josebassit.com/galeria_fieis.html, acesso em 11/03/2015
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Refletir sobre as performances dos romeiros recoloca, novamente, a
questão da imagem não apenas como objeto visual, mas como experiência. Os
romeiros não apenas levam seus ex-votos aos santuários; eles os benzem e
beijam, tocam e beijam as imagens dos santos, juntam as mãos em oração,
elevam-nas aos céus rogando por milagres. Muito apropriadamente, Edwards e
Hart afirmam que “algumas formas de materialidade emergem de desejos
performativos específicos para a imagem” (2004, p. 10). Conforme discutido no
tópico anterior, o ex-voto é um artefato que deve ser entregue pelo devoto na
sala dos milagres a fim de que cumpra sua função como pagamento de uma
promessa ou pedido por um milagre. Essa entrega requer um envolvimento
físico do devoto no ritual. A materialidade das imagens votivas emerge, assim,
desse desejo performativo que ela enseja, para que se cumpram suas funções
rituais.
Nas salas de milagres, o devoto está cercado por imagens. Ele olha para
os santos e se sente olhado por eles – tanto que, muitas vezes, inclina-se,
reverente, sob o peso desse olhar. O romeiro olha as fotografias votivas e
recebe de volta os olhares de milhões de outros que, como ele, rogaram ou
receberam uma graça. A experiência aurática se realiza, aqui, tal qual concebe
Didi-Huberman (1998) a partir de uma releitura do conceito elaborado por
Walter Benjamin. A aura deixa de ser a aparição única de uma coisa distante,
por mais próxima que esteja, para ser entendida como um gênero do culto, no
sentido etimológico da palavra: “um ato que simplesmente nos fala de um lugar
trabalhado” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 155). Segundo o autor, o culto,
compreendido como um cuidado, pressupõe uma relação em que o olhado olha
o olhante, estabelecendo-se, assim, um duplo olhar, uma dupla distância.
Nessa relação dialética, o olhar não se constitui apenas por meio da visão,
para a qual a distância é um elemento fundamental, mas também pelo tato.
Como afirma Didi-Huberman,
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talvez não façamos outra coisa, quando vemos algo e de repente somos tocados por
ele, senão abrir-nos a uma dimensão essencial do olhar, segundo a qual olhar seria o
jogo assintótico do próximo (até o contato, real ou fantasmado) e do longínguo (até o
desaparecimento e a perda, reais ou fantasmados). (1998, p. 161)

As performances executadas pelos romeiros são, portanto, elementos
fundamentais nas experiências auráticas que se atualizam nas romarias e nas
Salas de Milagres. São elas que regem as dinâmicas de aproximação e
afastamento, de olhar e ser olhado, de experimentar, enfim, as imagens.

As montagens no espaço

Um aspecto marcante da Sala de Milagres de Trindade, que também se
observa em outras salas de milagres pelo Brasil, é o da acumulação. Os
objetos, fragmentos materiais que guardam as histórias de milagres e súplicas,
se aglomeram no espaço. Cada santuário tem uma dinâmica própria de
disposição dos ex-votos, conforme discutido anteriormente. Em Trindade,
observamos uma rotina de agrupamento de certos objetos por tipo (próteses
ortopédicas, pinturas, relógios, fotografias etc.), embora, especialmente durante
a realização da festa anual, os romeiros acabem burlando esse esforço
organizador ao depositarem os ex-votos nos locais que consideram mais
convenientes e não nos locais previamente demarcados. Assim, durante o
trabalho de campo mostrou-se muito pertinente uma reflexão sobre a
importância dos processos de montagens no espaço da Sala dos Milagres.
No estudo que fiz dos trabalhos de fotógrafos brasileiros que tratam das
romarias religiosas, a questão da montagem surgiu novamente, com um novo
enfoque, sobretudo nas fotografias de Tiago Santana. Em várias de suas
imagens, como nas figuras 71, 72 e 73, observa-se a junção de diferentes
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fragmentos do cotidiano sertanejo e de sua relação com a religiosidade.
Martins (2002) associou esse procedimento compositivo do fotógrafo à própria
ideia dos ex-votos tão presentes nas romarias religiosas: fragmentos de
corpos, tecidos, objetos, imagens que carregam narrativas individuais e se
articulam em um sem-número de possibilidades expressivas das narrativas
coletivas sobre a fé e a devoção. Santana utiliza o quadro fotográfico como
ferramenta de corte: ao selecionar apenas fragmentos do cotidiano dos
romeiros, força-nos a olhar para suas imagens em busca de uma compreensão
sobre como esses elementos se relacionam uns com os outros.

Figura 71: Benditos. Juazeiro do Norte. Foto: Tiago Santana. Disponível em
http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/santana/indexsp.html, acesso em 11/03/2015.
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Figura 72: Benditos. Juazeiro do Norte. Foto: Tiago Santana. Disponível em
http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/santana/indexsp.html, acesso em 11/03/2015.

Figura 73: Benditos. Juazeiro do Norte. Foto: Tiago Santana. Disponível em
http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/santana/indexsp.html, acesso em 11/03/2015.
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A partir daí, creio ser possível compreendermos o conceito de
montagem na fotografia – e o faço, em especial, no que diz respeito aos
circuitos sociais da fotografia votiva – a partir de duas instâncias. A primeira
delas, externa ao artefato, como processo de organização espacial das
imagens, visando à sua exibição. Tal procedimento é decisivo para o modo
como as fotografias são vistas e relacionadas pelos passantes umas com as
outras, e em Trindade estabelece uma interessante relação de analogia com os
álbuns fotográficos familiares. Assim como nos álbuns, as fotografias da Sala
dos Milagres da Basílica do Divino Pai Eterno são dispostas lado a lado, em
superfícies superpostas que são manuseadas pelos olhantes, que percorrem
as imagens em diferentes direções e sentidos de leitura.
O segundo modo pelo qual compreendo o conceito de montagem na
fotografia votiva é como um processo interno à própria imagem, que é
construída pela seleção e junção daqueles elementos que, para o devoto, são
capazes de expressar o milagre alcançado ou o pedido por intervenções
divinas. Jung (2010, p. 145) já discutiu essa noção de imagem como operação
de “montagem de memórias involuntárias e tempos heterogêneos” ao
investigar a série Polaroids, de Robert Frank. Essa noção parece-me também
muito esclarecedora para pensarmos sobre os papéis da fotografia como objeto
votivo. Ao selecionarem ou produzirem uma fotografia para levarem à Sala dos
Milagres, os devotos se apropriam de diferentes referências visuais (religiosas,
médicas, forenses, familiares etc.) para comunicarem seus dramas pessoais,
tanto aos outros romeiros quanto ao próprio Divino Pai Eterno.
Esses três aspectos – a materialidade, as performances e as montagens
– embora discutidos aqui em tópicos separados, se articulam de formas muito
dinâmicas nas práticas da fotografia votiva. É por meio deles que os devotos
atualizam e ressignificam essas imagens e os rituais que elas engendram.
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Para terminar...

Belting (2005, p. 65) lança-nos uma provocação inquietante que me
ajuda a traçar um caminho para concluir, provisoriamente, esse trabalho. O
autor parte de uma questão essencial: “o que, então, é uma imagem? Ou: onde
está a imagem? Está em nosso olhar ou apenas em sua memória, e até que
grau ela está no impresso?”. Longe de reduzir o tema a uma questão
ontológica, o que Belting propõe é que busquemos uma via antropológica para
compreendermos o que são e o que fazem as imagens, posição da qual
partilho nessa reflexão sobre a fotografia popular.
Reexaminemos a prática da fotografia votiva. Onde estão os ex-votos
fotográficos? Sim, nas salas de milagres de diferentes santuários, mas,
também, nas mãos de devotos que as levam até esses espaços sagrados. E
nos olhares dos passantes que as reconhecem como testemunhos de fé e
milagre. E, ainda, em arquivos de computador, caixas, álbuns e envelopes, à
espera dos movimentos intencionais dos devotos em mobilizá-las para o
cumprimento de um voto. A fotografia votiva faz parte de uma cultura visual em
que os artefatos fotográficos são elaborados a partir de uma percepção de sua
potencialidade testemunhal, narrativa e de uma fecunda e constante
reapropriação simbólica.
As práticas de fotografia votiva se atualizam conforme certas
circunstâncias sociais, culturais e mesmo tecnológicas. É esse movimento de
atualização que garante sua longevidade. A devoção popular adquire novas
feições e expressões ao longo do tempo, conforme se alteram as condições de
vida das pessoas, seus anseios e dramas. A expressividade dos artefatos
fotográficos

é

suficientemente

maleável

para

serem

constantemente

rearticuladas para darem conta de novas necessidades e interesses votivos.
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Essa lógica observada na análise das práticas de fotografia votiva se
estende para a fotografia popular em geral. A apropriação dos artefatos
fotográficos para a elaboração visual das vivências já experimentou múltiplas
facetas desde o surgimento da fotografia. Na medida em que a fotografia se
expande como fenômeno industrial e comercial, suas práticas, usos e funções
tornam-se cada vez mais disseminados e incorporados às dimensões íntimas e
cotidianas da existência social dos sujeitos.
É importante observar que o uso massivo de fotografias como forma de
elaboração das vivências requer que, embora as experiências de que tratam
essas imagens sejam particulares, suas características visuais possam ser
reconhecidas pelo grupo ao qual pertencem os sujeitos e as instâncias que
ensejaram o surgimento das fotografias. A articulação entre o público e o
privado, aqui, é essencial e se opera de formas muito dinâmicas, constituindo,
de fato, uma cultura visual fotográfica.
A condução antropológica desse debate ressalta, entre outros pontos, a
necessidade de olhar para esse uso massivo da fotografia não sob os aspectos
de originalidade e expressividade individual, que, muitas vezes, marcam os
discursos tradicionais da história da arte e, também, da história da fotografia.
Os artefatos fotográficos não interessam tanto, aqui, como detentores de certas
caraterísticas estilísticas de um autor ou de um movimento artístico.
Retomando, ainda, a provocação de Belting (2005), podemos compreender
que, no campo da fotografia popular, as imagens estão entre os sujeitos, em
práticas que conferem sentidos a várias dimensões de nossas existências.
Para estarem entre nós, as imagens necessitam de uma existência
material que viabilize nosso relacionamento com elas. No caso da fotografia
popular, nossas intenções precisam se configurar como imagens mentais que,
em seguida, se efetivam nos artefatos fotográficos que fabricamos.
Percebemos tal dinâmica nas fotografias votivas em Trindade: os devotos
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desejam que um milagre, uma cura, por exemplo, se realize; eles imaginam
como expressar visualmente esse desejo e, em seguida, produzem ou
selecionam fotografias que contenham os elementos que materializam aquela
intenção inicial. Em muitas outras instâncias do campo da fotografia popular
percebemos essa mesma dinâmica. Nos álbuns de casamentos, a intenção de
construir uma narrativa visual sobre o amor orienta a construção das imagens e
a própria montagem dos álbuns. Nas crescentes práticas de fotografia da
gestação, a intenção de construir um sentido de nobreza e beleza para a
maternidade certamente conduz a escolha de cenários e atributos incorporados
à imagem fotográfica.
Do mesmo modo que há esse processo em que as imagens mentais
geram as imagens materiais, o contrário também ocorre e trata-se de uma
dinâmica igualmente fundamental no campo da fotografia popular. As
expectativas e intenções que nos conduzem à elaboração das nossas
fotografias são fortemente orientadas pelas imagens que já vimos e que
enfatizam elementos de referência que se consolidam como marcos visuais de
sentimentos e sentidos que valorizamos.
Belting (2005, p. 73) ressalta que a interação entre as pessoas e as
imagens inclui vários parâmetros, entre eles o que o autor denomina como
“medium, no sentido de vetor, agente, dispositif (como dizem os franceses) ou
suporte, anfitrião e ferramenta de imagens”. No caso da fotografia popular, os
suportes das imagens mudaram muito ao longo do tempo. Ora os grandes
“anfitriões” dessas visualidades eram os cartões de visita, ora eram as fotos
lambe-lambe, e tantos outros formatos disponibilizados pela indústria
fotográfica e pelo circuito de mercado dessas tecnologias. Atualmente, muitas
práticas continuam reforçando a importância da materialidade nas práticas de
fotografia popular: as fotos votivas, que são entregues e expostas nas Salas
dos Milagres; as fotografias de casamentos, formaturas e aniversários, cujas
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dinâmicas expressivas ainda se articulam fortemente a partir dos esquemas de
montagens dos álbuns fotográficos; e mesmo o uso da fotografia nas redes
sociais, que apesar de se constituir a partir de um processo de virtualização da
imagem propiciado pelo avanço das tecnologias digitais de captação e
compartilhamento de fotografias, tornou a imagem fotográfica definitivamente
presente no cotidiano das pessoas, podendo ser facilmente acessada, vista,
tocada, ampliada, explorada e compartilhada por meio de dispositivos portáteis
como smartphones e tablets. O dispositivo material, em algumas circunstâncias
atuais, certamente mudou muito em relação a outros medium fotográficos
hegemônicos no passado, mas o fato é que não há um aniquilamento da
fotografia como materialidade, pelo contrário: aqueles aparelhos reconstituem,
cotidianamente, as dinâmicas de atualização da presença material da fotografia
como dimensão fundamental de elaboração visual das nossas vivências.
Fazer fotografias, ser fotografado, tocar essas imagens e visualizá-las,
seja em esferas mais íntimas ou em contextos coletivos, são ações cada vez
mais presentes no cotidiano das pessoas. A fotografia popular é um universo
dotado de artefatos materiais que se articulam em infinitas possibilidades de
montagem e mobilizam diversas performances. Se no passado a pose era a
atitude

mais

adequada

para

um

registro

fotográfico

digno,

contemporaneamente, ela coexiste com diversas outras performances das
quais podemos lançar mão para nos constituirmos como imagens que
consolidam, para nós mesmos e para os outros, os papéis sociais que
desempenhamos. E além das performances que executamos no ato de
fabricação das imagens fotográficas, atualizamos também as performances
que marcam nossos relacionamentos com as fotos: nós ainda as tocamos,
ocultamos, recuperamos e as reapropriamos em diferentes contextos.
A fotografia popular, ao contrário do que propunham certas abordagens
teóricas sobre o popular baseadas em concepções folclorizantes, não se
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baseia em artefatos e práticas tradicionais. Temos atualmente diversos objetos
de estudo que nos permitiriam conhecer melhor os movimentos de atualização
que perenizam o uso da fotografia como forma de elaboração visual das
vivências sociais. Batchen (2004) afirma que tem havido uma transformação no
cenário das pesquisas sobre a história da fotografia, permitindo a inclusão de
uma série de questões, imagens e práticas que antes eram vistas apenas como
expressões ingênuas e até mesmo incultas das relações que as pessoas
mantinham com a fotografia no cotidiano. Atualmente, defende o autor, vários
estudos interdisciplinares partem da constatação de que a fotografia é
predominantemente uma prática popular e uma experiência global. Esse
estudo sobre a fotografia votiva em Trindade (GO), ao se concentrar em um
circuito social específico, lançou mão de estratégias de pesquisa da Cultura
Visual, da Antropologia e da História para conceituar e compreender melhor o
campo mais abrangente da fotografia popular. Ao final dessa empreitada,
espero ter dado uma contribuição a esse debate sobre a prática massiva da
fotografia, mostrando o quão fascinante são as dinâmicas de elaboração e uso
da imagem fotográfica como forma de estabelecer um tipo de inteligibilidade a
respeito de quem somos e do que fazemos.
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Anexo 1 – Modelo da ficha utilizada para anotação dos dados das entrevistas
feitas com os romeiros.

Projeto de Pesquisa “Fotografia Popular em Goiás: estudo dos
percursos sociais da fotografia votiva em Trindade – GO”
Ficha nº ________

Nº da Fotografia:_____________
Nome do entrevistado:________________________________________
Endereço:____________________________________________________
Telefone:_____________________________________________________
___
Entrevistador(a):______________________________________________
___
Data da entrevista:____/____/_______

Informações sobre a fotografia:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________
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Anexo 2 – Modelo do termo de autorização assinado pelos entrevistados

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Ficha nº ________

Eu,__________________________________________,CPF____________________
__,

RG________________,

depois

de

conhecer

e

entender

os

objetivos,

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa “Fotografia Popular
em Goiás: estudo dos percursos sociais da fotografia votiva em Trindade – GO”,
bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento,
AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores do referido projeto a utilizar
fotografias e depoimentos concedidos por mim para fins científicos e de estudos
(teses, artigos científicos, apresentações em eventos científicos, livros etc.).

___________________, ____ de ______________ de 2013

____________________________________
Pesquisador(a)

_____________________________________
Entrevistado(a)

