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Resumo: 
Ao identificar os diálogos entre fotografia e artes visuais no Brasil, procuramos 
compreender as relações histórias e políticas como potentes forças criativas que 
surgiram dessa interação. Tanto em uma simples criação de cenário como na intervenção 
manual de negativos fotográficos, esse gesto esteve presente, procurando romper e 
recriar, a imagem, o significado e a poética. 

 
Palavras-chave: fotografia brasileira, artes visuais, fotografia, diálogos poéticos.  
  
Resumen: Al identificar los diálogos entre fotografía y artes visuales en Brasil, 

buscamos comprender las  relaciones historias y políticas como potentes fuerzas 
creativas que surgieron de esa interacción. Tanto en una simple creación de escenario 
como en la intervención manual de negativos fotográficos, ese gesto estuvo presente, 
buscando romper y recrear, la imagen, el significado y la poética. 

 
Palabras clave: la fotografía brasileña, las artes visuales, la fotografía, los 
diálogos poéticos. 
 
 
Abstract: In identifying the dialogues between photography and the visual arts in 
Brazil, we try to understand the historical and political relations as potent creative 
forces that emerged from this interaction. Both in a simple creation of scenery and 
in manual intervention of photographic negatives, this gesture was present, 
seeking to break and recreate, image, meaning and poetics. 
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1. A imagem do império 

 
Em sua gênese a fotografia brasileira em muito se assemelha a concepção 

de imagem que foi arquitetada por André Adolphe Disdéri (1819-1890) na França 

entre 1852 e 1853. As famosas “Carte de Visite” substituíam pelo processo de 



colódio úmido as placas de metal: os daguerreótipos1, e viabilizaram a reprodução 

em série de retratos, em sua maioria a imagem das elites burguesas em 

ascensão. Disdéri não somente revolucionou a questão da difusão da fotografia, 

como também instituiu um modelo de representação pautado na criação de 

retratos indenitários do burguês, a partir de premissas conceituais que 

desenvolveu no ato de retratar a elite europeia. Segundo o pesquisador Lícius da 

Silva: 

Naquele momento de definições, quando a sociedade se 
adaptava à novidade da natureza técnica, científica e da lógica 
industrial da fotografia – esta ainda muito longe de possuir 
linguagem e estética própria – o mito de fidedignidade do ‘real’ 
sobrepujou-se à representação do retratado, tomado objeto pela 
precisão técnica da fotografia. De fato, por meio de grande parte da 
população fotográfica oitocentista europeia – consequentemente 
também a brasileira, que adotou o modelo de Disdéri -, o indivíduo 
de gosto burguês foi ‘coisificado’ no ‘fichário de personalidades’ 
organizado pelo olhar iluminista de racionalização e pela atitude 
colecionista em desenvolvimento. (SILVA, Lícius da. In Revista Arte 
& Ensaios 16, 2008, P.108) 

 

No Brasil, os primeiros daguerreótipos foram feitos no império de 

Dom Pedro II, ávido colecionador dessas pequenas placas de metal que 

representavam a cidade e a sociedade emergente. O acervo criado pelo 

imperador, compilou relíquias de distintas viagens realizadas pelo monarca, uma 

coleção de quase 25 mil fotografias, doadas à biblioteca nacional no ano de sua 

partida em 1889.Um acervo que configura a imagem de um império, Segundo 

Schwarcz (1998, p.345) “Dom Pedro fará da fotografia o grande instrumento de 

divulgação da sua imagem: moderna como queria que fosse o reino.” A fotografia 

configura-se como instrumento de comunicação e distinção, ou seja, como um 

meio de afirmação de posições sociais. Foi constituído no império um material 

imagético que deu ampla visibilidade a monarquia e as suas atividades pelo 

mundo. 

                                                        
1
O daguerreótipo (em francês: daguerréotype ) foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao 

grande público. Foi divulgado em 1839, tendo sido substituído por processos mais práticos e baratos apenas no início 

da década de 1860. Consiste numa imagem fixada sobre uma placa de cobre, ou outro metal de custo reduzido, com um 

banho de prata (casquinha), formando uma superfície espelhada. A imagem é ao mesmo tempo positiva e Negativo 

(fotografia) - negativa dependendo do ângulo em que é observada. Trata-se de imagens únicas, fixadas diretamente sobre 

a placa final, sem o uso de negativo. (Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Daguerreótipo > Acesso em 

fevereiro de 2019. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1839
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1860
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Negativo_(fotografia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Negativo_(fotografia)


Segundo Benjamin (1985) com o surgimento da fotografia (1839) há uma 

ressignificação da obra de arte autêntica e única. Esta tem a perda da áurea 

atrelada à reprodutibilidade técnica inerente a fotografia. Nesse contexto o papel 

social da arte se transforma. O valor de culto da obra de arte se destaca, 

libertando-a da sua origem ritual. Uma profanação liberadora populariza as 

imagens fotográficas do mundo, assim como as reproduções de obras de arte 

para o mundo. 

 No século XIX na Europa, os retratos das elites circulavam intensamente, 

estimulando a produção fotográfica e o crescimento dos estúdios fotográficos. 

Uma nova função indenitária é dada a fotografia, as famosas “carte de visite”, 

podem ser consideradas as “selfies" do século XIX. Toda a elite europeia teve a 

necessidade de perdurar a sua imagem em pequenos cartões no formato 6x9 cm. 

Assim como surgem os primeiros álbuns fotográficos familiares. Da mesma forma 

no Brasil, Dom Pedro II divulgou sua imagem de monarca e do seu império em 

expansão.  

Paralelamente outros tipos de imagens do Brasil foram construídas, 

Victor Frond, por exemplo, foi um fotógrafo contratado pelos franceses para 

realizar uma expedição pelo país. Essa investigação fotográfica tinha como 

objetivo retratar o país e seus habitantes. Frond publica, junto com Charles 

Ribeyrolles em 1861, o livro: Brasil Pitoresco. A especificidade dessas imagens, 

em contraponto com as realizadas pela corte oficial, é o fato de propiciarem 

visibilidade daqueles que em uma sociedade escravocrata em transição eram os 

excluídos, pobres e negros.  

A diferença dos inúmeros álbuns europeus ilustrados, sobre 
países ou regiões que trazem junto das paisagens, 
invariavelmente, a galeria dos notáveis do lugar, o de Frond 
mostra, além das vistas, escravos negros, inclusive, a mais longa 
série temática do seu trabalho. Essa escolha, em princípio 
desconcertante, é então possível, em primeiro lugar, porque essas 
imagens se afinam com as cenas de gênero, com o gosto pelo 
exotismo, em voga em séries fotográficas europeias (álbuns, 
vistas estereoscópicas) consumidas pelas elites. Em Segundo 
porque já encontram, enquanto registro de costumes e 
documentos de trabalho, algum reconhecimento no ainda tímido 
discurso nacional abolicionista que se desenha com mais nitidez 
depois da lei de extinção do tráfego negreiro em 1850. Com esse 
enfoque, o fotógrafo projeta para o primeiro plano, em contraponto 
aos retratos de família imperial que abrem em uma dedicatória 



iconográfica o álbum, o problema da representação do “povo 
brasileiro”. (SEGALA, 1998, P.247) 

 
 

Reconhecidamente o início do uso da fotografia no Brasil é 

imbricado com a auto-representação. A princípio, na afirmação de um monarca 

forte e culto, como foram construídas as imagens do imperador. Seguidamente 

nas imagens das elites, tanto da corte quanto nas aristocracias rurais, 

reafirmando uma auto-imagem das estruturas sociais e familiares. Ao observamos 

essas fotografias, verificamos uma rigidez nas posturas e uma sobriedade nos 

vestuários, sabemos que limitações técnicas, possivelmente construíram essa 

estética. Visto que os retratos eram realizados com aparatos específicos 

acoplados aos retratados a fim de evitar movimentos indesejados (imagens 

borradas). Nesse processo realizava-se no país, assim como na Europa no século 

XIX, a consolidação de uma nova identidade, Segundo Schwarcz (1998), as fotos 

tornavam-se símbolo da modernidade e marcas de status. 

É interessante notar que o universo temático dos retratos 
fotográficos oitocentistas definiram estratégias de construção das 
identidades e alteridades sociais. Do ponto de vista da identidade 
de classe, o retrato fotográfico moldou a face das camadas 
médias endinheiradas, à semelhança dos códigos pictóricos de 
representação da aristocracia, atualizando seu modo de vida por 
meio de um dispositivo de representação moderno – a câmera 
fotográfica. Essa prática articulava um universo de signos de 
distinção que os retratados reconheciam como próprio de um 
novo tempo: indumentária, estética social, pose e adereços para 
a mise-en-scène do retrato, serviram de elementos de 
reconhecimento da emergência de um novo código de 
comportamento, tipicamente burguês. (MAUAD, 2012, p.270-271) 

 

Curiosamente as inovações surgem na realização dos retratos fotográficos. 

Uma ação realizada para obter um valorização do ofício do fotógrafo, foi o uso de 

cenários mais elaborados. Estes constituíam-se pelo uso de fundos pintados a 

óleo que representavam as paisagens locais. Uma marca inicial de um hibridismo 

entre a pintura e a fotografia, que cria uma série de intervenções nos momentos 

de  pré e pós-produção das imagens.  

São referências importantes os retratos da família imperial, 
produzidos por Carneiro &Gaspar, em 1865, e por Joaquim Insley 
Pacheco, em 1883. É nesse momento que os pintores e 
fotógrafos se unem para ampliar os domínios artísticos da 
fotografia no Brasil. Estendendo a prática da fotopintura por mais 



de duas décadas. (MAGALHÃES, Angela, PEREGRINO, Nadja, 
2004, p.25) 
 

 

Figura 1: Princesa Isabel menina,  Joaquim Insley Pacheco, 1883.  
 

2. A fotografia como arte pictorialista 

 

O pictorialismo foi um movimento que surgiu na Europa nos anos 1900, as 

premissas do movimento, que reuniu entre outros fotógrafos, Edward Steichen, 

eram de aproximar a fotografia com a pintura a partir da escolha de temas 

semelhantes (naturezas-mortas, marinhas, nus). Como também se valorizava a 

expressão subjetiva do fotógrafo, a qual esteticamente era favorecida com o uso 

de algumas técnicas que davam aspectos mais picturais as fotografias. Como, por 

exemplo o Bromóleo2, transformando a ampliação fotográfica mais oleosa e a 

goma bicromatada3, que assemelhava o resultado à gravura, cavão ou pastel, 

incluindo a possibilidade de uso da cor. 

                                                        
2  Esse processo, que consiste basicamente no branqueamento de fotografias em papel de 
brometo e seu posterior revestimento com um pigmento oleoso e produz um acabamento com 
textura semelhante ao da pintura a óleo. Surge na Inglaterra em 1907. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo75/bromoleo> Acesso em Fev 2019. 
 
3 Surgido em 1894, foi um dos processos mais apreciados pelos fotógrafos pictorialistas, a partir 
da última década do século passado, permanecendo em voga até a década de 1920, em virtude 
de possibilitar o uso da cor, um grande controle da formação da imagem e por gerar imagens cujo 
acabamento podia evocar tanto o aspecto de uma gravura ou de um desenho a carvão ou em 



No Brasil o pictorialismo surge a partir dos anos 1940, com forte influência 

dos Europeus, Segundo Rubens Fernandes Junior4, “o movimento pictorialista 

surge para contrapor a banalização da fotografia no século XIX, [...] o movimento 

surge para dar uma unicidade para uma obra que é múltipla.” Por isso, a 

manipulação da matriz fotográfica, com técnicas intervencionistas no negativo, 

valorizaram a foto como obra artística tornando uma imagem única em 

contraposição à intensa popularização da fotografia na época. Segundo Maria 

Tereza de Mello, 

O caráter artístico da fotografia também é assegurado pela 
geração de uma prova única, obtida mediante o emprego de 
processos de pigmentação, como bromóleo e a goma 
bicromatada, que possibilitam múltiplas intervenções sobre o 
negativo e a cópia, seja na introdução de novos elementos, a 
supressão de detalhes excessivos, a correção de pequenas 
falhas, a modificação dos tons ou o realce de determinado 
aspecto. Para tal, são utilizados pincéis, lápis, borrachas, 
raspadeiras ou os próprios dedos do fotógrafo (MELLO, Maria 
Teresa Bandeira de, 1998, p. 69). 
 

A especificidade dos pictorialistas brasileiros foram as ações realizadas 

dentro de fotoclubes, sendo os mais conhecidos o Photo Clube Brasileiro (1910) 

do Rio de Janeiro e o Foto Cine Clube Bandeirante (1940) em São Paulo. Os 

principais expoentes do primeiro foram Fernando Guerra Durval, Jõao Nogueira 

Borges e Herminia Borges, e do Segundo José Yalenti, Eduardo Salvatore, 

Thomas Farkas.  

O Photo Clube Brasileiro ficou mais preso as experimentações pictorialistas 

europeias, produzindo imagens com as características já apresentadas. O Foto 

Cine Clube Bandeirantes apresenta para além dessas práticas as tensões entre 

foto documentação e foto artística. Nesse entendimento há uma discussão sobre 

a valorização da linguagem fotográfica enquanto o desenvolvimento do uso de luz 

                                                                                                                                                                        
pastel. Os papéis de goma bicromatada, que deviam ser artesanalmente produzidos pelo próprio 
fotógrafo, eram recobertos por uma camada de goma bicromatada - composta pela mistura de 
goma arábica e de dicromato de potássio - na qual podiam ser adicionados pigmentos de qualquer 
cor a escolha do fotógrafo.  
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo75/bromoleo> Acesso em Fev 2019. 
 
4 Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=e0IwWkvM8Sw>. Acesso em Fevereiro de 
2019. 



e sombras, composição e abstração. Influências dos movimentos modernistas 

Straight Photography5 e Nova Visão6. 

No grupo do foto Cine Clube Bandeirantes, destacam-se as 

experimentações de Geraldo de Barros. Este último explora criativamente as 

possibilidades de intervenção e reprodução da imagem fotográfica. 

Dessacralizando a matriz com grande liberdade expressiva, Geraldo cortava, 

riscava, pintava negativos, fotografava novamente até encontrar uma imagem 

satisfatória. A criatividade de Barros incomodava os fotoclubistas mais antigos, 

defensores da imagem única. No entanto, sua atitude de ruptura encontrou eco no 

movimento da arte concreta no Brasil.  

 

 

Figura 3: Geraldo de Barros, entre 1947 e 1951 

                                                        
5 O conceito de straight photography (fotografia direta, pura) é utilizado para caracterizar uma 
vertente da fotografia moderna surgida nos Estados Unidos na década de 1910, cujos expoentes 
mais conhecidos são Alfred Stieglitz (1864 - 1946), Paul Strand (1890 - 1976), Edward Weston 
(1886 - 1958) e Anselm Adams (1902 - 1984). Refere-se a imagens feitas pelo contato direto da 
câmera com a realidade, sem intervenções no laboratório ou na cópia. Apesar de apresentar 
diversos pontos em comum com as vanguardas européias, como a nova objetividade fotográfica e 
a nova visão, o movimento norte-americano distingue-se por enfatizar a noção de fotografia como 
expressão subjetiva. Disponível em< http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo6178/straight-
photography> Acesso em fevereiro de 2019. 
 
6 Conceito elaborado nos anos 1920, durante a expansão industrial na Alemanha, para designar 
as novas possibilidades de percepção da realidade oferecidas pelas técnicas fotográficas: vista 
aérea, microfotografia, raio X, fotografia astronômica, múltiplas exposições, registros de raios 
infra-vermelhos etc. Para o artista húngaro Laszlo Moholy-Nagy (1895 - 1946), principal teórico da 
nova visão, a câmera amplia a capacidade de o ser humano ver o mundo, pois propicia imagens 
que até então não podem ser percebidas a olho nu. Disponível em: < 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo6176/nova-visao> Acesso em fevereiro de 2019. 



 

A tentativa de transformar a fotografia em expressão artística com a 

utilização da linguagem pictural, como também a partir da criação de cópias 

únicas, caracterizaram a estética fotoclubista em um primeiro momento. 

Posteriormente, a partir das propostas dos mais jovens, os fotoclubes colocaram 

como critério artístico o olhar do fotógrafo. Dessa forma, a fotografia procurou 

uma estética modernista, que se caracterizava pela valorização da criatividade e 

do abstracionismo. Segundo Helouise Costa (1995), o trabalho dos modernistas 

caracterizava-se pela contestação ao esquema perspéctico herdado do 

renascimento. Este teria influenciado a fotografia pictorialista que ainda baseava-

se no esquema de composição perspectivada. Contudo, nas práticas 

abstracionistas dos fotógrafos modernos, a regra era a exceção: 

A fotografia moderna caracterizou-se, contraditoriamente, pelo 
esforço de superação da perspectiva. A contradição reside no fato 
de que negar a perspectiva é negar o próprio código de 
reprodução da imagem. Isso gerou uma tensão. De modo geral é 
possível afirmar que quanto maior o propósito de desconstrução 
da perspectiva, maior é a tensão que reside sobre o aparelho 
fotográfico. A produção moderna pautou-se pela tentativa de 
alargar as possibilidades do aparelho fotográfico (COSTA, 
Helouise, 1995, p. 91). 

 
Ao abandonar a representação figurativa, a fotografia moderna abriu novo 

campo ilimitado de possibilidades, assim como a utilização do aparelho fotográfico 

não era mais essencial. Ainda segundo Helouise (1995): “A intervenção do artista 

retirou do aparelho o poder de determinação do resultado final. 

Consequentemente atacou as características realistas de representação da 

fotografia.” O debate estabelecido a partir das vanguardas modernistas foi 

pautado na discussão da utilização da figuração ou do abstracionismo na 

fotografia, assim como na necessidade do uso do aparelho fotográfico ou da 

ausência dele na criação da imagem, questões que não somente estabeleceram 

novas regras, mas também novas possibilidades.  

Procuramos compreender a partir de determinadas práticas históricas da 

fotografia brasileira, tipos de representações possíveis. A fotografia em nosso país 

nasce auto-representativa, em suportes materiais que são desenvolvidos a partir 

do descobrimento da técnica fotográfica, como placas de metal e papel. A imagem 

se transforma em Instrumento de afirmação social e status, e símbolo da 



modernidade. As materializações da imagem fotográfica no séc XIX, servem as 

necessidades perceptivas da época. Nesse mesmo período o daguerreótipo era 

considerada uma jóia e era armazenada como tal, uma imagem positiva, única. Já 

as cópias feitas em papel e as famosas Cartes de Visite, permitiram ampla 

difusão de imagens. Fato que era facilitado devido ao pequeno formato e ao 

suporte de papel.  

No Brasil imperial a fotografia assume um papel de representação do real e 

de distinção social ao tornar exótico o trabalho escravo e as formas indígenas de 

viver. Posteriormente a nova imagem técnica afirma seu papel documental e 

paisagístico, nos inúmeros retratos que acompanham o desenvolvimento das 

cidades e, finalmente, apreende-se arte, no eterno diálogo que mantém com as 

artes visuais. 

Contudo, foi no esforço do esgarçamento da representação do real que a 

subjetividade do fotógrafo procurou se afirmar. Experienciada a partir de técnicas 

picturais e trabalhada à luz e sombras modernistas. Movimentos que não 

privilegiavam uma expressão da realidade na construção das imagens. Ao 

contrário, procuravam encontrar por dentro da revelação comum marcas de 

sensibilidade, traços da imaginação. 

 

3. Movimentos artísticos nos anos 1950 e influências nas futuras práticas 

fotográficas. 

O movimento de arte concreta na Europa, surge nos anos 1930. Em sua 

essência reivindica a concepção da obra de arte a partir da racionalidade 

mecânica. Rejeita a figuração ainda que impressionista, afastando-se da 

representação da natureza e negando as correntes artísticas subjetivas. Segundo 

um dos fundadores, Van Doesburg, o que há de concreto em uma pintura são os 

elementos formais, ponto, linha, cor e plano, pois não figuram nada. 

 O pensamento concretista europeu é fruto de um momento de valorização 

do racionalismo prático, paralelo a um período de forte industrialização. Na 

américa latina, após a segunda-guerra mundial, há também um forte 

desenvolvimento industrial. No Brasil o concretismo tem como referências os 

grupos Ruptura de São Paulo, o grupo Frente do Rio de Janeiro, este tinha entre 

seus integrantes, os artistas Hélio Oiticica, Lygia Pape, Lygia Clarck, Amilcar de 



Castro, entre outros. O grupo Frente liderou o Manifesto Neoconcreto, no qual há 

basicamente uma flexibilização das rígidas premissas concretas de criação. 

 A exposição nova objetividade, realizada no Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro em abril de 1967, reuniu trabalho de diversos artistas dos 

movimentos de vanguarda dos anos anteriores, como também concretistas, neo-

concretistas e a nova figuração. Destacamos a participação de Hélio Oiticica com 

sua obra “Tropicália”, uma obra que era constituída por um labirinto de areia, 

plantas tropicais e barracões no qual o espectador deveria percorrer até encontrar 

uma televisão ligada.  

 

 

Figura 4: Tropicália, Helio Oiticica, 1967 

 

Tropicália e outros trabalhos apresentados na exposição que exploram 

uma nova relação com o espectador, como por exemplo, as máscaras sensoriais 

de Lygia Clark, produzem um novo momento da arte brasileira. Uma postura que 

inaugura um distinto papel ao publico, o papel de criação conjunta do trabalho, da 

obra, que só existe enquanto experiência modulada e vivenciada. Um “comum” 

que segundo Rancière (2000) permite  a partilha do sensível. 

É nesse poder de  associar e dissociar que reside a emancipação 
do espectador, ou seja, a emancipação de cada um de nós como 
espectador. Ser espectador não é a condição passiva que 
deveriamos converter em atividade. É nossa situação normal. 
Apreendemos e ensinamos, agimos e conhecemos também como 
espectadores que relacionam a todo instante o que veem, ao que 
viram e disseram, fizeram e sonharam. (Rancière, 2008, p.21) 

 
  Segundo Ranciere: As práticas artísticas são “maneiras de fazer” que 

intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com as 



maneiras de ser e formas de visibilidade. Acreditamos que a fotografia brasileira é 

influênciada pelos movimentos que tornam visíveis e participantes os 

espectadores. Especialmente no campo de experimentações que é realizado a 

partir dos anos 1980 e 1990 no país. 

Estamos convictos de que as novas materializações das imagens 

fotográficas no Brasil, começam a ser experimentadas nos anos 1990. Momento 

logo após um período de intensa discussão sobre a fotografia e os campos de 

atuação que lhe eram atribuídos. O processo de institucionalização da fotografia 

no país7, fruto de debate proposto pelo Instituto Nacional de Fotografia nos anos 

1980 contribuiu para a valorização da produção nacional. O questionamento em 

torno da profissão do fotógrafo, da linguagem fotográfica e o mapeamento dos 

fotógrafos do país, a partir das semanas de fotografia e das convocatórias 

nacionais, promoveu a afirmação da fotografia como arte autônoma. 

Consideramos que as transições da fotografia nacional em novas materialidades 

manifestam-se em um contexto propício, assim como refletem as influências das 

novas proposições artísticas da arte conceitual e da interação do público com à 

obra.  

Nos anos 1990 identificamos alguns fotógrafos que desvelam um campo 

de experimentação, propondo distintas possibilidades de materialização da 

imagem fotográfica. A hibridização entre a fotografia e as artes visuais, amplia os 

horizontes ao tensionar as tradicionais formas fotografia: papel preto e branco. 

Assim fotojonalistas transmutam-se em fotógrafos artistas. As tenues linhas entre 

fotografia e artes visuais, parecem mais uma vez, entrelaçar-se, romper-se 

criarem novos nós. 

Trabalhando com recortes em negativos, pintura e colagem em placas de 

vidro, Geraldo de Barros, nos anos 1990, cria a série; “Sobras”. Uma limitação 

física impedia Geraldo de sair da cama. Nesse período ele revisita fotografias de 

viagens e começa a recortá-las e a fazer novas composições a partir de colagens. 

Barros propoe a fotografia como suporte em si mesma e inaugura um gesto novo 

na construção poética de suas imagens. Um deslocamento no qual a mão procura 

                                                        
7 Pesquisa desenvolvida no mestrado pela autora: “A constituição do campo fotográfico no Brasil e 

a formação da coleção Joaquim Paiva, um estudo interdisciplinar da fotografia brasileira”, agosto 
de 2015. 



recortar e reencontrar uma nova composição, acrescentando a construção do real 

recortado pelo olhar, uma nova perspectiva, outros significados, distintas poéticas. 

Em sua série “Arturos” de 1994 de Eustáquio Neves intervem nas cópias 

em gelatina e prata com manipulação química, obtendo um resultado pictural no 

seu trabalho. Flusser (1985) em sua filosofia da caixa preta, instiga a 

desfuncionalização do fotógrafo, propõe a expansão das imposições do aparelho 

fotográfico. Ao realizar suas intervenções, Eustáquio preconiza não só uma 

reconfiguração plástica da fotografia, mas uma reflexão sensível e política sobre a 

história e sensibilidade do seu povo negro.  

Alex Flemming, é um dos fotógrafos que nos anos 1990, tensiona as 

limitações dimensionais do papel fotográfico. Em seu projeto “Sumaré” de 1998, o 

fotógrafo produz em vidro um misto de retrato e poesia, o qual é exposto em 

grandes formatos em vidro nos corredores do metrô de São Paulo. Para além do 

papel as fotografias encarnam em distintos suportes, criando novas interações 

com o retratado. No trabalho Ana Lúcia Taveira: “As verônicas” de 1999, por 

exemplo, rostos de idosos foram impressos em películas feitas de silicone – um 

material transparente – que após serem emulsionadas e fotossensibilizadas, 

foram submetidas aos mesmos procedimentos químicos da revelação da 

fotografia analógica sobre papel fotográfico. O resultado é uma imagem maleável 

cuja “pele” sensibiliza o manuseio e a interação com o trabalho. 

 

    

Figura 9. Ana Lúcia Taveira, 1999 

 

Em nossa pesquisa procuramos encontrar momentos em que as relações 

entre fotografia e artes visuais são mais intensas, por vezes contraditórias, em 



outros momentos simbióticas. A tese em desenvolvimento pretende seguir por 

identificar e analisar esse ponto específico da história da fotografia brasileira, não 

podendo ser definido em uma linha do tempo, nem tampouco entendido como 

uma linear evolução, mas sim como diálogos intermitentes e atemporais. 
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