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RESUMO 

 

 

Esta tese investiga a fotografia como elemento potencialmente pedagógico por suas 

características de diálogo com a subjetividade humana. Essa relação dialógica com a imagem 

ocorre desde o princípio da humanidade e com o desenvolvimento tecnológico isso tem se 

intensificado e trazendo novas problemáticas que o meio educacional não acompanha de 

modo contextualizado com a vida do docente. A averiguação da possibilidade do uso da 

imagem como alternativa de uma pedagogia imagética se desenvolveu sob o conceito de 

iconologia desenvolvido por Erwin Panofsky. O historiador da arte elaborou uma leitura que 

privilegiava um aprofundamento além dos elementos meramente formais e estéticos 

apresentados na imagem. O conceito usado por Erwin Panofsky inicialmente desenvolvido 

para leitura de obras pictóricas foi redirecionado à fotografia, já que esse mecanismo 

imagético está estruturalmente fixado em um suporte que possibilitará sua concretização e 

visualização, utilizando alguns elementos composicionais análogos à arte pictórica. A 

concepção de análise histórico-social utilizada pelo teórico alemão se estrutura em três etapas 

subsequentes numa crescente apropriação das situações representadas na imagem. Estas três 

etapas crescentes coincidem com o modo processual da construção de conscientização 

elaborada por Paulo Freire como forma de uma compreensão do sujeito em relação à 

sociedade e sua subjetividade. Portanto, buscamos na categoria de pensamento 

Conscientização, desenvolvida pelo grande educador brasileiro os elementos necessários de 

relação com o conceito de iconologia de Erwin Panofsky. Para aproximar e legitimar a relação 

entre os dois conceitos e direcioná-los a uma possibilidade pedagógica, recorremos ao 

pensamento do educador Francisco Gutierrez a perspectiva educacional voltada para o campo 

de uma Comunicação Total, que privilegia uma educação que incorpore todos os meios de 

comunicação como totalidade necessária para o desenvolvimento deste processo de 

conscientização.       

 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis investigates photography as a potentially pedagogical element because of its 

characteristics of dialogue with human subjectivity. This dialogical relationship with the 

image occurs from the beginning of humanity and with technological development this has 

intensified and bringing new problems that the educational environment does not accompany 

in a contextualized way with the life of the teacher. The investigation of the possibility of 

using the image as an alternative of an imaginary pedagogy developed under the concept of 

iconology developed by Erwin Panofsky. The historian of art elaborated a reading that 

privileged a deepening beyond the merely formal and aesthetic elements presented in the 

image. The concept used by Erwin Panofsky initially developed for the reading of pictorial 

works was redirected to photography, since this imaging mechanism is structurally fixed in a 

support that will enable its realization and visualization, using some compositional elements 

analogous to the pictorial art. The conception of historical-social analysis used by the German 

theorist is structured in three subsequent stages in a growing appropriation of the situations 

represented in the image. These three increasing stages coincide with the procedural way of 

the construction of conscientization elaborated by Paulo Freire as a form of an understanding 

of the subject in relation to the society and its subjectivity. Therefore, we seek in the category 

of Conscientization thought, developed by the great Brazilian educator the necessary elements 

of relation with the concept of iconology of Erwin Panofsky. In order to approximate and 

legitimize the relationship between the two concepts and direct them to a pedagogical 

possibility, we turn to the thought of the educator Francisco Gutierrez the educational 

perspective focused on the field of Total Communication, which favors an education that 

incorporates all the means of communication as necessary for the development of this 

awareness-raising process. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Cette thèse examine la photographie comme un élément potentiellement pédagogique en 

raison de ses caractéristiques de dialogue avec la subjectivité humaine. Cette relation 

dialogique avec l'image existe depuis le début de l'humanité et avec le développement 

technologique, elle s'est intensifiée et a apporté de nouveaux problèmes que l'environnement 

éducatif n'accompagne pas de manière contextualisée avec la vie de l'enseignant. La recherche 

de la possibilité d'utiliser l'image comme alternative à une pédagogie imaginaire développée 

sous le concept d'iconologie développé par Erwin Panofsky. L'historien de l'art a élaboré une 

lecture privilégiant un approfondissement au-delà des éléments purement formels et 

esthétiques présentés dans l'image. Le concept utilisé par Erwin Panofsky à l'origine pour la 

lecture d'œuvres picturales a été redirigé vers la photographie, ce mécanisme d'imagerie étant 

fixé structurellement dans un support permettant sa réalisation et sa visualisation, à l'aide 

d'éléments de composition analogues à l'art pictural. La conception de l'analyse historico-

sociale utilisée par le théoricien allemand est structurée en trois étapes ultérieures dans une 

appropriation croissante des situations représentées dans l'image. Ces trois étapes croissantes 

coïncident avec la manière procédurale de la construction de la conscientisation élaborée par 

Paulo Freire comme forme de compréhension du sujet en relation avec la société et sa 

subjectivité. Nous cherchons donc dans la catégorie de la pensée de la conscience, développée 

par le grand éducateur brésilien, les éléments de relation nécessaires avec le concept 

d‟iconologie d‟Erwin Panofsky. Afin de rapprocher et de légitimer la relation entre les deux 

concepts et de les orienter vers une possibilité pédagogique, nous nous tournons vers la 

pensée de l'éducateur Francisco Gutierrez, la perspective éducative étant axée sur le domaine 

de la communication totale, qui favorise une éducation intégrant nécessaires au 

développement de ce processus de sensibilisation. 
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RESUMEN 

 

 

Esta tesis investiga la fotografía como elemento potencialmente pedagógico por sus 

características de diálogo con la subjetividad humana. Esta relación dialógica con la imagen 

ocurre desde el principio de la humanidad y con el desarrollo tecnológico eso se ha 

intensificado y trae nuevas problemáticas que el medio educativo no acompaña de modo 

contextualizado con la vida del docente. La averiguación de la posibilidad del uso de la 

imagen como alternativa de una pedagogía imagética se desarrolló bajo el concepto de 

iconología desarrollado por Erwin Panofsky. El historiador del arte elaboró una lectura que 

privilegiaba una profundización más allá de los elementos meramente formales y estéticos 

presentados en la imagen. El concepto utilizado por Erwin Panofsky inicialmente desarrollado 

para lectura de obras pictóricas fue redirigido a la fotografía, ya que ese mecanismo imagético 

está estructuralmente fijado en un soporte que posibilitar su concreción y visualización, 

utilizando algunos elementos composicional análogos al arte pictórico. La concepción de 

análisis histórico-social utilizada por el teórico alemán se estructura en tres etapas 

subsiguientes en una creciente apropiación de las situaciones representadas en la imagen. 

Estas tres etapas crecientes coinciden con el modo procesal de la construcción de 

concientización elaborada por Paulo Freire como forma de una comprensión del sujeto en 

relación a la sociedad y su subjetividad. Por lo tanto, buscamos en la categoría de 

pensamiento Conscientización, desarrollada por el gran educador brasileño los elementos 

necesarios de relación con el concepto de iconología de Erwin Panofsky. Para aproximar y 

legitimar la relación entre los dos conceptos y orientarlos a una posibilidad pedagógica, 

recurrimos al pensamiento del educador Francisco Gutiérrez la perspectiva educativa 

orientada al campo de una Comunicación Total, que privilegia una educación que incorpore a 

todos los medios de comunicación como la totalidad necesaria para el desarrollo de este 

proceso de concientización. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Nasci na cidade de Cristina, sul de Minas Gerais, mas, na minha certidão de 

nascimento, consta o nome de Maria da Fé como minha cidade natal. O motivo do erro é que, 

quando nasci, as certidões de nascimentos de quem nascia em Cristina eram feitas em Maria 

da Fé. Esse fato sempre me incomodou, mas, com o tempo, desisti de corrigir esse equívoco 

devido à burocracia que envolvia todo processo. Minha mãe e dois irmãos mais velhos são de 

Maria da Fé. Os mais novos são de Cristina.  

Meus avós e meus pais eram trabalhadores rurais. Infelizmente, não tiveram 

oportunidade de estudar e não foram alfabetizados. Quando minha mãe se casou, deixou de 

trabalhar na roça para cuidar dos filhos, além de lavar roupa para fora. Isso aconteceu durante 

algum tempo. Quando meu pai abandonou a família, minha mãe voltou a trabalhar na roça, 

porque o ganho financeiro era um pouquinho melhor do que o de lavadeira, pois como 

testemunham algumas pessoas que trabalharam com ela, sua energia era intensa e conseguia 

produzir mais até do que alguns homens. Contudo, o dinheiro que ela ganhava não era 

suficiente para sustentar os cinco filhos, pagar aluguel e contas. A aposentadoria da minha 

avó, a ajuda dos vizinhos e as cestas básicas fornecidas pela igreja evitavam que passássemos 

maiores dificuldades.  

Eu e os meus irmãos mais novos não tínhamos noção do que se passava. Para nós, 

como é comum para as crianças, as coisas eram assim e nos divertíamos com tudo. Não 

víamos problema algum em receber alimentos e roupas de vizinhos e pessoas que sabiam de 

nossa situação de penúria. Minha mãe levava-me juntamente com meu irmão para ajudá-la 

nos serviços mais leves da roça, o que para nós era uma grande diversão. 

Infelizmente, algo muito ruim aconteceu e as coisas pioraram. Sabe-se que o 

trabalhador rural sempre foi privado de seus direitos trabalhistas mais elementares e que o 

sofrimento de quem trabalha na lavoura é muito grande. Umas das questões mais terríveis que 

envolvem o agronegócio é a utilização de agrotóxicos além dos limites permitidos. No Brasil, 

ainda tolerada a venda de agrotóxicos extremamente venenosos e cancerígenos, que já foram 

proibidos, há décadas, em outros países. Como muitos políticos são fazendeiros e a “bancada 

do agronegócio” é muito poderosa em Brasília, muitos projetos de lei propostos para a 

proibição do uso desses agrotóxicos são derrubados. Minha mãe foi vítima de um poderoso 
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agrotóxico para tomate. Ela perdeu um pulmão e cerca de cinquenta por cento do outro. Isso 

aumentou ainda mais o sofrimento da família, pois as sequelas no corpo dela foram enormes e 

os traumas em relação à recuperação foram muito fortes, especialmente os atribuídos à culpa 

do meu pai, já que o motivo de ela ter de trabalhar na roça fora o abandono do lar por ele. 

Com dez anos de idade tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. Comecei 

com pequenos serviços em um sítio, onde fazia de tudo. Depois, transformei-me em 

engraxate, servente de pedreiro e servente de pintor. Mesmo trabalhando e estudando, ainda 

conseguia um tempo para treinar futebol, já que, juntamente com meu irmão, sonhávamos 

com a profissionalização no esporte bretão. Esse sonho foi, aos poucos, sendo abandonado.  

A maior mudança em minha vida ocorreu quando fui trabalhar como balconista numa 

loja de material de construção. Fazendo um trocadilho com o ramo da loja, foi ali que 

começou a construção do meu ser envolvido com arte e literatura. Eu completara quatorze 

anos de idade e já tinha começado a ler alguma coisa de literatura nacional, mas ainda estava 

sem rumo no que gostava. Naquela época, o jornal Folha de São Paulo tinha um caderno de 

literatura e artes chamado “Folhetim”. A descoberta desse caderno foi de extrema importância 

para minha vida, pois, além de artigos sobre literatura e artes, o caderno trazia muitas 

fotografias como parte ilustrativa dos artigos. Assim, meu diálogo da literatura com fotografia 

começou, simultânea e espontaneamente. Comecei a colecionar os cadernos e os artigos sobre 

cinema que, também, fizeram-me gostar muito da sétima arte. Lembro-me que certa vez, a 

dona da loja interrompeu minha leitura e disse que eu deveria parar de comprar livros, porque 

eu era pobre e deveria utilizar todo meu dinheiro para ajudar minha mãe. Isso realmente 

mexeu comigo, dado que, ao mesmo tempo que eu deveria ajudar em casa, eu precisava dos 

livros. Mas, somente hoje percebo que havia uma intencionalidade na fala da minha patroa: 

ela queria dizer que os livros eram feitos para outra classe e, não, para os pobres. Além disso, 

desconstruía minha relação com os livros como forma de me manter na ignorância em relação 

ao que a literatura pode oferecer.  

Trabalhei nessa loja até os dezenove anos de idade, quando fui morar no Rio de 

Janeiro. A mudança foi muito radical, pois eu nunca tinha saído da minha cidade e, de 

repente, eu estava na segunda maior cidade do Brasil. Foi no Rio de Janeiro que tive meu 

primeiro contato com o cinema. Comecei a trabalhar de porteiro, já na primeira semana após a 

chegada na antiga capital da República. Eu não sabia andar pela cidade, mas, aos poucos, 

aprendi a perambular pelo centro, descobrindo os sebos e as lojas de discos. Nesta época, foi 

inaugurado o Centro Cultural do Banco do Brasil, em frente à igreja da Candelária, e que teve 

uma importância expressiva para minha formação em cinema. As mostras de filmes que se 
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faziam eram sempre de filmes de arte e de grandes diretores europeus. E, o bom de tudo isso 

era a entrada gratuita.  

Passei então a frequentar o Centro Cultural continuamente e também os espaços 

culturais do centro da cidade. Em 1989, vi, na Casa França-Brasil, pela primeira, uma 

exposição do fotógrafo que mais gosto, Henri Cartier-Bresson. E isso provocou um impacto 

estético muito poderoso em mim. Eu morava em Quintino Bocaiúva, que fica na periferia do 

Rio de Janeiro, obrigando-me a longos deslocamentos para o centro, com vistas a participar 

de algum evento cultural. Apenas uma atividade era próxima de minha casa: a sessão de 

cinema da instituição de ensino de idiomas (Aliança Francesa). As sessões ocorriam nos fins 

de semana e nelas “conheci” Jean Cocteau, Jean Renoir, Abel Gance, Jean Vigo e outros 

grandes mestres do cinema francês. Também aí, as sessões eram gratuitas. 

A ida para o Rio de Janeiro foi muito importante para minha formação pessoal, mas eu 

continuava sem dinheiro até para comprar livros. O calor também era algo que me maltratava, 

pois eu vinha de uma cidade muito fria e, de repente, estava vivendo numa cidade cuja 

temperatura, no verão, chegava a 40 graus. Mesmo com toda riqueza dos elementos culturais 

que me eram oferecidos na metrópole fluminense, eu me sentia mal com aquele clima a que 

meu corpo não se adaptava. Com apenas dezenove anos, sem formação alguma e sem 

dinheiro para estudar, me via, então, completamente perdido e sem rumo. Para piorar a 

situação, o local em que eu morava era uma favela e nela existia uma “boca de fumo”, quase 

em frente à minha casa. Via e ouvia as situações de violência quase o dia todo. Os pequenos 

ladrões da favela eram levados para lá para apanharem dos traficantes, já que eles 

atrapalhavam os negócios, porque levavam a polícia para o morro. Vi muitos adolescentes 

serem espancados e seus gritos me deixavam muito mal. Eu vinha de uma cidade que era 

quase uma roça e, de uma hora para outra, vi-me vi no meio de tanta violência e confusão. As 

“batidas” policiais eram contínuas: entravam nas casas procurando coisas; chegavam a 

destampar as panelas para verificar se havia droga na comida. Tiroteios eram corriqueiros e 

geralmente de madrugada, o que tirava o sono da população. E eu tinha de trabalhar no outro 

dia, sem ter dormido direito. Não suportei tal situação e voltei para Cristina. Eu queria mudar 

minha vida, mas percebi que, ali, seria impossível. 

Quando voltei para a terra natal, fui trabalhar como servente de pintor com um primo. 

Fazíamos de tudo em relação aos trabalhos de pintura. Mas, eu estava infeliz porque a 

experiência cultural que tivera no Rio de Janeiro me marcara profundamente e eu não 

conseguia mais viver sem o que a Cidade Maravilhosa me oferecera. O pequeno acervo da 

biblioteca da escola de Cristina não tinha muitos livros interessantes; eu já havia lido todos de 
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que gostava e não tinha dinheiro para comprar outros. Sentia, também, falta do cinema e das 

exposições do Rio de Janeiro, mas não queria voltar para aquele lugar violento.  

Comecei a pensar em ir para São Paulo, mas não tinha onde ficar e nem trabalho. Meu 

irmão morava na capital paulista, mas era impensável eu ficar na casa dele, pois ele acabara 

de casar e jamais me aceitaria no seu novo contexto de vida. Eu tinha uma tia que morava 

também na mesma metrópole, mas minha mãe não gostava dela e isso descartava a 

possibilidade de pensar na casa dela como moradia. Minha mãe dizia que ela não era uma 

pessoa honesta, sem nunca esclarecer os motivos de tão grave suspeição. Por isso, eu não 

queria falar com ela sobre a possibilidade de ir morar na casa da tia. 

Uma outra tia de Cristina, por parte de pai, mãe do primo com quem eu trabalhava, 

desconhecendo os conflitos familiares, percebera minha agonia e resolveu falar com essa tia 

de São Paulo. Minha tia de São Paulo disse que adoraria receber-me, prontificando-se para 

conversar. Fiquei com muito medo de desagradar minha mãe, mas as atitudes amistosas de 

minha tia reacenderam minhas esperanças, mesmo que eu ficasse com ela apenas por uns 

tempos curtos, até que as coisas se ajeitassem. Decidi conversar com ela, revelando minhas 

intenções em São Paulo e ratificando-lhe que não ficaria com ela por muito tempo. Ela foi 

muito gentil e declarou que faria tudo para me ajudar e que não tinha raiva de minha mãe, 

pois desconhecia as razões do afastamento de minha mãe. Manifestei-lhe minha opinião sobre 

elas serem amigas, já que isso me parecia, no momento, algo bom para ambas. Mesmo assim, 

minha mãe não gostou nem um pouco de minha ida para São Paulo, quando soube que eu iria 

ficar na casa dessa tia. Entretanto, eu precisava sair de Cristina e vi nessa solução minha única 

saída. Assim, fui para São Paulo – triste pela desaprovação de minha mãe, mas esperançoso 

por construir algo novo. 

Ao chegar em São Paulo, assustei-me com o tamanho e o luxo da casa de minha tia. 

Obviamente tais características eram vistas sob uma perspectiva de alguém que era muito 

pobre e vivera, até então, numa casa minúscula e que, depois, saindo da casa materna, fora 

morar numa favela do Rio de Janeiro. Minha tia se chamava Geralda e morava com uma 

senhora chamada Eliete. Tratava-me muito bem e Eliete era uma das pessoas mais gentis e 

engraçadas que conheci em toda minha vida. Era empregada doméstica e queria voltar para 

Minas, onde o marido morava.  

Eu chegara em São Paulo com apenas uma mala e uma carta de referência da loja de 

material de construção em que havia trabalhado. Meu irmão era pintor de paredes e, logo, já 

comecei a trabalhar com ele. Ele não tinha muito trabalho porque estava em São Paulo há 

apenas um ano e ainda não havia formado uma boa clientela. O dinheiro que eu ganhava com 
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ele dava para comprar jornal de classificados e pagar ônibus para procurar emprego. Eu ainda 

não sabia andar na cidade e isso dificultava bastante a ida a determinados lugares para 

procurar trabalho.  

Um primo que morava em São Paulo e era corretor de imóveis contou-me que havia 

uma vaga de vigia de obra numa construtora de prédios localizada no bairro Tatuapé e 

perguntou-me se eu tinha interesse em trabalhar lá. Aceitei de imediato e em três dias já 

estava trabalhando na função mencionada. Isso me trouxe uma alegria imensa e uma 

experiência com a palavra escrita que jamais esquecerei.  

As profissões de porteiro e vigia são muito procuradas por migrantes, já que elas não 

exigem formação qualificada, além de permitir aos seus profissionais fugirem daquele 

verdadeiro massacre físico a que os trabalhadores da construção civil se submetem. Eu 

pensava que as atividades profissionais do novo emprego seriam apenas as de abrir e fechar o 

portão da obra. Contudo, em sendo vigia, também teria de vigiar a obra, dando-lhe segurança. 

Nesse contexto, eu teria que cuidar do imóvel, prevenindo-me contra possíveis assaltos ao 

patrimônio, mantendo a ordem na obra, em suma atuando como um agente de segurança do 

local. Os trabalhadores da construção civil são pessoas extremamente sofridas e humilhadas 

pelos encarregados e engenheiros, além de sofrerem todo tipo de preconceito social. As brigas 

e confusões são frequentes e corriqueiras nas obras e os encarregados me cobravam atitudes 

diante das situações conflituosas. Entretanto, por ser muito tímido e além e sem uma 

compleição física desejável para o cargo, eu não conseguia conter tais situações, sempre 

pedindo ajuda a outras pessoas que acabavam por perceber meus limites para o desempenho 

das funções de meu emprego. A parte bonita desse momento em que fui vigia numa obra da 

construção civil refere-se á palavra escrita que acredito ter sido o princípio de algo que me 

levaria para a educação. É evidente que o analfabetismo de meus pais e avós também me 

estimulou para o campo educacional.  

Eu não tinha consciência muito clara disso e foi por meio da leitura das obras de Paulo 

Freire, no mestrado, que comecei a entender porque me direcionei para a área pedagógica. 

Nos fins de semana, na obra, o silêncio era total, uma vez que os trabalhadores, totalmente 

esgotados, só queriam dormir e renovar suas energias para um dos trabalhos mais 

desgastantes do planeta na semana subsequente. No canteiro de obras da construção civil, 

constitui-se um universo composto pelos mais variados tipos de oprimidos que existem: ali se 

encontram os analfabetos, os expulsos de casa, alguns dependentes de álcool, pais que saíram 

de casa para alimentar os filhos etc. A construção civil ainda é o lugar que recebe esses 

oprimidos que migram e ali são tratados como seres inferiores. Num desses fins de semana, eu 
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estava a ler, na minha cabine, quando chegou um carpinteiro que havia bebido e brigado com 

um pedreiro. Ele estava com o rosto todo machucado e chegou-se até mim com uma carta. 

Pediu licença e perguntou se eu poderia ler aquela carta para ele porque ele não sabia ler. Sem 

qualquer outro componente, a situação em si já me deixara emocionado. De pronto, respondi 

que leria com todo prazer. Lembro-me de tudo que estava escrito na carta, mas a dificuldade 

em lê-la levou-me às lágrimas.  

Todo o contexto daquilo que estava acontecendo deu-me um “chacoalhão”. Ele não 

chorou em nenhum momento e ouvia-me com atenção, fazendo observações, ora carinhosas, 

ora irritadas, que me deixavam ainda mais emocionado. Eu chorava copiosamente, mas não 

sentia vergonha alguma em fazer aquilo e percebia que ele estranhava toda aquela minha 

emoção ao ler a carta. Agradeceu-me pela leitura e subiu para o alojamento. Um vazio gigante 

tomou conta de mim nesse dia. No ônibus, chorei e, durante toda noite, eu ficava vendo sua 

mulher, as crianças, o lugar e vendo minha vida diante daquilo. Dois dias depois o 

destinatário da mencionada carta retornou e perguntou-me se eu poderia escrever uma carta 

para ele. Respondi positivamente, mas ele não me procurou mais durante aquela semana. 

Passava por mim e só cumprimentava. Pensei que não queria mais que eu escrevesse sua 

carta. Somente no fim da semana, ele retornou com um papel e uma caneta. Indagado sobre 

não ter vindo antes, respondeu-me que não queria atrapalhar e que o encarregado o 

reprenderia se ficasse conversando durante o serviço. Novamente chorei copiosamente e, 

dessa vez, ele perguntou-me por que eu chorava. Respondi-lhe que ficava tocado com toda 

aquela situação de distanciamento e que minha vida não era diferente da dele. Ele disse-me 

que a vida de pobre é assim mesmo, mas que ele tinha saúde e pessoas que amava, lá no 

Ceará. Durante a tarde, um outro trabalhador, servente de pedreiro, procurou-me também para 

ler-lhe uma carta que recebera. Contou-me que o carpinteiro havia lhe falado sobre o tema, 

dando-lhe coragem para pedir o mesmo. Comecei a ler as cartas dele também e elas eram 

ainda mais emotivas do que as do carpinteiro. As coisas que aconteciam na família desse 

rapaz eram terríveis e ele absorvia tudo aquilo sem pestanejar, como se fossem coisas comuns 

do dia a dia. Na verdade eram coisas do dia a dia, mas que não deveriam ser comuns e nem 

recebidas como comuns. 

Além desses dois trabalhadores, apenas mais um pedia que eu lesse e escrevesse 

cartas. Eu sabia que existiam outras pessoas ali que não sabiam ler, mas que se sentiam 

envergonhados pela revelação de tal deficiência e que, por isso, pediam a outros colegas 

alfabetizados mais próximos. Todas aquelas situações descritas nas cartas enviadas e 

recebidas ajudaram-me a compreender um pouco mais sobre a vida sofrida desse povo. Em 
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geral, essas situações não são descritas por teóricos, mas podem ser testemunhadas pelas 

pessoas que as vivenciavam que, geralmente, são muitos sinceras. Até mesmo as inverdades 

ditas para os familiares, para que eles fiquem mais tranquilos, são de uma beleza imensa e 

sem maldade alguma. Alguns anos depois, quando o filme Central do Brasil (1998) de 

Walter Salles foi lançado, minha esposa não entendia por que eu chorava tanto durante a 

sessão. Eu não comentara com ela a experiência por que passara. Em sendo professora, 

também ficou muito tocada com o fato.  

Não permaneci muito tempo trabalhando como vigia, pois percebi que ganhava um 

pouquinho mais trabalhando com meu irmão em serviços de pintura. Mas, em 1993, minha 

vida mudaria radicalmente. Uma amiga de minha tia disse-me que uma empresa de relógios 

estava contratando aprendizes de relojoeiros. Acatei de imediato o informe e, em abril daquele 

ano, comecei a trabalhar com relógios na empresa japonesa Citizen Watch. Permaneci nessa 

empresa pelos vinte anos subsequentes. Na verdade, minha relação com relógios continua até 

hoje, pois a clientela feita nesse período ainda me procura para dar manutenção nos seus 

aparelhos, certamente pela credibilidade que construí junto à minha carteira de clientes. 

Materialmente, tudo que consegui devo a esse emprego, por um lado; por outro, eu trabalhava 

tanto que outros projetos, como estudar e fazer cursos diversos, ficaram para trás.  

Os japoneses têm outra perspectiva, outra maneira de considerar a produção. Talvez, 

por isso, não seja por mero acaso que um país que estava em ruínas depois de uma guerra se 

tornou uma das maiores potências mundiais. Só que esse mecanismo de produção quase 

obsessiva tem seus aspectos negativos. Acredito que somos mais que meros produtores de 

bens materiais; precisamos nos ater ao que as questões subjetivas, ao que as necessidades 

ontológicas apontam como elementos essenciais do viver. Infelizmente fui cooptado por esse 

pensamento de produção e busquei o que o mercado exige como meta de viver.  

Em 1994, conheci minha futura esposa e meus pensamentos estavam todos 

direcionados para guardar dinheiro para comprar um apartamento, casar e continuar 

consertando relógios. Eu queria dar uma vida boa para nós, pois os dois eram (e continuam 

sendo) pobres e eu tinha orgulho de não estar mais passando necessidades. Pensei que, em me 

casando, teríamos mais dinheiro para fazer outras coisas que sonhávamos. Infelizmente isso 

não foi possível devido a uma série de questões. Casamo-nos em 1998 e nos dávamos muito 

bem em todos os sentidos. A presença de minha esposa em minha vida foi muito importante, 

pois ela era uma pessoa engajada em projetos sociais e professora de artes. Em 1999, ela 

desenvolveu um projeto na escola em que lecionava, chamado “Projeto Raiz”. Tratava-se de 
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um projeto direcionado às questões étnico-raciais e eu participava apenas nos fins de semana 

devido ao trabalho com relógios.  

As atividades eram muitas e eu viajava e registrava em fotografia as atividades. O 

projeto atingiu uma dimensão que não imaginávamos. Em 2000, o projeto recebeu o prêmio 

do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade (CEERT) de melhor projeto 

nacional de ensino fundamental. Pensávamos que isso mudaria os rumos do projeto com 

patrocínios e uma atenção maior da escola, mas, não foi o que aconteceu. Parece que os 

projetos ligados à herança cultural africana sempre serão sufocados pela cultura hegemônica 

que se abastece com patrocínio somente os projetos ligados à cultura europeia.   

Eu continuava desenvolvendo minhas tarefas, sem parar com as leituras, tentando 

estabelecer metas. Contudo, quando se casa e se financia um apartamento, que consome todo 

seu pequeno salário, fica difícil pensar em outras coisas senão em como pagar as contas que 

chegam. Eu também nunca deixei de ajudar minha mãe, mesmo casado, pois ela sempre fora 

minha heroína e era, no mínimo, minha obrigação cuidar dela. Ela envelhecia e, cada vez 

mais, requeria cuidados especiais. Preferi dar prioridade a essas questões do que atender às 

coisas de que tínhamos necessidade. Estudar para mim ficou em segundo plano, pois eu 

precisava pagar minhas contas e ajudar minha família. Minha mãe foi adoecendo cada vez 

mais e a angústia em relação a isso foi crescendo em mim. A família de minha esposa também 

estava com casos de doenças graves e isso foi se transformando numa bomba que, em breve, 

iria explodir. Lembro-me de que, um ano antes de minha mãe falecer, tudo estava tão 

nebuloso que comecei a ter ataque de ansiedade e de falta de ar. Pensei que estivesse com 

sérios problemas de saúde e foi difícil diagnosticar, pois se tratava de algo meramente 

emocional. As únicas coisas que me aliviavam nesses momentos de falta de ar eram a 

literatura, a música e a fotografia que, para mim, constituíam atividades ligadas ao prazer que 

havia adquirido na adolescência. Fotografava muito. Inclusive, foi nesse período que 

fotografei bastante minha mãe.  

Em relação aos estudos, a fotografia foi a única coisa que realmente consegui estudar, 

pois existiam cursos de fim de semana que eu frequentava. Minha câmera era um modelo 

antigo da marca Canon, que comprara numa loja de “usados” e que achei que não duraria 

muito... mas, funciona até hoje. Eu tinha um pouco de vergonha da minha câmera por ela ser 

tão ultrapassada, enquanto outros exibiam seus lindos aparelhos nos cursos que fazia. Certo 

dia, falei para o professor, que me explicou sobre equipamentos de tal forma, que nunca mais 

irei me esquecer. Ele afirmou que se você não for um profissional da área, principalmente do 

marketing, deve esquecer toda essa besteira de muito equipamento e de uma quantidade 
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imensa de lentes. Disse que o mundo da fotografia é um mundo de vaidades e que as pessoas 

se aparelham de equipamento somente para impressionar. Completou que fotografia é olhar e 

trabalhar a luz, finalizando dizia que ele pegasse todas as câmeras dos vinte alunos e ajustasse 

da mesma maneira e pedisse para cada um fotografar algo na sala ao lado, um de cada vez, 

sairão vinte fotos diferentes, pois fotografar é olhar e não equipamento. Também dizia que 

olhar de cada fotógrafo só se construirá com o tempo e com contínuos exercícios, assim como 

qualquer outra profissão.  

 Isso me ajudou muito a entender e me afastar desse mundo de vaidade e de obsessão 

por equipamento. 

As doenças de minha mãe se agravaram e, não demorou muito, ela veio a falecer. Isso 

me “derrubou” de um modo que eu nunca imaginara na minha vida. Mas, o mais estranho de 

tudo é que, em alguns meses, o que era quase depressão se transformou em necessidade de 

atitudes. Resolvi voltar a estudar e, aí, percebi o hiato imenso que havia criado em relação aos 

estudos anteriores. Eu estava com trinta e seis anos e não havia concluído o ensino 

secundário. Isso me envergonhava e me deixava triste pelo tempo perdido e porque minha 

esposa era graduada em Artes e já era professora. Porém, eu olhava as coisas que tinha feito 

por nós e me acalentava a alma, trazendo-me um pouco de paz. Decidi que faria supletivo e 

isso também me deixou mal, por parecer que, com essa atitude, eu estaria pulando uma fase 

dos estudos; mas, ao mesmo tempo, eu pensava que não tinha tanto tempo para completar os 

estudos como gostaria. Decidi pelo supletivo e fiz os três anos em apenas um. Hoje, isso não 

me incomoda mais, por entender todas as questões que emperraram minha volta aos estudos.  

A minha decisão em fazer Letras já era antiga, mas, eu também gostava de Filosofia, 

Sociologia, História e Artes. Contudo eu precisava tomar uma decisão definitiva e foi por 

meio do curso de graduação em Letras que decidi a retomada dos estudos. Eu ficava muito 

feliz com todas as aulas e voltava para casa instigado com o que havia aprendido, mesmo com 

todo cansaço do mundo. Eu dormia muito pouco nessa época, cerca de quatro horas por noite, 

e isso durante três anos me traria alguns problemas de saúde que só futuramente eu 

descobriria. Durante a graduação, empolguei-me e fiz alguns cursos de criação literária, que 

foram muito importantes para o desenvolvimento da minha escrita e também para começar a 

circular no meio literário, de uma maneira amadora, mas com muita felicidade e empenho. 

Num desses cursos conheci o escritor Nelson de Oliveira, que gostou do que eu escrevia e 

que, futuramente, chamar-me-ia para participar de coletâneas. Durante a graduação, conheci 

também uma professora que me daria um imenso estímulo em todos os sentidos. A professora 

Ana Maria Haddad Baptista gostou do que eu escrevia e me chamou para publicar meu 
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primeiro livro pela editora do marido dela. Após o término da graduação, fiz uma 

especialização em Literatura e Linguística, na Universidade Nove de Julho (Uninove) e um 

curso de extensão em Leitura e Produção Textual, na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). 

No ano de 2011, desenvolvi um projeto de pesquisa para tentar uma bolsa de mestrado 

na Uninove e, felizmente, fui aprovado em todas as etapas. Mas, a empresa em que eu 

trabalhava, há vinte anos, não aceitou que eu fosse dispensado no período da tarde para 

frequentar as aulas. A decisão de sair de uma empresa na qual trabalhava há tanto tempo foi 

muito difícil, pois a insegurança em relação a ficar sem trabalho pesava muito e isso gerou 

uma dúvida imensa sobre deixar o trabalho. Porém, após o falecimento de minha mãe, que era 

minha grande referência de vida, eu estava decidido a fazer o que realmente tivesse a ver com 

as coisas em que eu acreditava. Consertar relógios foi uma opção que abracei quando cheguei 

em São Paulo, mas, na verdade, eu tinha pouca afinidade “verdadeira” com aquele ato 

mecânico de, diariamente, encaixar peças num mecanismo que não tinha nada a ver com o 

mundo que eu desejava na perspectiva das necessidades subjetivas. Decidi sair da empresa, já 

que o dinheiro que receberia de fundo de garantia daria para quitar o apartamento em que 

morávamos. Quitei o apartamento e isso me tranquilizou bastante para desenvolver minha 

pesquisa no mestrado. Entretanto, outras coisas ruins surgiram em relação ao casamento, já 

que minha esposa começou a achar que minha vontade de continuar os estudos se dava mais 

por uma questão de vaidade, já que ela era professora e via isso como uma disputa dentro do 

relacionamento.  

A minha pesquisa de mestrado relacionou literatura e educação. Escolhi o livro Clara 

dos Anjos de Lima Barreto para relacioná-lo com educação. Minha orientadora no mestrado 

foi a professora Ana Maria Haddad Baptista, que tinha sido minha professora na graduação. 

Minha pesquisa de mestrado buscou, na literatura, os elementos que podem oferecer, à 

educação, importantes ferramentas de transformação. O título da pesquisa foi “O 

Protagonismo do oprimido”. Escolhi-o porque, ao trabalhar com a literatura de Lima Barreto, 

percebi que o autor colocava os oprimidos sociais sempre como protagonistas de suas obras. 

Relacionei essa perspectiva tratada por Lima Barreto em suas obras com o pensamento de 

Paulo Freire. Utilizei Lucien Goldmann, Regina Dalcastagné e Maurício Silva como alguns 

dos referenciais teóricos para desenvolver a pesquisa. O livro Literatura Brasileira 

Contemporânea, de Regina Dalcastagné desencadeou meus “estranhamentos” em relação à 

questão de quem é o protagonismo nos romances brasileiros, tanto de quem escreve, quanto 

do personagem da obra. As descobertas foram muitas, principalmente sobre a questão da 
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monopolização masculina em relação aos autores, quanto os personagens nas obras. Durante o 

mestrado conheci melhor o trabalho do professor José Eustáquio Romão e descobri seu 

imenso conhecimento sobre Lima Barreto. Isso me aproximou de seu trabalho e de sua 

perspectiva goldmanniana de análise literária e social.  

Após a finalização do mestrado, publiquei meu primeiro livro de fotografia e isso foi 

de grande importância na minha vida. Ao mesmo tempo que eu caminhava num mundo 

cultural, relacionando fotografia, poesia e educação, a vida pessoal estava muito ruim porque 

minha esposa via minhas atitudes de voltar a estudar e publicar, mais como elemento de 

vaidade do que propriamente crescimento pessoal e de responsabilidade social. Os momentos 

que sucederam a separação foram muito difíceis em função de uma convivência diária com 

alguém durante de 17 anos. O que me ajudou bastante neste momento foi o fato de estar 

estudando e a aceitação de meu trabalho tanto em poesia como em fotografia. Após finalizar o 

mestrado em 2014, não consegui desenvolver um projeto para o doutorado que realmente 

tivesse algum elemento de ineditismo para viabilizar a pesquisa e isso também se dava porque 

estava um tanto deprimido e fisicamente não me sentia bem. 

Estava sem convênio médico e só descobriria o motivo desse cansaço físico dois anos 

mais tarde. No ano de 2015, tive a oportunidade de lançar meu segundo livro de fotografia 

que saiu pela editora Terracota. O editor desta editora gostou muito do meu trabalho e me 

convidou para participar de um projeto que tinha com uma professora chamada Lilian Honda 

iriam iniciar nos meses subsequentes. Fiquei muito feliz pelo convite, pois isso gerou um 

pouco de positividade diante das coisas ruins que vinham acontecendo comigo. O editor que 

me convidou a participar do projeto era professor na área de psicologia da Universidade 

Cruzeiro do Sul e seu nome é Claudio Brites. O nome do projeto da UNICSUL era “Mães 

Eternas” e a intenção do projeto era ensinar fotografia a um grupo de mães que levavam seus 

filhos para acompanhamento psicológico na universidade. Esses filhos eram todos portadores 

de alguma deficiência, das mais variadas. As mães acompanhavam os filhos até a 

universidade e aguardavam numa sala ao lado, enquanto eles eram atendidos pelos 

psicólogos. As mães também passavam por atendimento e participavam de algumas 

atividades artísticas de artesanato. Mas o professor Claudio Brites e a professora Lilian Honda 

achavam que poderiam desenvolver algo mais com aquelas mães, nesse tempo que elas 

ficavam aguardando o atendimento dos filhos. Eles me chamaram para conhecer o projeto e 

também para verificar a possibilidade de desenvolver um projeto de fotografia com elas. 

Após conhecer todo projeto e entender qual a função que ele teria na vida daquelas 

mulheres, reuni-me com o professor Claudio e dois outros membros do grupo para apresentar 
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um provável conteúdo que desenvolveria com elas e disse que seria uma agressão ensinar 

fotografia àquelas mulheres dentro dos aspectos de um curso convencional. Eles me olharam 

curiosos e olharam entre si, achando que eu estava diminuindo as possibilidades de 

compreensão que elas poderiam ter no aprendizado de fotografia. Antes que dissessem o que 

eu temia, eu já lhes adiantei que, ao invés de eu ensinar fotografia a elas, ao contrário, elas 

poderiam „nos‟ ensinar a enxergar de outra maneira o mundo delas, ou seja, pela perspectiva 

delas. Para tal empreitada eu iria trabalhar com elas algumas categorias de pensamento do 

professor Paulo Freire sobre a importância do contexto de vida delas para leitura do mundo e 

também relacionar com o pensamento do teórico Philippe Dubois, por meio do qual ele diz 

que a fotografia não é só o momento da captação da imagem no instante em que se aperta o 

disparador, mas o resultado de um processo de diálogo contínuo com o contexto de vida, que 

espontaneamente (ou não) determinará o que será escolhido como composição no instante do 

disparo. Também disse que obviamente teria que apresentar todo o processo e mecanismos de 

captação da imagem com os elementos teóricos necessários, para que elas compreendessem o 

ato de fotografar na sua totalidade, mas que daria ênfase sobre o ato de leitura de imagens. 

Essa leitura de imagens seria até determinado momento direcionado por mim, até que elas se 

sentissem seguras em aventurar-se com suas próprias leituras.   

O projeto Mães Eternas teve um efeito muito positivo na vida delas e foi um 

aprendizado imenso na minha vida. Elas começaram a fazer suas próprias leituras e, muitas 

vezes, deixaram-me emocionado com os elementos simbólicos que elas descobriam nas fotos 

que eu levava para analisarem. Optei por levar fotografias relacionadas ao fotojornalismo e 

marketing para que elas pudessem ter um olhar crítico sobre os mecanismos de manipulação 

ideológica que existem numa foto supostamente inofensiva. As fotos mais relacionadas aos 

aspectos artísticos, enquanto forma, foram menos utilizadas, já que se tratavam de buscas 

estéticas subjetivas em relação aos elementos formais de uma imagem fotográfica. Não pude 

participar do projeto até o fim, que teve vários professores de fotografia, mas foi uma 

experiência muito significativa para mim. O projeto virou livro no ano seguinte, com fotos 

produzidas pelas mães participantes do curso, com o título de “Retratos Maternos”. Outro 

elemento positivo por ter participado deste projeto, foi que, por meio dele, descobri qual seria 

o meu projeto para o doutorado: decidi que desenvolveria um pré-projeto que iria relacionar 

fotografia e educação pela perspectiva da imagem como um elemento educativo em sua 

própria estrutura, não tautológico, mas que buscasse, nos elementos históricos e sociais, o 

ponto de partida para a pesquisa (Esta frase está confusa.). Para desenvolver tal pesquisa eu 

iria buscar os elementos relativos à educação na categoria de pensamento “Conscientização”, 
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de Paulo Freire, relacionando-a com a teoria de Pierre Francastel, com sua realidade 

figurativa, e Lucien Goldmann, com sua perspectiva de totalidade.  

Por não ter uma experiência concreta de docência, mas apenas ter feito monitorias em 

sala de aula, o projeto Mães Eternas me trouxe essa oportunidade de praticar a docência. O 

projeto também me trouxe um aprendizado muito grande no desenvolvimento de projetos, já 

que ajudei no desenvolvimento dele junto com os outros professores envolvidos. Dar aulas 

para aquelas mães foi imensamente prazeroso e, na verdade, aprendi muito mais com aquelas 

mulheres do que propriamente ensinei sobre fotografia a elas. Além de todo o ganho de 

experiência, o projeto ainda promoveu em mim aquele estranhamento que desencadeou a 

estruturação dos elementos para o desenvolvimento do meu projeto de doutorado. O projeto 

também trouxe à tona a necessidade de concretizar uma antiga ideia de livro de fotografia, no 

qual o tema seria as mulheres da cidade de Cristina. A cidade onde nasci tem nome de mulher 

e minha maior referência na vida é a minha mãe e, por isso, eu sentia uma necessidade de 

tratar o tema feminino em um livro. Eu já vinha desenvolvendo o trabalho com fotografia há 

algum tempo e o projeto Mães Eternas possibilitou a concretização de outros projetos. A 

concretização desse trabalho trouxe vários elementos novos em relação à fotografia e, 

também, teve a importância de ser o meu primeiro livro totalmente patrocinado, dando-me 

forças para acreditar nas coisas que gostava de fazer. O livro de fotografias chama-se 

“Cristinas, Terezas, Marias, Anas...” e é uma homenagem a todas as mulheres, pois não são 

apenas as da cidade de Cristina as protagonistas do livro; todas elas estão metonimizadas nas 

reticências do título e nas imagens que constam na obra. O prefácio foi escrito pela escritora 

Paula Fábrio, que ganhou o prêmio São Paulo de Literatura no ano anterior, sendo ainda uma 

militante das questões femininas. 

Enquanto os projetos estavam acontecendo de acordo com meu empenho em 

concretizá-los, infelizmente a saúde estava um pouco abalada. Descobri que tinha diabetes e 

isso me deixou bastante triste. Aos poucos, fui me acostumando com a doença, mas fui 

percebendo que ter diabetes não é só controlar a alimentação. Os efeitos da doença são bem 

duros e o cansaço é uma de suas sequelas permanentes, além de neuropatia e outros males que 

geralmente são ignorados pela maioria das pessoas. Algo que me deixava ansioso também era 

a demora na recolocação profissional, de acordo com os estudos que vinha desenvolvendo. 

Continuava pagando as contas e me mantendo com a antiga profissão de relojoeiro. O desejo 

da docência aumentava cada vez mais, mas a turbulência de todas as questões anteriores me 

maltratava e a autoestima questionava se realmente eu tinha competência para o exercício da 

profissão docente.  Eu tentava equilibrar isso com os estudos do doutorado, para poder fazer 
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uma pesquisa profunda sobre o tema que escolhi. Um elemento voraz de disputa existente no 

meio acadêmico, que achei que não existia, me assustou bastante. Essa disputa faz com que os 

professores busquem vagas de docência até mesmo nas áreas que não são de sua formação, 

negando-se a indicar colegas de ares específicas para preencher as vagas. Mas isso também 

gera um aprendizado, pois nos ensina a nos locomover na área com a devida ética e também 

nos mostra como não devemos ser. 

O ano de 2016 reservaria as maiores surpresas de minha vida, tanto positivas quanto 

negativas. Das positivas pode-se dizer que a criação de uma feira literária em Cristina foi a 

maior delas. A criação dessa feira era um sonho antigo. Contudo, era completamente 

inimaginável, dadas as condições de que dispunha, criar uma feira no formato e tamanho que 

a feira literária de Cristina atingiu. O nome escolhido para a feira foi “Flicristina” e a 

repercussão midiática que o evento conseguiu também foi uma surpresa, pois logramos 

colocar a notícia da feira em grandes jornais do Brasil. Conseguimos levar grandes nomes da 

atual literatura brasileira, inclusive alguns ganhadores de Jabuti e de outros importantes 

prêmios. A intenção da feira literária, desde o início, era criar um evento educativo e, não 

propriamente uma festa literária, envolvendo celebridades como está acontecendo com a 

maioria das feiras literárias. Minha intenção era fazer com que todas as escolas da cidade, 

inclusive as do meio rural participassem do evento. Consegui que a maioria das escolas 

participassem, pois ainda houve certa resistência de professores, mas entendi que, por se tratar 

da primeira feira, isso poderia ocorrer. Algo que nos assustou bastante no processo de 

construção da feira literária de Cristina foi a total falta de apoio da prefeitura de Cristina. Eu 

não entendia como um evento voltado para a educação poderia gerar tanto descrédito. Aos 

poucos, fui percebendo que não era só uma indiferença do poder público, mas os 

representantes do povo tiveram a coragem de tentar boicotar o evento, negando autorizações 

simples e até mesmo a possibilidade de realizar o evento em praça pública. Um dos motivos 

de tal indiferença era que a feira literária tinha a data prevista para acontecer em abril e 

antecipava, em menos de um mês, uma “festa” que era feita pela primeira dama da cidade, 

que via na feira literária como um evento concorrente no programa de promoções de festas 

municipais. Ela sabia que a feira literária era um evento voltado para a educação, mas, mesmo 

assim, reforçou o boicote, pois os holofotes eram mais importantes do que a parceria numa 

feira com finalidades educacionais. A dificuldade foi imensa para conseguir as autorizações, 

mas com o empenho de alguns companheiros conseguimos levar a feira adiante. A Secretaria 

de Educação nos apoiou e conseguimos realizar a feira literária, que teve até um lançamento 

de livro criado pelas crianças da Educação Infantil, organizado por uma professora dedicada e 
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com forte empenho na área da educação. O livro chama-se “Diciolhares”, tendo sido inspirado 

no trabalho de um educador colombiano chamado Javier Naranjo, que criou um dicionário de 

palavras e temas universais pelo olhar da criança. 

A possibilidade de concretização da feira literária se deu inicialmente pelo fato de eu 

estar fazendo um livro com escritores em São Paulo e ter esse contato com eles. O livro 

chama-se “Autor-Leitor” e retrata escritores lendo no seu espaço predileto de leitura. Toda 

vez que eu ia fotografar um autor, falava da feira literária e o convidava para participar. O 

mais incrível de tudo isso foi que todos que convidei aceitaram participar. Eu explicava sobre 

a falta de recursos financeiros para a realização da feira e também sobre a perspectiva de uma 

feira voltada para a educação. Inclusive, alguns autores manifestaram o desejo de participar, 

sem terem sido convidados. Isso foi um termômetro para entender que a feira realmente 

conseguira certa visibilidade em um determinado meio literário. Não tínhamos dinheiro para 

pagar devidamente os autores, mas eles participaram por entenderem o vínculo da iniciativa 

com a educação. Além das mesas de debates, a feira também teve oficinas variadas, inclusive 

de criação literária, com o ganhador de Jabuti Evandro Affonso Ferreira. Alguns outros nomes 

importantes e que participaram do evento foram: Marcelino Freire, Noemi Jaffe, João 

Bandeira, Marcelo Maluf, Andrea Del Fuego, Edson Cruz, Paula Fabrio e outros. 

Depois da feira literária de Cristina eu me sentia muito mal fisicamente e pensava que 

poderiam ser problemas derivados da diabetes. Mas, mesmo assim, continuei nas minhas 

atividades e, em julho, eu e minha irmã organizamos outro evento em Cristina voltado para 

questões da Cultura Popular e, também, com vínculo direto com a educação, pois novamente 

conseguimos reunir as escolas da cidade para participarem do evento. Criamos a Crisjulina, 

uma festa voltada para a recuperação das festas juninas, mas a intenção era de reativar o 

formato mais tradicional das festas juninas, com música de raiz e quadrilhas. Novamente a 

festa deu certo e conseguimos levar até uma Congada à cidade. Logo após o término da 

Crisjulina, antes de voltar a São Paulo, tive o meu problema mais sério de saúde em toda vida. 

Passei mal na rua e fui internado às pressas para a colocação de um marca-passo para reativar 

a frequência cardíaca, pois o meu batimento estava em menos da metade do correto e eu 

poderia ter morte súbita a qualquer momento. Isso deu uma reviravolta na minha vida. Fui 

internado às pressas para colocação do marca-passo, mas o médico que fazia a cirurgia só iria 

à cidade na quinta-feira e tive que ser submetido a uma cirurgia para colocação de um marca-

passo provisório. A cirurgia foi um sucesso, mas, depois de dois dias internado, peguei uma 

infecção hospitalar que me deixaria dois meses internados no hospital. Foi o momento mais 

difícil da minha vida, depois da morte da minha mãe. Eu tive muita sorte e só não fui a óbito 
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porque um médico diagnosticou rapidamente a bactéria e deu início à eliminação desta por 

meio de antibióticos que foram manipulados exclusivamente para eliminação do organismo 

nocivo. Esse médico era um professor que passava diariamente pelo quarto dando aulas 

práticas aos alunos da UNIFEI. Ele achou muito estranho os sintomas que relatei e pediu 

exames mais complexos. Esses exames diagnosticaram uma poderosa infecção, a endocardite, 

que leva a óbito, em pouco tempo, 90% dos pacientes. Foi o momento mais desesperador da 

minha vida. Todos os pensamentos ruins me atormentavam o tempo todo e eu não via 

perspectivas positivas em relação ao futuro. Eu achava que não sairia mais do hospital e 

perderia a bolsa de doutorado...outras coisas ruins martelavam na cabeça. Neste difícil 

momento, o professor José Eustáquio Romão entendeu a gravidade da situação e se 

prontificou em ajudar em relação aos trâmites burocráticos em relação à bolsa e também foi 

muito importante na minha recuperação após minha volta a São Paulo. Em setembro 

aconteceria o encontro Paulo Freire que seria no Chile, no qual eu já havia me inscrito e temia 

não poder ir. Esse encontro internacional faz parte das atividades acadêmicas do doutorado no 

PPGE da Uninove. O meu temor era imenso porque além da perda da bolsa, eu deixaria de ser 

orientado por um professor que todos querem ser orientados. Para minha felicidade, saí no 

final de agosto do hospital e voltei lentamente às atividades normais. Ainda estava muito 

debilitado, mas a vontade de fazer as coisas era muito maior. A viagem ao Chile foi uma 

aventura, pois tinha acabado de sair do hospital e ainda estava finalizando o uso de 

antibióticos para eliminação total da bactéria. O medo de acontecer algo durante a viagem era 

enorme, mas eu fingia que não sentia esse medo gigantesco. O X Encuentro Internacional del 

Foro Paulo Freire aconteceu em Santiago e foi muito importante para mim. Tanto por ser 

minha primeira viagem para fora do país, quanto pela imersão cultural na sociedade chilena. 

Todas as atividades do encontro enriqueceram meu pensamento e eu também tive a 

oportunidade de apresentar meu projeto de doutorado sobre fotografia e educação. Aos 

poucos, eu ia retomando atividades, superando as sequelas que a infecção tinha trazido. 

Infelizmente uma internação hospitalar gera gastos e eu fiquei ainda mais refém de uma 

situação financeira ruim.   

O ano de 2107 se iniciou com alguns convites para participar de alguns livros e dar 

continuidade aos projetos antigos. Após tantos problemas no ano de 2016, sinto que as coisas 

se encaminharão conforme o processo de construção do que acredito ser um processo 

contínuo e não pré-determinado. O empenho que dedicarei ao processo de mudança na minha 

vida se dará nessa totalidade que engloba a vida profissional, saúde e de eterno estudante que 

desejo ser. Deixei uma vida profissional que acreditava estar definida e determinada e busquei 
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novos rumos, porque percebi que se tratava de um aprisionamento muito cômodo no mundo 

do opressor. Hoje as questões que me impulsionam e causam estranhamento são de outras 

ordens do que aquelas que apenas sustentavam questões subjetivas relacionadas à 

individualidade. O doutorado e todos os questionamentos que o mundo da educação me 

trouxe ampliaram as questões objetivas e de relevância social que quero proporcionar aos 

meus projetos. A docência e seus desdobramentos que me levaram a trilhar o caminho da 

educação (Frase incompleta). Atrelada a essa meta também inclui o desenvolvimento de 

projetos que propiciem algum questionamento em relação ao que a literatura, a fotografia e a 

arte em geral possam oferecer como forma de mudança de pensamento. Vivemos tempos 

sombrios em relação à política e isso se reflete diretamente na educação. Acredito que todo 

posicionamento questionador que tem a educação como elemento provocador de tal 

discussão, ajuda a buscar respostas, alternativas e conscientização sobre os rumos da 

sociedade.  

O término do ano de 2017 teve um momento muito especial na minha vida, pois 

consegui novamente realizar a feira literária de Cristina. A dificuldade para conseguir 

recursos para realização da feira é imensa, pois o poder público não tem muito interesse em 

eventos voltados para a educação e o setor privado acredita que uma feira literária não 

proporciona o retorno financeiro que desejam. Novamente o secretário de Educação de 

Cristina nos ajudou com os recursos que tinha e os autores também compreenderam a 

escassez de recursos da feira e não cobraram o merecido cachê pelo capital cultural que 

criaram. Nesse ano, tivemos vários autores importantes na feira. Para minha imensa 

felicidade, consegui levar todas as escolas da zona rural e seus alunos para o evento. Um dos 

nomes mais importantes da literatura brasileira atual João Anzanello Carrascoza participou. 

Mas um dos momentos mais bonitos da feira foi o reencontro de um dos mais incensados 

autores brasileiro no exterior, Luiz Ruffato, com seu antigo professor em Minas Gerais, o 

professor José Eustáquio Romão. Após falar sobre seu processo de criação e das imensas 

dificuldades que um filho de lavadeira e de um mecânico tem para adentrar o mundo da 

literatura, Luiz Ruffato teve a grata surpresa de receber na mesa de diálogo o professor José 

Eustáquio Romão, que falou sobre a importância da literatura feita pelo seu ex-aluno e de que 

como Luiz Ruffato realmente conseguiu desenvolver, em sua razão literária, uma perspectiva 

do oprimido. Acredito que a fala de Romão sobre esse elemento da literatura que rompe com 

questões sociais, que legitima alguns aspectos da literatura como algo pertencente à elite, foi 

de enorme importância para que muitos que assistiam percebessem a função social da feira. 

Esse pensamento foi legitimado pela fala de Luiz Ruffato que explicou que toda sua obra 
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caminha nessa direção e lembrou de seu discurso na feira de Frankfurt, em 2013, na qual ele 

chamou a literatura brasileira de “elitista”, além de trazer várias questões à tona que 

desagradaram a muitos literatos que se encaixavam no cômodo mundo literário que mais 

parece um clube de celebridades. A feira também contou com outro grande professor da 

Universidade Nove de Julho, Jason Ferreira Mafraque, além de proferir uma palestra sobre 

seu livro que fala sobre Paulo Freire, também animou a noite fazendo parceria musical com 

seu filho Matheus Mafra. Romão também proferiu uma palestra sobre o educador e amigo 

Paulo Freire, que levou os ouvintes às lágrimas. A intenção em dar continuidade a essa feira, 

que é tão importante para meio educacional da cidade, é imensa, mas dependerá do apoio da 

sociedade local para continuar, pois a intenção é justamente essa: que todos participem e 

sejam protagonistas e não meros espectadores.  

Em relação à minha produção bibliográfica, publiquei os seguintes livros de 

fotografia: Cristina nos Olhos (2014), Cristinidades (2015),Cristina, Terezas, Marias, 

Anas...(2016)e um ensaio fotográfico para a Revista Brasileira da Academia Brasileira de 

Letras. (2018). Na área de poesia publiquei o livro Absorções, em 2011, e participei das 

coletâneas Hiperconexões Volume I (2014), Hiperconexões Volume II (2015) e Hiperconexões 

Volume III (2017).  

 A produção em trabalhos fotográficos é muito variada, destacando-se os trabalhos: 

capas para os livros Afetos, de Fernando Rocha (2017),A Ficção de Luiz Ruffato, de Maurício 

Silva (2017);Mal de Amor de Marco Lucchesi (2018), Estética da Solidão de Ana Maria 

Haddad Baptista (2018), O Pior lugar que conheço é dentro da minha cabeça, de Mario 

Bortolotto (2018) e Amor passageiro, de Menalton Braff (2018).Publiquei fotos dos autores 

noslivros Tristorosa, de Eugen Weiss, O canto verde das maritacas, de Edson Cruz, A 

imensidão íntima dos carneiros, de Marcelo Maluf, além de fotos de intelectuais: escritora 

Noemi Jaffe, no site do Pen America World Voices Festival (USA, 2017); escritor João 

Bandeira na revista Cult; de Jean-Claude Bernadet, na revista Continente; do Diário oficial de 

Pernambuco e do cartaz do seminário Arte-Educação As trajetórias de Ana Mae Barbosa no 

Sesc, dentre outros. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

A pesquisa aqui desenvolvida tem como objeto de estudo a fotografia e sua relação 

com a educação. Como se trata de um curso de doutorado em educação, a perspectiva 

escolhida para verificação deste objeto foi a de uma possibilidade de utilização pedagógica 

deste meio de comunicação que, devido à sua versatilidade, se insere em vários meios de 

comunicação como arte, ciência, tecnologia etc.  

A abordagem escolhida para verificação desta possibilidade foi por um viés que se 

relaciona com questões sociais e, não, pelo caminho em que a fotografia seja observada 

apenas nos seus elementos estético/formais. A problemática da pesquisa é a não utilização 

desse meio de comunicação de forma mais intensa nos espaços educacionais e que essa não 

utilização mais intensa destoa da amplitude que o uso da fotografia alcança na sociedade 

atualmente. A hipótese sobre essa questão é: as fotografias são “lidas” e usadas muito mais 

por meio de seus elementos denotativos do que propriamente por sua dimensão conotativa e a 

não utilização dos elementos conotativos se dá, hipoteticamente, por causa dos mecanismos 

sociais criados pela sociedade que se torna cada vez mais refém da espetacularização, gerando 

a apreensão superficial dos elementos imagéticos e, no caso, os elementos da fotografia.  

A pesquisa de que se originou esta tese teve como objetivo mostrar, também 

hipoteticamente, que existe possibilidade de uma transformação desse processo alienante da 

espetacularização em reflexão. Essa possibilidade pode se dar pela utilização de uma 

pedagogia na qual a fotografia seja “lida” por meio de um processo em que o elemento 

conotativo seja relacionado com o contexto social e histórico, possibilitando uma reflexão 

mais profunda sobre a imagem. Para direcionar e desenvolver essa leitura foi utilizada a 

categoria de pensamento “Conscientização”, de Paulo Freire, na qual o educador estabelece o 

aprendizado como elemento processual, contínuo e inacabado. 

A tese se estrutura da seguinte forma: no memorial foram reconstituídas algumas 

questões autobiográficas que acredito serem importantes para a formação “pessoal” do autor 

da tese, já que ele acredita que o diálogo acadêmico com o pessoal seja importante para 

construir um caminho próprio. Depois da introdução, inicia-se o primeiro capítulo, no qual 

são abordadas as questões relacionadas ao surgimento da Câmara Escura e situações que 

antecederam sua utilização na Renascença. Em seguida, a pesquisa investiga as mudanças do 

modo de olhar a sociedade pós-renascença, contextualizando o aprimoramento da imagem, o 
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pensamento filosófico e as tecnologias. No segundo capítulo, foi abordada invenção da 

fotografia, com uma menção à invenção desenvolvida no Brasil. Neste capítulo, também foi 

abordado o desenvolvimento da fotografia na Europa e sua relação com a arte, mais 

especificamente com a pintura. No terceiro capítulo, foi abordada a fotografia pela 

perspectiva dos estudos teóricos do século XX e, também, realizada uma reconstituição 

cronológica dos movimentos ou escolas artísticas de fotografia que se distribuíram ao longo 

desse século. O quarto capítulo trata especificamente da relação entre fotografia e educação. 

Neste capítulo, refletiu-se sobre categoria de pensamento “Conscientização”, desenvolvida 

por Paulo Freire. Por meio dela buscou-se a possibilidade de uso da fotografia como elemento 

pedagógico. Aí, também se apresentou um projeto social chamado “Retratos Maternos”, que 

possibilitou a reflexão a respeito da fotografia como mecanismo de conscientização. Também, 

neste capítulo, refletiu-se sobre o papel da arte como agente transformador na educação.  

A seguir, será efetuada uma explicação mais detalhada da estrutura da tese é 

registrada, especialmente naqueles elementos que estabelecem uma conexão mais profunda 

entre as partes que a constituem.  

Desde que Joseph Nicéphore Niépce produziu a primeira imagem fotográfica 

devidamente impressa em 1826, a fotografia passou por muitos estágios em seu 

desenvolvimento, relação com o meio artístico e social. Recusada como arte inicialmente e 

depois propiciando mudanças na arte pictórica, ela teve seu suposto fim anunciado com a 

invenção do cinema, mas propiciou uma renovação com as vanguardas no século XX e muitas 

décadas depois, com um novo momento de sua popularização, possibilitou a criação de uma 

nova atitude social e do mais novo verbete registrado pela Universidade de Oxford chamado 

de Selfie. Essa forma de registro passou a ser uma das manias mais recorrentes da sociedade 

atual e de alguma maneira revela alguns elementos de decifração de uma sociedade que tem o 

individualismo como prioridade na condução de um modo de ser, contextualizada numa época 

que muitos chamam de pós-modernidade ou outro termo que defina a sociedade atual. Desde 

seu início a fotografia gerou muita polêmica e continua se renovando nos seus modos de 

utilização. Assim como todo tipo de arte, a fotografia dialoga continuamente com a sociedade 

e carrega em sua estrutura todos os componentes deste diálogo.  

 Toda a relevância da fotografia em relação ao seu diálogo com as questões sociais 

mostra quanto essa linguagem foi e continua sendo significativa para a compreensão do 

individuo e sua relação com o meio. Vivemos numa sociedade que a imagem é 

exaustivamente utilizada em todos os sentidos, mas principalmente para o fortalecimento de 

questões relacionadas ao individualismo, consumo e outras formas de coerção que ajudam na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
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condução de necessidades criadas a partir dos elementos mercadológicos que movimentam a 

sociedade. Assim como a sociedade se apropria de todas as coisas de acordo com suas 

necessidades específicas, isso não poderia ser diferente com a fotografia. Mas acreditamos 

que as possibilidades do uso da fotografia vão além dessa perspectiva extremamente 

individualista da sociedade atual. Notamos que ela também pode estabelecer vínculos 

importantes com questões ligadas à compreensão do ser em sociedade também por uma 

perspectiva pedagógica. Mas essa provável apropriação não se dá apenas como mero 

instrumento de apoio ao professor, mas como um dispositivo que traz em si esses relevantes 

elementos pedagógicos. A fotografia traz uma estrutura significante que possibilita um 

diálogo não apenas estético, mas ontológico e histórico, propiciando uma espécie de princípio 

de conscientização quando observados por uma perspectiva orientada por um olhar amplo nos 

diálogos das teorias utilizadas além da perspectiva meramente estética.  

 A fotografia foi criada e academicamente reconhecida em 1826 com a primeira 

captação e possibilidade de permanente fixação de uma imagem numa superfície feita por 

Niépce. Mas sabemos que os princípios básicos de sua formulação foram iniciados lá na 

Renascença com uma ferramenta tecnológica chamada Câmara Obscura, que alguns pintores 

utilizavam para esboçar suas pinturas. Somente com o avanço tecnológico é que houve 

possibilidade do seu desenvolvimento como reprodução da imagem real. Inicialmente a 

fotografia foi refutada pelos mais céticos como sendo uma linguagem artística, pois esse 

registro era feito por uma máquina e qualquer um conhecendo o dispositivo que capturava a 

imagem, poderia captar a imagem da realidade. Essa perspectiva da fotografia como captação 

meramente mecânica do real, talvez tenha afastado inicialmente estudos que relacionassem a 

fotografia com outras áreas do conhecimento humano, que somente um século depois seriam 

devidamente observados por Walter Benjamim com um estudo mais atento e aprofundado. 

 Toda novidade tecnológica traz seus mecanismos suspeitosos diante do pensamento de 

determinadas áreas como filosofia, sociologia e antropologia, que tratam o ser humano, sua 

relação com o espaço e pensamento como principais elementos de estudo e buscam privilegiar 

o ser humano ante tais tecnologias. Certamente que isso é necessário e importantíssimo, já 

que o homem é produtor de tais tecnologias, já que os mecanismos mercadológicos 

geralmente colocam o ser humano como mero consumidor de tais inovações em vez de 

colocar o “produto” como elemento utilitário. Essa obsessão por novas tecnologias que se 

ampliam numa voracidade rapidamente renovável, fez com que os estudos voltados pra essa 

área crescessem imensamente, mas somente pela perspectiva tecnicista. Os estudos iniciais 

mais abrangentes demoraram demasiado para estabelecer um vínculo com questões 
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ontológicas necessárias para relacionar com questões que iam além da mera praticidade Hoje 

em dia, com a renovação digital dentro da fotografia e o imenso acesso ao mundo da 

fotografia, fez com que alguns teóricos voltassem seus olhares para uma busca de nova 

compreensão dessa arte, mas acreditamos que isso se dá ainda de maneira tímida pela 

representatividade social que o mecanismo fotográfico representa.   

 O ponto de partida para essa indiferença de estudos aprofundados sobre a fotografia 

por parte de grandes pensadores sociais se deve ao fato de que inicialmente a fotografia foi 

tida por muitos como um mero mecanismo de registro do real, totalmente desprovido de 

elementos ligados à arte. Talvez um olhar mais demorado sobre a arte moderna e todos os 

elementos que fortaleceram a arte no século XX (da matéria-prima ao suporte) nos ajude a 

desfazer essa precipitada afirmação de que a fotografia não seja arte e que isso já foi 

devidamente superado. Essa perspectiva de que a fotografia se desvincule da arte por usar um 

dispositivo mecânico na obtenção da captação imagética se desfaz ao observamos que muitas 

tendências artísticas do século XX utilizaram elementos prontos na feitura do objeto artístico. 

Colagens, intervenções com materiais reciclados e até o uso da própria fotografia como 

componente de uma obra de arte. Isso nos faz perceber que a arte se apropria dos elementos 

materiais contemporâneos para criação, tanto de sua feitura quanto do ato de transformação 

do simbólico ao concreto. Essa afirmação de que o mecanismo de captura da imagem 

mecanicamente retira o elemento de criação artística já foi ultrapassado, já que a própria 

concepção de criação e os meios a que se chega a isso já se diversificaram em amplas 

possibilidades. O próprio cinema que pode ser colocado como a fotografia em movimento é 

considerado uma das grandes artes da humanidade. Segundo alguns teóricos, o próprio 

interesse inicial da invenção da fotografia teve interesses artísticos, mais do que propriamente 

científicos. 

O que terá motivado os pais da fotografia? Estavam em busca de uma técnica artística, e não 

de um artifício de utilidade prática. Embora Niépce não fosse um artista, mas sim um 

pesquisador químico, sua proeza resultou de seus esforços para aperfeiçoar o processo da 

litografia. Daguerre era um pintor talentoso que provavelmente se voltou para a câmara com o 

objetivo de acentuar o ilusionismo de seus enormes dioramas pintados, que foram a sensação 

de Paris durante as décadas de 1820 e 1830. Fox Talbot via na fotografia um substituto para o 

desenho, depois de ter utilizado, em suas férias, uma câmara como instrumento para esboçar 

paisagens. O interesse que todos esses homens tinham pelo potencial artístico da técnica que 

haviam criado reflete-se em suas fotografias (JANSON, 1996, p. 425). 
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 Dessa forma, podemos constatar que a fotografia não teve inicialmente uma intenção 

meramente científica no seu processo de desenvolvimento e utilização. A reação da maioria 

dos artistas em relação a essa inovação foi taxativamente contrária à aceitação de que esse 

mecanismo trazia em si uma relação com a arte, inclusive um dos maiores poetas de todos os 

tempos, Charles Baudelaire, foi decididamente contrário de que a fotografia possuía algum 

elemento artístico e escreveu ensaios sobre esse “demônio” da modernidade. Mas o autor não 

demorou a reconhecer que havia ali traços de representação de um novo momento na 

sociedade e inclusive deixou-se fotografar pelo maior retratista da época, Félix Nadar. Nos 

anos que se seguiram após a invenção da fotografia, inúmeros foram os artistas que se 

posicionaram contrários à novidade, inclusive alguns jornais se empenharam incisivamente 

num combate constante contra a fotografia. Walter Benjamim no ensaio “Pequena História da 

Fotografia” nos mostra como se posicionaram alguns jornais da época. 

 

Os inúmeros debates realizados no século passado sobre esse tema, no fundo 

não conseguiram libertar-se do esquema grotesco utilizado por um jornal 

chauvinista, Leipzig Anzeiger, para combater a invenção diabólica de além 

Reno. Querer “fixar efêmeras imagens de espelho não é somente uma 

impossibilidade, como a ciência alemã o provou irrefutavelmente, mas um 

projeto sacrílego. O homem foi feito à semelhança de Deus, e a imagem de 

Deus não pode ser fixada por nenhum mecanismo humano. No máximo o 

próprio artista divino, movido por uma inspiração celeste, poderia atrever-se 

a reproduzir esses traços ao mesmo tempo divinos e humanos, num 

momento de suprema solenidade, obedecendo às diretrizes superiores de seu 

gênio e sem qualquer artifício mecânico”. Aqui aparece; com todo peso da 

sua nulidade, o conceito filisteu de arte, alheio a qualquer consideração 

técnica e que pressente seu próprio fim no advento provocativo da nova 

técnica e, no entanto, foi com esse conceito fetichista de arte, 

fundamentalmente antitécnico, que se debateram os teóricos da fotografia 

durante quase cem anos, naturalmente sem chegar sem chegar a qualquer 

resultado (BENJAMIM, 1994, p. 92). 

  

 Por meio de tal afirmação de Walter Benjamim e da citação do trecho colocado pelo 

jornal Leipzig Azeiger, percebemos que além da recusa de alguns artistas na aceitação da 

fotografia como arte, existia todo um movimento conservador patrocinado por alguns jornais 

que priorizaram uma visão meramente idealista da arte. O autor também coloca que, enquanto 

acontecia essa batalha em que uns defendiam e outros negavam a ligação fotografia com a 

arte, a própria arte se modificou com tal invenção. A possibilidade de uma continuidade 

realista, no sentido da forma, foi aos poucos substituída por traços em que os elementos 

“fugidios” pictóricos sobrepuseram a captação da forma exata da realidade, dando início ao 
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impressionismo, que teve importância fundamental na mudança da concepção da criação 

artística. 

 A fotografia não foi o elemento essencial que propiciou tal mudança, já que as 

questões históricas e sociais propiciariam, de alguma forma, essa relação do artista com o 

contexto, mas a fotografia contribuiu para esse posicionamento enquanto captura do real. 

Alguns pintores começaram a usar a fotografia como recurso técnico no sentido de 

transferirem para as telas as imagens de paisagens fotografadas. Esse recurso foi amplamente 

utilizado, não somente para paisagens, mas também para a feitura de retratos da elite. Mas 

esse uso recorrente duraria apenas por mais duas gerações. A intenção nesta parte da pesquisa 

não é falar sobre o histórico da fotografia passo a passo e seu desenvolvimento no decorrer do 

tempo, mas achamos necessária essa observação sobre esse início conflitante da invenção da 

fotografia e da forma como ela foi recebida pelos artistas e sociedade, e como esse processo 

dialético possibilitou um fortalecimento dessa linguagem. Também decidimos não iniciar a 

introdução falando do que se trata o primeiro capítulo para que ao introduzirmos o leitor na 

nossa pesquisa, ele tenha uma compreensão maior do contexto do momento que a fotografia 

foi inventada, para que depois dessa percepção voltássemos a tratar dos mecanismos que 

anteciparão sua invenção.  

 Muitos estudos sobre fotografia e seu potencial como elemento artístico já foram 

produzidos e legitimaram essa linguagem como produção artística, mas um fator que ainda 

impera sobre o ato fotográfico é de que o mecanismo facilitador na obtenção da imagem tira 

essa aura de criação artística. A questão em relação da apropriação ser feita de modo 

automático, faz com que muitos ainda a coloquem como uma arte menor, já que, com apenas 

um clique pode-se obter o registro da imagem. Esse olhar desconfiado sobre a grandiosidade 

dessa linguagem nasce de um paradigma idealista que desvincula a fotografia de elementos 

ligados da trama histórico-cultural. O subjetivismo determinante relacionado à criação 

artística é preponderante como potencialidade do fazer artístico, tendo o “talento” como algo 

inerente ao ser, descaracterizando o desenvolvimento criativo que todos podem ter em relação 

à arte. Como na época de sua invenção eram poucos os que tinham acesso aos estudos das 

artes plásticas, o elemento facilitador da captura fotográfica, desconstruía a questão do talento 

inerente ao sujeito que estudava arte. Além disso, os estudos profundos sobre o fazer 

fotográfico demoraram muito para serem desenvolvidos, dificultando a desconstrução das 

opiniões de peso na época. A maior parte da literatura inicial relacionada à fotografia utilizou 

métodos relacionados às questões técnicas e estéticas, sem relacionar com questões históricas, 
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como nos mostra Boris Kossoy em Os Tempos da Fotografia. Esses estudos fortaleceram o 

caráter elitista e idealista da fotografia. 

 

O caráter episódico dos modelos clássicos das histórias da fotografia 

chamava a atenção: histórias marcadas pela tradição positivista e 

desprovidas de qualquer preocupação conceitual. Se hoje podemos 

questionar a sua validade no tocante a métodos e abordagens, essas obras 

eram, no entanto, as referências de que dispunham os interessados na área. 

Os primeiros ensaios historiográficos internacionais ainda punham o acento 

na história da técnica; ou tentavam uma abordagem estética, porém 

desvinculada da trama sociocultural, o que resultava em relações de autores 

e imagens desconectados do processo histórico. Nos anos de 1970 ainda 

eram raros, na área, os trabalhos elaborados dentro de uma perspectiva 

científica (KOSSOY, 2007, p. 27 e 28). 

  

 Deste modo percebemos quanto a fotografia demorou a ter seus estudos científicos 

voltados para o processo histórico, por meio do qual a nossa pesquisa buscou estabelecer as 

bases para uma relação com elementos relacionados à educação. Essa perspectiva de uma 

análise fotográfica voltada apenas para seus recursos técnicos não perde a validade como 

elemento de acréscimo na observação e compreensão de uma foto, pois ajuda na 

decodificação da imagem com o todo que ela dialoga, todavia esse método estético e 

semiótico é que usualmente são utilizados para analisar uma fotografia. Lembramos que eles 

são necessários por conta da linguagem específica da imagem, mas carecem de um diálogo 

com um arcabouço teórico atrelado às questões históricas. 

 Para que nossa pesquisa abrangesse com profundidade toda relevância da imagem 

como formadora de um processo de educação, priorizamos uma abordagem inicial que se deu 

cronologicamente desde uma inicial relação com a imagem nos primórdios da civilização até 

chegar no momento em que a chamada videosfera traz uma relação obsessiva do homem com 

a imagem. A intenção não era fazer “tudologia” ao trazer variadas informações sobre seu 

surgimento, mas percebemos na revisão de literatura, que geralmente os estudos optam por 

um corte temporal que não mostra de modo abrangente esse percurso de desenvolvimento do 

olhar. Assim como elencamos uma categoria de pensamento freiriano, que é a 

Conscientização, na qual o meio de construção desse pensamento se dá de modo contínuo e 

interminável. A impossibilidade de tratar dessa vastidão temporal num único trabalho foi 

surgindo e tivemos que priorizar instantes fundamentais e pontuais dentro da história e que 

apresentaram importantes mudanças no modo do olhar se relacionar com o mundo. Nossa 

intenção foi desenvolver uma progressão do olhar em que o diálogo não se dava somente pela 

perspectiva estética, mas sim de um desenvolvimento concomitante com os mecanismos 
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ontológicos. Os momentos pontuais que escolhemos como sendo fundamentais foram aqueles 

em que a imagem rompeu com determinadas situações anteriores e criou aspectos novos nessa 

relação com questões importantes da sociedade, da Educação, da arte e do desenvolvimento 

do pensamento de cada época. 

 Iniciamos o capítulo I com uma abordagem que achamos extremamente importante 

porque mostra o princípio dessa relação do ser humano e a representação imagética inicial, 

que são as inscrições nas cavernas até essa relação desembocar no princípio da reprodução 

imagética por meio de um dispositivo tecnológico, que foi a Câmara Escura. Este dispositivo 

incialmente foi utilizado por pintores e desenhistas na Renascença, mas este período que 

historicamente representa a sua invenção, pode ser tardio se comparado a outros momentos 

que a Câmara Escura foi referenciada em livros. Inicialmente foi Aristóteles um dos primeiros 

a descrever o principio da funcionalidade da Câmara Escura quando observou que durante um 

eclipse, a luz da lua atravessando entre folhas emitia um reflexo ao contrário no chão. O que 

nos chamou a atenção sobre uma invenção isolada da Câmara Escura, foi o desenvolvimento 

desta novidade no oriente médio por um filósofo e matemático chamado Abu Ali al-HasanIbn 

Al-Haitham, também conhecido como Alhazen, que viveu no século X.  

 O filósofo nasceu em Baçorá na Pérsia antiga, atual Iraque. Ele foi morar no Egito e lá 

foi contratado pelo califa Aláqueme Biamir Alá, que lhe deu a incumbência de controlar o 

poderoso fluxo do rio Nilo. O filósofo e matemático verificou as possibilidades da empreitada 

e comunicou ao califa que isso não era possível. O califa mandou prender Alhazen, que 

permaneceu encarcerado até a morte do califa. Durante seu período na prisão se dedicou aos 

estudos e foi lá que por meio de observações, criou a sua Câmera Escura. A opção em citar 

Alhazen se dá pelo motivo das publicações relacionadas ao assunto sempre citarem a Europa 

e a Renascença como detentores da invenção. Como nossa pesquisa prima por uma 

fundamentação teórica voltada pelo pensamento de Paulo Freire, nada mais coerente do que 

optar por um “oprimido” geograficamente para representar este instante. Além de Alhazen ter 

desenvolvido a Câmara Escura antes dos europeus e distante dos centros onde existiam outros 

pesquisadores e materiais contribuindo no desenvolvimento das pesquisas, Alhazen também 

pode ser considerado o primeiro cientista, já que o próprio Alhazen foi o primeiro a descrever 

como deveria se dar o modo da pesquisa científica. Seu método consistia em cinco passos 

fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa e seu método continua valendo até hoje.    

 É de extrema importância o momento da criação da Câmara Escura, pois ela não é 

somente o princípio fundante do que seria a fotografia. Como estamos desenvolvendo um 

enfoque do modo de recepção e construção de imagens e uma mudança no modo de olhar na 
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sociedade, esta invenção foi de extrema importância não só para a arte, mas num processo de 

diálogo com o mundo. O pintor e pesquisador David Hockney desenvolveu uma profunda 

pesquisa sobre a utilização da Câmara Escura no fim da Idade Média e início da Renascença. 

O que levou David Hockney a desenvolver uma pesquisa sobre isso foi o estranhamento 

diante de uma ruptura radical que houve entre a pintura no fim da Idade Média e início da 

Renascença. De acordo com seus estudos, essa ruptura se deu de modo abrupto em relação ao 

que as teorias e escolas de pinturas tinham possibilidade de fornecer aos seus alunos e a 

composição de sombreados e reflexos de luz nas obras. Hockney fez uma verdadeira 

investigação detetivesca para compreender o que realmente aconteceu naquele momento, 

elaborando situações e reconstituindo cenários em que o pintor havia provavelmente 

desenvolvido a sua técnica pictórica.  

 Hockney descobriu que a utilização da Câmara Escura era comum entre os pintores da 

época, mas poucos se pronunciavam sobre isso pelo motivo de que acreditavam que isto 

poderia minimizar a grandiosidade da técnica de um pintor que era reconhecido e trabalhava 

para a corte. Além de chamar um grupo de artistas e especialistas em arte para analisarem os 

quadros, ele também chamou matemáticos para avaliarem as possibilidades de que existia 

algum dispositivo mecânico naquela reprodução. Além dos analistas em arte confirmarem a 

ruptura temporal radical na feitura da obra, os matemáticos também observaram a 

impossibilidade de construção de determinada obra somente pela perspectiva de um olhar 

destituído de algum outro mecanismo de visualização. É sabido que a utilização da Câmara 

Escura era muito comum para esboçar desenhos mais complexos e para facilitação de 

determinadas composições. Mas até à pesquisa de David Hockney, o que não se sabia e que 

os historiadores de arte ainda não haviam se atentado, foi o motivo desta situação de ruptura 

radical no modo de pintar. Hockney dá exemplos bem claros dessa ruptura que não foi 

gradual, mas sim como um virar de página na história da arte.  

 David Hockney fez algumas simulações de ambientes de utilização da câmara escura 

naquela época, além de sua profunda investigação na análise de quadros. O pesquisador 

utilizou como universo de pesquisa as três cidades que mais produziam arte de altíssimo nível 

naquele período, que eram as cidades de Florença na França, Bugres e Ghent que ficam na 

Bélgica. A investigação sobre a produção pictórica nestas três cidades foi fundamental para 

entender que a utilização da câmara escura era muito comum nos locais. Ele utilizou dois 

pintores que seguiam uma determinada tendência de temas e também tinham as mesmas 

referências e uma aproximação temporal bem curta. Ele escolhe uma pintura de Pisanello de 

1450 e outra de Giorgione de 1501 para elaborar a comparação e a provável diferença entre 
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ambas. Aparentemente para nós que vivemos no século XXI, no qual velocidade dos 

acontecimentos é estonteante, é necessário contextualizar com o ritmo das coisas do século 

XV e XVI. As coisas demoravam muito para terem uma efetiva mudança e, portanto, não 

devemos ter nem os séculos XIX ou XX como referência. Hockney observa durante a 

comparação entre as duas pinturas, que enquanto a de Pisanello não desenvolve em nenhum 

momento elementos de sombreamento da armadura do cavaleiro, a de Giorgione traz um 

detalhamento “fotográfico” do efeito da luz na armadura. Este efeito, segundo os especialistas 

das várias áreas que acompanharam a análise, só poderia ser devidamente percebido se 

houvesse algum mecanismo que reproduzisse esse detalhamento além do olho.  

 Essa investigação de Hockney mostrou que naquele momento já se esboçava uma 

mudança no percurso do olhar e que se manifestava como elemento de observação diferente 

do mundo, que é exatamente o que queremos mostrar dessa relação do olhar criando novas 

possibilidades de diálogo com o mundo. A câmara escura também proporcionou um dos 

elementos mais significativos em relação a novos modos de olhar: a elaboração da perspectiva 

de profundidade, a qual permitiu à pintura e também à arquitetura um novo modo de dialogar 

com o espaço e compreendê-lo de uma nova maneira. Os princípios fundamentais da criação 

da perspectiva foram desenvolvidos por Filippo Bruneleschi e passaria a ser utilizada 

efetivamente após a publicação de Da Pintura de Leon Battista Alberti a partir de 1435. A 

câmara escura foi essencial para o desenvolvimento desta importante descoberta, já que o 

olho humano faz esta leitura automaticamente e de forma abrangente, mas a técnica de 

desenho não possibilitava essa demarcação em que as coisas visualizadas não se 

harmonizavam de acordo com o distanciamento distribuído entre os elementos numa tela ou 

esboço. A perspectiva foi fundamental para esse diálogo do espaço e os objetos, 

principalmente para a arquitetura. Este encaminhamento da pesquisa para essa época remota é 

inevitável já que o que queremos mostrar é como o olhar foi dialogando e se desenvolvendo 

com a continuidade do tempo, e naquele momento a câmara obscura, que é princípio 

fundamental da elaboração da fotografia, foi um dos mecanismos mais significativos desse 

diálogo do olhar com o mundo. 

 A importância que a Câmara Escura teve no desenvolvimento da arte foi tamanha, que 

na Renascença sua utilização foi intensificada e ela ajudou a desenvolver a pintura para um 

aprimoramento no realismo das imagens que o período é sempre lembrado pela perfeição das 

formas, inspirada pela antiguidade clássica. Mestres como Leonardo da Vinci, Michelangelo e 

outros construíram obras de tamanha grandiosidade de detalhamento nas formas que ainda 

causam comoção e encantamento pelo feito. Essa perfeição do realismo na forma foi tão 
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marcante na história da arte, que mesmo com todas as mudanças que a arte passou depois da 

Renascença, a questão da perfeição das formas se tornou um termômetro para a comprovação 

do que é uma obra de arte para o senso comum. Esse elemento que de perfeição de uma obra 

de arte muitas vezes é definido como tendo um caráter fotográfico no sentido da “perfeição” 

da forma. O retorno ao humanismo depois de um longo período sombrio esteticamente 

condicionado ao engessamento imposto pela igreja em relação à forma ofereceu aos artistas 

um novo momento que o homem se pronuncia como forma na sua totalidade. Como foi 

devidamente verificado por David Hockney a câmara escura contribuiu enormemente para 

que toda aquela sofisticação da arte se pronunciasse de forma tão grandiosa. A arte feita na 

Renascença foi a primeira a pautar por esta composição na perfeição das formas e a partir daí 

a arte tomou outro rumo na sua feitura e até hoje condiciona a maioria das pessoas como 

referencial de estética artística.  

 Após essas explanações sobre a Renascença e sua relação com a Câmara Escura, nossa 

pesquisa iniciou uma caminhada pelos séculos seguintes e encontra em um autor alguns 

elementos teóricos muito importantes para a elaboração de uma análise do desenvolvimento 

do olhar após o período renascentista. O professor e historiador da arte Jonathan Crary 

desenvolveu uma pesquisa sobre os modos de olhar no século XIX. Mas sua pesquisa se inicia 

nos dois séculos anteriores para contextualizar esse olhar no século XIX. Crary nomeou sua 

pesquisa como Técnicas do observador. O pesquisador afirma que a câmara escura não foi 

apenas um instrumento que se se utilizava para desenvolver desenhos e pintura, mas um 

mecanismo que promoveu um novo modelo de subjetividade. Para ele, a Câmara Escura cria 

uma nova individuação e, necessariamente, define um observador isolado, recluso e autônomo 

em seus confins obscuros. Mas essa relação se dá de modo mecânico e não no modo como 

geralmente se dava. Agora o espectador estava com seu corpo isolado do contexto e isso cria 

uma nova situação de diálogo com o mundo, trata-se de um novo meio de experiência física e 

sensorial do mundo. Para Crary a câmara escura possibilitou o sujeito a buscar essa 

subjetividade por meio do distanciamento de um mundo cada vez mais dinâmico e rápido. 

Crary também cita Nicolau Copérnico como elemento essencial de um novo olhar para o 

mundo até chegar a Kant, que segundo Crary, teve importância fundamental para a 

compreensão dessa nova relação da subjetividade com as mudanças sociais.   

 O pesquisador diz que a partir de Kant a visão se desloca do saber imediato para uma 

observação que procura o conhecimento. O autor cita Goethe como fruto desse novo 

momento da subjetividade do olhar e conforme o autor alemão afirma, o olhar deveria antes 

visitar a subjetividade para que se pudesse construir um diálogo com a objetividade do 
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mundo. Não por acaso, o autor foi o mais notório literato que se aprofundou nas questões 

subjetivas do sujeito e expandiu a chamada escola literária do Romantismo, a qual tinha como 

elemento primordial de construção textual o direcionamento total à subjetividade. Goethe 

escreveu um livro chamado Teoria das cores, no qual afirma que devemos absorver as coisas 

do mundo pelos olhos do espírito. Esse posicionamento mostra claramente como o olhar já 

tinha criado um dispositivo de diálogo com o mundo pela perspectiva subjetivista e que isto já 

não era mais aquela perspectiva relacionada à religiosidade e espiritualidade que direcionou o 

pensamento dos séculos anteriores. Certamente que um subjetivismo exacerbado fez perder o 

controle sobre algumas situações nesta determinada época e um dos casos mais conhecidos da 

época foi a onda de suicídios provocados pela leitura do livro Os sofrimentos do jovem 

Werther de Goethe. A onda de suicídios nunca foi devidamente comprovada como efeito da 

leitura do livro, mas as coincidências que envolvem o contexto de tal ato indicam que houve 

intenções relacionadas à leitura. Isso mostra que esse “novo olhar” para si como elemento 

primordial de relação com o mundo ganhava nova dimensão perigosa e muito individualista. 

Um dos elementos essenciais que trariam o equilíbrio a esse posicionamento foi o surgimento 

do Realismo na arte, que trazia certas especificidades em relação ao sujeito como ser social, 

que estabelecia um diálogo fundamental deste com o contexto de vida naquele momento. É 

nesse contexto em que o Realismo se firma como elemento artístico fundamental na História 

das artes e literatura, que surge a fotografia concretamente. O Realismo não apenas trouxe um 

novo olhar para a sociedade, mas relativizou e confrontou as perspectivas anteriores postas 

pelo Romantismo e isso ajudou a trazer um equilíbrio em relação ao subjetivismo profundo 

pronunciado pelo Romantismo. 

 Assim como falamos de Alhazen que construiu a sua Câmara Escura num contexto 

que podemos chamar de oprimido e com recursos totalmente precários, além de bem 

anteriores ao renascimento, também escolhemos outro cientista, em outro momento histórico, 

um artista e inventor que criou a fotografia em situações quanto aquelas enfrentadas o 

Alhazen. O inventor da fotografia que escolhemos para falar é Hercule Florence e sua 

invenção fotográfica aconteceu exatamente no Brasil. A legitimação da invenção de Hercule 

Florence só se deu oficialmente porque o pesquisador, professor e fotógrafo Boris Kossoy 

desenvolveu uma profunda pesquisa sobre o inventor e artista francês e sua estadia no Brasil. 

Hercule Florence nasceu na França, mas seus ímpetos de aventureiro o fizeram buscar 

caminhos diferentes da academia e ele resolveu atravessar oceanos e conhecer lugares; e 

numa dessas viagens desembarcou no Brasil, onde permaneceu até sua morte. Aqui no Brasil 

Hercule Florence começou a desenvolver seus experimentos em relação à fotografia ao 
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mesmo tempo que os franceses também a desenvolviam. Mas a diferença entre Florence e os 

franceses era imensa, já que aqui no Brasil ele era o único que desenvolvia esses 

experimentos e sequer tinha os materiais químicos corretos para desenvolver seus 

experimentos. Por conta dessa dificuldade o inventor buscou muitas improvisações, utilizando 

materiais alternativos e muitas vezes improváveis, como urina, segundo a pesquisa 

documentais feitas por Kossoy. Mas essa utilização não era apenas como mera 

experimentação, já que como era químico, sabia exatamente a composição das substâncias 

que utilizava e de quais precisava para tentar a fixação da imagem. Esse distanciamento de 

Florence de onde ocorriam os avanços em relação à fotografia e todas as dificuldades que 

enfrentou pela falta de materiais, fazem dele um oprimido, já que lutou contra todas as 

adversidades para conseguir desenvolver a fotografia. Seu feito se torna ainda mais louvável 

por estas questões e ainda mais significativo quando descobrimos que a data de sua invenção 

se dá ao mesmo instante em que Joseph Nicéphore Niépce na França.   

 A primeira parte de nossa pesquisa deu uma atenção especial às questões históricas 

sociais e artísticas relacionadas ao advento da invenção da câmara escura e momentos pré-

invenção da fotografia. Por meio de teóricos que se debruçaram sobre este momento anterior à 

invenção da fotografia, observamos que realmente ocorreu uma mudança de “olhar”, que 

certamente não se deu somente pela invenção da câmara escura, mas que também não deixou 

de sofrer influências desses mecanismos que trouxe outra dimensão da observação 

individualizada. Após falarmos dos instantes anteriores à criação da fotografia, iniciamos um 

diálogo com as questões contemporâneas ao seu invento e o modo como foi recebida e o que 

ela propiciou como elemento transformador da sociedade. Após a confirmação do invento em 

1839 pela academia francesa de Ciências e o início da utilização da invenção por artistas e 

cientistas, a fotografia passou por um momento difícil de aceitação, já que sua criação era 

louvada de um lado e demonizada de outro.  

 A partir de então começou também uma verdadeira corrida pelos modos mais variados 

da utilização da fotografia. Após os anos 1840 a fotografia virou uma mania para as elites, já 

que o equipamento era absurdamente caro e pouquíssimos tinham acesso. A arte foi um dos 

meios que mais se beneficiou da nova invenção, seja como forma de utilização no intuito de 

modelo para criação de pinturas e também a mais significativa de todas elas, que foi a 

possibilidade de uma nova consciência em relação à produção artística. Não nos atemos a 

classificar ou exemplificar conceitos relacionados à arte para atestar os méritos relacionados à 

influência da fotografia no meio, já que isso demandaria trazer todo um aparato conceitual 

que nos faria dialogar com a arte de uma forma analítica desde seu princípio. Nossa pesquisa 
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é voltada para a Educação e para a arte por perspectiva mais sociológica que estética. Temos 

ciência da necessidade de elaborar ideias e relacionar com conceitos artísticos, mas isso se 

deu como elemento secundário, no sentido de legitimação das ideias postas. Sobre essa 

questão o professor José Eustáquio Romão nos diz que: 

 

Fica evidenciado que não existe uma definição de arte válida para todos os 

tempos e lugares, pois ela nem é uma função insuprimível da “natureza 

eterna do homem”, nem é uma “categoria geral do espírito” [...] De fato, a 

discussão da questão artística encheria páginas e mais páginas, uma vez que, 

de princípio, discutiríamos a possibilidade e utilidade de uma estética geral 

(ROMÃO, 1981, p. 17).  

 

 

 O aprofundamento nas questões estéticas nos distanciaria das questões educacionais, 

mas também não poderíamos nos afastar destas questões estéticas, já que a fotografia precisa 

de ser verificada também por esse aspecto, então decidimos tratar delas pela perspectiva das 

mudanças que a fotografia propiciou no mundo artístico e como isso se deu na época. Mas 

uma análise sobre o que a fotografia trouxe como elemento inovador nos trouxe uma 

possibilidade imensa de poder relacionar a fotografia com a Educação. Essa análise foi 

elaborada por José Eustáquio Romão no livro que acabamos de citar. No capítulo intitulado 

“O que é cinema?”, o autor fala da relação da imagem com questões ontológicas que 

acompanham o ser humano desde a Pré-História e fala sobre essa relação que produziu arte 

durante muito tempo. Romão aponta sobre a história da arte e de como o realismo se apoderou 

e se encaminhou para uma autofagia num pseudo-realismo que meramente se satisfazia com a 

ilusão das formas. Para Romão a fotografia e principalmente o cinema, surgem como 

verdadeiros libertadores dessa manutenção errônea da ilusão das formas. Ao capturar 

mecanicamente a realidade a fotografia e o cinema tinham uma maior objetivação na 

reprodução do real, causando assim a libertação da arte para seguir outro caminho e outras 

experimentações.  

 Após abordarmos as questões relacionadas às mudanças propiciadas pela fotografia 

sobre a pintura, buscamos mostrar o desenvolvimento do mecanismo em torno de si mesmo e 

de como ele foi sendo utilizado pelas pessoas com o passar dos anos. Sua popularização foi 

anunciada no final do século XIX pelo fabricante Kodak. A propaganda dizia que agora todas 

as pessoas teriam acesso à máquina fotográfica, mas este acesso era mais uma forma de 

vender um produto que não tinha qualidade, já que as máquinas fotográficas realmente de 

qualidade eram absurdamente caras e esse valor alto continuou até depois da metade do 

século XX. A utilização do mecanismo foi ampliada pelo interesse de artistas com as 
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vanguardas do século XX, algumas até utilizando a fotografia como intervenção artística. 

Nesse percurso a fotografia se mostrou muito utilitária em todos os sentidos e a pesquisa fez 

questão de evidenciar essa adaptação ao contexto de cada instante. Mas a fotografia começou 

a construir seu próprio caminho e assim como a outras artes também iniciou a construção de 

um percurso específico e criou suas escolas. Abordamos os momentos mais significativos e de 

que maneira eles possibilitaram um novo modo de olhar para a sociedade.     

 A partir desta parte da tese começamos a abordar a fotografia e suas principais 

tendências artísticas que também podemos chamar de escolas fotográficas, já que criaram 

especificidades em relação ao que trabalhavam como elemento estético. Vimos que já no final 

do século XIX e início do XX, dois fotógrafos tiveram importância imensa para que a 

fotografia de cunho denunciatório e o fotojornalismo se fortalecessem. Eles eram Jacob Riis e 

Lewis Hine. Riss era um imigrante dinamarquês que morava em Nova Iorque e que teve que 

aprender a fotografar, já que como jornalista queria fazer reportagens nas áreas periféricas, 

mas os fotógrafos não queriam acompanhá-lo. Mas seu autodidatismo se mostrou muito além 

de meros registros e fez imagens tão importantes esteticamente quanto pelo cunho do 

fotojornalismo. Já Lewis Hine era um sociólogo que se interessou profundamente por 

fotografia e desde o início de suas pesquisas sociais, sempre utilizou a imagem como 

elemento de diálogo com seus escritos. O trabalho sociológico-visual elaborado por Hine foi 

tão importante que seus estudos chegaram a mudar a legislação norte-americana sobre o 

trabalho infantil, além de influenciar esteticamente muitos fotógrafos.  

 Sem dúvida a fotografia realista, jornalística ou documental tiveram grande impacto 

no século XX, já que referencialmente eram as bases de surgimento de outros estilos. Mas 

sem dúvida o estilo que bebeu desta fonte e foi o que mais evidenciou os grandes nomes da 

fotografia no século XX, foi o chamado realismo poético. A partir desta perspectiva da 

fotografia como elemento de verificação de questões sociais a fotografia possibilita ainda 

mais aquilo que José Eustáquio Romão citou acima, sobre essa libertação da pintura por 

novos caminhos. O século XX foi o século das vanguardas e das experimentações artísticas. 

Desde seu início as vanguardas romperam radicalmente com as estruturas usuais da arte. 

Desde Cézzane a pintura já vinha caminhando para este desprendimento do realismo, mas o 

novo século abriu de vez as possibilidades de uma arte em que “um novo olhar” trazia essa 

relação com o mundo por uma perspectiva de diálogo da subjetividade com a sociedade. 

Percebemos que foi a partir dessas perspectivas de capturar questões sociais, que antes eram 

ignoradas, que o uso social da fotografia passou a ter outras possibilidades além de sua função 

científica ou estética.  
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 No capítulo três iniciamos uma discussão acerca da fotografia como procedimento 

investigativo de questões ontológicas e buscamos em Walter Benjamim esse percurso inicial 

teórico, já que o pensador alemão foi o primeiro a elaborar um estudo profundo sobre 

fotografia. Após a investigação de Walter Benjamim houve um hiato de estudos realmente 

aprofundados sobre a fotografia. Um autor que trouxe novamente a fotografia como elemento 

digno de aprofundamento teórico foi Roland Barthes e a partir dele muitos estudos foram 

desenvolvidos e também foi a partir de Barthes que nossa pesquisa trouxe os questionamentos 

sobre o uso da fotografia como possibilidade educacional. Não foi exatamente por meio de 

Barthes que surgiu a ideia de investigar a fotografia com essa possibilidade, mas seu 

posicionamento sobre a importância das questões conotativas trazidas pela fotografia que 

instigaram essa relação inicial. A partir de Barthes começamos a relacionar com outros 

autores que não pertenciam ao pensamento estruturalista, mas não vemos nisso uma 

contradição, já que Barthes teve um papel instigador na pesquisa e não propriamente como 

fundamentação teórica. Para relacionar com os propósitos que tínhamos da fotografia como 

elemento educacional buscamos fazer analogia com o pensamento de Pierre Francastel sobre 

a arte e sua função social.      

 A fotografia sempre teve um papel de coadjuvante em todos meios que é utilizada em 

relação à educação. Nos livros de História sua função se dá como mera ilustração para os 

textos e assim acontece com as outras disciplinas. O seu valor individual como elemento 

pedagógico não é explorado como realmente deveria. Esta posição diante da fotografia é 

contraditória, pois vivemos bombardeados de imagens o tempo todo e parece-nos que a 

obviedade de uma leitura denotativa toma conta de todas as apreensões possíveis da fotografia 

e suas possibilidades. Numa sociedade refém de imagens, elas deveriam ser protagonistas no 

aprofundamento e compreensão de seus mecanismos de uso.  

 Pierre Francastel em seu livro A Realidade Figurativa fala sobre a imagem como tendo 

uma lógica própria e como ela também cria um modo próprio de apreender o mundo objetivo. 

Pierre Francastel nos mostra um panorama em que a imagem tem uma preponderância 

fundamental do homem em relação ao mundo percebido e representado. Para ele a imagem 

tem uma autonomia na imaginação criativa em relação a outras expressões, criando um 

mecanismo próprio de representação. Para Francastel uma obra de arte é um dos elementos 

mais significativos para a compreensão de uma sociedade, pois ela não é apenas uma 

condição interpretativa e subjetiva das coisas, mas a mais poderosa maneira do homem 

entender essa subjetividade com questões objetivas e relacioná-las ao espaço e grupos sociais 

de convívio. 
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A obra de arte não constitui um sinal de uma realidade localizável por outras 

vias e exprimível por outras técnicas. Ela não remete um universo de formas 

imutavelmente talhadas, ela inicia um processo de representação dialética 

entre o percebido, o real e o imaginário; ela não é jamais analógica, mas 

sempre constelada por numerosos elementos que associam lugares e tempos 

não homogêneos. Ela não remete a um absoluto, mas aos devires humano 

(FRANCASTEL, 1973, p. 17). 

 

 Por meio desta afirmação de Francastel sobre a arte, percebemos que ele busca uma 

significação mais ampla para o sentido da arte do que aquele que estabelece essa relação 

numa perspectiva meramente formalista ou subjetivista. Pierre Francastel buscou nos 

fundamentos estruturalistas de Jean Piaget, um embasamento para desenvolver sua teoria 

sobre a razão figurativa e suas possibilidades de concretização de uma realidade 

artisticamente formulada. Francastel considera importantíssimas as ideias de Piaget sobre essa 

relação da criança com o espaço, pois a partir daí ele desenvolve seus conceitos. Mas 

Francastel diz que a falha de Piaget foi não ter colocado a arte como algo extremamente 

importante para que a criança compreendesse essa representação espacial, traçando apenas 

aspectos relacionados à psicologia. Francastel coloca a arte como essencial nas relações da 

subjetividade com o mundo e também o artista como um verdadeiro historiador, antropólogo 

e pensador, no sentido que dialoga de modo muito mais amplo com essas questões.  

 Para Pierre Francastel os elementos estruturantes da sociedade reverberam no sujeito e 

isso interfere diretamente na produção artística, já que este é um sujeito histórico e dialoga 

com este processo de estruturação contínua de maneira integral. Essa relação estabelecerá as 

bases de um diálogo com a sociedade que efetivamente se constituirá na produção artística. A 

representação figurativa concretizará esse diálogo não de maneira óbvia, mas sim de uma 

maneira em que algumas vezes até passará despercebida pelo artista, mas está devidamente 

inserida na obra. Mas Francastel afirma que mesmo se tratando de uma perspectiva elaborada 

na subjetividade, essa relação com o contexto humano e a sociedade cria um saber por meio 

da arte que se legitima na possibilidade de diálogo fornecido pela produção figurativa. Esse 

diálogo se torna grandioso, mas diferente e tão importante quanto o diálogo proporcionado 

pelo historiador, sociólogo e outras áreas de estudos relacionados à área de humanas, já que o 

impulso criativo que rege a criação do artista caminha por paragens cujas estradas são 

geralmente impróprias aos pesquisadores e estudiosos atentos à lógica de seus anseios 

promovidos por sua formação. 
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 Essas considerações colocadas por Francastel nos levou a direcionar seu pensamento e 

sua representação figurativa com nossos propósitos de relacionar a fotografia com fins 

educacionais por uma perspectiva sociológica. Nessa perspectiva, o pensamento de Paulo 

Freire nos pareceu bastante análogo a muitas questões colocadas por Francatel, 

principalmente no que se refere aos elementos do contexto social que interferem na criação e 

leitura da obra figurativa. A fotografia pressupõe determinado tipo de leitura com suas 

especificidades, mas que não se restringe ao fundamentalismo formalista que somente as 

questões estéticas dão conta de tal leitura. Acreditamos que um procedimento sociológico de 

análise nos forneceu elementos muito mais significativos do que os especificamente estéticos. 

Sobre isso Eliseo Verón nos alerta sobre as propriedades específicas que uma análise 

científica na área de humanas necessita de outras vias: 

 

A conceituação da atividade científica como forma de ação orientada para o 

conhecimento exige outro tipo de conceitos, a saber, os das ciências 

humanas. Vale dizer, nestas, os conceitos relevantes para estudar seus 

objetos são igualmente relevantes para estudar algum aspecto da própria 

atividade de conhecimento desses objetos: os fatos estudados por estas 

ciências e a atividade de estudá-los são fenômenos do mesmo nível de 

complexidade, a saber, processos de atividade humana (VERÓN, 1977, p. 

166). 

 

 Eliseo Verón também alerta que esse posicionamento não deve ser recebido como uma 

oposição às outras análises para ver sentido somente na abordagem escolhida. A importância 

de se escolher tais mecanismos se deu pela relação propícia dos pensadores, já que o 

pensamento dos dois autores converge para um diálogo estruturado num mesmo método de 

análise, diga-se de passagem, estruturados no materialismo histórico dialético, mas 

possibilitando uma abertura de diálogo com o estruturalismo genético. A aparente contradição 

entre os métodos é efetivamente desfeita pela ampla e necessária forma de diálogo entre arte e 

sociedade. O pensamento de Jean Piaget influenciou a teoria de Francastel, assim como 

também influenciou Paulo Freire, Lucien Goldmann, Eliseo Verón e outros que não optaram 

pelo dogmatismo empobrecedor de ideias, mas sim pela abertura de outras possibilidades no 

diálogo de teorias.  

 Esse possível diálogo entre determinados métodos supostamente antagônicos de 

pesquisa, não apenas pode ser possível, mas também necessário, convenhamos, de forma 

lúcida, coerente e não contraditória ao estabelecer tais relações. Nossa pesquisa se deu 

„inicialmente‟ por uma perspectiva estruturalista no sentido em que esse elemento estrutural 

fotográfico foi o que desencadeou o estranhamento científico em relação ao tema. A 
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fotografia só existe se estiver devidamente materializada numa estrutura concreta, ou seja, 

quando ela pode ser efetivamente visualizada, seja impressa no papel, como geralmente é 

reproduzida ou em outro suporte. Para Roland Barthes, teórico estruturalista, teórico que 

instigou nosso estranhamento, que tomou dimensões cada vez maiores, disse que “o poder de 

autenticação sobrepõe-se ao poder de representação”. Mas ao mesmo tempo Barthes diz que 

um dos elementos mais importantes da fotografia é o punctum e que por meio dele a 

fotografia remete às questões ontológicas que não estão devidamente inseridas na imagem e 

que este punctum redimensionará o valor real da fotografia está naquilo que não é visto: 

 

O punctum é, portanto, uma espécie de extracampo sutil, como se a imagem 

lançasse o desejo para além daquilo que ela dá a ver: não somente para o 

resto da nudez, não somente para o fantasma de uma prática, mas para a 

excelência absoluta de um ser, alma e corpo intricados. (BARTHES, 2015, 

p. 53). 

  

 Diante dessa colocação de Barthes sobre o punctum e sua prioridade como elemento 

ontológico na leitura fotográfica, isto posto por um estruturalista, acreditamos que a fotografia 

realmente cria seus aspectos mais relevantes não apenas nos elementos estéticos vistos no 

suporte fotográfico. O que está além da imagem é que realmente importa em fotografia. 

Talvez seja uma afirmação contraditória ao falar de algo que tem a imagem como 

representação essencial e afirmar que o que importa em fotografia está além daquilo que é 

devidamente “observado”. Um dos mais importantes teóricos e fotógrafos da atualidade, Joan 

Fontcuberta, legitima essa colocação de Barthes ao afirmar que “apesar das aparências, o 

domínio da fotografia se situa mais propriamente no campo da ontologia que no da estética”. 

Desta forma, o punctum está relacionado mais com questões subjetivas que proporcionarão 

diferentes leituras em cada pessoa, conduzindo de forma variada a leitura fotográfica, do que 

propriamente o óbvio que está estampado na imagem que será imperativo a todos. 

 Sobre esse elemento de análise pautado pela obviedade que surge da fotografia e que é 

resultado de uma leitura superficial da imagem, podemos distinguir as leituras como 

estruturadas nos elementos denotativos de uma fotografia. Como dissemos anteriormente que 

a sociedade com seus mecanismos alienantes em relação aos questionamentos do Ser no 

mundo, o que se prioriza é uma leitura em que a superficialidade dá conta das necessidades 

ontológicas em relação à interpretação da arte. A conotação como forma de leitura é dissipada 

ante os mecanismos pragmáticos da sociedade. O mecanismo denotativo retira aquela 

possibilidade de diálogo com a fotografia na sua totalidade e ela passa a oferecer a tautologia 
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como única possibilidade de leitura. Os elementos ontológicos estão presentes na leitura, mas 

como esses elementos derivam de uma alienante e passiva forma de recepção de questões 

culturais, a superficialidade será o modo mais corriqueiro desta leitura. 

 Diante dessa perspectiva é que nossa pesquisa observou a possibilidade de uma leitura 

fotográfica como elemento educacional. Se a fotografia é tida por muitos teóricos como um 

elemento de profundo diálogo com questões ontológicas, isso pode ser efetivamente colocado 

como instrumento pedagógico, priorizando as questões subjetivas de cada um e relacionadas 

com seus contextos de vida, com isso a fotografia pode proporcionar um ato educacional 

amplo. Para que isso tivesse o mínimo de referência científica, tanto nas questões 

educacionais, quanto teóricas do ponto de vista artístico, escolhemos uma relação entre dois 

pensadores para que isso se tornasse de fato uma pesquisa científica. Nossa fundamentação 

teórica encontrou seu sentido inicial na categoria Conscientização de Paulo Freire e na leitura 

Iconológica da obra de arte desenvolvida por Erwin Panofsky, depois devidamente reforçada 

por Pierre Francastel e Philippe Dubois. 

 Durante as leituras do conceito de Conscientização de Paulo Freire e leitura 

iconológica de Erwin Panofsky, percebemos que os dois conceitos coincidiam na maneira 

como se estruturava, tanto na relação do sujeito com a sociedade e sua estruturação (Paulo 

Freire), quanto no modo de leitura de uma obra de arte pela perspectiva iconológica de 

Panofsky.  

 Para Paulo Freire a Conscientização basicamente se estrutura em três momentos, mas 

lembramos de que a conscientização não se concretiza no sentido em que ela se dá após o 

terceiro momento, pois a conscientização é um processo contínuo e inacabado, assim como a 

sociedade e os elementos de relação do ser humano com a ela, ou seja, a conscientização está 

em contínua e perpétua construção. Posto isso, os três momentos básicos no processo de 

conscientização em Paulo Freire se dão da seguinte maneira:  

1)A intransitividade da consciência é a condição do ser humano que está imerso em sua 

realidade e que ainda não tem capacidade de objetivá-la e escapa-lhe a apreensão de 

problemas que se situam além de sua esfera biologicamente vital e, por isso, ainda não é 

capaz de para o compromisso histórico.  

2) A consciência transitiva ingênua já percebe a contradição social, mas ainda se move nos 

limites do conformismo, adotando explicações fabulosas para os fenômenos. É o tipo de 

consciência dependente, que transfere para os outros e para as instituições a responsabilidade 

pela solução dos problemas. Ela ainda não é necessariamente crítica.  
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3) A consciência transitiva crítica pode elevar-se à condição de consciência crítica. Ela 

substitui as explicações mágicas e no seu lugar adota princípios e relações causais para 

interpretar a realidade. A mudança da consciência não precede a transformação do mundo, 

nem a sucede. Ambas são concomitantes porque não existe mundo sem consciência, assim 

como não pode haver consciência sem mundo. 

 Para Erwin Panofsky, a leitura de uma obra de arte também se dá em três em 

momentos distintos, nos quais o sujeito irá aos poucos adentrando o espaço da obra com um 

olhar em crescente e crítica observação. Este olhar será devidamente alçado a outros graus de 

leitura de acordo com os mecanismos de leitura do mundo se desenvolvam. Panofsky não vê 

na iconografia a leitura que recupere o valor real de uma obra de arte, diferente da iconologia, 

a qual oferece uma possibilidade mais ampla e real da totalidade de uma obra. Lembremo-nos 

da citação de Elegeu Verón acima, na qual ele fala sobre a importância na utilização de um 

método que dê respaldo para as questões específicas da área de humanas, no caso aqui, a 

fotografia como representação artística. Panofsky busca nos elementos iconológicos todo um 

mecanismo de embasamento que perpassa a História, Filosofia, antropologia, religião etc., ou 

seja, ele busca no aspecto de totalidade de uma obra os elementos necessários para tal análise. 

 Para Panofsky, o estudo iconográfico dará somente os aspectos ligados ao tema da 

obra, ou seja, toda a leitura será estruturada na superficialidade do que é visto nos seus 

elementos denotativos. Geralmente desta perspectiva surgem as apropriações mais comuns em 

relação à leitura de uma obra de arte como sendo bonita, feia, triste, maravilhosa e outros 

adjetivos cuja carga emotiva produz o efeito imediato, encobrindo os aspectos conotativos, 

sígnicos e simbólicos que podem brotar da imagem. A leitura iconológica se desenvolve numa 

sequência de três momentos distintos que seguem num desenvolvimento crescente da leitura 

da obra, em que cada etapa é acrescida um novo elemento de descoberta e relação com 

questões subjetivas que dialogam com o contexto e questões objetivas e históricas. Segue a 

sequência:  

 1)Leitura primária: esta leitura se baseia na forma mais básica de compreensão da 

obra, a qual não carece de qualquer compreensão artística, tampouco o contexto social é 

levado em conta. Apenas a imagem denotada é absorvida na sua superficialidade. 

 2)Leitura secundária (iconográfica): essa leitura proporciona outros elementos de 

investigação da obra, na qual se insere uma aproximação cultural com elementos simbólicos, 

mas vistos com um olhar ainda pautado pela perspectiva do senso comum. 

 3)Leitura iconológica e intrínseca: essa leitura proporciona um aprofundamento 

totalizante na obra de arte, na qual as questões simbólicas, culturais, históricas darão suporte 
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para uma investigação totalizante. O leitor da obra compreenderá que a arte não é um 

elemento isolado da sociedade e sim um produto de diálogo com ela.     

 Observadas estes elementos sobre os modos de leitura de uma obra de arte, 

acreditamos que a relação entre a perspectiva do processo de conscientização desenvolvida 

por Paulo Freire dialoga de maneira profunda com a perspectiva de iconologia desenvolvida 

por Erwin Panofsky em seus estudos da imagem. Atentamos para o fato de que essa relação 

que propusemos não se dá na exatidão da relação do desenvolvimento dos conceitos, mas sim 

numa aproximação na forma em que se convergem. No caso de Paulo Freire isto se dá por 

meio do desenvolvimento de uma consciência crítica da relação do sujeito com seu contexto e 

as questões históricas que o envolvem. Em Panofsky seu conceito de iconologia ultrapassa o 

de iconografia e estabelece uma leitura processual da imagem em que os elementos históricos 

serão sublevados concomitantemente com as questões subjetivas e contextuais dos indivíduos. 

Acreditamos que nos dois métodos, no de verificação de um princípio de conscientização e da 

compreensão iconológica da imagem, o contexto social e a experiência subjetiva criam 

medidas relacionáveis enquanto formas de diálogo com o mundo e a arte. Certamente que os 

dois conceitos se desenvolveram por conta das fundamentações teóricas que os dois 

pensadores utilizavam para desenvolver suas teorias e que eram sustentadas em bases 

históricas e isso legitima, de certa maneira, esta possível relação que fizemos.       

 Um exemplo dessa leitura iconológica que utilizamos para a comparação com o 

processo de conscientização foi a análise que Erwin Panofsky fez da pintura O Casamento de 

Arnolfini, de 1434, do pintor belga Jan Van Eyck. A pintura é situada na escola Flamengo, 

que se deu no período Gótico Tardio. Antes de Erwin Panofsky a pintura de Van Eyck já era 

considerada uma grande representante de um dos mais altos níveis da pintura mundial que já 

se havia produzido, mas Panofsky por meio de seu método iconológico redimensionou a 

leitura da pintura e desta forma também a própria tela a um grau de complexidade e 

simbologia inimagináveis até então. Panofsky se aprofundou nos mecanismos relacionáveis 

entre os elementos simbólicos dispostos na pintura à totalidade do contexto que envolvia a 

obra. Ele não propôs decifrar a função de cada símbolo na sua individualidade, mas na 

grandiosidade da harmonia de diálogos que eles mantinham com a totalidade da obra. 

Panofsky também redimensionou outro elemento “simbólico” que antes só era interpretado 

por sua função estética, a perspectiva. Para Panofsky a perspectiva não só adentrou o mundo 

da arte como possibilidade de interpretação minuciosa do real, mas também pela compreensão 

do objeto-arte com o objeto-mundo de maneira mais profunda e diacrônica. 
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 Para complementar essa de relação de três situações de elaboração de conhecimento 

por meio da leitura da obra e também da construção da conscientização da conscientização, 

achamos que precisaríamos estruturar o papel da criação artística como fundamental para este 

diálogo. A arte como formadora, mediadora e produtora de capacitação para observação 

social, oferece um modo diferente de outros mecanismos relacionais. Sob essa perspectiva em 

essa relação, o professor José Eustáquio Romão também elaborou uma possibilidade de 

continuidade e complementação na criação artística que também se dá em três estágios 

complementares. Para Romão isso se dá em três etapas: a primeira é intuição ou experiência 

do artista; Expressão da intuição através de um instrumento próprio e a apreciação de um 

público que, ideologicamente, é estimulado a ter uma experiência ou intuição semelhante. 

Romão diz que evidentemente este processo de três etapas não é tão nítido, sendo que a 

intuição continua o processo de elaboração do que ele irá exprimir. A segunda etapa é a da 

construção da obra em si e sua transfiguração material, seja coletiva ou individual. Na terceira 

etapa existe a recepção da obra e este público passará pela mesma sensação de criação da obra 

por conta da possibilidade desse diálogo. Romão está falando sobre cinema, que é uma das 

grandes artes criadas pelo hem e que tem uma relação profunda com a fotografia. Notamos 

que Romão, Panofsky e Freire falam em etapas que conferem à arte e á conscientização este 

ponto comum que se dá em três momentos. Escolhemos esses três processos não por 

coincidência no número de etapas, mas por sustentarem a mesma relação de diálogo e 

construção de equivalência na absorção do conhecimento. 

 Neste ponto da pesquisa surgiu uma grande dúvida: até que ponto um autor que 

analisava especificamente pintura, tem a oferecer em relação à fotografia, que já foi 

considerada por pintores, quando se deu seu surgimento, como uma não-arte? Acreditamos 

que, como afirmou Boris Kossoy, por muito tempo a fotografia não teve um estudo 

devidamente profundo e ainda existe essa ausência de uma variada literatura que trate do 

tema. Outro motivo que nos levou a buscar nestes teóricos que tratam de pintura foi o fato de 

eles analisarem a questão artística e imagética na sua totalidade. Também não existe a 

possibilidade de desvincular a fotografia da pintura, por conta dessas duas linguagens 

trazerem em si a imagem como elemento essencial de diálogo de comunicação. A pintura é 

um meio onde o artifício que a produz é representativo e a fotografia se dá por meio da 

captura. A pintura internaliza o real no espaço enquadrado por meio de uma representação e a 

fotografia captura um fragmento desse real, possibilitando um diálogo com o todo por meio 

deste fragmento enquadrado, ou seja, exterioriza e dialoga com o não dito ou o não mostrado. 

Feita essa distinção que não distancia as linguagens, mas as diferencia pelas suas 
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especificidades no modo de se compor tecnicamente cada “artefato”, vimos que a imagem 

necessita de uma interdisciplinaridade interpretativa, como afirmou Lucia Santaella, pois 

ainda não existe um estudo específico para a imagem, uma suposta “imagologia” como 

propõe a grande pesquisadora.   

 Mesmo que queiramos nos afastar de uma análise meramente formalista da imagem 

fotográfica, buscando a intencionalidade de uma leitura sociológica, isso não seria possível, 

pois a fotografia, assim como qualquer outra linguagem, necessita de ferramentas específicas 

de decodificação do corpus de sua estrutura enunciativa. No caso da imagem a semiótica traz 

essas bases precisas de uma leitura, que não necessariamente precisa ser estruturalista, 

trazendo todo escopo de teoria que dão conta dessa possibilidade ampla de leitura que a 

imagem traz. Isso desfez nossa preocupação em estar usando um modo de leitura de imagens 

que não comportaria um abrangente estudo das duas linguagens. Eliseo Verón reforçou nossa 

expectativa e também trouxe novas possibilidades ao afirmar que: 

 

Pode ser útil introduzir neste ponto certos conceitos derivados da semiologia. 

Todos estarão de acordo com que o discurso científico é um corpo de signos. 

Com referência a qualquer sistema de signos, podemos distinguir: (a) o 

estudo das relações dos signos entre si (a sintática); (b) o estudo das relações 

dos signos com aquilo a que se referem ou que “representam” (a semântica) 

e (c) o estudo das relações do ou com os usuários, ou seja, com aqueles que 

os emitem ou recebem em determinadas situações (a pragmática). De modo 

geral, problemas tais como a objetividade das ciências sociais, o papel 

(positivo ou negativo) dos juízos de valor, as relações entre a ciência e a 

ideologia e outros semelhantes têm sido discutidos do ponto de vista 

sintático (lógico) e/ou semântico (epistemológico e metodológico), mas na 

verdade, somente podem ser formulados de forma completa no nível da 

pragmática da ciência. Nenhuma formulação de tais problemas pode ser 

adequada se não se levam em conta estes três níveis de análise da atividade 

científica (VERÓN, 1977, p. 169-170). 

  

 Além de Eliseo Verón, outros autores reforçaram essa possibilidade de uma análise 

pluralizada em relação à leitura da imagem, entre eles: Umberto Eco, Martine Joly e Alberto 

Manguel. Martine Joly teve uma importância enorme na compreensão das possíveis leituras 

de imagens e de como as leituras podem adentrar diferentes tipos de linguagem visuais, sem a 

necessidade unívoca de uma análise para determinado suporte imagético. A tautologia que 

condiciona tantas análises superficiais é uma característica da arte que se afirma como 

produto final em si mesma, ou a chamada arte pela arte, em que o diálogo se dá pela 

prioridade na elucidação subjetiva de cada um, assim como legitima a do autor. Em Obra 

Aberta, Umberto Eco nos diz que toda obra, mesmo tendo sua intencionalidade unívoca, ela é 

aberta por si só, pois a partir do diálogo com o receptor ela tomará outra dimensão. Se esta 



56 
 

possibilidade já existe na obra, não há necessidade de afirmar essa possibilidade, mas de 

agregar a isso o fundamental diálogo que todo sujeito histórico tem de sua subjetividade com 

a totalidade objetiva. 

 Outra questão que devemos nos atentar em relação à imagem é a de seus usos e a 

multiplicidade que a imagem pode ter na sua variada utilização. Da pintura à fotografia toda a 

literatura sobre a questão imagética teve que ser reformulada, mas a partir das inúmeras 

possibilidades criadas pela fotografia em relação à imagem, essa literatura necessitou de 

especificidades. A nossa intenção em relação à pesquisa não foi evidentemente dissecar todas 

as propriedades imagéticas, mas buscar as possibilidades de uma formação educacional que 

nasce da linguagem fotográfica, mais voltada para arte e o para o fotojornalismo do que para a 

imagem como marketing ou publicidade. Mas não poderíamos, de maneira alguma, deixar de 

lado a questões imagéticas na sua totalidade, principalmente num posicionamento crítico em 

relação ao que a fotografia pode proporcionar como elemento de alienação e condução 

cognitiva de determinados simulacros sociais devidamente elaborados no processo de uma 

alienação ou propriamente na construção de simulacros. A propaganda e o marketing se 

utilizam de tais ferramentas imagéticas para conduzir a propósitos mercantilistas e nossa 

pesquisa tem justamente o posicionamento contrário: uma utilização da fotografia como 

elemento de um processo de conscientização diante desses mecanismos alienantes. 

 Foi nessa perspectiva de uma educação fotográfica que conduzimos o 

desenvolvimento da pesquisa, desde o estranhamento com a averiguação desta possibilidade 

às descobertas dos autores, que foram coadunando com suas respectivas áreas e teorias o 

nosso propósito de uma pesquisa voltada para a educação. A busca de um teórico que tratasse 

a relação imagética com funções outras na análise, além do sempre óbvio direcionamento na 

estética ou forma como valor absoluto nos levou a Erwin Panofsky. As suas três dimensões 

concomitantes de leitura no desenvolvimento da análise pictórica nos remeteram às três 

dimensões do processo de conscientização de Paulo Freire, que nos levou a Romão. Ponofsky 

também nos trouxe Francastel, que acabou superando o próprio inspirador e este nos levou a 

outros teóricos.        

 Algo nos incomodava veementemente, que era a questão de se buscar em teóricos que 

se embasavam no materialismo dialético para tratar da arte e ao mesmo tempo usarmos alguns 

teóricos que primavam por uma análise estruturalista. Novamente voltamos à questão do 

elemento contraditório que um princípio de hipótese estruturalista dialogue com teóricos que 

tiveram o Materialismo Histórico Dialético como método científico do desenvolvimento de 

suas teorias. Essa questão já posta muitas vezes e traz à tona algo que poderia trazer 
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questionamentos à coerência da pesquisa, no sentido de contradição na utilização dos 

métodos. O próprio Paulo Freire, que faz parte de nossa fundamentação teórica, nos mostrou 

com toda potencialidade de equilíbrio nas ideias, a sua maneira de compreender estas 

contradições. Paulo Freire tratou de modo coerente e bastante claro no livro Pedagogia do 

Oprimido, no primeiro capítulo nomeado Primeiras Palavras, que se situa no tópico “A 

contradição opressor-oprimidos. Sua superação”. No trecho que Paulo Freire fala sobre a 

relação necessária de subjetividade com objetividade ele diz:  

 

A objetividade dicotomizada da subjetividade, a negação desta na análise da 

realidade ou na ação sobre ela, é objetivismo. Da mesma forma, a negação 

da objetividade, na análise como na ação, conduzindo ao subjetivismo que se 

alonga em posições solipsistas, nega a ação mesma, por negar a realidade 

objetiva, desde que esta passa a ser criação da consciência. Nem 

objetivismo, nem subjetivismo ou psicologismo, mas subjetividade e 

objetividade em permanente dialeticidade (FREIRE, 2011, p. 51). 

  

 Esta afirmação de Paulo Freire no seu mais importante livro, nos mostra quanto o 

educador possuía uma coerência e uma clarividência em relacionar teoricamente seus métodos 

de análise. Paulo Freire era criticado pelos idealistas sobre sua radicalidade enquanto atitude 

social, mas também era criticado por uma ala da esquerda marxista ortodoxa que o achavam 

um sentimentalista religioso. Nossa preocupação em relação a esse tema é justamente mostrar 

que mesmo utilizando uma metodologia que tem como base o Materialismo Histórico 

Dialético, podemos utilizar um estruturalista como referências em determinadas situações. 

Essa possibilidade de diálogo nos levou a utilizar dois teóricos que souberam usar de maneira 

muito lúcida, elementos de métodos de análise diferentes para construção de seus 

pensamentos, eles são Lucien Goldmann e Eliseo Verón. Eles nos forneceram a possibilidade 

de ampliar e legitimar esse diálogo. Lucien Goldmann nomeou seu método como 

Estruturalismo Genético, que se estruturou no pensamento de Jean Piaget e no Materialismo 

Histórico Dialético. Assim como Paulo Freire, Lucien Goldmann também foi criticado pelos 

ortodoxos de correntes de pensamento diferentes. Podemos citar outros pensadores que 

sofreram a mesma situação que partiu das alas mais ortodoxas, entre eles, Georgy Lukács, 

Jean Paul Sartre, Mikhail Bakhtin. Nossa preocupação em tratar do assunto foi justamente 

para que não se produzisse elementos contraditórios na tese, já que tínhamos plena 

consciência das questões postas e eles legitimaram tal posicionamento. 

 Esta preocupação surgiu porque utilizamos o materialismo histórico dialético como 

método de análise de nosso objeto e a maioria dos autores se situa dentro dessa linha de 

pensamento. Mas a fotografia é um objeto que só existe concretamente se estiver devidamente 
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instalada em uma estrutura física, como já dissemos acima. Mesmo que esteja na virtualidade 

de um computador, ela está devidamente instalada numa estrutura física, que é o monitor e 

seus mecanismos de reprodução imagética. Portanto trata-se de algo que está relacionado a 

uma perspectiva inicial estrutural e não há possibilidade disso ser ignorado. Mas por outro 

lado essa estrutura está dentro de uma totalidade objetiva que possibilita a existência dessa 

estrutura, portanto, ela não existe plenamente na sua individualidade e necessariamente 

sempre dialogará com essa totalidade. Não se pode separar essa estrutura e analisá-la 

individualmente. Michel Löwy e Sami Naïr nos falam sobre essa relação no livro “Lucien 

Goldmann ou a dialética da totalidade”, no qual analisam o pensamento de Lucien Goldmann. 

 

Essa dialética compreensão-explicação é evidentemente subentendida por 

uma premissa metodológica central, a saber, o caráter funcional da parte, da 

estrutura, na totalidade. As estruturas manifestam, por princípio, as relações 

dos homens aos problemas que se põem para eles: por esse motivo, elas 

preenchem uma função no âmbito da totalidade. Tal funcionalidade é um 

movimento rumo à realização, portanto à superação da estrutura. Essa 

ligação indissolúvel entre a função e a estrutura é a principal manifestação 

do caráter histórico do comportamento humano. Separar a função da 

estrutura, submeter a primeira à segunda, é, portanto praticar um 

fenomenologismo forçado, proferido por um positivismo rudimentar, que 

tem um e outro como a consequência de se limitar à simples descrição dos 

fenômenos [...] O principal limite dessa corrente é aquele que ela traça diante 

da gênese, diante da transformação, diante da dialética, em suma, diante da 

história (LÖWY; NAÏR, 2009, p.28). 

  

 Lucien Goldmann com seu estruturalismo genético construiu uma possibilidade muito 

importante para a pesquisa e também como análise social em que se buscava compreender a 

estrutura dentro da totalidade e não isoladamente. Nossa insistência em verificar 

continuamente a metodologia se dá também pelas questões que motivaram o desenvolvimento 

do projeto de pesquisa. Além de todas as questões relacionadas ao estranhamento em relação 

à utilização da fotografia nas suas mais variadas possibilidades, também houve um fato 

instigante em relação ao desenvolvimento da pesquisa. O fato que instigou a nossa pesquisa e 

trouxe inúmeros questionamentos foi um projeto de curso rápido de fotografia para algumas 

mães carentes moradores da zona leste de São Paulo. Este projeto foi descrito no quarto 

capítulo da tese e foi comparado com outros cursos de fotografia como forma de obtenção e 

verificação de dados. Este projeto era chamado Mães Eternas e foi desenvolvido pelo 

professor e psicólogo Claudio Brites na Universidade Cruzeiro do Sul. A universidade 

mantinha na sua área de psicologia, um setor que atendia algumas pessoas que possuíam 

algum tipo de deficiência ou síndrome. O atendimento era feito em horário específico e as 

mães aguardavam numa sala ao lado o atendimento de seus filhos. O professor Claudio 
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resolveu desenvolver um projeto educacional para que essas mães fizessem alguma coisa 

neste período de espera de atendimento. Ele chamou um Fotógrafo para ensinar fotografia a 

essas mulheres neste tempo de espera delas no atendimento aos filhos. O projeto visava a 

produção de um livro de fotos dessas mães. Ao analisar o projeto e verificar o contexto de 

vida dessas mulheres, o fotógrafo se reuniu com Claudio e disse que um mero ensino de 

técnicas fotográficas seria um total desrespeito à história dessas mulheres, que moravam na 

periferia e socialmente desprovidas de recursos até para as consultas de seus filhos. O 

fotógrafo propôs que ao invés de técnicas fotográficas, fosse construído com essas mulheres 

um diálogo em torno do que elas viviam e como a fotografia poderia representar este mundo. 

 A partir da aprovação dos coordenadores do projeto, o fotógrafo desenvolveu uma 

disciplina fotográfica desprovida de embasamento técnico e privilegiando a leitura de fotos 

por uma perspectiva sociológica. Para o fotógrafo, essas mães poderiam detestar Fotografia se 

todos os elementos técnicos da ação fotográfica antecipassem a relação afetiva que elas 

poderiam ter com os elementos ontológicos do fazer fotográfico. Assim o professor estruturou 

essa disciplina numa perspectiva do olhar de Paulo Freire, tendo a Conscientização como 

prioridade no conhecimento e relação com a fotografia. Um dos livros utilizados como 

suporte para expor as ideias de Paulo freire, foi o livro de fotografia de Sebastião Salgado 

chamado Terra. O professor escolheu este livro, justamente por se tratar de um trabalho em 

que o fotógrafo se coloca numa perspectiva do olhar do oprimido e também não estabelece a 

estética como elemento primordial da construção fotográfica, priorizando os elementos 

ontológicos na captura imagética, vislumbrando a vida de trabalhadores que buscavam, 

geralmente em vão, ter seu pedaço de terra para viver ou plantar.  

 Para que não houvesse tautologia ao buscar informações somente no projeto Mães 

Eternas, buscamos por meio de entrevistas, analisarem outros dois meios educacionais 

fotográficos. Os escolhidos foram um curso de fotografia tradicional profissionalizante e uma 

escola elitizada voltada para questões estéticas. Diga-se de passagem, que os alunos do curso 

profissionalizante buscavam um meio de trabalho e a maioria dos alunos da escola elitista 

buscavam ascensão artística. O curso de fotografia profissionalizante criou um universo por 

meio do qual pudemos relativizar com as perspectivas postas pelo professor do curso Mães 

Eternas. O curso da escola de arte foi o universo de controle para entender e comparar as 

evidências que os dois anteriores propunham. Diante da averiguação dessas diferentes 

possibilidades de ensino do ato fotográfico e suas apropriações, verificamos que os três 

caminhos seguiam rumos diferentes.  
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 O curso de formação profissional de fotografia objetivava somente a capacitação por 

meios de técnicas, totalmente desprovidas de valores humanos e que privilegiavam somente a 

inserção deste profissional no mercado de trabalho. Até mesmo questões estéticas que 

poderiam causar estranhamentos no aluno do curso profissionalizante são vistas como apenas 

um processo agradável aos olhos dos clientes e a facilidade do Photoshop resolve essas 

questões que são meramente detalhes de ajustes visuais. Não podemos deixar de fazer uma 

observação sobre questões sociais no Brasil, das quais o meio de sobrevivência diante das 

dificuldades da vida leva as pessoas a buscarem muitas formas de “adaptarem” 

profissionalmente. Sabemos que a mercantilização da educação oferece meios práticos de 

inserção no mercado sem a possibilidade de uma reflexão profunda sobre essa educação. 

Desta forma, criticamos a passividade de aceitação de tais regras educativas, mas devemos 

compreender todo mecanismo social que faz com que essas pessoas busquem essa facilidade.   

 Em relação à escola elitista que privilegia a educação fotográfica por uma perspectiva 

estética, percebemos que a fala dos alunos nas entrevistas, geralmente se caracterizam por um 

posicionamento destituído das questões sociais envolvendo a imagem e também o 

distanciamento da fotografia como perspectiva de uma profissão que forneça uma renda. A 

maioria dos alunos vem de famílias cuja estrutura financeira possibilita outros meios de 

trabalho que darão à fotografia, um status de complemento artístico à vida do aluno. Outro 

item que ficou bastante evidente foi a necessidade de fazer o curso para satisfazer questões 

subjetivas relacionadas ao fazer artístico como mecanismo que diferencia um indivíduo da 

elite, na qual ainda existe esse posicionamento de que o talento é uma característica das 

classes privilegiadas. Percebemos que também serão estes alunos que ocuparão futuramente 

os espaços das galerias de arte, por terem um vínculo de estreito relacionamento com aqueles 

que comandam e organizam os espaços de exposições que têm visibilidade no meio artístico, 

além de poderem pagar para expor em tais espaços. Certamente que essa não é uma regra 

determinante, mas por meios das falas, percebemos essa predominância no fazer artístico 

como mero mecanismo de potencialidade individual promovido pela arte. 

 Sobre a forma diferente que o curso chamado Mães Eternas, que tinha como 

perspectiva inicial a ausência de fundamentos técnicos relacionados à fotografia, nos 

surpreendeu o vigor com que foi apreendida a função do mecanismo fotográfico com as 

questões sociais. O professor deixou de lado todos os elementos técnicos fotográficos e 

substituiu por um conteúdo que falava do pensamento de Paulo Freire e depois pediu que a 

mães falassem sobre seu cotidiano e só depois elaborou aulas que falava de fotografia, mas 

não pela perspectiva técnica. A perspectiva tomada neste terceiro momento privilegiou a 
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leitura e análise de fotografia por uma perspectiva sociológica, sem se aprofundar em 

questões semióticas. A leitura era pautada pela perspectiva do olhar das mães, num encontro 

que se dava num círculo, para remeter aos círculos de Cultura iniciados por Freire, do qual 

elas foram devidamente informadas. Nas rodas de conversas eram debatidas as fotos e suas 

possíveis mensagens. Inicialmente as alunas achavam que seus comentários eram sem sentido, 

mas o professor logo desconstruiu esse posicionamento de medo e insegurança delas e elas 

ficaram mais soltas e confiantes. Logo as leituras começaram a ser ilustradas por comentários 

de grande criticidade em relação ao que viam nas imagens. 

 O modo surpreendente que as poucas aulas sobre leitura de imagens, por uma 

perspectiva do olhar das mães, superaram as expectativas iniciais do professor, que nos 

relatou a emoção que sentia diante de muitas leituras e das observações novas que elas 

traziam. Nas entrevistas as mães disseram que no início não sabiam que era possível fazer 

uma “leitura” de fotografia, mas somente “ver” aquilo que estava na imagem impressa. Elas 

disseram que quando o mundo que elas viviam foi colocado antes do outro mundo que elas 

não conheciam, elas se sentiam mais seguras. Disseram que ficaram mais atentas ao modo 

como a fotografia invadia a vida delas. Começarem a compreender como uma propaganda usa 

a imagem para influenciá-las a comprar coisas e também disseram que começaram a prestar 

atenção em coisas que não viam antes. Uma delas relatou que viu um livro no lixo e pegou 

para levar para a aula, algo que antes era para ela um absurdo. Ela disse que se lembrou de 

uma foto que o professor havia comentado. A foto era uma famosa imagem do fotógrafo 

húngaro André Kertész, na qual um senhor de terno pegava um livro entre vários que foram 

jogados na calçada durante a Segunda Guerra Mundial. Outra mãe disse que viu uma cena 

muito poética e que daria uma ótima foto, mas que antes das aulas jamais poderia ter pensado 

nisso. A cena era de um posto de gasolina e uma criança foi correndo e deu um abraço 

naqueles bonecos infláveis que ficam na frente do posto. Essa percepção do que não era 

percebido antes se deu pelo fato de uma possibilidade de diálogo com o mundo. Henri 

Bergson que era um filósofo que na maioria das vezes tratava de questões relacionadas à 

subjetividade humana e alguns o aproximam até de certa proximidade com a metafísica, 

aborda a questão da percepção de maneira magistral. A utilização do pensamento de Bergson 

ajuda a mostrar aquele rompimento de Paulo Freire com as questões sectárias que separam 

objetividade e subjetividade, inclusive o próprio Paulo Freire já citou Bergson em seus livros. 

Bergson nos diz: 
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As percepções diversas do mesmo objeto que oferecem meus diversos 

sentidos não reconstituirão, portanto, ao se reunirem, a imagem completa do 

objeto; permanecerão separadas umas das outras por intervalos que medem, 

de certo modo, muitos vazios em minhas necessidades: é para preencher tais 

intervalos que uma educação dos sentidos é necessária. Essa educação tem 

por finalidade harmonizar meus sentidos entre si, restabelecer entre seus 

dados uma continuidade que foi rompida pela própria descontinuidade das 

necessidades do meu corpo, enfim, reconstruir aproximadamente a totalidade 

do objeto material (BERGSON, 1999, p. 49). 

 

 Bergson, que era um filósofo da “subjetividade” e que em alguns momentos soa quase 

metafísico, argumenta pela necessidade de uma educação dos sentidos, mas que não se atrele 

apenas às questões cognitivas, mas sim de ordem de totalidade e diálogo com o que é visto e 

precisa ser absorvido. Entendemos que após essa educação dos sentidos promovidas em 

diálogo com as mães, propiciou essa descoberta de uma nova leitura do mundo pela 

perspectiva do olhar delas. Relacionando com as duas escolas diferentes que participaram das 

entrevistas, tanto a profissionalizante quanto a de educação estética, observamos que essa 

educação dos sentidos conduzirá a apropriação do ato fotográfico, cada uma à sua maneira: a 

escola profissionalizante observando aquilo que o cliente pediu e se enquadrando ao 

mecanismo mercadológico. A escola voltada para a questão estética conduz o olhar para 

questões formalistas, que em muitos casos, podem causar o esvaziamento do conteúdo e 

priorizar questões relacionadas ao subjetivismo no feitio e na leitura da fotografia. No caso 

das mães da periferia, o que se evidenciou foi de uma leitura por uma perspectiva sociológica 

e histórica, priorizando o diálogo ontológico delas com o cotidiano de vida que estão 

“submetidas”. A aproximação e apropriação se deram numa totalidade que nos remete ao que 

Erwin Panofsky chamou, relacionando isso à leitura da imagem, como iconológico, ou seja, 

elas se apropriaram da leitura das fotos munidas com possibilidades muito maiores do que o 

meramente estético. Isso se deu numa forma de diálogo com seu contexto de vida e 

reconhecendo a importância de todo conhecimento que elas possuem. Isso nos remete ao que 

o filósofo e professor Antonio Joaquim Severino nos diz sobre o ato de educar: 

 

Educar-se é apreender-se e se construir cada vez mais como sujeito [...] Não 

cabe à educação “fazer” pessoas, mas despertá-las para sua autonomia 

mediante os recursos da cultura simbólica, explorando as possibilidades de 

suas vivências subjetivas, desde o conhecimento à arte. Assim, a educação 

promove o desenvolvimento da gama de sensibilidades especificamente 

subjetivas: lógica, ética, estética etc. (SEVERINO, 2012, p. 80). 

 

 Acreditamos que esse direcionamento das outras duas instituições que limitaram seus 

estudos exclusivamente a uma determinada função social, deixando toda complexidade 
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ontológica humana de lado, acaba por condicionar e estabelecer restrições ao conhecimento. 

Certamente que tais instituições se pautam numa perspectiva neoliberal, na qual a educação se 

configura na funcionalidade de um organismo que se adapta às questões comerciais, 

estabelecida numa sociedade voltada para os anseios de captação de capital como primordial 

em sua conduta. Por meio dessa comparação de três posicionamentos de direções diferentes 

em relação aos objetivos educacionais, percebemos que essa univocidade de conteúdo que 

predomina nos cursos profissionalizantes ou meramente estéticos, não dialoga com as 

afirmações postas pelo professor Severino, tampouco com o pensamento de Paulo Freire. A 

determinação de uma educação voltada para uma estrutura social voltada para o capital exclui 

o sujeito histórico como elemento primordial nas mudanças sociais, tornando-o um mero 

componente nesta engrenagem construída para manter as coisas na devida ordem alienante. 

 O despertar para uma visão social crítica e da própria situação dessas mães como seres 

oprimidos, se deu a partir do momento em que eles se reconheceram como oprimidas e 

puderam se observar dentro do mecanismo social. Não foi a fotografia que trouxe o 

estranhamento delas diante do mundo, foram elas próprias a se descobrirem possibilitadas de 

questionar o mundo ao terem a liberdade de lerem as fotografias pela perspectiva delas e de 

como elas compreendiam o contexto de vida delas. A educação propicia essa relação da 

subjetividade com questões simbólicas postas na objetividade e esse diálogo não deve ser 

condicionado a nenhum sistema financeiro que priorize o aparato social mercantilista em 

detrimento do sujeito. A pesquisa nos mostrou o quanto é condicionante esse mecanismo que 

privilegia direcionamentos profissionais e subjetivistas, afastando o sujeito de possibilidades 

imensas de diálogo com a totalidade. A fotografia é um mecanismo tecnológico criado pelo 

homem e sua demonização é ato de desqualificação impensada e infantil. Assim como 

qualquer outro instrumento feito pelo homem, a sua apropriação também feita “pelo homem” 

é que caracteriza sua dimensão simbólica. 

 Outra característica importante que passamos a entender melhor com a pesquisa foi 

essa dimensão simbólica construída não só pela fotografia, mas pela imagem, ou seja, pela 

razão figurativa que o homem construiu para compreender sua dimensão espacial e ontológica 

no mundo. O homem sempre buscou se representar nas atividades sociais por meio da 

imagem e isso se dá desde a Pré-História. A relação da fotografia com a memória e o 

documento já foi devidamente verificada e utilizada. Hoje sua utilização se dá das mais 

variadas maneiras e apropriações e essas não cessarão de renovar-se. Mas seu caráter de 

captura do real ainda permanece como forte elemento simbólico na vida do ser humano. Uma 

das razões que essa potencialidade do real, que toma dimensões imensas no registro 
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fotográfico se dá pelo motivo da finitude humana. As pessoas geralmente buscam nas 

fotografias os elementos memorialísticos ou documentais de registros e não é por acaso que 

uma das manias mais recorrentes da sociedade atual chama-se Selfie. Essa maneira de 

autopreservação da imagem só é possível por meio de registros visuais. Régis Debray nos 

mostra que a origem da palavra signo, etimologicamente vem de séma, que significava pedra 

tumular. Buscando vários elementos desta relação com a morte, o autor afirma em seu livro 

“Vida e morte da imagem” que a arte nasce funerária por conta da relação que o simbólico 

tem com o modo de diferenciar os trabalhos tumulares numa outra dimensão material. Essa 

diferenciação e utilização do simbólico em relação à morte se davam em todas as culturas 

antigas. Sobre essa relação da permanência do ser com a representação figurativa desde o 

início da humanidade, José Eustáquio Romão afirma que: 

 

Certamente essa fixação derivava de uma necessidade psicológica 

incoercível dos seres da espécie, na sua luta contra a perspectiva de morte. 

Captar a realidade e imobilizá-la na imagem era uma forma de exorcizar a 

inexorabilidade do fluxo do tempo e da aproximação do próprio fim, 

prolongando a realidade para a eternidade, ludibriando a morte. Por isso, 

também, pusemos o termo “realismo” entre aspas, pois ele diz respeito ao 

universo psicológico e, não, ao da estética [...] O pintor primitivo se 

confunde com o provedor da existência prolongada. Neste sentido, não 

haveria grandes diferenças entre ele e os artistas egípcios, cujas pinturas e 

estatuetas, que reproduziam os soberanos sepultados, eram postas nos 

túmulos dos faraós mumificados, para prevenirem uma eventual deterioração 

da própria múmia [...] Era preciso garantir a imortalidade do soberano para 

assegurar a sobrevivência de todos. A decomposição pela morte exige a 

recomposição pela imagem. Era preciso fazer o clone iconográfico para 

garantir a sobrevivência da matriz (ROMÃO, 2010, p. 82). 

 

 A representação figurativa na sua totalidade sempre teve essa relação com a ideia de 

permanência e usou isso desde sempre no percurso da história humana. Essa representação 

figurativa se dá de forma dialógica com o espaço. A fotografia não foi algo que mudou o 

olhar humano, mas trouxe elementos novos para essa representação espacial. Posto isto e 

tomada as devidas proporções temporais, sociais e simbólicas, a perspectiva em relação ao 

que a fotografia representa mais comumente na atualidade, não difere substancialmente desses 

anseios ontológicos em relação à sua representação. O que dá à fotografia esse status de 

interferência mais profunda de representação na vida humana é a facilidade de sua 

apropriação. Hoje em dia todo mundo tira foto, assim como previu a Kodak no início do 

século XX. A revolução digital propiciou a inserção da fotografia na vida de todas as pessoas. 

Se antigamente a fotografia era relegada à elite, hoje ela está na vida de todos e tendo um 
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papel paradoxal nessa relação social. Hoje em dia existe essa possibilidade de captação rápida 

e fácil, que está disponível na sua acessibilidade mais prática possível em relação até mesmo 

ao custo zero. A fotografia desembocou numa superficialidade de registros, que assim como 

na época de Baudelaire, ela está sendo demonizada novamente. Essa demonização não se dá 

pela sua novidade, mas pelo seu uso em relação à obsessão de registrar cada mínimo instante 

do dia a dia. 

 A Videosfera na sua dimensão mais obsessiva e vazia estruturou os anseios pelos 

registros mais superficiais da vida, e a sociedade neoliberal utiliza desse mecanismo para 

sustentar o apelo mercantilista nas atitudes narcisistas. A evidente ostentação nos registros, 

mesmo que falsas, se tornou uma regra nos registros que esbanjam felicidade constante e 

sucesso financeiro. A fotografia, mais do que nunca, é utilizada para legitimação de uma vida 

de sucesso e isso se tornou uma obsessão tendo a Videosfera como suporte, já que o sucesso 

só é devidamente legitimado se for observado e aplaudido. Isso nos remete novamente ao ato 

de ludibriar a morte como afirmou Romão, mas aqui não é especificamente a morte em si, 

mas a necessidade de legitimar a suposta vida de sucesso antes que a morte chegue. Numa 

sociedade líquida, como bem definiu Bauman, as coisas são criadas já com sua data de morte 

devidamente prevista e não são nada duradouras. Nada mais evidente do que se apropriar 

desses elementos efêmeros da sociedade líquida para ter a sensação que se faz parte dela. 

 Se tudo está fadado a ter essa brevidade, de acordo com as premissas sociais da época, 

e isso nos remete à finitude, as ideias de Regis Debray se confirmam sobre esse papel da 

razão figurativa como fundamental para amenizar essa brevidade da vida. A fotografia deixou 

de ser um artefato de mero registro e passou a ter diversas funções. Numa sociedade armada, 

refém e vitimada por um jorro incessante de imagens, a utilização dela não deve ser somente 

massacrada como um mal em si, mas sim na forma como ela é utilizada. A educação deve se 

municiar beneficamente dessa relação e construir outros caminhos diferentes dos usuais. 

Muito se tem criticado a utilização obsessiva da fotografia em todos os meios e não se utiliza 

tanto para a educação, sendo que essa relação com a imagem se dá até no processo de 

alfabetização, já que existe a necessidade de uma decodificação inicial do sinal gráfico para 

reconhecê-lo. Quando Paulo Freire iniciou os Círculos de Cultura nos anos 1960, uma das 

primeiras coisas que ele fez foi chamar o grande artista Francisco Brennand para fazer 

imagens que serviram palavras/imagens geradoras que levavam ao diálogo. Num artigo 

escrito pelo professor José Eustáquio Romão intitulado “Paulo Freire e a imagem”, o 

pesquisador verificou em toda a obra de Freire a palavra imagem. Não a encontrou muitas 
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vezes, mas verificaram algumas outras que remeteram a uma possibilidade de aproximar o 

pensamento do educador com questões postas por Regis Debray em Vida e morte da imagem. 

 Sobre a necessidade de se criar mecanismos de inserção da fotografia como meio 

educacional é extremamente necessário e urgente por conta de toda relação obsessiva que a 

sociedade atual tem em relação à imagem. Todas as pessoas são superexpostas 

ininterruptamente a uma avalanche de imagens como nunca aconteceu antes. As pessoas mais 

velhas que nasceram e cresceram numa sociedade onde isso não era tão intenso, conseguem 

minimamente se deslocar dessa obsessão, mas também não deixam de sofrer com esta 

saturação. Mas os mais jovens são os que mais estão expostos às influências e obsessões 

provocadas pela invasão das imagens. Esta população mais jovem que ainda estuda poderá ter 

uma educação que possibilite uma utilização mais intensa das imagens em seus estudos e 

desta forma desenvolver um modo, pelo qual essa dependência da relação com a imagem não 

seja um desvio em sala de aula e também seja fonte de conhecimento e descoberta. 

 O pedagogo e educador espanhol Francisco Gutierrez escreveu uma importante obra 

sobre a necessidade de se trabalhar a imagens como processo educacional. Ele já falava nos 

anos 1970 sobre a necessidade da educação ter que utilizar os processos midiáticos inovadores 

como forma de contextualizar a vida do educando no meio educacional. Em seu livro 

Linguagem Total, que tem o subtítulo: uma pedagogia dos meios de comunicação, ele fala 

exatamente do crescimento destes meios de comunicação inovadores e de como eles precisam 

dialogar com a vida do aluno. Olhar apurado de Gutierrez numa época em que pouco se falava 

disso foi inovador e muitas de suas ideias foram ao encontro de questões que buscávamos em 

nossa pesquisa. Gutierrez também teve uma forte ligação com o Brasil, já que depois de 

trabalhar em alguns países da América Latina, ele veio trabalhar no Brasil e justamente com 

Paulo Freire, que é nossa fundamentação teórica em relação ao que abordamos em educação 

na nossa pesquisa. Gutierrez foi um dos fundadores do instituto Paulo Freire. 

 A proposta que Gutierrez faz e que vai ao encontro do que desenvolvemos na pesquisa 

é sua elaboração de uma pedagogia que, como o próprio nome diz se dá numa totalidade dos 

meios de comunicação. Os jovens que já nasceram sob essas transformações midiáticas 

visuais têm outro tipo de percepção da informação se comparados à percepção anterior, que só 

absorvia a informação de forma estática e impressa. O encanto produzido pelo imediatismo da 

velocidade das novas tecnologias também atua fisiologicamente e isso desencadeia mudanças 

fundamentais no comportamento, já que a relação com essas mídias perpassam inicialmente 

por questões sensoriais. Para Gutierrez o novo contexto cultural pós-massificação da imagem 

como elemento essencial na comunicação, criou novos dispositivos de diálogo e a educação 
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não acompanhou isso concomitantemente. O autor apresenta inúmeras propostas coerentes 

sobre a necessidade da utilização de uma linguagem abrangente que envolva todos os meios 

de comunicação, já que é assim o contexto de vida do aluno contemporâneo. Gutierrez cita 

inúmeras vezes o valor do pensamento de Paulo Freire dizendo que o educador brasileiro 

afirmava que o aluno não pode ficar à margem da comunicação.           

 Gutierrez tem toda razão ao citar Paulo Freire e lembramos que nosso grande educador 

foi um dos primeiros a buscar na imagem uma maneira de dialogar e alfabetizar. Na nossa 

observação sobre a imagem na obra de Paulo Freire, buscamos relacionar com os elementos 

ontológicos relacionados à fotografia, que Philippe Dubois chama de processo de criação e 

também de relação com o contexto, já que o resultado desse processo é justamente o diálogo 

da subjetividade com o contexto. Além da questão já citada de que Paulo Freire pede a 

Brennand pintar as cenas cotidianas do contexto de vida dos educandos para estuda-los 

durante os círculos de cultura, também encontramos outros elementos teóricos nos livros de 

Freire que mostram a importância desse diálogo. Uma dessas falas de freire sobre a 

importância da imagem é descrito no livro Pedagogia da autonomia no qual Paulo Freire fala 

sobre sua visita a algumas escolas logo depois de assumir a secretaria de Educação de São 

Paulo. O educador fala da perplexidade que lhe acometeu ao ver o estado degradante da 

aparência das escolas. Ele afirmou que é necessário que o espaço de estudo tenha necessidade 

de estar devidamente cuidado, pois “Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do 

espaço” (2005). Isso nos remete a Pierre Francastel e sua razão figurativa no diálogo e 

apropriação do espaço no qual estamos inseridos. Freire ainda critica a postura de absoluta 

desconsideração com o espaço da escola, de onde é proferido um discurso formador. 

 Outro elemento que acreditamos ter a possibilidade de um diálogo profundo com a 

categoria de pensamento Conscientização de Paulo Freire, que escolhemos como elemento 

relacional com a fotografia, é o conceito de inacabamento sempre proferido pelo educador. 

Para Paulo Freire somos seres inacabados e inconclusos e isso remete diretamente à fotografia 

num sentido em que a fotografia é um recorte da realidade e nisso devemos nos ater para que 

se efetue uma devida compreensão da imagem comunicada. Para Roland Barthes a mensagem 

fotográfica começa quando “termina” a foto, ou seja, o valor de uma fotografia está nos seus 

elementos conotativos e não nos elementos denotados estampados na obviedade da imagem. 

Essa amplitude que surge além desse recorte do real, sugere um diálogo com a totalidade por 

conta do inacabamento da fotografia, que precisa ser relacionada ao contexto para ser 

compreendida na totalidade.  
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 Um exemplo contrário, da totalidade para o detalhe, pode ser dado para melhor 

compreensão desse evento, exemplo este que se dá numa outra linguagem, no cinema de 

Alfred Hitchcock. O genial cineasta inglês trabalhou essa questão inversamente nas cenas 

iniciais de dois de seus filmes. Em janela Indiscreta e Psicose o diretor utiliza um plano geral 

da cidade e aos poucos a câmera vai se aproximando do detalhe que ele quer mostrar, nos dois 

casos se dá num direcionamento ao interior de uma janela. Desta forma, Hitchcock 

metonimiza as questões subjetivas do personagem pela totalidade. Assim, inversamente a 

fotografia deve ser redimensionada do detalhe à totalidade. Citamos aqui o grande mestre do 

cinema como forma de ilustrar a questão que estávamos tratando, já que o cineasta coloca isso 

de forma tão clara nos dois filmes acima citados; e isso também nos remete à fotografia, já 

que o cinema nasceu dos mesmos mecanismos materiais de invenção.   

 A conscientização para Paulo Freire não é uma situação dada, finalizada, mas uma 

construção contínua e inacabada do processo de consciência crítica; e isso nos remete ao 

inacabamento que existe além do óbvio que está registrado naquilo que foi enquadrado na 

fotografia. A possibilidade de diálogo que o sujeito terá com os elementos conotativos de uma 

fotografia será ampla e direcionada pelo contexto e repertório de cada um. Como citamos 

anteriormente o filósofo Henri Bergson e sua fala sobre a necessidade de uma educação que 

aproxime afetuosamente o sujeito para uma percepção plena, Paulo freire diz em 

Conscientização que é necessário uma decodificação para se chegar a um nível crítico de 

conhecimento, nunca deixando de observar o seu contexto. Esse posicionamento foi oferecido 

pelo professor do curso de compreensão de fotografia chamado Mães Eternas, em que ele 

privilegiou o contexto de vida delas nas leituras fotográficas.  

 Nosso último capítulo falou da fotografia como elemento educacional e relacionou 

essa perspectiva com as bases teóricas de Paulo Freire, devidamente amparados pelo 

pensamento de Francisco Gutierrez, José Eustáquio Romão, Pierre Francastel, Lucien 

Goldmann e Erwin Panofsky. Neste capítulo buscamos mostrar que a educação precisa se 

relacionar mais intensamente com os meios de comunicação. Algumas teses já abordaram a 

questão e trouxeram muita informação sobre o tema, mas verificamos que o modo que 

abordamos, tendo a conscientização como elemento fundamental da estruturação dessa 

relação e o modo como os autores utilizados falam sobre isso, nos forneceu em forma de 

ineditismo aquilo que pretendíamos como estudo. As três etapas da construção da 

conscientização descritas no dicionário Paulo Freire, as três etapas da leitura de uma obra de 

arte descrita por Erwin Panofsky e as três etapas da feitura da arte elaboradas por José 

Eustáquio Romão em Introdução ao cinema, nos levaram a uma observação sobre a 
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possibilidade de que a conscientização é uma consequência contínua da atuação da arte e sua 

manifestação de criticidade no espectador. 

 Sobre essa priorização do estudo da fotografia como mero elemento estético ou de 

formação profissional, lembramos o posicionamento de Paulo Freire sobre a biofilia/necrofilia 

e nos remete a Régis Debray que fala da fotografia com seus diversificados usos parece se 

direcionar com funcionalidade de eternizar por meio da imagem, ou seja, de tentar frear à 

inevitável morte. Isso nos remete a uma atitude irresponsável de muitos educadores que 

utilizam seus educandos como meros recipientes de sua vaidade necrófila, movidos por uma 

educação bancária, onde a vaidade sobrepõe o diálogo. A fotografia pode fornecer um aspecto 

realmente novo se direcionada a uma educação libertadora, contextualizada e contextualizada 

à vida dos educandos. Esse recorte mínimo do real chamado fotografia pode fornecer 

elementos enriquecedores e com muitas possibilidades de interpretações, respeitando 

devidamente as possibilidades de leitura de cada um, conforme suas perspectivas de diálogo 

com o mundo, o espaço circundante e a vida.   Numa época de ostentação obsessiva da 

matéria e de autopromoção por meio de selfies, tentando dissuadir a morte de sua iminente 

lógica, uma educação libertadora poderá nos oferecer respostas. Não será a conscientização 

um conceito que possibilitará frear essa obsessão pela representação necrófila na fotografia, 

para nos atentarmos mais ao processo de construção do ser enquanto seres viventes?  
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CAPÍTULO I 

A CÂMARA ESCURA 

 

 

 

 1. O Princípio da Câmara Escura 

 

 “Faça-se luz”, diz o livro mais conhecido e mais representativo do Ocidente. A Bíblia, 

talvez, seja um componente contraditório para se iniciar uma pesquisa científica, já que o 

elemento essencial para legitimar todas as questões relacionadas a esse livro seja a fé. Numa 

pesquisa acadêmica, deve-se priorizar os princípios da ciência em detrimento de questões 

postas pela religiosidade. Dois elementos nos levaram a fazer esta citação inicial sobre a luz. 

Um deles é relacionado à etimologia da palavra “fotografia” e seu relacionamento com a luz. 

O outro é relativo ao pensamento do autor que fundamenta teoricamente nossa pesquisa em 

educação, que é o educador Paulo Freire.  

Etimologicamente, pode-se dizer que a importância dada à luz na questão da 

iluminação divina, como possibilidade de vida, remete à importância da luz para a fotografia, 

já que sem luz não existe a possibilidade de se concretizar o ato fotográfico. A palavra 

fotografia vem da junção de duas palavras gregas que se complementam no sentido exato do 

que é o ato de fotografar. “Foto” vem de φως [fós],que quer dizer “luz”; “grafia” vem de 

γραφις [grafis], que quer dizer “escrever”. Em suma, fotografia quer dizer “escrever com luz”. 

Buscar a etimologia sempre ajuda na explicação mais plena do significado do é pesquisado, 

pois busca os elementos significativos da palavra na sua raiz. O objeto de pesquisa desta tese, 

a fotografia e sua relação com a educação, se torna mais claro quando descobrimos que o 

significado de seu nome aponta para uma interpretação mais ampla do ato de fotografar. 

 Já a questão relacionada ao texto bíblico, com que iniciamos o capítulo e que 

acreditamos remeter ao pensamento de Paulo Freire, por tratar-se do posicionamento do 

educador em relação à sua atuação política e social, que trazia ao mesmo tempo questões 

sociais e religiosas num permanente diálogo dialético. Paulo Freire sempre buscou dialogar, 
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de maneira ampla, com muitos métodos e isso lhe custou as mais díspares acusações de 

diferentes correntes de pensamento. No entanto, o pensamento do educador trouxe uma luz 

para aquela sombra que determinada teoria cria e faz distanciar, muitas vezes, de elementos 

importantes de teorias aparentemente conflitantes no sentido de que o sectarismo impede o 

diálogo com questões aparentemente opostas. Paulo Freire buscou o equilíbrio ao relacionar 

teorias aparentemente díspares e traçou o melhor caminho teórico para desenvolver seus 

conceitos. Certamente isso desagradou os mais ortodoxos e Freire sofreu ataques dos dois 

lados que se empenham em utilizar o sectarismo como caminho. Mas, consciente de suas 

investigações e conceitos, deixou o mencionado equilíbrio bem evidenciado em seus livros, 

palestras e entrevistas.  

 Estas questões teóricas aparentemente contraditórias foram postas, muitas vezes, ao 

longo de toda a pesquisa de que resultou esta tese, tanto do posicionamento de Freire, quanto 

da fundamentação teórica que escolhemos. A fotografia foi observada e analisada por 

conceitos mais sociológicos do que por conceitos estéticos. Mesmo optando por um caminho 

de análise que busca se embasar em elementos sociológicos, estamos cientes de que a 

fotografia tem necessidade de uma “estrutura” física como suporte para a concretização de sua 

existência e isso nos faz buscar elementos teóricos relacionados às questões estéticas para 

desenvolver a pesquisa. 

 A relação com as palavras da Bíblia não foi por mero efeito dramático ou alegórico. O 

fato de termos ido tão longe nessa relação falarmos de fotografia é porque existe a 

necessidade de buscar informações que remetam ao antecessor do aparelho fotográfico e até à 

própria função do olhar como elemento de relação com o mundo. O aparelho que antecedeu a 

máquina fotográfica nasceu muitos séculos antes daquele que possibilitou o nascimento da 

fotografia. Não foi somente no século XIX que a investigação sobre a luz e seus efeitos 

reprodutivos imagéticos teve início. A Câmara Obscura era um artefato que possibilitava a 

transferência da imagem para uma superfície, de uma maneira totalmente artesanal e tinha 

uma função artística extremamente valiosa. Não foi por acaso que Roland Barthes nomeou 

seu fundamental livro sobre fotografia de A Câmara Clara (2015). Nele, o autor busca 

exatamente esse equilíbrio entre luz e sombra e seu título remete à antiga Câmara Escura. A 

denominação “câmara obscura” quer dizer quarto escuro e ela propiciou o desenvolvimento 

daquilo que seria o mecanismo fundamental para a criação da fotografia.  Observe-se na 

ilustração 1 os elementos desse dispositivo. 
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Ilustração I 

Câmara Escura 

 

https://www.brooklynmuseum.org/calendar/event/old-7692 

 

Na ilustração acima vê-se a exemplificação do funcionamento do mecanismo 

Renascença e, nela, já se observa o princípio básico do funcionamento do aparelho 

fotográfico. Para que se compreenda o mecanismo fotográfico é preciso abordar os estudos 

anteriores em relação à visão. Desta forma observaremos, concomitantemente, todos os 

aspectos desse desenvolvimento. Os estudos sobre a visão se deram inicialmente na Grécia 

Antiga, com Euclides, Ptolomeu, Heron de Alexandria, Aristóteles, Platão e outros. Nessa 

época, a teoria da visão era classificada de três formas: Intra-emissão, extra-emissão, ou a 

junção das duas. Não iremos esmiuçar as teorias desenvolvidas pelos filósofos na época, mas 

abordaremos de modo conciso tais atividades, já que isso nos ajuda a compreender de maneira 

contextualizada, como se deu o desenvolvimento de tais teorias que foram extremamente 

importantes para as modificações subsequentes, até chegar ao objeto de estudo que é a 

fotografia e sua relação com a educação. 

 As investigações iniciais sobre a visão e suas particularidades eram as mais diversas e 

a maioria delas não tiveram valor eficaz comprobatório, mas algumas se sobressaíram e foram 

muito valiosas para observações futuras. Se observarmos a precariedade instrumental da 

época para ajudara a desenvolver tais teorias, percebemos a grandiosidade com que os 

filósofos romperam a mera curiosidade, criando ciência verdadeira e devidamente bem 
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formulada. Os questionamentos feitos por eles sobre o que é a luz e como enxergamos as 

coisas, ou como diferenciamos cores, ajudaram a desenvolver futuras teorias que foram 

extremamente importantes para o desenvolvimento de muitas pesquisas em ótica. Para Platão, 

os objetos se tornavam visíveis por meio de uma emissão de partículas enviadas pelos olhos 

em direção a esses objetos. Aristóteles acreditava que o objeto visto era alvo de um fluido 

imaterial que existia entre ele e os olhos. Além dessas, outras teorias surgiram e não se pode 

chamá-las de precárias ou insuficientes, já que era o passo inicial de pesquisas e descobertas 

futuras na área.  

 Não se pode considerar o olhar como um sentido superior aos outros, já que a 

completude humana se dá na relação harmônica entre eles. Mas também não se pode deixar 

de frisar que o olhar tem especificidades que dialogam de maneira mais intensa com a 

perspectiva de se relacionar com o mundo, dada a amplitude imagética de condicionamento 

do ser. Um exemplo claro desse direcionamento é o desenvolvimento imenso da sensibilidade 

dos outros sentidos quando se perde a visão. Os outros sentidos não se ampliam quando 

perdemos o tato, o paladar, a audição e o olfato. Contudo, quando perdemos a visão, todos 

eles ampliam sua sensibilidade, mostrando toda a importância que a visão tem e o peso de sua 

significação diante dos outros sentidos. Essa amplitude alcançada pelos outros sentidos é tão 

imensa que alguém enxerga não consegue ler em braile. Para ler braile, um vidente tem de 

decorar os pontilhados e, não, senti-los como faz um cego. O olfato passa a distinguir os 

odores de modo mais aguçado; a audição toma dimensões impressionantes para ouvir e 

identificar sons – chega a conceber uma suposta “visualização” das coisas somente pela 

amplitude e sensibilidade ao som. 

 Não tencionamos aqui fazer uma ode à visão e sua superioridade sobre os outros 

sentidos. Nossa intenção é somente mostrar a importância desse sentido num mundo que é 

totalmente refém das imagens e como se dá o diálogo com nosso objeto de pesquisa. Estamos 

convencidos que a visão apresenta características que realmente a sobrepõe aos outros 

sentidos e, na história da humanidade, ela teve um papel essencial nos processos de 

transformação e desenvolvimento. Pode-se dizer que a visão é o sentido privilegiado entre 

todos os demais e o que melhor desenvolve as potencialidades humana. A visão não 

proporciona apenas o ato de enxergar as coisas, mas é, também e principalmente, o modo de 

recepção do mundo por meio do olhar, propiciando a interpretação deste mundo pelo cérebro 

e sua maneira de interagir com ele. Os deficientes visuais conseguem desenvolver 

mecanismos de adaptação física ao mundo que os rodeia de uma maneira muito peculiar e 
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intensa, tanto que, na ausência da visão, os outros sentidos se ampliam de modo a compensar 

a deficiência, fazendo com que os videntes jamais consigam imaginar tal amplitude.  

 Além dos gregos, vários outros pensadores, de outras formações sociais estudaram a 

visão e sua relação com a luz, que iremos saltar para chegar mais rapidamente às informações 

históricas sobre a construção da primeira Câmara Escura. Um importante físico e matemático 

iraquiano chamado Abu Ali al-HasanIbn Al-Haitham, ou, na sua forma latinizada, Alhazen, 

desenvolveu brilhantes ideias sobre ótica e decifração do que era a luz. Alhazen viveu no 

século X e só recentemente teve o reconhecimento devido de seus feitos. Suas teorias sobre 

ótica foram superadas teoricamente, mas elas foram fundamentais para o desenvolvimento de 

futuras pesquisas. A UNESCO denominou 2015 como o ano internacional da luz e o grande 

matemático foi o homenageado da efeméride. Para se ter ideia da dimensão da importância de 

Alhazen para a fotografia, pode-se citar o fato de que ele foi um dos primeiros a elaborar os 

princípios físicos da câmara obscura, inclusive nomeando-a em árabe como Albait Almuzlim, 

que significa exatamente o nome que utilizariam mais tarde.  

Afirma-se que a criação da Câmara Obscura ocorreu na Grécia Antiga e, também, 

anteriormente, na China, mas a forma utilizada por Alhazen traz algumas diferenças no modo 

como ele a desenvolveu. O desenvolvimento da ideia da Albait Almuzlim se deu na época em 

que o matemático estava preso, por ordem do califa Aláqueme Biamir Alá, que o contratara 

para conter o fluxo intenso do rio Nilo, que o matemático percebeu ser uma tarefa impossível. 

Confinado por dez anos, Alhazen escreveu seu livro mais importante, o Kitab Al-manazir 

(Livro de ótica), no qual desenvolveu a sua ideia de câmara escura. Alhazen também foi mais 

longe sobre o que os outros teóricos em relação às teorias sobre os mecanismos da visão e da 

luz.  O matemático não pensou somente nos elementos técnicos e matemáticos dos 

procedimentos para compreensão desse sentido, mas, incluiu as questões psicológicas como 

elementos importantíssimos para a constituição da visão. Alhazen acreditava que, para uma 

total compreensão de como realmente funcionava a visão, era necessário levar em conta os 

fatores que afetavam psicologicamente o indivíduo. As descobertas de Alhazen sobre a 

importância dos mecanismos psicológicos e, consequentemente, do contexto de vida da 

pessoa para compreensão da visão nos remete a questões importantes em nossa pesquisa.  

 No desenvolvimento das ideias sobre a utilização de imagens como mecanismo 

pedagógico, priorizamos um olhar sobre o contexto de vida do discente, como elemento 

essencial no diálogo com as informações que as imagens lhe podem fornecer como 

conhecimento. Isso nos levou ao pensamento de Paulo Freire e, mesmo que o anacronismo 

possa desfazer a relação entre o matemático iraquiano e o pensador brasileiro, insistimos em 
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relacionar tais posicionamentos por se tratar de importantes pesquisadores que construíram 

seu pensamento sobre e sob a mão pesada da opressão.   

 Essa pesquisa se dá numa perspectiva em que o pensamento hegemônico sempre será 

questionado e autores que descontroem tal pensamento sempre serão destacados. 

Naturalmente, um autor árabe, raramente citado em trabalhos relacionados ao mundo 

fotográfico, seria benvindo à nossa pesquisa, já que a predileção em citar apenas autores 

europeus em pesquisas sobre fotografia é mais recorrente. 

 

IlustraçãoII 

Alhazen e sua Câmara Escura 

= 

https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/despertai-n6-dezembro-2017/alhazen-primeiro-

cientista-de-verdade/ 

A importância de Alhazen é imensa tanto para o desenvolvimento da câmara escura, 

quanto para o mundo da Ótica. O matemático também foi considerado o primeiro cientista da 

humanidade pelo modo que desenvolveu os parâmetros de como se deve desenvolver uma 

pesquisa e pelo fato de ter criado um método para explicar como deveria ser o 

desenvolvimento da pesquisa. Para Alhazen, a pesquisa deveria ser desenvolvida em cinco 

momentos: (i) A pesquisa deve começar com as introduções e princípios que ele queria 

pesquisar, definindo o problema e todos os estudos e conhecimentos que fossem possíveis 

sobre o que estaria pesquisando, ao invés de logo começar com o experimento. (2) O segundo 

estágio é a dedução e o estudo do todo por meio das partes. (3) Depois da separação das partes 

para o estudo do todo, sendo vistas as particularidades das partes, para separá-las em 
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categorias. (4)Em seguida, definir o que é relevante para a discussão, examinando-o em 

relação aos resultados do experimento. (5) Analisar e criticar a hipótese para chegar à 

verdade. Essa análise leva a hipótese a ser mais resistente e mais perto da verdade. 

Percebemos que Alhazen desenvolveu um método de pesquisa que não deixa de ser o que 

utilizamos hoje em dia.  

 Falar sobre a importância de Alhazen e também sobre toda relevância de seu 

pensamento é importante para o contexto de nossa pesquisa, já que ela vai ao encontro de 

questões aparentemente análogas e relativas à importância da pesquisa da imagem e sua 

funcionalidade social. O pensamento de Alhazen, assim como seu invento, durante muito 

tempo, não foi sequer citado e ainda continua sendo ignorado por grande parte do meio 

científico. Isso nos remete à fotografia e sua não utilização em um mundo soterrado por elas. 

Outro fator que aumenta a necessidade de se insistir em tal tema justifica-se por toda 

contribuição que o povo árabe deu ao Ocidente e que, hoje em dia, tem sido esquecida 

propositadamente pelo eurocentrismo e pelo “ianquecentismo”. Quantos autores 

extremamente importantes para o desenvolvimento do planeta, nos mais variados campos do 

conhecimento, foram sufocados ou silenciados em prol da construção de uma centralização do 

poder. Até mesmo o substantivo Oriente foi construído ideologicamente a partir de uma 

concepção geográfica eurocêntrica. Edward Said desmascarou essa construção 

ocidentocêntrica: 

 

O Oriente não é apenas adjacente à Europa; é também o lugar das 

maiores, mais ricas e mais antigas colônias europeias, a fonte de suas 

civilizações e línguas, seu rival cultural e uma de suas imagens mais 

profundas e mais recorrentes do Outro. Além disso, o Oriente ajudou a 

definir a Europa (ou o Ocidente) com sua imagem, ideia, 

personalidade, experiência contrastantes. Mas nada nesse Oriente é 

meramente imaginativo. O Oriente é uma parte integrante da 

civilização e da cultura material europeia. O Orientalismo expressa e 

representa essa parte em termos culturais e mesmo ideológicos num 

modo de discurso baseado em instituições, vocabulário, erudição, 

imagens, doutrinas, burocracias e estilos coloniais. Em contraste, a 

compreensão americana do oriente parecerá consideravelmente menos 

densa, embora nossas recentes aventuras no Japão, na Coréia e na 

Indochina devam estar criando uma consciência “oriental” mais 

sóbria, mais realista. Além disso, a enorme expansão do papel político 

e econômico da América no oriente próximo (o Oriente Médio) exige 

com urgência nossa compreensão desse Oriente (SAID, 2007, p. 28) 
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 Diante dessas palavras de Edward Said, percebe-se que, hegemonicamente, a Europa 

buscou, por vários meios de atuação política ou cultural, descaracterizar o papel grandioso 

dessa parte enormemente importante do planeta e a configurou como Oriente, construindo um 

estudo dessa região como Orientalismo que, preconceituosamente, já a classificava como 

diferente da Europa. Nota-se também a importância que Edward Said destaca sobre a questão 

da imagem como elemento de condução dessa imposição sistemática, por meio da criação de 

um simulacro hegemonicamente constituído. Infelizmente Alhazen não escapou da 

deslegitimação de um pensador secundarizado pelo pensamento canônico. Mesmo que o 

matemático tenha sido homenageado e lembrado enfaticamente no meio científico, nos 

últimos anos, percebe-se que um olhar mais atento sobre a utilização de sua obra como 

fundamentação teórica não tem sido efetivamente utilizada. No Brasil, não há sequer uma 

tradução de alguma parte de sua obra e seu legado parece ser mais utilizado em revistas de 

curiosidades científicas, referido, rara e marginalmente na historiografia científica. 

 Cabe dar continuidade ao desenvolvimento do capítulo, tratando da importância da 

Câmara Escura como elemento significativo na descoberta da fotografia. Como se viu, 

Alhazen trabalhou muito no tema e os europeus são os que obtiveram o maior número de 

estudos e de referências bibliográficas. Por meio destas referências e de artigos escritos sobre 

o artefato, percebe-se que somente, no século XVI, acorreu o desenvolvimento das inovações 

relacionadas à Câmara Escura. Isso decorreu da utilização do artefato não apenas como 

produto científico na realização de experimentos relacionados à Ótica, mas também à sua 

utilização pelo mundo da arte. O advento da câmara escura tem uma importância decisiva no 

modo de olhar as coisas e isso não se dá apenas pela perspectiva científica. As questões 

relacionadas à subjetividade e de apreensão do mundo por essa nova perspectiva relativa ao 

modo de “olhar” o mundo trarão mudanças cruciais na modernidade para a compreensão do 

indivíduo e sua relação com o espaço. Talvez, possa parecer exagero esta afirmação sobre a 

importância da câmara escura, mas veremos à frente, as afirmações de Jonathan Crary sobre 

essa mudança de perspectiva. Mas, antes é necessária uma breve explicação sobre o 

funcionamento da câmara escura. 

 Um dos primeiros relatos sobre a criação da câmara escura aparece na Grécia Antiga, 

com Aristóteles. O filósofo que estava sob uma árvore, observando a imagem do sol durante 

um eclipse parcial, percebeu a projeção do eclipse no solo pela luz que passava entre as folhas 

da árvore. Começou a investigar o fenômeno mais profundamente e percebeu que, quanto 
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menor fosse o espaço, mais nítida era a projeção de algo na superfície. Isso pode parecer 

banal em relação à observação do mundo, mas considerando que o fato ocorreu há mais de 

dois mil anos, foi uma descoberta importante para a percepção visual humana. Não se trata, 

aqui, apenas de uma observação detalhada de um fenômeno, mas de descoberta de uma nova 

possibilidade de olhar. 

 A Câmara Obscura, na sua origem latina significa “quarto escuro”. Não se sabe 

exatamente quem a nomeou desta forma, mas a designação remetia ao aspecto de uma sala 

toda escura, apenas com uma pequena entrada de luz. Quanto menor fosse essa entrada de luz 

maior era a nitidez da imagem por ela projetada. Ao projetar uma imagem externa na parede 

da Câmara Escura, esta imagem aparecerá invertida na projeção. Isso acontece porque os raios 

de luz da parte de cima da imagem se cruzam com os raios da parte de baixo. Com o 

aprimoramento da descoberta, a inversão foi resolvida com o uso de um espelho. Outros 

aprimoramentos foram surgindo ao longo do tempo, até que se desenvolveu o ajuste de foco 

com lentes.  

 A possibilidade de uma nova perspectiva de “ver o mundo” provocou questões 

fundamentais não somente relacionadas à arte ou a Ótica, mas também no modo de se 

relacionar com o que se vê no espaço circundante. A importância da Câmara Escura foi tão 

evidente nessa quebra de paradigma sobre o olhar, que foi utilizada por Karl Marx e Friedrich 

Engels, no livro Ideologia Alemã para ajudar a definir o conceito de ideologia. Os autores 

utilizam-na para exemplificar como se dá o posicionamento de uma ideologia diante de uma 

ideologia oposta: “Se em toda ideologia os homens e suas relações aparecem invertidos como 

em uma câmera obscura, esse fenômeno responde a um processo histórico de vida, como a 

inversão dos objetos ao projetar-se sobre a retina responde ao seu processo de vida 

diretamente físico (MARX, ENGELS, 1982, p. 37) 

 Isso mostra que a câmara escura não foi apenas uma invenção voltada para o meio 

científico ou artístico, mas, também, para o pensamento como possibilidade de reflexão 

social.    

 

2. A Câmara Escura na Renascença 

 Geralmente quando se fala de uma ruptura artística radical, sempre é lembrado o 

instante em que a fotografia foi devidamente descoberta e a imagem fixada quimicamente 

numa superfície. E isso trouxe mudanças efetivas para o fazer artístico, principalmente com o 

surgimento do Impressionismo. A década de 30 do século XIX marcou profundamente a 
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história arte. Após a fixação da imagem por meio de química numa superfície, imagem que 

representava certa fidelidade ao real determinou mudanças no modo de se encarar as artes 

figurativas. A pintura “realista”, que trazia os elementos do real na sua fidelidade, foi aos 

poucos perdendo o sentido e a arte pictórica buscaria não mais a exatidão do real, mas a 

sutileza poética que as impressões que esse real poderia produzir. Os analistas estéticos 

consideram, em geral, que é o nascimento da fotografia que marca a grande ruptura da arte 

pictórica. 

 O pintor inglês de arte pop David Hockney dedicou um livro a este tema, chamado O 

Conhecimento Secreto (2001) e depois virou filme documentário, no qual o pintor era o 

narrador e abordava as questões postas no livro. Ele investigou a utilização da Câmara Escura 

desde o século XV e de que forma ela proporcionou uma mudança radical na arte da época.  

 Segundo o pintor/pesquisador, os artistas renascentistas, repentinamente começaram a 

desenhar numa qualidade de detalhamento que seria denominada futuramente como “quase 

fotográfica”. A data que marca o fim da Idade Média para muitos historiadores é a tomada de 

Constantinopla, em 24 de maio de 1453. A queda de Constantinopla colocou fim ao Império 

Romano do Oriente e foi o momento de transição para o Renascimento.  

 A educação no século XVI, especificamente onde era utilizada a câmara obscura pelos 

artistas, apresentava os seguintes aspectos segundo Mario Alighiero Manacorda: 

Vimos a escola e a instrução entre o papado e o império, lembrando as 

escolas paroquiais, episcopais e cenobiais e as universidades; 

encontramos também os primeiros mestres livres, aos quais, aliás, se 

deve em grande parte remontar a origem das universidades, mesmo 

com sua subordinação ao antigo e novo direito eclesiástico e imperial. 

A atividade destes mestres livres, porém deve ser estudada mais de 

perto e explicada mais estreitamente em relação ao surgimento de uma 

nova sociedade de mercadores e artesãos, que têm como centros de 

vida as cidades organizadas em comunas e como expressão cultural 

mais característica e visivelmente nova as literaturas em vulgar. O 

nascimento destas literaturas é o sinal do nascimento do mundo 

moderno. E embora elas continuem a reproduzir conteúdos e formas 

da velha literatura em latim, são introduzidos novos conteúdos e 

formas, nos quais se refletem as necessidades e os interesses das novas 

classes emergentes. Os protagonistas destas novas literaturas, da nova 

cultura e dos novos modos de instrução não são mais os antigos 

clérigos, homens do clero regular ou secular, mas os novos “clérigos”, 

por força dos quais esta mesma palavra que os define perde o seu 
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velho significado de homem de igreja e assume o de intelectual 

(MANACORDA, 2010, p. 207). 

 Certamente que essa educação estava reservada somente à elite e, mesmo que 

houvesse certo desprendimento da igreja, ela continuava condicionando o modo de educação 

que era oferecido. Manacorda também mostra que, neste momento, surge uma nova classe 

social, que é a burguesia, o “terceiro estado”, juntando-se ao clero e aos nobres. Nesse 

contexto, surge outro movimento inovador, mas que não deixa de ser aristocrático, o 

humanismo: único a dar maior atenção ao homem e à sua educação. Esse movimento tinha 

aversão pela cultura medieval e, também, pela escola, com o propósito do retorno aos 

clássicos latinos e gregos. Manacorda lembra que a pedagogia humanística foi extremamente 

sensível aos problemas de formação do homem. 

Outro fator contrário ao humanismo também chama a atenção: o privilegiar o 

tecnicismo. Isso é, também, muito comum na educação contemporânea, que direciona a 

preparação do aluno somente para o mercado de trabalho. Muito se fala sobre ser essa 

perspectiva uma questão própria do século XX, o que é contrariado pelo exame da educação 

de séculos atrás.  

 A fala de um gramático, historiador e editor italiano chamado Célio Secondo Curione, 

mostra bem esse posicionamento: 

E em que se assemelham à mercancia estas vossas disciplinas teóricas, 

que se ocupam somente do conhecimento do espírito e da mente, que 

estão sempre famintas e sepultadas, que são invenção e alívio dos 

homens indolentes e sem valor? Que necessidade tinham os homens 

destas artes inúteis? (MANACORDA, 2010, p. 210) 

 É nesse contexto que a Câmara Escura começa a se desenvolver e a dialogar com 

questões relacionadas aos estudos da arte e da Ótica. Inicialmente essa relação se dá por meio 

de uma ligação maior com a Ótica, mas quem se apropria devidamente desse artefato é o meio 

artístico.  

O efeito dessa utilização da Câmara Escura e seu resultado nos efeitos pictóricos na 

arte, segundo o pintor/pesquisador, se deu de uma maneira radicalmente abrupta, ou seja, a 

utilização da Câmara Escura possibilitou um avanço imenso num curto espaço de tempo. No 

seu livro O conhecimento secreto (2001) o pintor busca as evidências que mostram que a arte 

jamais seria a mesma depois da utilização da Câmara Escura. O pintor buscou inúmeros 

exemplos para legitimar sua fala e, por meio de elementos históricos relacionados à produção 

artística e seu desenvolvimento estético/formal, ele esclarece que essa mudança não se deu 
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somente nos aspectos sequenciais naturalmente tidos como evolutivos ao fazer artístico na sua 

evolução temporal. Ele exemplifica essa mudança abrupta ao confrontar algumas pinturas 

que, num curto espaço de tempo, evidenciam tais diferenças. 

Inicialmente David Hockney diz que, para entender o evento de tão rápida evolução 

deve-se voltar os olhos para três cidades deste período: Florença, Bugres e Ghent, que foram 

as essenciais para a criação de imagens nessa época. Analisando inúmeras pinturas dessa 

época, Hockney e seus auxiliares perceberam que, repentinamente, houve uma melhora 

imensa nas características “realísticas” do modo de desenhar, no sentido da representação do 

real ser mais fiel. Determinaram uma data específica para tal mudança: 1420. Sabe-se que 

essas mudanças não ocorrem, na arte, de forma abrupta, ainda mais naquela época em que a 

velocidade das coisas era completamente mais lenta.  

 A primeira pista sobre a mudança radical foi a de um contraste enorme de claro/escuro 

que, repentinamente, os pintores começaram a utilizar, principalmente nos rostos. Isso 

mostrava que esse contraste era fruto de luz solar. Contudo, segundo o pintor e seus 

assessores, a captação dessa luminosidade era muito difícil para que um pintor pudesse 

perceber ar livre, já que essa luminosidade era própria da luz do dia. Lembre-se que, na época, 

as luzes nos estúdios só eram possíveis com velas, que não possibilitaria tal contraste. Ficou 

evidenciado que só era possível tal percepção com a utilização da Câmara Escura. Outra 

questão que inquietou o pesquisador era que, coincidentemente, essas pinturas geralmente 

tinham os mesmos 30 (trinta) centímetros de diâmetro e que isso se explicava pela dimensão 

exclusiva da câmara escura. O pesquisador também afirmou que é um grande erro chamar este 

momento da pintura como “Flamenco Primitivo”, pois Bugres e Ghent eram cidades novas e 

sofisticadas. O pintor mais conhecido dessas cidades era Jan Van Eyck, que foi descrito por 

Giogio Vasari como cientista, pintor, alquimista, além de ser o inventor da tinta a óleo. A 

seguir serão utilizadas duas pinturas que exemplificam a situação acima citada. 
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Ilustração III a                             IlustraçãoIII b 

                    Virgem e Criança com S. Jorge          S. Antônio Retrato de Guerreiro com Escudeiro 

                                              (A. Pisanello - 1450)                    (Giorgioni- 1501) 

 

Fonte: Pisanello- http://webartacademy.com/academybooks/sixcenturesofpainting/ 08/02/19 

Giorgionihttps://www.uffizi.it/opere/ritratto-di-guerriero-con-scudiero-detto-gattamelata 08/02/19 

  

Para mostrar as diferenças que ocorreram nesse curto espaço de tempo, Hockney 

compara duas pinturas e mostra como esse salto no contraste ficou evidente: ele escolhe uma 

pintura de Pisanello, de 1450, e outra de Giorgione, de 1501. Nelas ele observa o detalhe das 

armaduras e verifica que, na obra de Pisanello, ele mal tentou representar o brilho do aço e, 

tampouco há contrastes sombreados, mas apenas mudanças de tons. Já na obra de Giorgione 

percebe-se o contraste da luz na armadura que é quase fidedigna à realidade, além de a 

profundida ganhar maior dimensão.  

 Hockney continua a verificação para mostrar a mudança repentina na arte, mas, desta 

vez, utiliza a mais famosa pintura de Jan Van Eyck, o Casal Arnolfini (1434), da qual ele se 

interessa em verificar somente o lustre que aparece no quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

http://webartacademy.com/academybooks/sixcenturesofpainting/
https://www.uffizi.it/opere/ritratto-di-guerriero-con-scudiero-detto-gattamelata
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Ilustração IV 

O Casal Arnolfini 

(Jan Van Eyck - 1434) 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg,  

08/02/2019 

 A escolha do lustre para análise se dá pela complexidade do desenho da peça torneada. 

Como Van Eyck conseguira tal exatidão, se essa façanha técnica somente seria possível 

algum tempo depois? 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
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Ilustração V 

OCasal Arnolfini 

(detalhe-1434) 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_uni

versos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2F7.jpg

&imgrefurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_

alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu Consultada em 08/02/2019 

Novamente Hockney chega à conclusão da utilização da câmara escura no 

desenvolvimento desta famosa tela. Mais impressionante ainda é o reflexo no espelho, em que 

não somente o “realismo” quase fotográfico joga um papel fundamental, mas os princípios da 

Ótica estão presentes no reflexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2F7.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2Fjan_van_eyck.htm&docid=GO8w9ippRTpGSM&tbnid=wxAUbYAGpc_ztM%3A&vet=1&w=330&h=250&bih=637&biw=1280&ved=2ahUKEwjIjdK_5a7gAhVHK7kGHRFKDTgQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2F7.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2Fjan_van_eyck.htm&docid=GO8w9ippRTpGSM&tbnid=wxAUbYAGpc_ztM%3A&vet=1&w=330&h=250&bih=637&biw=1280&ved=2ahUKEwjIjdK_5a7gAhVHK7kGHRFKDTgQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2F7.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2Fjan_van_eyck.htm&docid=GO8w9ippRTpGSM&tbnid=wxAUbYAGpc_ztM%3A&vet=1&w=330&h=250&bih=637&biw=1280&ved=2ahUKEwjIjdK_5a7gAhVHK7kGHRFKDTgQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2F7.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2Fjan_van_eyck.htm&docid=GO8w9ippRTpGSM&tbnid=wxAUbYAGpc_ztM%3A&vet=1&w=330&h=250&bih=637&biw=1280&ved=2ahUKEwjIjdK_5a7gAhVHK7kGHRFKDTgQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://versoseuniversos.com.br/versos_e_universos_da_arte/artes_d_alma/o_renascimento_no_norte_europeu/jam_van_eyck/7.jpg&imgrefurl=http://versoseuniversos.com.br/versos_e_universos_da_arte/artes_d_alma/o_renascimento_no_norte_europeu/jam_van_eyck/jan_van_eyck.htm&docid=GO8w9ippRTpGSM&tbnid=wxAUbYAGpc_ztM:&vet=1&w=330&h=250&bih=637&biw=1280&ved=2ahUKEwjIjdK_5a7gAhVHK7kGHRFKDTgQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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Ilustração VI 

O Casal Arnolfini 

(detalhe – 1434) 

 

Fonte: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_uni

versos_da_arte%2Fartes_d_alma%2Fo_renascimento_no_norte_europeu%2Fjam_van_eyck%2F7.jpg

&imgrefurl=http%3A%2F%2Fversoseuniversos.com.br%2Fversos_e_universos_da_arte%2Fartes_  

Consultada em 08/02/2019 

 

 A perspectiva, que revolucionaria as artes em geral estava sendo ainda elaborada 

sendo que seus princípios foram desenvolvidos por Filippo Bruneleschi. Ela passaria a ser 

utilizada, efetivamente, após a publicação de da pintura de Leon Battista Alberti, a partir de 

1435. 

 Hockney afirma que a utilização da Câmara Escura por artistas de tão alto 

reconhecimento e que geralmente serviam à corte não era bem vista e esses artistas não 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/The_Arnolfini_Portrait,_d%C3%A9tail.jpg&imgrefurl=https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Arnolfini_Portrait,_d%C3%A9tail.jpg&docid=t3TZAngfsSmmQM&tbnid=FFa0TTMQodQz3M:&vet=1&w=996&h=1000&bih=637&biw=1280&ved=2ahUKEwjA6O7c5a7gAhVVIbkGHR5qBkgQxiAoA3oECAEQFA&iact=c&ictx=1
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assumiam sua utilização, por conta de sua sofisticação pictórica e a facilitação promovida 

pelo invento. Havia inúmeras disputas entre os artistas da época, que tinham muitos 

aprendizes e que buscavam, a todo custo, o maior reconhecimento possível. Tanto eram os 

segredos envolvendo seus trabalhos, que Jan van Eyck não revelava o da tinta a óleo que 

desenvolveu, nem mesmo a seus aprendizes.  

 Com o aprimoramento da câmara escura passou-se a utilizar lentes e esse novo 

momento é que possibilitará o novo olhar sobre o mundo, mencionado reiteradamente nesta 

tese. A lente não apenas poderia detalhar melhor o que se via no espaço escuro, mas havia 

também possibilitava melhorar o foco do que estava sendo visto.  

 Outra situação que levou David Hockney a afirmar a utilização da câmara escura por 

esses pintores foi a observação de que muitas telas apresentavam um pequeno espaço  fora de 

foco, geralmente localizado no canto da tela, que coincidia com a borda da lente.  

 Para finalizar as importantes informações de David Hockney cabe informar que ele 

preparou a simulação de uma situação de pintura feita pelo pintor barroco Juan Sánchez 

Cotán: uma natureza-morta, que tem um repolho pendurado. Ao adentrar a câmera obscura 

para simular a feitura da tela, Hockney percebeu que o repolho estava girando e em cores. 

Naquele momento, percebeu que, no século XV, alguns pintores tiveram a oportunidade de 

visualizar algo projetado na parede/tela, ao vivo e em cores, como ocorreria no século XX, 

com a invenção do cinema e da TV.  

 A partir desse exato ponto, dessa possibilidade de um novo olhar sobre o mundo, é que 

buscar-se-á demonstrar, nesta tese, as possibilidades oferecidas pela câmara escura como uma 

nova dimensão ontológica criada pelo artefato que deu origem à fotografia.  

 

  

 

3. As Mudanças na Forma de Olhar 

 

 Quanto uma imagem pode oferecer como elemento de relação e reflexão sobre o 

mundo? Essa pergunta pode ser facilmente respondida hoje em dia, quando vivemos 

praticamente soterrados pelos efeitos das imagens em todos os sentidos. Mas, há alguns 

séculos atrás, quando a imagem passou a ser redirecionada pela câmara escura, tal 
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investigação não teria sentido e tampouco um princípio de resposta. Agora, que a história e o 

tempo estabeleceram devidamente suas marcas sobre esses fatos, pode-se verificar em que 

momento as questões da subjetividade foram devidamente afetadas pelo diálogo do homem 

com as imagens produzidas pela câmara escura. A intenção deste ponto da tese não é fazer um 

histórico do desenvolvimento da câmara escura até a invenção da fotografia, mas mostrar 

como esse desenvolvimento afetou o modo de olhar o mundo, pontuando aqueles momentos 

que a imagem trouxe questões novas sobre a compreensão do homem e da sociedade.   

 Além da criação da percepção da perspectiva por Fillipo Bruneleschi, que foi uma 

grande revolução na estruturação da imagem, pois a perspectiva é um artifício que coloca, de 

forma ordenada, o que se vê em três dimensões, numa superfície que tem apenas duas 

dimensões, dando a ilusão de profundidade, em que as linhas dominantes são direcionadas 

para um ponto convergente. A perspectiva foi criada não para servir à arte, mas como 

elemento decisivo na arquitetura, já que Bruneleschi era arquiteto. Entretanto, foi na pintura 

que a perspectiva proporcionou a maior revolução.  

 Para Erwin Panofsky, que estudou profundamente a perspectiva, ela não era apenas 

um elemento geométrico de elaboração espacial de um projeto pictórico, mas também tinha 

uma carga formal nos seus elementos simbólicos. Somente como meio de ilustrar essa 

afirmação, dar-se-á um salto no tempo e utilizar-se-á uma foto do francês Robert Doisneau, 

feita durante a segunda Guerra Mundial. Nesta “recente” foto, dadas as devidas proporções 

em relação à Renascença, quer-se mostrar a importância da perspectiva na fotografia. Doisneu 

a utiliza como discurso e como elemento simbólico na imagem: o casal está diante de uma 

barreira com arame farpado, indicando a dura possibilidade de passagem; mas o casal do 

outro lado, munido de seu profundo afeto, indica um ponto infinito direcionado pela 

perspectiva, mostrando, dramaticamente, que o poder dos laços afetivos constrói um caminho 

muito mais amplo. 
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Ilustração VII 

Jardindes Tuilleries- Paris 

(Robert Doisneau - 1944) 

 

Fonte:https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1528368380 08/02/19 

 

 A importância da perspectiva na arte teve, na câmara escura, o elemento fundamental 

para seu desenvolvimento e, até hoje, ajuda a construir imagens que se pronunciam pela 

forma. Certamente que a temática renascentista era outra e se direcionava geralmente às 

questões religiosas e situações mitológicas, mas a funcionalidade da perspectiva permanece 

em vigor. Nas obras elaboradas na Renascença, percebe-se que a perspectiva também 

funcionava como um elemento de poder e autoridade na disposição espacial daqueles que 

ocupavam a tela. Portanto, a perspectiva vai além da mera disposição geométrica, criando 

hierarquias na cena pintada. A utilização de uma fotografia para relacionar preceitos definidos 

há séculos teve a intenção de demonstrar a atemporalidade efeito da câmara escura no modo 

de o ser humano olhar a realidade. 

As pinturas renascentistas conseguiram ser a maior referência artística do Ocidente até 

o século XV. Toda representatividade da arte renascentista definiu, de alguma forma, o 

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1528368380
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conceito de belo no mundo da arte. Quem frequenta museus frequentemente já deve ter 

ouvido algum visitante, que raramente frequenta tal instituição ou que tenha uma relação 

descuidada com a arte, dizer que uma pintura renascentista “realmente” é uma obra de arte, 

por sua representação “quase fotográfica” da realidade. O senso comum criou seu conceito de 

belo e isso já está cristalizado no consciente coletivo. O mesmo visitante talvez possa 

ridicularizar um Jackson Pollock pelo seu abstracionismo, mas não um Picasso por conta de 

toda aura e notoriedade que envolve seu nome. Esse modo de olhar a realidade por uma 

perspectiva que foi construída na Renascença continua sendo regra na disposição do olhar. 

Além desse alinhamento do belo a determinadas a traços entranhados na sociedade, a 

perspectiva atuou como condutora de enquadramento do olhar e condução da apreciação de 

uma obra de arte.   

 Arlindo Machado, no livro A ilusão especular (2015), esclarece: 

 

Do ponto de vista da percepção individual, a perspectiva é uma 

abstração, pois o nosso olhar está carregado de intenção: o mundo 

visível não nos é dado como algo absoluto e total, mas como uma 

matéria que a percepção seleciona, amplia ou ignora, opera e modifica 

de acordo com a intencionalidade do olhar. Se o princípio fundador da 

perspectiva renascentista é a imitação fiel da natureza, como é 

possível que uma fórmula projetiva tão arbitrária tenha podido se 

impor para uma civilização inteira como técnica de duplicação 

especular da realidade visível? Para responder a esta pergunta é 

preciso identificar o sistema gnosiológico que a pintura renascentista 

materializa em sua projeção perspectiva. Em primeiro lugar, a 

perspectiva central substitui o espaço descontínuo e fragmentário da 

pintura medieval por um espaço sistemático e racional, isto é, dotado 

de tal coerência interna que não se poderia hesitar em classificá-lo 

como um espaço puramente matemático. A esse esforço sistemático se 

aplicam duas propriedades fundamentais: a infinitude e a 

homogeneidade. Por infinitude se entende a continuidade (imaginária) 

da cena para além dos limites materiais do quadro. [...] Tal ilusão de 

um espaço infinito não poderia existir na Idade Média pela simples 

razão de que não existia ainda a própria noção de infinito. Esta última 

só se tornou possível a partir da revolução operada na astronomia por 

homens como Bruno, Copérnico e Galileu, quando demonstraram que 

nem a Terra era o centro do Universo, nem a “abóboda celeste” o 

limite das coisas materiais. (MACHADO, 2015, p. 79, 80) 
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 Erwin Panofsky também mostrou alguns elementos significativos propiciados pela 

invenção da perspectiva. Ela cita o pintor belga Jan Van Eyck, que conseguiu representar uma 

cena além das bordas do quadro, sugerindo uma leitura do que estava visivelmente instalado 

fora da tela, ou seja, proporcionou um diálogo profundo do estava sendo representado com o 

contexto do entorno da tela, dando ao espectador a possibilidade de pensar de forma 

conotativa. Conseguiu tal feito utilizando mecanismos proporcionados pela perspectiva. Toda 

essa elaboração, sem precedentes, ocorrida na Renascença, leva a crer na construção de um 

novo olhar, construído artisticamente e que rompeu com a moldura do mundo da arte e se 

configurou como possibilidade de uma nova leitura de mundo. Complementando a infinitude 

proporcionada pela perspectiva, tem-se, também a homogeneidade, mencionada por Arlindo 

Machado, como a unificação das linhas do quadro, que possibilitou a ampliação do diálogo 

dos elementos postos na imagem, tornando-os interdependentes. Lembre-se que o livro de 

Arlindo Machado tem por subtítulo “Uma Teoria da fotografia”. Além disso, Arlindo 

Machado afirma que a fixação fotoquímica dos sinais de luz é apenas umas das técnicas 

constitutivas da fotografia e que, para ele, a câmera fotográfica já estava inventada desde o 

Renascimento(MACHADO, 2015, p. 78). 

 Ainda sobre essa produção de um novo olhar, criado na Renascença e que 

ontologicamente se afirmaria com novos propósitos e muitas mudanças, Jonathan Crary em 

seu livro Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX (2015) parece dialogar 

com Arlindo Machado, indo porém, mais  longe, ao afirmar que a nova relação do ser humano 

com a imagem trouxe mudanças tão significativas a ponto de mudar até mesmo o modo de 

pensar. Nessa obra, elabora alguns elementos de análise que buscam mostrar de que forma o 

olhar produziu essa relação epistemológica. Esclarece que não deseja, de maneira alguma 

desconstruir, esse olhar monolítico, que existe desde Platão até o século XV e, 

consequentemente, a partir deste, até o século XIX, que é até este período que ele trata em sua 

pesquisa. Esse pensamento de Crary ajuda a evidenciar que a pesquisa de que resultou esta 

tese é sobre o desenvolvimento do olhar da sociedade que tem a fotografia como instrumento 

de reflexão social.  

 Se se busca regressivamente no tempo a relação do homem com a imagem, acaba-se 

chegando ao princípio do desenvolvimento humano, quando ainda se estava no início do 

período Paleolítico Superior, há cerca de 30.000 anos atrás. A arte rupestre foi, sem dúvida, a 

primeira manifestação dessa necessidade de relação ontológica e epistemológica com a 

imagem. Dada as devidas proporções, o ato de pintar seu cotidiano na parede das cavernas 

paleolíticas não era tão diferente de postar imagens do cotidiano atual nas redes sociais. Mas 
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essa relação com a imagem, naquele período histórico, remete a outras questões mais 

urgentes, de acordo com a total falta de estrutura material ao redor para desenhar e até a 

própria ausência de conceitos e simbologias que conduzissem o pensamento humano a outras 

formas de representação pictórica. Essa relação com a imagem naquela época e sua devida 

inscrição nas paredes das cavernas era uma relação de perpetuação da vida, ou uma forma de 

registro de sua existência.  

 O filósofo Régis Debray escreveu livro que trata da questão da perpetuação da própria 

existência. A incompreensão dessa situação ontológica fazia com que o ser humano tentasse 

se perpetuar por meio do registro e o único meio possível de tal registro era por meio dessa 

representação imagética. Aqui é preciso acrescentar que o pintor rupestre acredita que a 

imagem fosse, não a representação da realidade, mas seu próprio prolongamento. Ou seja, 

quando pintava uma cena de caça de animais mais velozes e mais fortes do que ele, 

certamente acreditava que por meio da pintura permitir-lhe-ia ter sucesso no empreendimento. 

Era uma espécie de exorcismo do medo do enfrentamento do animal na realidade. Esse ritual 

primitivo agregava os demais membros do grupo. Por isso, os politólogos consideram que as 

pinturas rupestres constituem o primeiro documento político que se tem notícia, pois é o 

registro de um pacto coletivo, que demonstra a superação do individualismo zoológico. 

 

Ilustração VIII 

 Arte Rupestre (Altamira, Espanha) 

 

Fonte: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/arte-rupestre-em-altamira-

espanha/ 
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Régis Debray faz uma profunda investigação sobre essa relação da imagem com a 

morte e mostra que essa representação imagética já tinha se dado antes, com urnas funerárias 

pré-históricas, com seus elementos simbólicos. Essa representação por meio da morte 

ganharia o status de arte no Egito Antigo, quando as urnas funerárias passaram a ser 

manifestações de extraordinária eloquência, graças a uma altíssima elaboração artística.  

 Romão (2010) investiga o pensamento de Régis Debray e o relaciona com o 

pensamento de Paulo Freire. Este aspecto será examinado mais adiante nesta tese. 

 Outro autor que também que examina a relação da humanidade com a imagem é 

Jonathan Crary. Toma como ponto fundamental dessa relação a obra de Platão. O filósofo 

grego criou uma das mais impressionantes metáforas sobre o homem e sua relação com o 

espaço e a sociedade, por meio da imagem. Se se observa a Alegoria da Caverna pela 

perspectiva da imagem que cria toda a dimensão da história contada e sua significação, ver-

se-á que ela não é somente um elemento narrativo, mas que fundamenta todo pensamento 

crítico do filósofo sobre a realidade e sua representação. Platão já deixa bem claro ali, que o 

olhar, o modo como se observa as coisas, e isso envolve a paralaxe e sua importância na 

compreensão, possibilita um determinado entendimento de como se recebe as informações do 

mundo. O filósofo usa a imagem de uma maneira tão eficaz e atemporal, que ainda hoje é 

referência de como ela pode ser utilizada para a manipulação do pensamento, ou para a real 

compreensão do universo. Jonathan Crary acredita que esse pensamento, construído ao longo 

do tempo, é muito importante. Contudo, ele quer desenvolver uma investigação 

especificamente sobre a câmara escura, dedicando um capítulo do livro para mostrar como se 

deu a mudança ontológica a partir da influência do novo modo de olhar a realidade, a partir da 

câmara escura. Para ele, ela não foi apenas uma etapa no desenvolvimento do que futuramente 

seria a fotografia, mas que, também, possibilitava uma nova maneira de olhar o mundo. A 

Renascença buscou a precisão do olhar e, conforme se viu, segundo a pesquisa de David 

Hockney, foi a câmara escura que possibilitou essa nova precisão do olhar na reprodução 

pictórica. Jonathan Crary mostra, com profundidade, como se operou esse novo olhar em 

relação à subjetividade: 

 

No final do século XVI, a figura da câmara escura começa a assumir 

uma importância proeminente na delimitação e na definição das 

relações entre observador e mundo. Várias décadas depois, a câmara 

escura não será mais um dos muitos instrumentos ou opções visuais, 
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mas, ao contrário, o lugar obrigatório a partir do qual a visão pode ser 

concebida ou representada. Acima de tudo, ela indica a emergência de 

um novo modelo de subjetividade, a hegemonia de um novo efeito-

sujeito. Antes de mais nada, a câmara escura realiza uma operação de 

individuação; ou seja, ela necessariamente define um observador 

isolado, recluso e autônomo em seus confins obscuros. Ela o impele a 

um tipo de askesis, ou distanciamento do mundo, a fim de regular e 

purificar que se tem com a multiplicidadede conteúdos do mundo 

agora “exterior”. Nesse sentido, a câmara escura é inseparável de uma 

metafísica da interioridade: ela é uma figura tanto para o observador, 

que apenas nominalmente é um indivíduo livre e soberano, como para 

um sujeito privatizado confinado em um espaço quase doméstico, 

apartado de um mundo exterior público [...] Outra função relacionada 

e igualmente decisiva da câmara foi a de separar o ato de ver e o corpo 

físico do observador, ou seja, descorporificar a visão. A câmara escura 

autentifica e legitima a perspectiva monádica do indivíduo, mas a 

experiência física e sensorial do observador é suplantada pelas 

relações entre um aparato mecânico e um mundo previamente dado da 

verdade objetiva(CRARY, 2005, p. 45 e 46). 

 

 A longa citação é necessária por esclarecer muita coisa sobre esse novo modo de olhar. 

O autor lembra que a câmara escura presumia uma organização mais clara da representação 

do espaço e isso ampliava o diálogo com os elementos subjetivos. Esta sensação de 

possibilidade de um maior diálogo subjetivo se dava pelo fato de o observador se isolar 

individualmente naquele espaço escuro de enclausuramento e vivenciar algo direcionado 

exclusivamente para sua observação, sem qualquer referência imediata do contexto externo. A 

interação com o espaço externo se dá justamente na possibilidade de diálogo com a 

contextualização do que está sugerido subjetivamente fora das bordas da imagem. A projeção 

desencadearia o diálogo subjetivo do isolamento do indivíduo isolado naquele espaço, com o 

exterior da câmara escura. Para ilustrar a situação, o autor cita duas telas do famoso pintor 

holandês Johannes Vermeer. A primeira, “O Astrônomo” (1668), e a outra “O Geógrafo” 

(1669), mostram dois cientistas isolados em seus espaços, mas dialogando com suas pesquisas 

de modo diferente ao da câmara escura. Ou seja, nas telas, os dois estudiosos se debruçam, 

respectivamente, sobre um globo terrestre em cima da mesa e sobre um mapa próximo à 

janela, com a mesa devidamente iluminada pela claridade de fora. Essa claridade necessária à 

observação mostra, segundo Crary, que a pesquisa necessitava de um elemento racional de 

verificação do objeto a ser pesquisado e todo contexto dialogava, simultaneamente, com os 
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estudos, diferentemente da câmara escura com seu isolamento, que propicia o diálogo mais 

amplo apenas com os com os sentidos, a interiorização e a subjetividade individual. 

 

 

 

Ilustração IXa                              Ilustração IXb 

O Geógrafo                             O Astrônomo 

(Johannes Vermeer- 1668)  (Johannes Vermeer- 1668) 

 

 

                                       Fonte:  https://slideplayer.es/slide/9335504/ 08/02/19 

 

 Mas Crary também afirma que a câmara escura precisa ser compreendida no contexto 

de um arcabouço pós-copernicano. O autor vislumbra um elemento fundamental sobre o 

desenvolvimento do diálogo da câmara escura com a subjetividade e que remete diretamente 

ao ponto que será tratado, com mais profundidade, no capítulo em que se relacionarão as 

perspectivas educacionais com fotografia. Sobre essa relação o autor afirma que “... em certo 

sentido, a câmara escura foi uma metáfora das possibilidades mais racionais do sujeito 

perceptivo em um mundo cada vez mais dinâmico e desordenado”(CRARY, op. cit. , p. 58). 

Crary também assinala que colocar a câmara escura como estágio inicial do desenvolvimento 

do novo modo de olhar seria um enganoso e contraditório, pois ele afirma que o 

desenvolvimento da fotografia se deu num percurso histórico secular e não somente na era 

industrial. A forma de desenvolvimento desse olhar ocorreu por meio de um contexto 

temporal e que em alguns momentos históricos o olhar foi privilegiado e estes momentos não 

foram linearmente contínuos. Crary afirma que a câmara Escura foi de suma importância para 

a construção de um novo modo de olhar, mas não individualiza essa situação como específica 

https://slideplayer.es/slide/9335504/
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da construção da Câmara Escura. Para ele o observador está muito além de uma estrutura 

“monolítica” no seu modo de construção de olhar.  

 O pensamento racionalista, que predominava na época da utilização inicial da câmara 

escura como mecanismo de verificação e reprodução do real, criou uma possibilidade que 

remeteria posteriormente às questões subjetivas. Os importantes tratados de Descartes, 

Leibniz, Newton e outros; as mudanças promovidas pela era das navegações, do capitalismo 

comercial e as sociedades mudando rapidamente seu modo secular de vida anterior, trouxeram 

novos questionamentos e a filosofia, a partir de Kant, buscou outros meios de compreensão do 

sujeito. 

 

Evidentemente, a “revolução copernicana” [Drehngu] do espectador, 

que Kant propôs no prefácio à segunda edição da Crítica da razão pura 

(1787), é um sinal definitivo de uma nova organização e um novo 

posicionamento do sujeito. Para Kant, que continua a usar metáforas 

ópticas, trata-se de “uma mudança do ponto de vista”, de modo que 

“nossa representação das coisas, tais como nos são dadas, não se 

regula por estas, consideradas como coisas em si; esses objetos, como 

fenômenos, é que se regulam pelo nosso modo de representação”. 

William Blake afirma simplesmente: “conforme o olho, tal o objeto”. 

Michel Foucault ressalta que a visão no período clássico era o oposto 

da epistemologia kantiana, centrada no sujeito; era, à época, uma 

forma de saber imediato, um conhecimento perceptível. [...] Por trás 

da obra de Kant, a transparência do sujeito- como-observador começa 

a se enturvar. A visão, em vez de ser uma forma privilegiada de saber, 

torna-se um objeto do conhecimento, da observação. Desde o início do 

século XIX, uma ciência da visão tenderá a significar, cada vez mais, 

uma interrogação acerca da constituição fisiológica do sujeito 

humano, em vez de uma mecânica da luz e da transmissão óptica. É 

um momento em que o visível escapa da ordem atemporal da câmara 

escura e se abriga em outro aparato, no interior da fisiologia e da 

temporalidade instáveis do corpo humano. (CRARY, 2015, p.77) 

 

 Este novo momento em que o temporal e as questões subjetivas direcionam para uma 

nova era, o pensamento de Kant influenciaria muitos autores. Johann Volfgang Göethe 

estabelece um novo paradigma literário, que tem na subjetividade o arcabouço de uma estética 

que questiona a objetividade. Mas Göethe não desenvolve suas ideias apenas na ficção. Um 

de seus livros teóricos, a Teoria das cores(1810), também traduzido no Brasil com o título de 
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Doutrina das cores, o autor confronta o pensamento de Isaac Newton na preponderância 

racional que este desenvolvera sobre as cores, alegando a importância da subjetividade na 

relação “com” elas. Mesmo em relação a Göethe, confrontando o pensamento de Newton, 

Crary mostra o quanto foi importante a teoria de Newton para Göethe, já que ela dera-lhe o 

estofo para que ele construísse sua teoria e pudesse confrontá-lo. Esse processo comum de 

alternância nas teorias subsequentes lembra as afirmações de Crary sobre a fotografia não ter 

sido fruto de uma pesquisa no século XIX, mas um eco daquilo que vinha sendo devidamente 

construído no calor da História.  

 

 

Ilustração X 

Círculo Cromático  

(elaborado por Göethe em Teoria das Cores - 1810) 

 

 

 

Fonte: https://www.dw.com/pt-br/teoria-das-cores-de-goethe-completa-200-anos/a-5942436 

08/02/19 

  

https://www.dw.com/pt-br/teoria-das-cores-de-goethe-completa-200-anos/a-5942436
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 A descoberta de Newton sobre o facho de luz branca que atravessava o prisma e criava 

um espectro multicolorido foi importantíssima para Göethe. De certa maneira, a questão da 

luz que atravessa o prisma, também pode representar, metaforicamente, pelo ponto de vista 

göethiano, a própria representação humana e sua maneira de interpretar o mundo 

subjetivamente. Ou seja, as questões objetivas eram devidamente absorvidas e retomadas 

simbolicamente na sua apropriação e transformação subjetiva. Para o filósofo Rudolf Steiner, 

que foi um dos maiores pesquisadores da obra de Göethe e que posteriormente seria um dos 

fundadores da Pedagogia Waldorf, o poeta alemão entendia que toda a relação com o mundo 

deveria passar obrigatoriamente por uma estrutura subjetiva para se ter uma valoração clara de 

uma experiência vivida. 

 

Não basta termos a percepção dos sentidos, pois estes não nos 

informam qual a relação entre um objeto e a ideia universal geral, e 

qual a sua significação para o grande todo. Aí devemos adquirir uma 

visão tal que nossa razão crie um fundo espiritual do qual se destaca 

aquilo que se manifesta aos nossos sentidos; ou, para usar os termos 

de Göethe, devemos contemplar com os olhos do espírito (STEINER, 

1984, p. 125). 

 

 O poeta, romancista e pesquisador alemão, não apenas utiliza uma nova visão para a 

compreensão, como também utiliza uma expressão que remete à função do olhar. Para 

Steiner, o método de Göethe consiste, essencialmente, em observar. O criador de Fausto não 

estava interessado no olho para entender sua funcionalidade fisiológica, mas como 

instrumento de entendimento da visão, no instante em que o olho vê. Sua teoria das cores 

buscava nuances de outros tons que se situavam entre as cores primárias, dando a sensação de 

que existe uma possibilidade de construção, que está estabelecida entre o visível e o 

imaginável, ou seja, está naquilo que só a subjetividade é capaz de compreender e verificar. 

Outro fato importante sobre esse posicionamento de Göethe é a sua ruptura com as questões 

de “nitidez”, relacionada à arte produzida desde a Renascença. Sabe-se que uma das 

características da arte renascentista era a fidelidade imagética na reprodução dos temas e isso 

se deu, também, pela utilização da câmara escura para a facilitação do modo de estruturar a 

pintura, ou fazer seu esboço, já que o artefato ajudava a incidir sobre a tela a imagem do que 

seria pintado. O rompimento de Göethe se dá de maneira incisiva, demonstrando isso 
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claramente na Doutrina das cores, obra na qual ele busca fundamentar sua teoria, 

distanciando-se da transparência de um sistema ótico. O poeta propõe que a opacidade cria 

uma condição diferente, que produz efeitos na subjetividade, que busca por um diálogo não 

óbvio com a imagem. Seria um anacronismo relacionar isso com o ainda vindouro 

Impressionismo, mas não se pode descartar essa relação e aproximação de ruptura que 

inaugura uma nova linguagem. Assim, Jonathan Crary afirma que o surgimento da fotografia 

como impressão da imagem não foi um fato específico do século XIX, mas de uma sucessão 

de experimentos de séculos anteriores, e que o surgimento do Impressionismo não seu deu 

somente por causa da fotografia, mas de todo esse percurso do pensamento ocidental que, por 

séculos, estruturou um novo olhar. 

 Outro pensador contemporâneo de Göethe que teve grande importância por trazer 

novas questões a essa temática, foi Arthur Schopenhauer, que se baseou no pensamento 

kantiano. Era, também, um admirador do trabalho de Göethe. Tanto o admirava que lhe 

enviou uma cópia de seu manuscrito Sobre a visão e as cores. O texto era uma homenagem de 

Schopenhauer a Göethepor causa de seu posicionamento contrário à teoria de Newton. Para 

Richard Crary, Schopenhauer sofreu uma nomeação errônea de idealista, pois seu pensamento 

se baseava nas ideias de Kant, mas buscava outros caminhos mais amplos. Para Crary: 

 

Schopenhauer rejeitou qualquer modelo do observador como receptor 

passivo das sensações [...] Sua subversão do modelo da câmara escura 

também foi reforçada pelas pesquisas do início do século XIX, que 

localizaram o ponto cego como o ponto exato de inserção do nervo 

óptico na retina. Diferentemente da abertura iluminadora da câmara 

escura, o ponto que separa o olho e o cérebro no observador 

schopenhaueriano era definitivamente escuro e opaco. A importância 

de Schopenhauer reside aqui na modernidade e, ao mesmo tempo, na 

ambiguidade desse observador que ele descreve. Ele antecipa de 

maneira decisiva a estética e a teoria da arte modernista em sua 

articulação com uma percepção artística autônoma. Essa dimensão 

mais conhecida de sua obra esboça os fundamentos de um observador 

distanciado, com capacidades “visionárias”, caracterizado por um 

subjetivismo que não pode mais ser chamado de kantiano. (CRARY, 

205,p. 78) 
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 A subjetividade pronunciada por Göethe e Schopenhauer também tinha uma estreita 

relação com a fisiologia, que era uma ciência nova e que mudaria suas concepções 

radicalmente com o passar do tempo. Mas, naquele momento, reunia pensadores e cientistas 

de diversas áreas. Göethe, Schopenhauer e outros autores trazem à tona questões 

fundamentais para a compreensão desse sujeito que transita num mundo novo.  

 Buscamos traçar neste capítulo inicial um histórico da câmara escura, que foi 

percursora da fotografia, com todas as especificidades relacionadas às mudanças sociais. A 

abordagem final do capítulo se deu no momento em que esses pensadores, do início do século 

XIX, confrontaram o uso da câmara escura e buscaram identificar um olhar em que o sujeito 

olhasse para dentro de si mesmo. Desta forma, percebe-se que a imagem tem uma importância 

fundamental no processo de estruturação social, como também educacional, já que a filosofia, 

assim como a arte, são disciplinas essenciais na transformação humana. 
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CAPÍTULO II 

INVENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FOTOGRAFIA 

 

 

 1. O Século XIX e as Mudanças Tecnológicas 

 

A Europa, no fim do século XVIII e início do século XIX, estava passando por 

mudanças fundamentais da Era Moderna, destacando-se dentre os eventos importantes, a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial. É nesse contexto que ocorrerá a definitiva 

criação da fotografia e seu diálogo com todos os novos elementos visuais que a acompanha. 

Esta contextualização é necessária para que se compreenda a dimensão que a fotografia tomou 

na sociedade e seu envolvimento com as questões sociais. 

Assim, como foi privilegiado o contexto histórico, cultural, educacional e artístico no 

capítulo anterior, novamente serão esboçados os principais fatos e situações relacionadas ao 

tema para que a fotografia e o novo olhar exaustivamente tratado no capítulo mencionado 

sejam devidamente compreendidos.  

Inicialmente, será abordado o contexto social europeu pelo fato de que foi nesse 

continente que a fotografia foi reconhecida oficialmente como invenção. Entretanto, assim 

como foi constatado nesta tese, a construção de uma câmara escura fora da Europa foi um 

feito de Alhazen e, geralmente, tal criação não é lembrada na historiografia sobre o tema. Na 

medida do possível, serão buscadas informações sobre uma eventual invenção da fotografia 

distante das luzes que iluminavam o velho continente.  

O autor de tal feito foi Hercule Florence, que desenvolveu suas pesquisas no Brasil, 

bem antes de os franceses anunciarem a invenção, em 1836. Como já foi afirmado, a pesquisa 

que deu origem a esta tese buscou uma relação profunda com uma perspectiva anti-

hegemônica. Antes de esboçar essa história não muito conhecida fora dos âmbitos 

acadêmicos, será esboçado o contexto em que este artefato foi inventado, lembrando a fala de 

Richard Crary de que a invenção da “impressão” fotográfica é muito anterior ao que se tem 

como registro mais comum.  

A Europa, no início do século XIX, apresentava uma ruptura radical em relação às 

estruturas que vinham de séculos anteriores. A Revolução Francesa (1789-1799) trouxe o 

liberalismo como elemento básico para a superestrutura jurídico-política, sublinhando o 

requerimento da democracia (burguesa) e dos direitos do cidadão. A implantação definitiva do 
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direito burguês mudou radicalmente a história do Ocidente, uma vez que, embora meramente 

formal, todas as pessoas, independentemente de etnia, gênero, classe social etc., passaram a 

ser consideradas como capazes de atos de vontade, portanto, iguais. Os direitos pré-burgueses 

consideravam as pessoas diferentes em natureza, havendo uma minoria como capaz desses 

atos e uma maioria dependente, sem autonomia, porque incapaz. A Europa ainda explorava 

com todo vigor as colônias africanas e latino-americanas, utilizando mão-de-obra escrava e 

solapando as riquezas de muitos países. Muitos iriam ter sua independência no século XIX, 

mas em alguns casos, como o Brasil, essa independência se dava mais como injunção política, 

do que propriamente uma revolução com profundas transformações. 

A abolição da escravidão só se daria em muitos países após a segunda metade do 

século. A única colônia que realmente fez sua revolução armada e conquistou sua libertação 

por meio da luta de escravos foi o Haiti. Em 1804, os revolucionários expulsaram os franceses 

da colônia, tornando-se estado livre da escravidão. Contudo, esta revolução custou muito caro 

aos revolucionários haitianos, que sofreram com as punições comerciais dos franceses e a 

proibição de comércio com outros países, dando início a uma decadência econômica extrema, 

até se tornar um dos países com maior índice de miséria do planeta. 

A Revolução Industrial foi impactante na sociedade do século XIX. Para o historiador 

Eric Hobsbawn (2017), a Revolução Industrial se dá inicialmente na década de 1780, mas ela 

não foi devidamente “percebida” nas décadas seguintes e, somente após a segunda metade do 

século XIX, é que teve sua poderosa mudança social realmente sentida. A Revolução 

Industrial mudou radicalmente a sociedade e as relações sociais entre os indivíduos, 

especialmente em relação ao trabalho. Após séculos de predominância do trabalho artesanal 

individual, a Revolução Industrial promoveu um êxodo rural, no qual as pessoas começaram a 

se deslocar do campo para as cidades para trabalharem nas fábricas, provocando uma 

urbanização exponencial, a ponto de inverter, em quase todos os países do Ocidente os 

percentuais de população urbana e rural e provocando sequelas sociais ainda visíveis nas 

periferias das cidades. 

Sobre o impacto da revolução industrial, Eric Hobsbawm escreveu:  

 

Sob qualquer aspecto, este foi provavelmente o mais importante 

acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da 

agricultura e das cidades. E foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que 

isto não foi acidental. Se tivesse que haver uma disputa pelo pioneirismo da 

revolução no século XVIII, só haveria de fato um concorrente a dar a 

largada: o grande avanço comercial e industrial de Portugal à Rússia, 

fomentado pelos inteligentes e nem um pouco ingênuos ministros e 

servidores civis de todas as monarquias iluminadas da Europa, todos eles tão 
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preocupados com o crescimento econômico quanto os administradores de 

hoje em dia (HOBSBAWM, 2017, p.60-61). 

 

A educação, que passara por um momento de libertação, após o liberalismo começar a 

se desvincular da imposição da igreja com sua perspectiva religiosa, agora rumava ao 

tecnicismo, para privilegiar a manutenção da mão-de-obra das fábricas, que se ampliavam 

rapidamente nos grandes centros.  

Mulheres e até mesmo as crianças já eram exploradas pelas fábricas. Sobre essa 

questão, Manacorda (2010) relata que, a França, local oficialmente colocado como detentor da 

fotografia, seguia os passos ingleses na elaboração de um currículo profissionalizante, sendo 

que muitos comerciantes exigiam que as escolas dessem ênfase na educação profissional e 

deixassem de lado os aspectos humanistas da educação. 

A sucessiva legislação sobre as fábricas incluirá frequentes disposições em 

torno da necessidade da instrução das crianças antes de sua entrada na 

fábrica (tal, de fato, era o comum destino delas) ou pelo menos durante o 

trabalho. Engels e Marx muitas vezes abordarão este problema (desde a 

situação da classe operária na Inglaterra, de 1845, ao primeiro livro sobre 

O Capital, de 1866). Através de grave sofrimento das crianças, esmagadas 

quer pelos intermináveis horários de trabalho, quer pelo acréscimo de horas 

para a escola, abriram-se os caminhos da moderna instrução elementar e 

profissional [...] a instituição escola vai atingindo todas as classes 

produtoras, recebendo novos conteúdos científicos e técnicos. Com base 

nesses conteúdos renova-se também a universidade, na qual as ciências 

matemáticas e naturais acabam separando-se definitivamente da velha matriz 

das artes liberais, onde se situaram durante milênios como philosophia 

naturalis ou phisica, e, e constituindo-se como um corpo ou faculdade em si, 

destinado a tornar-se cada vez mais complexo (MANACORDA, 2010, p. 

352). 

 

Essas mudanças econômico-político-sociais obviamente impactaram as artes e, neste 

momento, o Realismo começa a ganhar força por retratar as situações cotidianas, deixando de 

lado as temáticas trabalhadas pelo Neoclassicismo e pelo Romantismo, que ainda buscavam 

trabalhar temas mitológicos misturados com os religiosos e retratos da aristocracia. Passa-se, 

então, à representação pictórica de um momento em que o trabalho começa a tomar um rumo 

diferente nas grandes cidades.  

Para Hobsbawm, a literatura e as artes começam a ser “obsedadas” pela ascensão da 

sociedade capitalista. Neste momento, a França torna-se o principal expoente do Realismo e, 

como centro legitimador da arte na Europa, também influenciará boa parte da produção de 

outros países. O Realismo permitiu o estabelecimento de uma importante relação das artes 

com as questões sociais, pois ele abandonou as questões das elites e começou a tratar de temas 

cotidianos e da vida dos trabalhadores e camponeses. O caráter descritivo da representação 
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pictórica ainda era referência e isso remetia às escolas anteriores, profundamente 

influenciadas, como foi visto nesta tese, pela câmara escura. Mas o Realismo teve uma força 

maior no final da primeira metade do século XIX. 

Sempre que se fala sobre a substituição da escola de arte realista pela impressionista, 

geralmente se afirma que a fotografia foi o primeiro dispositivo tecnológico a promover essa 

mudança. É preciso relembrar que, no primeiro capítulo desta tese, já se verificou que a 

câmara escura proporcionou essa mudança no século XVI, satisfazendo às necessidades do 

que se poderia chamar de “Realismo Psicológico”. A fotografia, ao contrário, provocou o 

retorno ao Realismo Estético, na pintura, porque nenhum pintor conseguiria reproduzir sósia 

da realidade como a máquina fotográfica. Em outras palavras, a fotografia questionou e 

desqualificou a preocupação dos realistas com a representação imageticamente descritiva, 

pois se representar a realidade como ela é significa ser realista, os fotógrafos seriam os mais 

realistas de todos. Os pintores, assim, retomaram a discussão do verdadeiro Realismo 

Estético, no qual a “impressão” ou interpretação do real é mais importante. Daí, resultou as 

obras primas do Impressionismo. Na Renascença a câmara escura promovera a “exatidão:” na 

captação do real e transformara as técnicas e o olhar dos artistas. Na contemporaneidade, a 

fotografia salvou as artes plásticas da servidão à reprodução idêntica do real, que satisfaz mais 

a necessidades psicológicas do ser humano – exorcismo do tempo, pelo congelamento de 

determinado momento na imagem –, no sentido de os artistas plásticos retomarem seu 

caminho nas sendas da Estética. 

Deve-se relembrar, também, que a velocidade dos fatos na sociedade no século XIX 

criou a obsolescência, isto é, a superação rápida do instituído em todos os campos, mormente 

no das artes. Diferentemente dos séculos anteriores, a nova sociedade vivia turbilhões e os 

projetava nas artes, em que a substituição de uma escola por outra escola ocorria rapidamente, 

numa tentativa de suprir, efemeramente, as novas necessidades estéticas.  

Hobsbawm (2017) destacou que esse período apresenta um aspecto que constitui uma 

espécie de pedra fundamental: toda sociedade foi contaminada pela instrumentalização 

tecnológica. Os aparatos tecnológicos e a maquinaria, que substituíram o homem em seus 

afazeres, foi impactante em todos os setores, proporcionando a aceleração de inúmeros 

inventos e descobertas, dentre os quais está a fotografia. Como se sabe, tecnologia puxa 

tecnologia e acelera o processo de desenvolvimento das técnicas.  

Como já destacado nesta tese, a fotografia não é apenas o resultado de uma invenção 

do século XIX, mas é também a construção de um mecanismo de transferência de imagens 

que já vinha sendo desenvolvido há séculos. Somente no século XIX, com todas as 
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possibilidades tecnológicas e químicas devidamente desenvolvidas, é que foi possível a 

efetiva “invenção” da fotografia. A câmera escura desencadeou a curiosidade e a inquietação 

humanas para o desenvolvimento de um mecanismo totalmente novo.  

 

 

Ilustração XI 

 Placa de estanho e Fotografia por Joseph Nicéphore (1826) 

 

Fonte: ANG, 2015, p. 20. 

A fotografia foi registrada como uma invenção francesa no ano de 1826, quando 

Joseph Nicéphore Niépce conseguiu imprimir uma imagem numa placa de estanho coberta 

com betume. O processo era chamado por Niépce de heliografia, no qual o cientista utilizava 

uma câmara escura para refletir a imagem externa num determinado espaço. O processo levou 

oito horas para se concretizar. Antes de Niépce, outros cientistas tentaram, de muitas 

maneiras, “imprimir” a imagem numa estrutura. Entre eles, destacam-se Angelo Sala e Johann 

Heinrich Schulze. Niépce foi pioneiro, mas, paralelamente a ele, Louis Jacques Mandé 

Daguerre, também pesquisava possíveis fórmulas de “impressão” fotográfica. Os dois 

chegaram a trocar correspondência e até desenvolver pesquisas juntos; mas, após a morte de 

Niépce, Daguerre continuou seus experimentos e patenteou a invenção. Durante muitos anos a 

invenção foi reconhecida exclusivamente como patente de Daguerre. 

Como no capítulo anterior, em que se buscou, na criação – de forma isolada e dentro 

de uma prisão – do iraquiano Alhazen, o crédito por também ter desenvolvido a câmera 

escura longe dos holofotes europeus, buscar-se-á outro cientista para representar esse 

posicionamento. Esse posicionamento não se dá por ressentimento, nem com a intenção de 
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desqualificar o mérito dos franceses, mas de fazer justiça, incluindo na história das conquistas 

humanas os nomes dos(as) que até agora estiveram invisibilizados.  

  

  

2. Fotografia no Brasil: Hercule Florence 

 

 O cientista que se escolheu, fora do eixo Europeu e culturalmente hegemônico, para 

ser incluído na História da Fotografia chama-se Antoine Hercule Romuald Florence, ou 

simplesmente Hercule Florence. Na verdade, ele era francês e veio morar no Brasil. Hercule 

Florence nasceu em Nice, em 1804. Era filho de um coletor de impostos, que também era 

professor de desenho. Assim, o filho acabou se tornando um excelente desenhista, o que lhe 

trouxe compensação financeira. Além do trabalho artístico, Hercule também se interessava 

por estudar outras disciplinas, como matemática e física. Seu desejo, porém, era viajar pelos 

mares da Terra. A mãe autorizou-o a viajar e, em 1824, ele desembarcou no Rio de Janeiro. 

 

Ilustração XII  

Antoine Rumuald Hercule Florence 

 

 

Fonte:KOSSOY, 2006, p. 45. 
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Após sua chegada ao Brasil, Hercule Florence entrou em contato com a expedição 

Langsdorff, chefiada por Georg Heinrich Freiherrvon Langsdorff. A expedição etnográfica, 

financiada pelo governo russo, tinha a intenção de fazer um inventário das características 

sociais e naturais do Brasil. Hercule foi contratado para acompanhar a expedição, por conta de 

sua precisão de desenhista. A descoberta de Hercule Florence e sua importância para o mundo 

da fotografia se deve às pesquisas feitas pelo pesquisador, teórico, fotógrafo e professor da 

Universidade de São Paulo, Boris Kossoy. Kossoy desenvolveu uma profunda pesquisa, nos 

anos 1970, sobre o trabalho de Hercule Florence no Brasil e levantou informações preciosas 

para a historiografia da fotografia mundial. Mesmo que boa parte do meio científico 

hegemônico não reconheça a importância de Hercule Florence para a fotografia, Kossoy 

demonstra, por meio de documentos, toda a pesquisa do cientista. Todo o trabalho e 

desenvolvimento das pesquisas de Hercule Florence estão devidamente registradas no livro de 

Boris Kossoy chamado Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil (2006). 

Nesta mesma obra, o pesquisador Boris Kossoy traça um perfil da sociedade brasileira 

naquele momento da chegada de Hercule no Brasil: 

 

Uma estrutura social de características semelhantes à feudais foi o que 

Hercule Florence encontrou a aportar no Brasil. A classe dominante era 

representada pelos poderosos proprietários de terras e escravos [...] A 

cultura, após trezentos anos de desinformação imposta pela metrópole, era 

privilégio da elite; os elementos oriundos do patriciado rural eram os que a 

ela tinham acesso. Tal situação vigoraria ainda nos anos da independência. 

Durante o período colonial, o ensino era dominado pelo clero. Tratava-se de 

transmitir, nos colégios jesuítas, um conhecimento vago de civilização, 

enfatizando o genérico, o dogmático, o universal; e nunca o específico e o 

científico. Refletia-se, assim, na Colônia, a mentalidade medievalista 

reinante em Portugal em relação à cultura: total bloqueio às influências 

externas europeias. No Brasil as portas estavam cerradas ao 

desenvolvimento do espírito científico. Mantendo policialmente a Colônia 

nas trevas e na ignorância, Portugal garantia o seu domínio (ibid.,p. 36-37). 

 

Além de mostrar a situação social da época, Kossoy também analisa as questões 

educacionais do Brasil, especialmente como Portugal fazia questão de não permitir o 

aprimoramento do desenvolvimento educacional na Colônia Obviamente por necessidade de 

manter o povo “nas trevas da ignorância” (id.,ibid., p. 37 ), como diz o texto, impedindo as 

possibilidades transformadoras que o conhecimento traz. O baixo nível da educação e da 

ciência no país dá uma ideia das dificuldades que Hercule Florence deve ter enfrentado para 

desenvolver, aqui, suas pesquisas. As desvantagens do inventor, por exemplo, não ter os 
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produtos químicos adequados para o desenvolvimento das pesquisas, coloca-o em vantagem 

criativa e de empenho em relação a seus colegas que trabalharam na Europa. 

Em 1830, Hercule Florence foi morar em Campinas, após se casar no Rio de Janeiro. 

Todas as dificuldades que antes se apresentavam, agora são ainda maiores porque a Vila de 

São Carlos (Campinas), ainda mais distante do Rio de Janeiro, local que, de certa maneira, 

ainda que escassamente, tinha possibilidades e contatos mais frequentes com produtos 

importados. Todas essas dificuldades, ao invés de se mostrarem como elementos impeditivos 

reforçavam ainda mais seu afinco em dar continuidade aos propósitos de pesquisador. Boris 

Kossoy assim observa essas dificuldades: 

 

A dificuldade de imprimir textos e desenhos – numa região onde não havia 

oficinas tipográficas – constituía-se num problema que afligia o inventor, 

razão porque, desde 1830, encontrava-se mergulhado na pesquisa e 

aperfeiçoamento da poligrafia. Ao vislumbrar, porém, a possibilidade de se 

imprimir pela luz do sol, Florence dedicou-se com afinco à nova descoberta. 

As condições socioeconômicas e culturais do país levaram-no, em suas 

investigações com a fotografia, para um caminho diferente daquele 

percorrido pelos inventores na Europa. Embora Florence se mostrasse 

fascinado com a ideia de obter imagens pela câmera escura, a impressão pela 

luz solar representava, naquele momento, a meta a ser perseguida. A própria 

imperfeição de sua câmera escura seria, por ironia, o agente detonador das 

experiências que se seguiram. Este desenvolvimento se deu “à cause de 

mauvais appareil”, ou seja, em função da sua precária câmera escura que, 

por ser de construção rudimentar, era mal vedada, permitindo a entrada de 

luz por vários pontos. Esses raios de luz, uma vez atingindo o papel 

sensibilizado, escureciam os locais em que incidiam, interferindo, pois, no 

resultado (KOSSOY, 2006, p. 180). 

 

Todo esse esforço de Florence não foi em vão, como mostra o empenho do inventor 

em buscar maneiras de superar todas as dificuldades impostas pelo distanciamento dos centros 

onde se pesquisava a fotografia com uma infraestrutura favorável. Isso fez de Florence um 

pesquisador superou a escassez material com a inovação. Sabe-se que muitas pesquisas 

tomam rumos diferentes durante o percurso, por uma série de fatores, inclusive, por condições 

adversas, como foi o caso em tela. Florence não poupou experiências com matérias diferentes 

e até mesmo inusitadas para alcançar os resultados que havia projetado: por exemplo, usou 

urina para obter a fixação de imagem. Buscava, aí, a salinidade contida no líquido, desfazendo 

qualquer tipo de impressão alucinada que, em geral se atribui aos cientistas.  

A pesquisa de Boris Kossoy não se limitou a demonstrar que Florence antecipou 

reconhecidas pesquisas científicas sobre fotografia, mas demonstrou, também, que Hercule 

Florence foi um grande artista, além de, como pesquisador, ter transitado por muitas áreas do 
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conhecimento. Kossoy descobriu tudo isso debruçando-se minuciosamente sobre as 

anotações, diários, jornais da época e tudo o mais que envolvia a pesquisa do inventor. 

Kossoy afirma que Florence, além de antecipar os franceses em muitos aspectos, nomeou o 

invento como Photographie.  

Tanto Alhazen como Florence poderão continuar como meros coadjuvantes, ou até 

mesmo desconhecidos na história da construção de seus inventos – assim como muitos outros 

que nunca foram devidamente creditados por seus feitos poderão continuar invisíveis na 

historiografia da criação humana. O intento dessas informações nesta tese foi o de dar 

continuidade da luta contra-hegemônica pela justiça da memória histórica. A voz de Florence, 

assim como de muitos outros pesquisadores das mais variadas áreas, não é devidamente 

mencionada e, por isso não ecoa como deveria em outras pesquisas. Isso traz à tona outra 

questão: até que ponto o nome do pesquisador interfere na visibilidade da pesquisa? Se se 

buscasse outros nomes mais conhecidos e devidamente legitimados, a pesquisa poderia ser 

avaliada de modo diferente? O objeto da pesquisa desta tese é a fotografia e de como este 

mecanismo proporcionou mudanças na maneira de olhar da sociedade, não apenas no modo 

de vislumbrar, concretamente, as coisas materiais, mas como as interferências nos 

dispositivos subjetivos e ontológicos de observação e apreensão do cosmos pode alterar até 

mesmo a visão de mundo das pessoas. Boris Kossoy pôde evidenciar a grandiosidade e a 

relevância da pesquisa de Florence.   

 

 3. Fotografia na Europa 

 

No início do século XIX, a Europa vivia, conforme nos relatou Eric Hobsbawm, as 

mudanças mais importantes da história da modernidade e os próximos dois séculos seriam 

fortemente influenciados pelas mudanças ocorridas no final do século XVIII e início do 

século XIX. As questões sociais, políticas e econômicas, iniciadas neste período, regeriam os 

anos vindouros como nunca se viu em antigas estruturações sociais. Toda a velocidade dos 

fatos e até mesmo uma nova relação subjetiva com o tempo trariam um novo modo de vida. 

Pode-se exemplificar isso também em relação às subsequentes e rapidamente substituíveis 

descobertas no campo da fotografia. Os mecanismos de aprimoramento do aparelho 

fotográfico e de seus dispositivos de impressão da imagem se sucediam numa velocidade 

espantosa.  
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Ilustração XIII 

Louis Jacques Mandé Daguerre e o Primeiro Daguerreótipo 

 

 

 

FONTE: ANG, 2015, p. 22. 

 

 

 

Inicialmente Nicéphore Niépce criou a heliografia e, depois, deu continuidade às 

pesquisas em parceria com Louis Daguerre, que durou pouco por conta de sua morte logo a 

seguir. Após o falecimento de Niépce, Daguerre utilizou as ideias do cientista e desenvolveu 

um mecanismo que cunhou com seu nome, o “Daguerreótipo”.  

Escapa aos limites desta tese esmiuçar as especificidades de cada processo fotográfico, 

mas, interessa demonstrar a relação da mudança de olhar, como derivação dessas descobertas 

e inventos, em relação às questões sociais. O desenvolvimento do processo, de alguma 

maneira, interage com as novas perspectivas e necessidade de criação de novas maneiras de se 

observar o mundo. A velocidade da nova sociedade refletia-se no modo como as pesquisas em 

fotografia se desenvolviam. Inúmeros mecanismos foram inventados e até o final do século 

XIX. 
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Ilustração XIV  

Daguerreótipo de 1837
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANG, 2015, p. 21. 

  

 

 

Em 1837, Louis Daguerre fez seu primeiro daguerreótipo, intitulado “O Ateliê do 

artista”. O inventor, físico e artista francês continua sua pesquisa, mas ao contrário de Niépce, 

toma os devidos cuidados de patentear seus feitos. Em 1839, a Academia de Ciências da 

França anuncia oficialmente a invenção de Daguerre, que incluiu o nome de Niépce no 

invento, mas este já havia falecido. O governo francês rapidamente adquiriu o invento e o 

colocou sob o domínio público para que todos tivessem acesso. Daguerre e a família de 

Niépce começaram a receber uma pensão anual vitalícia de seis mil francos. O representante 

da Academia de Ciências da França, François Arago, diz o seguinte sobre o invento: “A 

daguerreotipia nunca vai se prestar ao retrato porque as imagens são realistas demais para 

fazer jus aos retratados, mesmos os mais bonitos. Ela não leva o menor jeito para 

adulações”(GEOGRAPHIC, 2015, p. 204).Diante de uma fala tão eloquente sobre o 

novíssimo invento, no qual se percebe certa ironia sobre o “realismo” da imagem por parte de 

Arago, percebe-se também, que a fotografia, desde seu início,  provocava reações 

contraditórias em sua recepção. Aparentemente Arago se referia às representações nas 

                                                           
1
O Daguerreótipo da ilustração é um dos 15 que restaram no mundo. Afirma-se que, pelo menos um deles 

encontra-se no Brasil e que teria sido adquirido por D. Pedro II. 
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pinturas de retratos, em que o retratado sempre tinha os traços devidamente suavizados pelo 

pintor. O realismo cru da fotografia trazia esse novo olhar, sem retoques. 

No campo da química a fotografia recebia inúmeras contribuições de todos os lados. 

Em 1839, John Herschel desenvolve um processo de fixação fotográfica, usando hipossulfito 

de sódio, que minimizava o desaparecimento da foto quando exposta à luz. Também em 1839, 

o importante pesquisador britânico William Henry Fox Talbot desenvolveu o fotograma, 

utilizando plantas, que chamou de “desenhos fotogênicos”. O mesmo Talbot, em 1840, 

desenvolveu o negativo calótipo, no qual as imagens precisam de apenas um minuto de 

exposição e podem ser utilizadas em qualquer número de positivos. Em 1841, o matemático 

austríaco József Petzval desenvolveu lentes que possibilitavam a nitidez do foco. Petzval 

trabalhava com o também austríaco Friedrich Voigtländer, que criou uma câmera portátil para 

viagem. Em 1844,Talbot publicou o primeiro livro ilustrado com fotos e fez questão de 

enfatizar, em seu prefácio, que o material ali impresso não fora produzido por ninguém que 

tivesse conhecimento de artes ou desenho. Em 1850, o fotógrafo Louis Désiré Blanquart-

Evard criou o primeiro papel de impressão, com base em um negativo, tendo a clara de ovo 

como solução para uma melhor definição dos detalhes.  

Todas estas invenções e descobertas contínuas, na primeira metade do século XIX, 

mostram o quanto a fotografia movimentou pesquisadores e cientistas. Percebe-se que toda 

essa velocidade na continuidade dos inventos, de certa forma, corrobora a consolidação do 

advento da fotografia que, na primeira metade do século XIX, não representava nenhuma 

ameaça ao mundo artístico. Mas, a perspectiva de ser somente um artefato relacionado ao 

mundo da ciência tomaria outra dimensão na segunda metade daquele século. Seu uso 

meramente utilitário, com funções específicas no campo da ciência, passou a ter outra 

funcionalidade. Seu caráter documental passou a ser investigado por olhares que dialogam 

com a sociedade de maneira diferente dos cientistas e que buscam na arte, outra forma de 

compreensão das coisas e do mundo.  

Em 1844, Talbot já enfatizava que não utilizara artistas na confecção das imagens de 

seu livro. Em 1851, aconteceu algo que chocou a sociedade francesa profundamente: o 

fotógrafo Jacques-Antoine Moulin fez uma série de nus que, provavelmente, é a primeira da 

história da fotografia. O fotógrafo passou um mês na prisão por ter produzido tal matéria. Nas 

fotos, o fotógrafo buscou registrar as modelos de forma natural, sem nenhum traço de 

erotismo e sem nenhum ato de indecência, como se definia determinadas situações na época; 

argumentos de interpretação contrária foram usados para o tribunal fundamentar os motivos 

da prisão. Obviamente, tal iniciativa era algo totalmente novo: um registro “real” de um 
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instante que acontecera de fato. A partir daí, pode-se deduzir que a fotografia e o “real” teriam 

um longo diálogo e se confrontariam muitas vezes, no universo da criação cultural e artística.  

A segunda metade do século XIX continuou produzindo inúmeras mudanças na 

fotografia e, cada vez mais, na velocidade que o novo século imprimira à sociedade. Dentre as 

mais importantes inovações pode-se destacar: o processo de colódio úmido (1851), que 

acabou substituindo o daguerreótipo, que consistia em fazer a impressão em vidro; e a 

Ferrotipia, em 1853, que era mais barato que o daguerreótipo e ficava acessível para a classe 

média. Em 1865, surgiu a fotografia com flash, criado por John Trail Taylor, no qual a 

explosão de magnésio em pó cria uma fumaça branca, clareando a cena a ser registrada. Em 

1871, R. L. Maddox criou um método no qual que se prepara as placas de vido numa emulsão 

em gelatina, que poderá ser usada até depois de semanas. Este é o primeiro passo para se criar 

o filme fotográfico. Finalmente, em 1888, foi criada a câmera Kodak n.º 1, por George 

Eastman eesta já contém os filmes, que deverão ser levados ao fabricante para a revelação. A 

câmera vira febre nos Estados Unidos e a promessa da Kodak era de que,agora, todos 

poderiam fotografar. Talvez, esse fato seja o mais emblemático da segunda metade do século 

em relação à fotografia, já que a empresa foi a primeira a introduzir, maciçamente, o 

pensamento capitalista na fotografia, pois sua intenção era atingir o maior número de pessoas 

por meio de venda do aparelho. A fotografia caía definitivamente nos braços do mercado e, a 

partir daí, seria mais um produto tecnológico desejado por muitas pessoas. 

 

 

Ilustração XV  

Primeira Câmera Fotográfica Kodak (1888) 

 

Fonte: BLAIR, 2011, p. 213. 
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Novamente se lembra, aqui, a necessidade de abordar o contexto histórico no 

desenvolvimento da fotografia e suas relações com outros aspectos da sociedade e da cultura.  

É também na segunda metade do século XIX que a fotografia produzirá uma grande 

interferência na pintura e nas suas mudanças formais.  

 

 4. Fotografia e Pintura 

 

Deve-se deixar devidamente esclarecido as diferenças de linguagem entre pintura e 

fotografia. Esta questão, sobre as especificidades das linguagens, será tratada com mais 

profundidade no terceiro capítulo desta tese. Aqui a abordagem funcionará como parâmetro 

para verificaras consequências da invenção da fotografia no fazer pictórico do século XIX, 

sendo que a pintura já era uma linguagem secular e a fotografia acabara de nascer. A 

fotografia ainda buscava se estabelecer como um invento, mas já trazia as marcas desse novo 

tempo em que as coisas estavam envolvidas numa velocidade estonteante.  

No início do século XIX, a pintura ainda carregava as marcas do Romantismo e da 

mão pesada do meio acadêmico, que reconhecia e legitimava somente o que estava 

devidamente estruturado em seus preceitos consagrados. A primeira metade do século XIX 

estava atrelada aos temas românticos e a fotografia era tida como uma mera curiosidade 

científica, sendo que o meio artístico não via nenhuma possibilidade do novo artefato ter a 

mínima possibilidade de produzir uma criação artística.  

Laura Gonzáles Flores em seu livro Fotografia e Pintura: dois meios diferentes? fala  

sobre essa questão que ainda provoca muita discussão: 

 

Observemos que na definição de pintura utiliza-se a palavra representação, 

enquanto na de fotografia utiliza-se a palavra imagem. [...] Chegaremos à 

conclusão de que a diferença fundamental no âmbito específico entre os dois 

meios é a construtividade manual da pintura versus o caráter mecânico da 

fotografia [...] A palavra representação, na definição de pintura no 

dicionário, é utilizada com uma conotação de atividade consciente, enquanto 

na fotografia a ação é passiva: “Esta câmera tira boas fotos?”, mas por outro 

lado seria absurdo perguntar a Tápies se seu pincel faz bons quadros...) Em 

suma, temos diante de nós a oposição entre representar e obter. A principal 

diferença entre fotografia e pintura é que a primeira “faz” e a segunda “tira” 

(2011, p. 24). 
 

Certamente que a elaboração de uma discussão sobre as diferenças entre pintura e 

fotografia naquela época era impensável, justamente pelo fato de a fotografia ser considerada 
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um artefato tecnológico voltado para a ciência. Ela só passou a ser estudada de maneira séria e 

devidamente reconhecida como um campo da Estética, merecendo abordagens de grandes 

pensadores do campo na segunda metade do século XX, como foi o caso de Roland Barthes. 

Antes dele, somente Walter Benjamim desenvolvera um estudo que mostrava o profundo 

valor da fotografia como linguagem artística, mas não chegou a concluir um trabalho de 

grande fôlego sobre o tema. Certamente, o aspecto meramente mecânico/científico que 

determinou a função da fotografia nos seus primórdios, foi determinante para que os 

elementos simbólicos em torno do invento a considerasse como artefato não-artístico, 

meramente utilitário. Porém, a fotografia tomou um rumo que até os mais céticos em relação à 

sua consideração como arte e como instrumento de educação tiveram de ceder. A 

multiplicidade de seu uso caminhava em todos os sentidos. A fotografia, aos poucos, foi 

conquistando artistas e, na segunda metade do século XIX, acabou propiciando uma mudança 

no campo das artes. 

Seria uma incoerência imensa falar que a fotografia construiu sozinha uma nova 

maneira de “olhar” na sociedade e, também, contrariaria a fundamentação teórica desta tese 

que privilegia o contexto e a possibilidade múltipla de diálogo com todas as áreas. Todas as 

áreas relacionadas ao aprimoramento humano em relação à educação são importantes na 

formação de novos rumos e de pensamentos inovadores na sociedade. Quando se fala sobre a 

criação de um novo olhar na sociedade, isso não remete às perspectivas de um novo olhar 

criado isoladamente pela fotografia. Como a fotografia foi o objeto de pesquisa de que 

resultou esta tese, procurou-se convergir com outras áreas que possam dialogar com a 

fotografia. A arte, como diz FISCHER (1987) é uma necessidade humana de transformar 

materialmente as questões subjetivas de interpretação e diálogo com o mundo. Não é por 

acaso que um dos criadores da fotografia, Louis Daguerre, era um artista, não tão reconhecido 

pelos seus feitos artísticos, mas que via na arte um veículo de comunicação com a 

subjetividade. O homem com seu empenho de transformação, não deixou que a fotografia 

permanecesse imutável em sua condição de artefato meramente científico.  

Para Ernst Fischer a arte é totalmente necessária à vida da humanidade, observando 

que ela sempre estará sendo renovada pelas contínuas buscas humanas: 

 

A arte concebida como “substituto da vida”, a arte concebida como meio de 

colocar o homem em estado de equilíbrio com o meio circundante – trata-se 

de uma ideia que contém o reconhecimento parcial da natureza da arte e da 

sua necessidade. Desde que um permanente equilíbrio entre o homem e o 

mundo que o circunda não pode ser previsto nem para a mais desenvolvida 

das sociedades, trata-se de uma ideia que sugere, também, que a arte 
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continuará sendo sempre necessária. No entanto, será a arte apenas um 

substituto? Não expressará ela também uma relação mais profunda entre o 

homem e o mundo? E, naturalmente, poderá a função da arte ser resumida 

em uma única formula? Não satisfará ela diversas e variadas necessidades? E 

se, observando as origens da arte, chegarmos a conhecer a sua função inicial, 

não verificaremos também que essa função inicial se modificou e que novas 

funções passaram a existir? (FISCHER, 2007, p. 11-12). 
 

Em suma, segundo Ernst Fischer, a fotografia, assim como outros artefatos estéticos, 

foi apropriada pelo ser humano por conta de sua necessidade de transformar sua experiência 

subjetiva em algo materializado.  

Essa experiência artística, diante da imprevisibilidade do mundo, de uma sociedade em 

permanente estruturação, sugere um diálogo com o pensamento de Paulo Freire e o que ele 

sugere como inacabamento. Ernst Fischer mostra que esse processo de relação com a arte se 

deu desde a Pré-História, quando o homem criou o primeiro artefato utilitário e, assim, a 

ferramenta e os homens “passaram a existir simultaneamente e sempre se acharam 

indissoluvelmente ligados um ao outro” (FISCHER, 2007, p. 22). Isso não poderia ser 

diferente com a fotografia, assim como todos os outros artefatos que não foram inicialmente 

criados com uma funcionalidade artística.  

O novo olhar que a fotografia promoveu, após a segunda metade do século XIX, 

também trouxe muita desconfiança e a recusado meio artístico. Na verdade, a maioria dos 

artistas não viam na fotografia nenhuma possibilidade de um “fazer” artístico. Um dos 

maiores poetas da época e considerado como o fundador da poesia moderna, Charles 

Baudelaire, foi, de início, um dos críticos mais ferrenhos da fotografia, quando ela começou a 

ser mais aceita pela sociedade e as pessoas começaram a fazer seus retratos. Baudelaire não 

via nenhum traço de arte na nova invenção. Tornando-se um de seus críticos mais 

implacáveis. Pode-se dizer que Baudelaire foi um dos primeiros autores a dedicar um ensaio à 

fotografia. Era um amante da pintura clássica e escreveu inúmeros artigos sobre o tema.  

Como Baudelaire dominava uma escrita inaugural, todos os críticos literários são 

unânimes em afirmar que o poeta criou a poesia moderna, destoando dos poetas anteriores em 

temas. Tinha um estilo marcado pelo vigor da escrita e por chocar o meio literário com suas 

provocações. Um de seus poemas mais emblemáticos é “Uma Carniça”, no qual ele 

simplesmente descreve um animal morto e seu corpo putrefato. Uma nova poesia surgia e 

com ela um novo olhar na literatura. Baudelaire, portando esse novo olhar em relação à arte, 

não viu na fotografia algo que poderia representar também esse novo olhar, considerando-a 

um “novo arremedo”. Um de seus textos mais ácidos sobre a fotografia chama-se “O público 
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moderno e a fotografia”, no qual ele critica veementemente a adesão das pessoas ao novo 

invento. Baudelaire escreveu: 

 

Nestes dias lamentáveis, criou-se uma indústria nova, que não pouco 

contribuiu para confirmar a estupidez na sua fé e para arruinar o que podia 

restar de divino no espírito francês. Esta multidão idólatra postulava um 

ideal, digno dela e apropriado à sua natureza, isso já se sabe. Em matéria de 

pintura e de estatuária, o credo atual da sociedade, sobretudo em França (e 

não acredito que haja alguém que se atreva a afirmar o contrário), é o 

seguinte: “creio na natureza e só creio na natureza (há boas razões para isso). 

Creio que a arte é e não pode deixar de ser a reprodução exacta da natureza 

(uma seita tímida e dissidente pretende que os objectos de caráter 

repugnante, como um penico ou um esqueleto, sejam postos de lado). Assim, 

uma indústria que nos desse um resultado idêntico à natureza seria a arte 

absoluta” Um Deus vingador satisfez os desejos dessa multidão. 

(BAUDELAIRE, 2006, p.152). 

 

 

Nota-se que a ira de Baudelaire é imensa diante da fotografia e ele não poupa a 

sociedade francesa que se rendeu ao novo advento da imagem. Em outro momento do ensaio, 

Baudelaire diz que a fotografia tem seu lugar específico de serva das ciências e das artes e não 

é uma arte em si. Um dos passatempos prediletos de Baudelaire era caminhar pela cidade e, 

certamente, dessa saudável prática construiu seu olhar sobre a nova sociedade.  

Walter Benjamim esclarece um pouco a visão baudelauriana no livro Baudelaire, um 

lírico no auge do capitalismo(1994). O título já mostra claramente que Baudelaire viveu em 

um período que realmente desenvolveu muitas questões contraditórias em relação à arte, por 

conta do crescente capitalismo no século XIX. Mas, o autor, em certo momento da vida, 

cedeu à fotografia e se deixou retratar por dois grandes retratistas da época, como Félix Nadar 

e Étienne Carjat.  

Uma questão importantíssima, na criação poética de Baudelaire – e esta é a razão de 

abordar o autor neste capítulo – é a questão do flâneur. Baudelaire iniciou um tipo de escrita 

que era aquela do observador da rua, do cotidiano das pessoas comuns e seus afazeres. Um 

dos passatempos prediletos de Baudelaire era passear por Paris, observar as pessoas e 

transformá-las em personagens de seus poemas e crônicas. Não eram ficções com 

personagens baseados nas pessoas, mas, sim, as pessoas mesmas, embebidas em textos 

extremamente poéticos e críticos. Mal sabia o poeta que, no século seguinte, a chamada 

fotografia de rua seria um dos estilos que mais agradaria os fotógrafos, tanto os reconhecidos 

quanto os amadores. Esse estilo continua se renovando sempre, justamente por conta da 
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contínua mudança da estruturação social e também dos novos olhares que surgem com as 

mudanças. 

 

 

Ilustração XVI  

Charles Baudelaire por Félix Nadar 

 

Fonte: BAUDELAIRE, 1985, contracapa. 
 

Não foi apenas Baudelaire que se posicionou crítica e contrariamente à fotografia e 

como ele gozava de grande notoriedade na poesia francesa e seu espaço de voz estava 

garantido nos meios impressos, certamente influenciou muitas pessoas a pensarem e se 

posicionarem do mesmo modo.  

Walter Benjamim toca numa questão essencial para entender este momento confuso e 

dinâmico da sociedade. O pensador alemão ainda faria um dos textos mais significativos para 

compreensão da arte no século que viria: A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica. Produziu outro sobre fotografia: Pequena história da fotografia. Este último continua 

sendo referência obrigatória nos trabalhos sobre fotografia. Porém, bem antes de Walter 

Benjamim escrever estes textos, a fotografia estava em processo de desenvolvimento 

acelerado na Europa e a sociedade passava pelo momento que, segundo Hobsbawm, era o 

mais importante da história. 
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Walter Benjamim fala que esse flâneur baudelariano, que agora deslizava pelas ruas de 

Paris era um observador diferenciado e contrário à ordem estabelecida pelo Capitalismo, por 

isso ele tinha este olhar aguçado e preciso, já que o tempo que o movia era outro. Os autores 

do Realismo também começaram a buscar seus protagonistas nessa efervescência social e em 

todo o caos promovido por uma nova ordem de relações pessoais. Em Baudelaire toda a 

descrição minuciosa utilizada pelos realistas ou naturalistas desaparecia, criando algo em que 

a poética do sugerir era mais apropriada a seu discurso e a seu modo de encarar essa 

mobilidade social. Um exemplo dessa perspectiva é o poema “A Uma passante”, do livro As 

flores do mal, publicado em 1857, no qual o poeta, em instante algum, fala da multidão, 

embora se possa senti-la presente no poema, na medida em que ela apenas a insinua dando a 

sensação de multidão. No entanto, é na possibilidade de diálogo com a fotografia que 

Baudelaire, inicialmente negava, que se produzia, uma vez que a grandiosidade do poeta está 

em justamente criar algo em poesia que somente seria em fotografia futuramente: a presença 

do ausente, que também foi um dos elementos essenciais da pesquisa de que resultou esta 

tese: é no redirecionamento conotativo da fotografia que ela será relacionada com a educação. 

A arte realista estava se adaptando ao novo olhar e como a fotografia usurpara seu 

papel de registro fiel da realidade, alguns pintores, influenciados por esses pensadores e 

também por Baudelaire, começaram a construir uma nova linguagem de representação 

pictórica. Assim, como Baudelaire produzia a insinuação na sua prosa poética, a descrição foi 

deixada de lado e uma flor pintada já não era uma exatidão visual, mas a impressão da flor, na 

obra dos pintores impressionistas.  

Outro elemento que atuou neste novo momento histórico e que ajudou na 

desconstrução da fixidez da imagem é o tempo e suas modificações subjetivas. A sociedade 

imprimia à vida das pessoas, novos meios de locomoção e as cidades primavam pela rapidez 

em suas exigências profissionais.  

Para Richard Crary, neste momento: 

 

São várias as implicações da nova “objetividade” conferida aos fenômenos 

subjetivos. Em primeiro lugar, como vimos no capítulo anterior, o privilégio 

da pós-imagem permitiu conceber uma percepção sensorial separada de 

qualquer vínculo necessário com um referente externo. A pós-imagem – a 

presença da sensação na ausência de um estímulo – e suas modulações 

subsequentes ofereceram uma demonstração teórica e empírica da visão 

autônoma, de uma experiência óptica produzida pelo e no interior do sujeito. 

Em segundo lugar, e igualmente importante, introduziu-se a temporalidade 

como um elemento inseparável da observação [...] na medida em que a 

observação vincula-se de vez mais ao corpo no início do século XIX, 

temporalidade e visão tornam-se indissociáveis. Os processos variáveis, que 
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a própria subjetividade vivenciou no tempo, tornaram-se sinônimos do ato de 

ver, pondo fim ao ideal cartesiano de um observador completamente focado 

em um objeto (2012, p. 99-100). 

 

 O olhar para a arte já não era o mesmo, no final do século XIX e isso não se deveu 

apenas à fotografia e seu registro exato do real, já que isso também é contraditório, já que as 

imagens recebidas pela retina são decodificadas e ajustadas pelo córtex. A investigação sobre 

esta questão caberia numa pesquisa no campo da Neurociência, ultrapassando, portanto, os 

limites desta tese.  

 No fim do século XIX, a fotografia marcou mais indelevelmente a vida das pessoas, na 

medida em que, em 1888, foi criada a primeira Kodak, que vinha com o slogan de que todos 

poderiam fotografar.  

 A fotografia nasceu no olho de um furacão chamado Capitalismo e não demorou para 

que os condutores dessa nova ordem econômica percebessem  que esse novo invento poderia 

rapidamente se transformar em mais um mecanismo de obtenção de lucro. O novo modo de 

observar o mundo agora passava primeiramente pela perspectiva inicial que se reduzia ao 

sentido “do ter”, conforme afirma Crary, ao citar Marx tratando dessas questões de ordem 

social e econômica relacionadas à fotografia. Segundo Crary (2015, p. 95), o problema do 

Capitalismo não foi a separação dos sentidos, mas o estranhamento por causadas relações de 

propriedade.  

Enquanto o Impressionismo modificava o olhar para as coisas, buscando a imprecisão 

nas formas na representação, o meio fotográfico abusava da suposta apreensão do real. Assim 

como a predileção pelo sentido de “ter coisas” foi dominando a vida das pessoas, isso também 

se atrelava ao crescimento do individualismo que estruturava a noção de conquista material 

oferecida pelo Capitalismo. Agora, todas as classes sociais poderiam ser retratadas, assim 

como eram, antes, a elite e a nobreza nos famosos retratos pintados por artistas.  

Uma pesquisa importante sobre os retratos no Brasil, em São Paulo, foi feita por 

Cândido Domingues Granjeiro, que a intitulou de “As Artes de um negócio: a febre 

photographica São Paulo: 1862-1886”. Nela, o autor investiga o período descrito como uma 

verdadeira e obsessiva febre por retratos na cidade de São Paulo.  

A “febre” dos retratos mostra esse lado da possibilidade de juntar a essência do 

Capitalismo e seu serviço oferecido “a todos”, mas tendo o individualismo como substrato, 

pois cada pessoa teria algo exclusivo: o próprio retrato. Surgiu a moda do cartão de visitas e 

ela tomou conta da cidade. O cartão de visitas é também um apetrecho que ajuda a entender o 

processo de mudança social, já que ele revelava os anseios das pessoas em relação ao que elas 
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almejavam como bem sucedidas numa sociedade cada vez mais obcecada por bens materiais. 

  

Para Granjeiro: 

 

As pessoas não se dirigiam às casas de retratos, neste período, para adquirir 

um objeto único, que pudesse ser exposto na sala de casa, iam em busca de 

porções de retratos: meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias... Levava-se o 

próprio rosto em quantidade e deixavam-se os clichês para buscar, depois, 

novo conjunto [...] De um único e restrito a plural, o retrato percorreu um 

caminho de transformação de seus significados, deixando de ser objeto que 

ostentava fisionomias pelas paredes para, em tamanho diminuto e em 

quantidade, passar a intermediar relações pessoais (GRANJEIRO, 2000, p. 

118). 

 

Enquanto a pintura ia pelo caminho do afastamento do real e do vendável, buscando o 

impreciso, a fotografia percorria a estrada do frenesi pela realidade da imagem individual e 

acertava os ponteiros com as perspectivas de um mundo voltado para as questões comerciais e 

individualistas. 

 Mesmo antes que o Impressionismo tomasse a grande dimensão revolucionária que o 

projetou, alguns artistas já questionavam o atributo artístico conferido à fotografia. 

Inicialmente um grupo de artistas, liderados por Baudelaire, entraram com uma petição contra 

a corte suprema por conferir à fotografia o status de arte, mas nem todos os artistas aceitaram 

participar dessas manifestações. Eugene Delacroix foi um dos que não comprou a briga de 

Baudelaire e seus simpatizantes, inclusive usou fotografia como “modelo” para desenvolver 

suas pinturas.  
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Ilustração XVII  

A Pintura “Odalisca” (Eugène Delacroix) e a Fotografia “Modelo Nua” (Eugène Durieu) 

 

Fonte: ANG, 2015, p. 86. 

 

 

A apropriação das fotografias como material de referência para criação artística de 

pintores caminhou paralelamente à criação impressionista. O Impressionismo propriamente 

dito foi nomeado não pelos artistas envolvidos, mas por um crítico chamado Louis Leroy, que 

fez uma crítica depreciativa de um quadro de Claude Monet chamado “Impressão: nascer do 

sol”. O quadro fazia parte de uma exposição de artistas que foram recusados no Salão Oficial 

de Paris em 1874. A exposição foi organizada pela Sociedade Anônima de pintores, escultores 

e gravadores, e, por ironia, o local escolhido para exposição foi o ateliê do fotógrafo Félix 

Nadar. Esse fato mostra quanto a divergência entre pintores e fotógrafos se dava em alguns 

casos mais barulhentos, mas não era a regra na relação. Não há como negar que as 

perspectivas buscadas pelo Impressionismo tentavam desconstruir alguns paradigmas em 

relação ao que a fotografia produzia. O principal deles se referia à questão da luz. Fotografia 

propriamente dita só é possível pela existência da luz e ela também estabelece os critérios de 

harmonia das formas, ou seja, a fotografia é refém da luz. A pintura Impressionista 

desconstrói a luz na sua primazia e busca representá-la da maneira de maneira sutil e 

imprecisa, sendo que o contraste sombreado caminha, também, para o abandono da precisão. 

Esta escola artística promoveu uma revolução no olhar e merece o destaque que evidencie sua 

grandeza.  

Outros pintores utilizaram a fotografia como referência para sua criação nesse período, 

mas pode-se dizer que, talvez, o pintor que mais utilizou recursos os fotográficos, 
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propriamente ditos técnicos, foi o também impressionista Edgar Degas. O pintor fez muitos 

quadros envolvendo o balé e a questão do movimento era o empecilho que dificultava o 

desenvolvimento da obra. Assim, o artista começou a fotografar modelos, desenvolvendo 

lentamente movimentos de balé para depois pintá-las. Segundo Tom Ang (2015, p. 87), Degas 

chegava a utilizar luzes em pontos diferentes para melhorar a luminosidade que ele gostaria 

de ter da modelo. Isso faz de Degas um precursor do posicionamento da luz como efeito de 

movimento numa foto. Inclusive, existe um livro dele como fotógrafo, mas o pintor é pouco 

conhecido pelo feito. 

 

 

Ilustração XVIII  

A Bailarina (Foto de Edgar Degas - 1895) 

 

Fonte: ANG, 2015, p. 87. 

 

Como vimos neste capítulo, a fotografia foi inventada num século em que as 

mudanças sociais e econômicas foram bem diferentes dos séculos anteriores por conta de toda 

velocidade que agora impulsionava os acontecimentos. A Revolução Industrial trouxe 

mudanças radicais na sociedade e a economia se estruturou fortemente nos meios urbanos. A 

fotografia se desenvolvia dialeticamente entre esses meios buscando uma identidade, ora 

flertando com a ciência e em outros dialogando com a arte. No capítulo seguinte veremos 

como de deu as apropriações e quais foram os efeitos do século XX no desenvolvimento da 

fotografia e os novos modos de olhar da sociedade.  
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CAPÍTULO III 

IMAGEM E SIGNIFICAÇÃO 
 

 

 1. Século XX: Transição e Mudanças 

 

No final do século XIX e início do XX, surgiu um tipo de representação fotográfica 

que muito interessou a esta tese, pois é ela que conduziu a investigação sobre a possibilidade 

de uma pedagogia fotográfica. Entre os muitos nomes que foram dados a esse tipo de 

fotografia, a que mais se adequa a este trabalho é “fotografia como consciência social”.  

Um jornalista dinamarquês radicado nos Estados Unidos, chamado Jacob Riis, foi um 

dos primeiros a se dedicar às questões sociais da pobreza que assolava os Estados Unidos, por 

meio da fotografia. Riss não era fotógrafo e contratou dois fotógrafos para ilustrarem suas 

matérias de cunho social (ANG, 2015 p. 88).O jornalista sempre ia, durante a noite, visitar 

determinados lugares para fotografar, especialmente nos que funcionavam apenas como 

dormitórios para trabalhadores, já que era um ativista e a denúncia era um dos elementos 

importantes das matérias que produzia. Logo os fotógrafos desistiram de acompanhá-lo e Riss 

teve que aprender a fotografar para que ele mesmo fizesse os registros fotográficos. Algum 

tempo depois, lançou um livro com o nome de Como vive a outra metade (1890). Percebe-se 

que o trabalho de Riis não era de mera curiosidade, nem de exploração da fragilidade 

daqueles que moravam nas periferias, mas de denúncia política e de pesquisa quase 

sociológica.  

Nota-se que, a partir deste período, surge uma nova concepção em relação ao que a 

fotografia poderia oferecer como uma investigação sobre o mundo do oprimido. Talvez, Riis 

tenha sido realmente o primeiro a se dedicar ao registro da vida do oprimido na sua totalidade. 

Utilizava a câmera para ilustrar seu trabalho de questionamento social. Esse tipo de registro 

tomou inúmeras direções no futuro da imprensa escrita, surgindo, inclusive, um tipo de 

fotografia em que se explorava esteticamente a pobreza. Riss, em seus escritos, mostra que 

sua preocupação era questionar toda essa situação. Ele era um imigrante dinamarquês pobre, 

passou por inúmeras dificuldades e tinha uma consciência que não se cristalizava apenas no 

fazer artístico como produto final. Em suma, Riis acabou por se tornar um dos percussores do 

fotojornalismo. 
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Esse tipo de fotografia foi de extrema importância para a sociedade, pois ajudava a 

mostrar como a pobreza se avolumava nos grandes centros urbanos e como todo processo de 

industrialização não tinha um plano “humano”, no sentido de proteção e promoção dos 

trabalhadores, e o modo como viviam pouco interessava aos empresários.  

Um dos fotógrafos mais importantes deste tipo de fotografia/denúncia foi Lewis Hine, 

que seguiu os passos de Riis e foi ainda mais longe, pois desenvolveu um trabalho de ativismo 

social em relação às crianças que trabalhavam nas fábricas. Hine mostrou todo o sofrimento 

das crianças que perdiam sua infância e viviam o dia inteiro, manipulando alguma máquina, 

algumas delas extremamente perigosas. 

 

 

 

Ilustração XIX  

Trabalho Infantil nas Fábricas (1909) 

 

 

Fonte:ANG, 2015, p.90, 91. 

 

O trabalho de Hine é considerado como muito importante no campo social da 

fotografia social, pois o fotógrafo não registrava a criança apenas na manipulação da máquina, 

mas buscava, propositadamente, um ângulo, um olhar infantil de tristeza e apreensão diante 

de algum maquinário ameaçador.  Algumas de suas fotos são consideradas das mais 
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importantes da história da fotografia. Hine era sociólogo e viajou pelos Estados Unidos 

registrando essas crianças e seu sofrimento. O ativismo de Hine acabou por auxiliar nas 

mudanças da legislação norte-americana sobre o trabalho infantil. Hine foi contratado pelo 

Comitê do Trabalho Infantil para fotografar e investigar as fábricas que descumpriam as 

novas leis. Obviamente o fotógrafo/sociólogo sofreu inúmeras pressões dos empresários ao 

visitar as fábricas, mas sempre conseguia imagens chocantes sobre o trabalho infantil. O 

trabalho de Hine teve muita repercussão e acabou influenciando outros fotógrafos, que 

também se interessassem pelo tema. Alguns fizeram trabalhos importantes, mas a maioria dos 

fotógrafos captou a pobreza como mero registro documental e, muitas vezes, perversos da 

pobreza, sem contextualizar corretamente aquilo que estava registrando. 

No fim do século XIX, outro mecanismo tecnológico abalaria ainda mais sociedade e 

seu modo de olhar a realidade: o cinematógrafo. Ele nasceu diretamente da fotografia, tanto 

que, etimologicamente, seu nome remete à fotografia: do grego “kino”, que significa 

movimento;“tó”, que complementa “kino”, é a abreviação de “photós”, que designa luz, 

mais a terminação “grafos”, que significa registro. Enquanto fotografia significa “escrever 

com luz”, cinematógrafo quer dizer “escrever com luz em movimento”. Não é somente isso 

que aproxima as duas artes. O cinema nasce somente com a possibilidade da existência da 

fotografia.  

O princípio básico da visualização fílmica é a projeção de fotogramas numa 

velocidade ininterrupta de 24 por segundo, que dão a sensação de movimento. Ou seja, 

basicamente, o cinema é um conjunto de fotografias que, projetadas numa velocidade 

superior, de modo que o tempo de persistência das imagens na retina seja maior, geram a 

ilusão do movimento.  
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Ilustração XX  

Primeiro Cinematógrafo 

 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/historia-do-cinema/ 08/02/19 

 

 A palavra e o aparelho cinematógrafo foram desenvolvidos pelos irmãos Auguste 

Marie Louis Nicholas Lumière e Louis Jean Lumière, também conhecidos como “Os irmãos 

Lumière” que o patentearam em 1895. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/historia-do-cinema/


127 
 

Ilustração XXI  

“A Chegada do Trem na Estação Ciotat (1895) 

 

Fonte: http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/primeira-projecao-publica-de-cinema/ 08/02/19 

 

 

  

Há várias questões relacionadas aos direitos de propriedade da patente que, 

lamentavelmente escapam aos limites deste trabalho, mas que podem ser verificadas nas obras 

especializadas em Cinema. 

Para apresentar o novo invento, os irmãos Lumière realizaram uma sessão na primeira 

sala de cinema do mundo, chamada Eden. Os irmãos apresentaram, em menos de sessenta 

segundos, uma verdadeira revolução no modo de ver da sociedade. Em 28 de dezembro de 

1895, no Boulevard dês Capucines, projetaram o primeiro filme propriamente dito da História 

do Cinema: “A Chegada de um trem na estação da Ciotat”.  

Parte da plateia começou a reclamar quando se deparou com a projeção de um trem 

parado na estação, pois haviam sido convidados para uma grande novidade e as projeções de 

imagens fixas já eram corriqueiras em Paris.  De repente, o trem começou a soltar fumaça e a 

deslizar pelos trilhos, deixando todos boquiabertos.  

Um novo modo de ver e “sentir” a imagem estavam surgindo naquele momento. O 

curtíssimo filme era exatamente o estampado no título: a chegada de um trem na estação. 

Entretanto, a imagem do trem vindo em direção às pessoas causou tamanha confusão que 

muitos espectadores saíram correndo para fora da sala. Esta situação pode soar extremamente 

cômica hoje em dia, mas o ineditismo do espetáculo assustou enormemente as pessoas. 

http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/primeira-projecao-publica-de-cinema/
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Os historiadores da Sétima Arte contam que um dos assistentes, Georges Méliès, um 

prestidigitador de casas de espetáculos Vaudeville
2
, muito comuns à época, teria oferecido 

uma boa soma pela invenção, mas que os irmãos Lumière rejeitaram, argumentando que o 

invento era apenas uma curiosidade e que não teria futuro econômico. O próprio Méliès, 

adquirindo depois os direitos da invenção, realizou filmes, sendo considerado por muitos 

historiadores como o criador da linguagem cinematográfica.  

 Era um novo olhar que surgia, com o poder de captar e projetar tudo... e em 

movimento. Mais do que a fotografia, o cinema garantia um grau a mais na captação da 

realidade como ela é. E, diz André Bazin que, se a fotografia foi, metaforicamente, o João 

Batista que libertou as artes plásticas do Realismo Psicológico, recolocando-as no caminho 

correto do Realismo Estético, o cinema foi o verdadeiro messias.  

Também enfrentando a resistência inicial dos artistas, o cinema mais rapidamente 

conquistou uma posição no universo das artes, graças ao trabalho de Méliès. De fato, os 

primeiros filmes eram meros documentários muito curtos, sem qualquer tratamento estético 

quando ganham uma trama, assemelhavam-se muito aos espetáculos populares do Vaudeville. 

Portanto, diferentemente da fotografia, que foi repudiada por muitos pintores, durante algum 

tempo, e sempre teve que criar discursos para ter sua representatividade artística reconhecida, 

o cinema em pouco tempo conquistou a todos e, em 1912, foi reconhecida como a sétima arte.  

Talvez a fotografia, por ter sido tão repudiada e, aos poucos, ter estabelecido um 

terreno próprio, tenha ajudado nessa aceitação mais fácil do cinema. Contudo, é inegável que 

o cinema é realmente uma linguagem artística que potencializa o mais alto grau de diálogo 

com os mais variados campos: indústria, comércio, lazer e entretenimento, conhecimento 

científico etc., enfim, o cinema conversa com todas as sociedades, pois é uma linguagem 

universal. Além disso, ele é uma espécie de síntese das outras artes, pois incorpora a pintura e 

a arquitetura nos cenários; participa da natureza do teatro nas tramas, personagens e diálogos 

e, mais tarde, incorporaria a música em suas trilhas sonoras e a cor em suas películas 

espetaculares (atendimento ao Realismo Psicológico), que seriam utilizadas também 

esteticamente (Realismo Estético). As outras artes acabam agradando públicos específicos, 

mas o cinema e a música atingem a todos, de acordo com as especificidades do gosto de cada 

um. Marcel Martin definiu esse feito do cinema: 

                                                           
2
O Vaudeville foi um gênero teatral cômico criado na França no final do século XVIII. Era uma espécie de teatro 

popular de variedades, com apresentação de mágicos, poetas, cantores e dançarinos. Tornou-se muito popular no 

Canadá e nos Estados Unidos nos séculos subsequentes.    
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E sua originalidade vem essencialmente do seu poder total, figurativo e 

evocador, da sua capacidade única e infinita de mostrar simultaneamente o 

invisível e o visível, de visualizar o pensamento ao mesmo tempo que o 

vivido, de conseguir a fusão do sonho e do real, da volatidade imaginativa e 

da evidência documental, de ressuscitar o passado e atualizar o futuro, de 

conferir a uma imagem fugitiva maior carga persuasiva do que aquela que é 

oferecida pelo espetáculo do cotidiano (MARTIN, 2005, p. 26). 

 

A nova linguagem que, na verdade, é uma mistura de muitas linguagens, reacendeu 

ainda mais o valor da imagem no século que se iniciava. O cinema começou sem essa 

identidade, que adquiriu em menos de duas décadas, o que é uma maturidade adquirida 

precocemente, quando comparado com outras formas de arte que demoraram mais para se 

estabelecer. No começo, o cinema era uma mistura de circo, teatro, projeções variadas de 

fotografias, mágica e teatro popular. Tudo isso funcionava como um meio de agradar os 

curiosos que queriam saber o que era essa nova linguagem. 

 

 

ILUSTRAÇÃOXXII 

 Viagem à lua (1902) de Georges Méliès 

 

 

Fonte: https://www.planocritico.com/critica-viagem-a-lua-1902/. Consulta em 

02/03/19 

 

https://www.planocritico.com/critica-viagem-a-lua-1902/
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Georges Meliés foi, de certa forma, aquele que trouxe a magia do Vaudeville para o 

cinema, já no seu nascimento. A utilização de cenários de outros mundos e toda narrativa 

fantástica, utilizados por Méliès, permearão a história do cinema para sempre.  

No início, não havia uma gramática cinematográfica específica, com suas regras, com 

exclusivamente para a linguagem cinematográfica que, com sua sintaxe e sua semântica 

específica, foi se estruturando aos poucos até que o cinema se estabelecesse, definitivamente, 

como arte. 

Hoje em dia, pode-se considerar o cinema como uma das artes mais representativas, 

no sentido de sua abrangência em todos os meios sociais. Ele acompanhou a história e com 

ela se desenvolveu no amplo sentido, por investigar o imediato e poder revelá-lo 

instantaneamente. Um exemplo pode ser dado com as imagens da segunda Guerra Mundial 

que eram reproduzidas nos cinemas norte-americanos antes de começar uma sessão de filmes. 

Muito mais do que qualquer outra linguagem artística, ele tomou dimensões gigantescas na 

arte, em todos os sentidos. Uma das mais surpreendentes foi a relação com a imagem, no 

sentido de se criar uma nova possibilidade de relação social.  

O papel propriamente dito da celebridade ainda não existia no nível em que foi 

estabelecido pelo cinema. A nova maneira de conceber uma espécie de culto à persona 

artística elevou o ator/atriz a píncaros somente comparáveis com vistos os alcançados pelos 

soberanos nas relações súditos/reis, em verdadeiros cultos espontâneos. Essa espontaneidade 

durou até certo ponto, já que, quando a indústria o percebeu, transformou-o em negócio, 

passando a investir maciçamente no “estrelismo”.  

O cinema ultrapassou as possibilidades que a câmara escura e a fotografia propiciaram 

nos seus momentos de criação de novas possibilidades de ler o mundo. Os avanços técnicos 

promovidos pela arte cinematográfica promoveram o desenvolvimento da linguagem e os 

recursos utilizados pelas outras artes também complementaram o sucesso dessa arte coletiva. 

O roteiro, a iluminação, a cenografia, a atuação dos atores, a música e até mesmo o item 

fotografia se modificaram para montar o amálgama artístico representado pelo cinema. Com 

todas essas possibilidades e tendo nascido numa época em que tudo se estruturava segundo 

uma visão capitalista (obtenção de lucro), o cinema, aos poucos, foi se tornando uma indústria 

de sucesso. Já na primeira metade do século XX, o cinema havia se tornado um dos meios de 

comunicação, entretenimento e captação de dinheiro mais poderosos do mundo. Além de 

todas as questões relacionadas à imagem, ele transformou-se em empreendimento financeiro, 

deixando, muitas vezes, de se preocupar com os elementos artísticos, como é o caso da 

maioria das produções que são desenvolvidas em Hollywood. 
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 2. Estilos Fotográficos 

 

É necessário retomar os estilos fotográficos que se desenvolveram no começo do 

século XX e historicamente acompanharam os problemas que foram socialmente se 

desenrolando. Após as propostas trazidas por Jacob Riis, Lewis Hine e outros fotógrafos que 

ajudaram no desenvolvimento do fotojornalismo e das denúncias sociais, outros estilos 

parecidos surgiram e os nomes variavam conforme nomenclatura dada pelo fotógrafo, ou por 

algum crítico. O certo é que a fotografia como forma artística não teve seus elementos 

significativos abalados pela ascensão meteórica do cinema e achou seu espaço na 

comunicação. Certamente que, assim como todos os outros meios culturais e de comunicação 

que estão sujeitos a todo tipo de interferência do comportamento capitalista, a fotografia foi 

sendo apropriada pelo mercado. Como criação cultural, ela passava antes pelo crivo 

mercadológico.  

Lucien Goldmann fala sobre essa atuação cultural: 

 

Toda tentativa de ação cultural, e unicamente cultural, se chocará, 

necessariamente, com a passividade, o desinteresse e a despolitização de 

grande parte dos membros da sociedade, isto é, com a estrutura psíquica 

criada e desenvolvida pelo capitalismo de organização (GOLDMANN, 

1972, p. 30). 

 

Lucien Goldmann acredita que qualquer tentativa de ação cultural sofrerá o 

direcionamento de uma mentalidade que prioriza o capital. Contudo, o autor romeno também 

acredita que toda ação cultural está ligada à sociedade como um todo, por laços sociais, 

políticos e econômicos, e que não há possibilidade de separar tudo isso. Goldmann vê na 

tomada de consciência o principal elemento de desconstrução da priorização financeira da 

cultura.  

Toda essa relação entre consciência e possibilidade de mudança é o cerne da pesquisa 

de que resultou esta tese, cujo cerne e a apropriação da fotografia como meio de 

transformação.  

Na primeira década do século XX, a fotografia perdeu um pouco o impacto de sua 

força devido ao fato de o cinema e seus mecanismos estimulavam mais o sensorial do que o 

cognitivo. A fotografia no seu silencioso diálogo com o estático, já não era páreo para 

novidade do cinema. Ela ainda estava presa a um elemento significativo de fim de século, que 

foi o pictorialismo, o qual tentava se aproximar da pintura por meio de uma intervenção na 
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imagem que descaracteriza a crueza do real na fotografia e lhe emprestava uma nebulosidade 

advinda da pintura, como tivesse sido pintada. O pictorialismo sobreviveu até meados do fim 

da primeira década, sendo substituído por uma tendência fotográfica que rejeitava essa visão e 

a “fotografia pura”, na qual todos os elementos de intervenção pictórica eram descartados, 

priorizando a “pureza” das imagens, como indica a própria nomenclatura. A expressão 

“fotografia pura” (straight photography), cuja tradução literal é “fotografia direta”, foi criada 

pelo crítico japonês Sadakichi Hartmann para designar as fotos que não sofriam qualquer 

interferência para parecer pintura (SMITH, 2018, p. 14).  

 Compare-se, por exemplo, a pintura e a fotografia das duas ilustrações a seguir 

registradas para se ter uma ideia das preocupações estéticas mútuas da pintura e da fotografia.  

 

 

 

Ilustração XXIII 

“Fruteira, Copo e Maçãs” 

(Cézanne) 

 

Fonte:JANSON, 1996, p. 342. 
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Ilustração XXIV 

Pimentão n° 30 (Edward Weston) 

 

                                                                     Fonte:SMITH,2017, p. 75. 

 

Juntamente com a fotografia pura acabou se desenvolvendo, quase simultaneamente, a 

abstração fotográfica. Essa nova tendência buscava criar imagens que se destacavam 

isoladamente na sua individualidade, criando uma imagem “nova”. Esse tipo de fotografia 

também teve um diálogo com a pintura, mas, não no sentido de imitação dela. O responsável 

pelo diálogo era o pintor Paul Cézzane, que revolucionou a pintura ao delimitar o espaço e 

romper com a perspectiva linear, priorizando a formas e a dimensões dos objetos estruturados 

na tela. A pintura moderna nasce de Cézanne e, a partir dele, toda a arte sofreria mudanças, 

inclusive a fotografia. O olhar de Cézanne sobre a forma, numa nova perspectiva, criou a arte 

moderna e a partir daí a pintura começou a se libertar da perspectiva, que era regra em toda 

pintura academicamente qualificada.  

Um dos fotógrafos que se apropriou do novo princípio estético foi o norte-americano 

Edward Weston. Ele buscou, numa perspectiva totalmente inédita, a criação de formas novas, 

explorando temáticas de plantas, simplesmente buscando ângulos insólitos e explorando 

formas bizarras. 

Na década seguinte, a fotografia começou a incursionar pela arte de uma maneira mais 

libertária e autônoma. Vieram as vanguardas europeias e a fotografia começou a misturar 

muitos conceitos e as “formas” tiveram papel fundamental nas mudanças.  
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A Bauhaus, na Alemanha, e o futurismo russo tiveram destacam a presença da 

fotografia no universo das discussões de conceitos artísticos. Lászlo Moholy-Nagy, Alexander 

Rodtchenko e Man Ray foram seus maiores expoentes, sendo que Man Ray não era um 

fotógrafo, mas ficou conhecido por utilizar a fotografia como complemento artístico nas suas 

experimentações de vanguarda. 

 

                                                  ILUSTRAÇÃO XXV 

                                  “Degraus” (1929) Alexander Rodtchenko 

 

 

Fonte: IMS, 2008, p. 84. 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, todo clamor por imagens das atrocidades, 

atrelado ao crescimento do fotojornalismo, desencadeou um interesse enorme pela prática 

fotográfica. A “fotografia de guerra” já havia se desenvolvido com os primeiros registros 

realizados na Guerra da Crimeia (1853-1856). Mas na II Guerra Mundial (1939-1945), as 

câmeras estavam no meio das batalhas e alguns fotógrafos se arriscavam nos fronts em busca 

de grandes imagens. Iniciava-se assim um novo nicho de trabalho para alguns e ativismo para 

outros. Alguns grandes fotógrafos do século XX acabaram sendo conhecidos mais por seus 

trabalhos nos campos de batalhas. É importante destacar, aqui, que muitos fotógrafos 

transitavam em várias áreas, como, por exemplo, o consagrado fotógrafo francês Henri-

Cartier Bresson. Seu trabalho pode se encaixar em fotografia pura, fotojornalismo, fotos de 

guerra, humanismo, fotos de rua etc.  
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A fotografia de propaganda política foi bastante usual durante e depois de guerras, 

pois era um mecanismo ideológico de intervenção na vida das pessoas pela imagem, seja pela 

manipulação das próprias imagens, seja pela distorção das imagens do inimigo. Não são muito 

raros os exemplos desses “tratamentos” em fotos de autoridade ou de determinado 

acontecimento. Nas fotos e nos filmes da alemã Leni Riefenstahl, que trabalhou para o partido 

nazista, o “trabalho” da fotógrafa e cineasta buscava ângulos que destacam a superioridade do 

povo alemão como etnia da raça ariana, designada para comandar o mundo. As fotos dos 

desfiles e dos soldados alemãs sempre buscavam a perspectiva da monumentabilidade para 

impressionar os olhares. 

A seguir ilustraremos este momento com duas fotografias feitas por Henri-Cartier 

Bresson, que é considerado por muitos o mais representativo fotógrafo do século XX. O 

trabalho de Henri-Cartier Bresson é caracterizado pela captura do cotidiano em seus 

momentos aparentemente mais banais. Só que essa suposta banalidade capturada pelo 

fotógrafo buscava captar o instante que poderia fornecer a poesia da simplicidade no 

cotidiano, no que ele chamava de “instante preciso” O fotógrafo conseguiu fazer registros que 

traziam essa força poética, antes durante e após a Segunda Guerra Mundial, mostrando que a 

fotografia tem essa possibilidade de dialogar com a poesia, mesmo em momentos que a 

realidade se mostra muito dura. Mas o fotógrafo não buscava somente isso em seus registros, 

tanto que seu trabalho transita por uma diversidade de temas. 

 

Ilustração XXVI 

Foto de Henri-Cartier Bresson (1962) 

 

Fonte:SESI, 2017, p. 77. 
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Ilustração XXVII 

Foto de Henri-Cartier Bresson (1959) 

 

Fonte: SESI 2017, 97. 

Após a II Guerra Mundial, os fotógrafos começaram a ser observados pelos registros 

do terrível momento, de toda a devastação que tinha ocorrido e das consequências que toda 

aquela tragédia trouxe. O humanismo não surgiu apenas depois da II Guerra Mundial, mas 

reforçou o olhar sobre as tragédias diárias das pessoas humildes, dos moradores das periferias, 

daqueles que o sofrimento era companheiro diário. As ruas, os cafés, as cenas cotidianas 

comuns, as crianças etc., todas as pessoas cabiam e tinham espaço garantido nas lentes dos 

fotógrafos humanistas. Não por acaso os fotógrafos mais consagrados do século XX 

transitaram pelo que foi mais do que uma tendência fotográfica, mas uma escola imagética de 

diálogo com o mundo. Cartier-Bresson, Robert Doisneau, André Kertesz, Brassaï, Elliot 

Herwitt, W. Eugene Smith, entre outros, figuraram nesse momento que é considerado pela 

historiografia específica como um dos mais preciosos da história da fotografia. A poética do 

olhar é uma das contribuições mais marcantes da fotografia em termos de análise social, 

especialmente quanto à observação de uma camada social específica, quase sempre deixada 

de lado pela fotografia. Assim como Jacob Riis, no fim do século XIX, voltou sua câmera 

para os oprimidos, os humanistas revisitaram esse mundo como forma de mostrar que ele 

existia e, mesmo com todas as suas dores, ele gritava sua poesia.  

O humanismo foi a derradeira tendência fotográfica que se estruturou, de maneira 

sólida, a perspectiva de uma fotografia profunda e questionadora. Após a efervescência 



137 
 

hollywoodiana voltada para o cinema, depois da primeira metade do século XX, surgiu um 

tipo de fotografia que foi porta-voz e propagandista de tudo que acontecia em Hollywood. As 

atrizes dos grandes estúdios cinematográficos eram os “objetos” de captura desses fotógrafos. 

As roupas, as casas chiques, os automóveis e toda vida de glamour dos artistas eram 

exaustivamente expostos para que o conceito de mito moderno e todos os seus adereços 

complementares fossem devidamente lançados aos olhares famintos pelo alimento da fama. O 

olhar, diante das figuras famosas de Hollywood, criava novas necessidades. O novo olhar, 

agora, estava carregado do fetichismo do estrelato.  

O esvaziamento de questionamentos e inquietações sociais dava lugar aos aplausos e 

ao american way of life, onde a fama e os bens materiais satisfaziam todos os anseios. As 

revistas de moda, recheadas com fotografias dos ídolos, era o que fazia os olhos 

brilharem.Nascia a “fotografia de glamour”, que se diferenciava, e muito, da fotografia de 

famosos do século anterior, quando o retrato virou moda em Paris: antes, buscava-se registrar 

a figura de alguém que emanava certo tipo de criação artística, invento ou um conhecimento 

científico inovador; a nova concepção de “figura famosa” fundamentava-se na futilidade da 

fama, da beleza física ou das roupas que criavam as tendências de moda. Existia todo um 

aparato mercadológico por trás do famoso (a) fotografado(a) para que isso induzisse o sonho e 

as fantasias dos milhares de fãs.  

 

Ilustração XXVIII 

                                            Björk (2000) Richard Avedon 

 

Fonte: https://www.bjork.fr/Richard-Avedon-2000Consulta em 02/03/19 

 

https://www.bjork.fr/Richard-Avedon-2000
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Entre os fotógrafos mais famosos dessa tendência, pode-se destacar Richard Avedon e 

Cecil Beaton. Juntamente com as mesmas perspectivas midiáticas, a fotografia dialogou 

também com a arte pop que, ao mesmo tempo em que utilizava de todo fetichismo capitalista, 

também o devorava como elemento de criação. Andy Wharol utilizou, em muitas de suas 

obras, a fotografia como forma de reciclar situações e produtos para retratar a cultura 

consumista moderna. Sem deixar muito claro seu posicionamento, a arte pop dialogou com 

todos os elementos artísticos, da vanguarda ao kitsch, e não poupou esforços para reciclá-los. 

Talvez aí resida a grande importância da pop art, essa espécie de antropofagia que anunciava 

o esgotamento das tendências artísticas e movimentos do século XX, colocando um imenso 

ponto de interrogação no futuro: o que ocorreria após tudo isso? 

A fotografia como ferramenta da mercadoria e do consumismo extrapolou suas 

características coercitivas com a chamada “fotografia de publicidade”. Nunca uma ferramenta 

da comunicação capitalista conseguiu tão grandes efeitos na vida das pessoas, como a 

comunicação programada para manipular.  

A publicidade, por meio dos estudos da Gestalt e sua uniformização das sensações, 

acreditava que existia uma estrutura comum entre as pessoas, que padronizava a relação com 

as formas. A suposição de tal generalização fez os estudiosos se dedicarem a buscar 

elementos formais que conduzissem a todos à possibilidade de terem uma apreciação unívoca 

sobre algo. A publicidade utiliza as mais virulentas armas imagéticas para consumar o ato de 

manipulação do gosto público. O estudo das cores, o posicionamento das pessoas na foto, a 

utilização de celebridades e outros mecanismos bem estudados de manobra de condução de 

atitudes serão explorados à exaustão. 

Outras tendências fotográficas, relacionadas especificamente à arte, como a fotografia 

conceitual, arte contemporânea e a performance, podem se agrupar em determinada 

concepções mais voltadas para a vanguarda, mas os critérios de classificação se dissipam em 

meio a tantos novos caminhos. O público em geral não tem interesse nessas perspectivas 

artísticas, por trabalharem linguagens especificamente técnicas e, na maioria das vezes, muito 

herméticas. A variedade de representações é grande e o intuito no fazer fotográfico é não ter 

vínculo com o meio academicamente estruturado. Ou seja, o estilo clássico fotográfico, com 

suas especificidades técnicas é abandonado. O alter-ego e a metafotografia são explorados 

como meios que dizem por si só seus conceitos. A desconstrução dos modelos clássicos de 

representação também virou mote no fazer fotográfico, na maioria das vezes, como forma de 

contestação.  
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ILUSTRAÇÃO XXIX 

Nan e Brian na Nama (1983), Nan Goldin 

 

 

Fonte:https://imafotogaleria.wordpress.com/2010/05/12/fotografa-nan-goldin-na- 

bienal-de-sp/Consulta em 02/02/19 

 

Outro universo fotográfico que vem sendo amplamente utilizado é a chamada 

“fotografia de celebridades”, ou em outros termos, a fotografia dos paparazzi. A expressão 

surgiu com o filme A doce vida (1960), de Federico Fellini, no qual um repórter insistente 

perseguia as celebridades para conseguir registros, com o intuito de ganhar dinheiro em cima 

das imagens, por conta dos tablóides sensacionalistas que cresciam rapidamente pela Europa 

(SMITH, 2018, p. 38). O argumento para a atitude desse tipo de perseguidor de celebridades, 

é que segundo eles, o público precisa estar por dentro da vida das personalidades e isso 

também alimenta a fama dos notórios caçados. Uma das maiores tragédias envolvendo 

paparazzi foi o acidente sofrido pela princesa Diana que, ao fugir dos cliques insistentes 

destes fotógrafos sofreu um acidente e morreu. 

 

 

 

 

 

 

https://imafotogaleria.wordpress.com/2010/05/12/fotografa-nan-goldin-na-%20bienal-de-sp/
https://imafotogaleria.wordpress.com/2010/05/12/fotografa-nan-goldin-na-%20bienal-de-sp/
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Ilustração XXX 

Cena de “A Doce vida” (1960), de Federico Fellini 

 

 

Fonte:http://obviousmag.org/archives/2013/08/a_doce_vida_de_federico_fellini_a_liq

uidez_do_amor.html Consulta em 02/03/2019 

  

 A tendência que virou mania mundial e está muito além do meio apenas dos fotógrafos 

é o chamado selfie, que acabou virando a mais recente mania mundial. Ainda não existem 

estudos específicos e profundos sobre como se essa obsessão. O selfie é um verbete 

novíssimo, criado pela Universidade de Oxford, para definir o autorretrato na sociedade atual. 

que tem suas especificidades: não é simplesmente colocar uma câmera em um tripé e se auto-

fotografar. O selfie se legitima como tal por meio de um aparelho celular e, nele, tem de ficar 

evidente que a foto foi feita desta forma. Inclusive, alguns selfies têm sido feitos em 

momentos de suicídios.  As questões sociais que envolvem a feitura e a necessidade do selfie 

exigem estudos mais profundos que escapam aos limites desta tese. Pode-se apenas adiantar a 

suspeita de que o individualismo, a fragmentação, a necessidade de se expor e a urgência de 

uma identidade são alguns dos aspectos que envolvem essa nova mania fotográfica.  
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3. Barthes: Denotação e Conotação 

 

A partir de agora esta tese atentará para a verificação da fotografia na sua perspectiva 

ontológica: de como ela possibilita um diálogo com a subjetividade e os conceitos que 

esboçam os elementos intrínsecos da imagem e sua função na sociedade. Também serão 

estabelecidos os vínculos do objeto da fotografia com a fundamentação teórica da tese, no 

sentido de sustentar, na metodologia, as respostas às questões que foram formulada sobre a 

relação da fotografia com educação.  

Pode-se dizer que os estudos mais aprofundados sobre fotografia relacionados com 

questões ontológicas, semióticas, sociais etc., são muito recentes. Depois que Walter 

Benjamim escreveu em 1931 o artigo “Pequena história da fotografia” houve um hiato até que 

outros estudos realmente começassem a aparecer. Roland Barthes rompeu esse hiato com A 

Câmara Clara, em 1980, que ainda é considerado atual para os estudos sobre fotografia. A 

diferença básica entre os dois estudos está em que Benjamin analisava a fotografia por uma 

perspectiva sociológica, demonstrando que a fotografia desconstruía, relacionando-a a outro 

texto do autor sobre a aura na arte; enquanto Barthes, um estruturalista, trazia o punctum 

como elemento quase sagrado da fotografia e que redimensionava-a em relação a outras 

questões sobre a totalidade fotográfica. Boris Kossoy fala desse vácuo de estudos e aponta 

que a fotografia sempre foi utilizada como mero apêndice dos livros sobre imagem. 

(KOSSOY, 2007, p. 31). 

Mesmo que queiramos fazer uma análise exclusiva da fotografia por uma perspectiva 

na qual o estruturalismo constituísse todo o conteúdo a ser estudado, seria inconcebível como 

elemento abrangente de diálogo que ela possui, já que a fotografia é inicialmente elemento de 

comunicação e efetua um diálogo imediato também com as questões sociais e contextuais. 

Os estudos exclusivos sobre fotografia geralmente carecem de uma abordagem mais 

ampla. Os quase duzentos anos da invenção da fotografia mostraram que sua utilização se dá 

numa velocidade muito rápida, se comparada à de outras artes. Além disso, sua vinculação 

com as questões sociais se dá numa espécie de aderência inata. Quando muitos acreditam que 

as novas tecnologias superarão a fotografia, ela ressurge com toda sua força. Diante de toda 

essa capacidade de transformação e de adaptação aos problemas sociais, o que pode a 



142 
 

fotografia como elemento pedagógico? Como ela é sentida e interpretada pelas pessoas? 

Como a imagem pode ser devidamente percebida
3
como elemento de comunicação?  

Este capítulo pretende esboçar quais os mecanismos decifradores da imagem e as 

muitas possibilidades de compreensão de suas significações. Para isso, recorreu-se a teóricos 

que buscam decifrar as imagens e suas representações, seus códigos e modos de comunicação. 

Os elementos estéticos da fotografia certamente serão considerados, mas, não, com o 

detalhamento com que serão abordadas as perspectivas sociológica, histórica e filosófica.  

A opção de utilizar os autores que dialogam mais com os elementos da historiografia, 

praticamente determinou a eleição de um método de pesquisa que não confrontasse essa 

perspectiva analítica: o Materialismo Histórico-Dialético, que possibilitou uma análise dos 

elementos discutidos com o substrato da determinação econômica em última instância, 

evitando-se, portanto, o embate meramente formalista. Sabe-se que a fotografia, em si mesma, 

constitui-se de elementos de uma arte em que há necessidade de uma estrutura material para 

possibilitar sua existência. Isso não obriga o analista a utilizar uma metodologia estruturalista 

que examine apenas os elementos formais.  

A fundamentação teórica desta tese, por isso, tem, a partir de Paulo Freire, uma 

perspectiva analítica crítica, ainda que não ortodoxa em relação ao método mencionado, além 

de possibilitar pontes para o tratamento das questões educacionais. Portanto, tendo Paulo 

Freire como referência – certamente garantidor de uma perspectiva humanista e dialógica –, 

os passos da análise se estabeleceram, inicialmente, pelo estranhamento das soluções 

estruturalistas, mas delas se partiu, por considerar que elas não são equivocadas, mas 

incompletas. Assim, o teórico Roland Barthes foi examinado de partida para em seguida, a 

historicidade definir os percursos. Como foi afirmado nesta tese, Roland Barthes, com suas 

pesquisas estruturalistas, trouxe o estranhamento em relação aos aspectos ontológicos da 

fotografia. Os estudos de Barthes foram importantes para a renovação da pesquisa sobre a 

imagem, pois desde Walter Benjamin, as análises na área não abordaram de forma coerente 

todos os aspectos da fotografia. Barthes trouxe novas concepções com os estudos semióticos, 

principalmente ao tratar das questões relacionadas às leituras denotativas e conotativas. 

Barthes escolheu a fotografia de propaganda para falar de mensagem literal e mensagem 

simbólica, sendo que a propaganda é um dos elementos mais nocivos na comunicação 

                                                           
3
 Francisco Gutierrez (1978) distingue comunicação de percepção, desenvolvendo o conceito de “linguagem 

total”. Esta discussão ultrapassa os limites deste capítulo e seu exame mais detalhado será realizado mais 

adiante.  
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humana e este será um dos elementos mais significativos para os questionamentos com os 

educandos, sujeitos da pesquisa de que resultou esta tese.  

Barthes ajudou muito o autor desta tese no exame denotativo das imagens fotográficas. 

A literalidade do discurso fotográfico, porém, mascara, e até mesmo esconde, suas 

conotações, suas intencionalidades. O aparentemente óbvio que consta da imagem e que 

inicialmente absorvido como conteúdo da totalidade da imagem, não contêm toda a 

mensagem. Barthes fala da necessidade da legenda para que os códigos conotativos da 

imagem sejam devidamente absorvidos. Ele afirma ainda que a fixação é a função mais 

frequente da mensagem linguística e que esta é mais comumente encontrada na fotografia 

jornalística e na publicidade (BARTHES, 1990, p. 33).  

Infelizmente a mensagem denotada tende a conduzir a leitura da imagem a uma mera 

sondagem em que o olhar se pauta pela superficialidade e isso impossibilita que todos os 

elementos conotados na imagem sejam devidamente absorvidos. A leitura superficial também 

é fruto de uma percepção construída numa sociedade em que as coisas acontecem e se 

transformam em alta velocidade. Mesmo tratando a fotografia sob a perspectiva formal e 

meramente estética, ajuda a perceber o potencial da fotografia como poderoso instrumento 

educativo. Ao tratar de propaganda, Barthes aponta para o fato de esse tipo de mensagem já 

ter as intenções bem definidas.  

Barthes também fala de algo, já mencionado nesta tese, que é uma leitura e um estudo 

da fotografia que se pauta pelo determinismo ideológico, que o irrita profundamente. Ele fala 

sobre o posicionamento de determinados teóricos que buscam respostas por meio de sectárias 

apresentações da verdade sobre essa linguagem multifacetada que é a fotografia e deixam de 

verificar amplamente as possibilidades de construção do conhecimento por meio da imagem. 

Mesmo sendo um estruturalista, Barthes busca diálogo com outras possibilidades teóricas. 

Nesse ponto, percebe-se uma aproximação de ideias de Barthes com a perspectiva de Paulo 

Freire em relação à sectarização.  

Afirma Barthes: 

 

Concluí que essa desordem e esse dilema, evidenciados pela vontade de 

escrever sobre fotografia, refletiam uma espécie de desconforto que sempre 

me fora conhecido: o de ser um sujeito jogado entre duas linguagens, uma 

expressiva, outra crítica; e dentro desta última, entre vários discursos, os da 

sociologia, da semiologia, e da psicanálise – mas que, pela insatisfação em 

que por fim me encontrava em relação tanto a uns quanto a outros, eu dava 

testemunho da única coisa segura que existia em mim (por mais ingênua que 

fosse): a resistência apaixonada a qualquer sistema redutor. Pois toda vez 

que, tendo ocorrido um pouco a algum, sentia uma linguagem adquirir 
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consistência, e assim resvalar para a redução e a reprimenda, eu abandonava 

tranquilamente e procurava em outra parte: punha-me a falar de outro modo 

[...] Nesse debate, no fim das contas convencional, entre a subjetividade e a 

ciência, eu chegava a essa ideia bizarra: por que não haveria, por assim 

dizer, uma ciência nova por objeto? (BARTHES, 2015, p.16). 

 

 

Barthes era um renomado estruturalista, mas mesmo assim, seu pensamento não se 

atrelava somente a conceitos que se fundavam nos elementos estruturais de análise. E ele 

deixa isso claro ao enfatizar a necessidade de uma ciência nova para tratar de uma linguagem 

ainda pouco estudada. O autor também abusa da ironia, destoando dos textos teóricos e de sua 

sisudez.  

Barthes e Paulo Freire podem dialogar de maneira ampla, um complementando o 

pensamento do outro. O mais interessante em Barthes é que ele não é totalmente apaixonado 

por fotografia, declarando que, em alguns momentos, chega a detestá-la quando fala das fotos 

de Eugene Atget (id.,ibid., p. 22). Talvez, sua análise seja tão eficaz por não ser movida pela 

paixão à linguagem fotográfica, mas por entender sua relevância na sociedade moderna. O 

estudo de Barthes também traz considerações importantes sobre o punctum, que ele define 

como um elemento da fotografia que direciona o olhar do espectador instantaneamente. O 

punctum, muitas vezes, não está no elemento mais denotado da imagem, mas em um pequeno 

detalhe que “é também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte –, e também 

lance de dados. O punctum é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me 

fere)(id., ibid.,p. 29). O punctum traz uma relação profunda com as questões subjetivas. 

Barthes também nomeia outra perspectiva de leitura, contrária ao punctum, que é o stadium, 

que é o elemento conotativo. Segundo o autor, ele participa das figuras, das caras, dos gestos, 

dos cenários, das ações (id., ibid.,p. 29). Sobre este elemento conotativo, que se expande 

numa imagem para muito além daquilo que ela apresenta literalmente, Barthes chama de 

“imagem pensativa” que, para ele, é subversiva, quando não denota elementos que são 

absorvidos instantaneamente, como as fotos que chocam ou aterrorizam. Geralmente, as fotos 

que são utilizadas pedagogicamente como auxiliares para ilustrar uma atividade desenvolvida 

pelo professor exprimem imagens marcantes e trazem esses elementos denotativos, vivamente 

saltando da imagem. Barthes não falava de esquemas pedagógicos nas leituras fotográficas, 

mas deixa claro como essas imagens pensativas produzem maior diálogo extra-imagem, pois, 

para ele, o potencial de uma fotografia se iniciava após a imagem, ou seja, a imagem 

desencadeava inúmeras representações além do que está sendo visto em tempo real. Para 

Barthes, o punctum é, portanto, uma espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse 
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o desejo para além daquilo que ela dá a ver(id., ibid., p. 53). Na foto abaixo Barthes dá um 

exemplo de punctum para o seu ponto de vista, dizendo: “O punctum, para mim, são os braços 

cruzados do segundo grumete” (BARTHES, 2015, p.50). 

 

 

ILUSTRAÇÃO XXXI 

Félix Nadar “Savorgnan de Brazza” (1882) 

 

 

Fonte: BARTHES, 2015, p. 50. 

 

Este posicionamento de Barthes sobre o contexto invisível que brota de uma fotografia 

foi o que provocou o estranhamento do pesquisador desta em relação ao que a fotografia 

poderia possibilitar como ferramenta educacional, não apenas como mero elemento ilustrativo 

de determinado estudo. 
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4.  Pierre Francastel e a Realidade Figurativa 

 

A busca por autores que tratam a fotografia sob uma perspectiva que dialoga mais 

amplamente com questões sociais acabou por desembocar, quase que fatalmente, em Pierre 

Francastel, que desenvolveu uma verdadeira “Razão Figurativa”, capaz de desvendar segredos 

da sociedade não desvendados pelo discurso científico, isto é, pela “Razão Conceitual”.  

Régis Debray foi outro pensador que se tornou imediatamente necessário neste particular, 

com seu estudo obre a Vida e a morte da imagem (1994).Finalmente, mas não menos 

importante, o encontro com a obra Francisco Gutierrez, sobre a pedagogia da imagem, tornou-

se impositivo, mais do que com os anteriores, por razões óbvias. As reflexões de Gutierrez 

remetem diretamente ao pensamento de Paulo Freire, com o qual apresenta uma série de 

convergências, especialmente se se considerar Extensão ou comunicação? (2013).  

Antes de entrar na análise das contribuições desses pensadores, é necessária uma breve 

incursão no funcionamento da visão e sua relação com o espaço, já que Francastel abordará a 

questão espacial como propiciadora da interpretação da razão figurativa. 

Sem se aprofundar nas questões relacionadas à neurociência e às especificidades da 

visão orgânica, mostrar-se-á, sintética e ilustrativamente, o mecanismo biológico do olhar, no 

qual a luz e seus efeitos físicos criam os mecanismos necessários para possibilitar ver. Essa 

perspectiva da estrutura da visão pode dialogar com os elementos subjetivos do olhar humano.   

Desde a Grécia Antiga, a Ótica buscou decifrar os mecanismos do funcionamento do olhar, 

com Euclides, Aristóteles e outros. Na Renascença, Leonardo da Vinci, Albrecht Durer e 

outros se debruçaram sobre o mesmo problema. A física e a filosofia também desenvolveram 

estudos para decifrar o mecanismo que possibilita um diálogo com o mundo de maneira mais 

ampla. A pintura e a poesia também estabeleceram dispositivos de interpretação sobre os 

modos de olhar.  

Na ilustração subsequente, é possível verificar a semelhança do sistema ocular com o 

sistema mecânico de uma máquina fotográfica.  
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Ilustração XXXII 

Analogia do Olho Humano e da Máquina Fotográfica 

 

Fonte:http://www.hoop.med.br 08/02/19 

 

 

Na observação mais atenta da ilustração pode-se perceber como o dispositivo 

mecânico da máquina se estruturou com base na visão humana para se concretizar como 

capturador de imagens. Esta comparação só se justifica para se perceber a relação com a luz, 

sendo o olho de uma complexidade infinitamente maior que a câmera. Ele está diretamente 

interligado ao cérebro, que opera instantaneamente as regulagens necessárias para que a 

imagem se construa “corretamente” nos olhos. Uma dessas correções é a inversão da imagem 

que chega “de cabeça para baixo” e o cérebro a modifica. Fisiologicamente, dá para se 

resumir o funcionamento do olho da seguinte maneira, segundo Jacques Aumont: 

 

O fundo do olho é revestido por uma membrana. A retina, na qual se 

encontram inúmeros receptores de luz [...] Cada receptor retiniano está 

ligado à uma célula nervosa, por um relé (que se chama sinapse); cada uma 

dessas células está, por meio de outras sinapses, ligadas por sua vez a células 

que constituem as fibras do nervo óptico. As comunicações entre essas 

células são muito complexas. [...] Assim, a percepção visual é o 

processamento, em etapas sucessivas, de uma informação que nos chega por 

intermédio da luz que entra em nossos olhos. Como toda informação, esta é 

codificada – em um sentido que não é o da semiologia: os códigos são, aqui, 

regras de transformação naturais (nem arbitrárias, nem convencionais) que 

determinam a atividade nervosa em função da informação contida na luz. 

Falar de codificação da informação visual significa, pois, que nosso sistema 

visual é capaz de localizar e de interpretar certas regularidades nos 

fenômenos luminosos que atingem nossos olhos (AUMONT, 2002, p. 21-

22). 

 

http://www.hoop.med.br/
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Certamente que, em tão poucas palavras, não dá para se ter a não ser uma ideia 

mínima de uma dos mais complexos órgãos do corpo humano. Os olhos continuam a espantar 

os pesquisadores da área que, com constantes novas descobertas, vão demonstrando a 

necessidade de estudos cada vez mais aprofundados, para se conseguir dimensionar a 

magnífica elaboração e organização simultânea de um único ato, o ato de olhar.  

Desde o princípio da pesquisa de que resultou esta tese, abordou-se, insistentemente, o 

modo de olhar humano como possibilidade educacional, antecipando-o até mesmo do olhar 

fotográfico. A visão, antes de qualquer processo de captura ou ação na produção de imagens, 

é muito mais importante, pois ela possibilita essa relação permanente com o mundo. Mesmo 

de olhos fechados, continuando “vendo” as imagens da realidade exterior, por meio da 

imaginação. Verificar a mudança de olhar, buscar compreender essa relação e trazer questões 

relacionadas à educação faz parte do objeto desta tese. 

Uma das questões mais importantes sobre o ato de olhar e sua relação com o mundo éa 

da compreensão das dimensões espaciais que fazem o ser humano se situar como ser no 

mundo. Em relação a essas questões de relação com espaço. Neste tema, Jean Piaget deu 

importantes contribuições, especialmente sobre a compreensão da criança sobre tudo que a 

envolve. Mas, Piaget tratou do tema pelo viés da Psicologia e do mundo infantil. Pierre 

Francastel buscou, nas ideias de Piaget, alguns elementos relacionados ao espaço e 

desenvolveu uma reconhecida teoria sobre a imagem: a Razão Figurativa.  

No primeiro capítulo desta tese foi descrita a relação do homo sapiens com a imagem 

na pré-história, por meio das pinturas rupestres. Lembre-se que as pinturas nas cavernas 

tinham uma função mítica e “econômica”, além de ser uma espécie de certidão de batismo 

político da humanidade. No fim da Idade Média e começo da Renascença a utilização da 

câmera escura trouxe inovações e mudança no modo da representação pictórica. A descoberta 

da perspectiva linear inovou a representação espacial. A invenção da fotografia renovou e 

modificou ainda mais a relação do homem com o espaço. No fim do século XIX, Paul 

Cézanne desconstruiu a perspectiva linear e propôs novos rumos na interpretação do espaço. 

A fotografia do século XX passou por inúmeras transformações estéticas e conceituais.  

O estudo de Pierre Francastel sobre imagem nos explicitou melhor as relações 

humanas em geral com o espaço, tendo o homem como interlocutor e provedor dessa relação. 

A educação, pautada somente em transferir conteúdos fossilizados que não dialogam 

com outras disciplinas, geralmente se abastece daquilo que Paulo Freire chama de “educação 

bancária”, que transforma o aluno em depósito do conteúdo dispensado pelo professor. A 
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educação que não dialoga com outros meios se desvanece numa onda entediante perante o 

aluno.  

As novas gerações estão totalmente submersas nas imagens e elas apresentam grande 

facilidade em dialogar com as inovações que se apresentam a todo momento nas novas 

tecnologias, seja no campo da informática, seja no da informação e comunicação. Portanto, 

nada mais oportuno do que a estimulação do uso dos artefatos criadores e disseminadores de 

imagens para que o estudante dê conta do diálogo com o espaço por meio delas. As novas 

gerações estão conectadas virtualmente todo o tempo e a imagem é o canal que possibilita 

esse diálogo. O educador terá uma aproximação muito maior com os alunos se ele perceber 

que a imagem é uma presença constante na vida deles. Isso não quer dizer que deva priorizar 

a imagem como elemento fundamental de sua(s) disciplina(s), mas como fortalecedora do 

vínculo de ideias. Muitos educadores acreditam que a imagem faz parte de determinadas 

disciplinas e a aplicam como mera ilustração de componentes curriculares já desenvolvidos 

por outros meios.  

Pierre Francastel formulou o conceito de Realidade Figurativa para mostrar que a 

imagem pode ganhar centralidade na produção de conhecimento pelas pessoas. Para ele, já 

estamos totalmente imersos no mundo de imagens manipuladas e a razão que se apresenta 

diariamente aos seres humanos não é mais aquela que está imune ao efeito da figuração criada 

virtualmente. Há uma virtualidade constante rodeando a todos e a noção de espaço é outra, 

diferente da que se desenvolveu em outras épocas. Para Francastel, a imagem não é um 

conceito. Ela é uma das mais importantes formas de organização da 

sociedade(FRANCASTEL, 1983, p. 19). Para ele, a atividade artística surge como uma das 

principais formas de transformar o pensamento em ação (id., ibid., p. 32). Contudo, enquanto 

a obra é fixa, a visão está em movimento. Assim, o autor ratifica nosso posicionamento em 

relação à utilização de um pensamento inicialmente estruturalista, como primeiro momento de 

análise de uma obra, mas apenas inicialmente, já que é necessário um diálogo com a 

totalidade para uma efetiva compreensão de uma obra, e o estruturalismo se atém a uma 

análise apenas da literalidade dos aspectos estéticos da obra. Francastel afirma que, muito 

antes dos teóricos e críticos, foram os artistas que compreenderam que o tema e as formas não 

esgotavam as possibilidades da linguagem estética. Francastel ratifica como insuficiente 

qualquer método que tenha a perspectiva de generalização como última análise de uma obra e 

que o diálogo do ser humano com a obra, pois ela está além dos conceitos sistematicamente 

elaborados e condicionados.   
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A arte figurativa não constitui, nem um ideograma nem a transposição 

sensível de coisas ou de conceitos, elaborados sem a participação ativa dos 

artistas. Existe uma racionalidade no modo de selecionar os elementos que 

combinam em toda a obra do imaginário, e também existe uma racionalidade 

nos processos de relacionar esses elementos entre si, tanto ao nível da 

ordenação, a duas dimensões, dos signos materiais, sobre écran figurativo 

que serve de suporte à obra, como ao nível das inter-relações imaginárias 

que se estabelecem na altura de se ler a obra. A elaboração da obra de arte é 

o produto de uma faculdade particular; o objeto estético tem um lugar 

determinado, mesmo que, aparentemente, a sua intenção é gratuita. O objeto 

figurativo não é, nem a apresentação sensível de uma essência, nem o 

reagrupamento de elementos, de acordo com uma ordem pré-estabelecida 

[...] Logo, que o artista ao organizar sua obra, elimina ou recupera, ele está a 

seguir uma lógica criadora. A ordem combinatória das formas, dos volumes, 

das cores, dos sons, corresponde a um racionalismo do imaginário – não 

menos estrito que o das ciências matemáticas ou da retórica. O que 

encontramos no momento de ler a obra, é precisamente essa ordem 

problemática; a conformidade entre os elementos e a percepção ocasional 

que os sugeriu, só acontece raramente e é sempre secundária 

(FRANCASTEL, 1983, p. 36-37). 

 

Sob a perspectiva analítica de Francastel existe um princípio de autonomia na estrutura 

da obra, mas não uma verdade; já as possibilidades de leituras se multiplicam de acordo com 

cada olhar. Segundo ele, a percepção da obra não repousa no reconhecimento, mas, na 

compreensão. O que o artista fixa não é o que ele viu ou apreendeu, é o que ele procura e quer 

revelar aos outros. A imagem fotográfica, mesmo que não tenha um intuito artístico, como no 

fotojornalismo, também é produto de uma investigação subjetiva que tem sua estrutura 

composicional estabelecida segundo critérios de uma ordem pré-estabelecida subjetivamente, 

sempre ideológica, que se dá conforme as necessidades particulares de cada um. É com base 

nisso que Francastel diz que a priori é condenável criar uma teoria das relações dos sistemas 

de artes como regra, estacionado em estruturas fixas. O autor acredita numa possibilidade de 

diálogo amplo e objetivo com os elementos figurativos que constroem a relação indivíduo e 

espaço. Francastel também lembra que a visão tem certas especificidades dentro da cadeia de 

percepções em que está inserida e relativiza, com a linguagem escrita, para que se possa 

compreender melhor essa explicação: 

 

Ao contrário dos fonemas, que são um elemento isolado do conteúdo do 

encadeado da fala, que exprime um julgamento sintético, qualquer percepção 

visual é uma percepção aberta e polivalente. Cientificamente falando, está 

estabelecido que é completamente impossível registrar um ato de visão pura 

– qualquer visão ocular ou ótica é sempre uma visão diferencial, 

combinatória. A própria natureza do olho, com os cones e os bastonetes, 

obriga a esse trabalho de unificação; é preciso não esquecer que a retina é 

um fragmento do cérebro, isto é, que qualquer percepção é uma percepção 

ativa, ordenadora e que, portanto, mesmo ao nível menos elaborado, os 
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elementos não são diferenciados, mas elaborados e que não correspondem 

apenas a um mecanismo de registro (FRANCASTEL, 1973, p. 50). 

 

Todo desenvolvimento humano em relação à utilização da imagem se deu há dezenas 

de milhares anos antes da invenção escrita. Francastel lembra da grandiosidade do 

pensamento apoiado nas palavras e no raciocínio verbal, mas, lembra também que isso se deu 

em um curto período, se comparado com o da utilização da imagem. Francastel, como 

sociólogo da cultura, traz os elementos extrínsecos à obra, exemplificando que até o olho se 

relaciona com uma totalidade para desenvolver seus mecanismos de compreensão do espaço.  

Mostra aindaa importância de Piaget para a compreensão das questões sobre o espaço, mas o 

critica por ignorar a importância da razão figurativa nesse diálogo. Completa que o 

pensamento humano, quando se exprime no espaço, adquire uma forma plástica, e este 

diálogo com o espaço possibilita uma compreensão das coisas por uma via artística. Afirma 

ainda: “Arte não é unicamente uma especulação e um sonho, mas um ato e uma das vias do 

conhecimento” (id., ibid., p. 70). O sociólogo da arte também fala sobre a memória, 

relacionando-a com a educação: 

 

O mundo exterior nos fornece um campo contínuo e indiferenciado de 

fenômenos que animam permanentemente o campo de nossa retina com 

impressões cuja característica é serem contínuas mas suscetíveis de diversas 

ordens de diferenciação. Todo conhecimento repousa sobre um ato da 

memória, só identificamos as coisas na medida em que lhes atribuímos, pela 

educação ou pela imaginação individual, um sentido, isto é, uma realidade. 

(id.,ibid., pag. 70) 

 

 

No livro Matéria e memória (2011), Bergson trata da questão da objetividade e da 

subjetividade em relação às imagens e formula uma pergunta bastante longa sobre a 

possibilidade de interligação simultânea entre esses dois aspectos, que une o ontológico e o 

espacial, numa totalidade que se complementam. Bergson, ao responder sobre a possibilidade 

dessa união, adverte sobre a necessidade de uma educação dos sentidos para preencher os 

muitos vazios das necessidades e é essa educação que reunirá as percepções diversas para 

compreensão do objeto apresentado. Ela tem a função de harmonizar os sentidos entre si e 

restabelecer a totalidade desse objeto (BERGSON, ibid., p. 49). 

Para Francastel, não basta somente que se compreendam os elementos psicológicos 

para se dar conta da totalidade espacial, conforme afirmava Piaget. A arte e as possibilidades 

de uma razão figurativa que dialoguem com os espaços se fazem necessárias, já que as 

dimensões produzidas pela razão figurativa são da ordem do imaginário. Ele reconstitui tais 
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dimensões por meio de um diálogo de ambivalência, que se conforma na perspectiva proposta 

por cada um, ou seja, a relação com o espaço se faz na subjetividade e isso trará inicialmente 

uma percepção individualista, que dialogará com a totalidade e assim construirá um processo 

dialógico de compreensão. A arte com sua manifestação não-condicionante de compreensão 

possibilita essa liberdade de diálogo, escapando dos moldes estabelecidos nas regras sociais.  

Essa experiência figurativa desconstruirá os códigos usuais e buscará outros elementos de 

interpretação do espaço. E eles serão mais intensos e questionadores ao se atrelarem à 

educação dos sentidos conforme assinalou Bergson.  

Pode-se estabelecer uma relação entre as possibilidades de uma educação dos sentidos 

com um princípio de conscientização – categoria desenvolvida por Paulo Freire, cuja 

discussão será mais aprofundada no capítulo subsequente. 

Francastel está convencido de que só se pode compreender melhor uma obra de arte se 

houver um estudo sobre ela. Isso parece óbvio e redundante. Mas, em geral, elas são 

apreciadas em museus e galerias pelo que emanam naturalmente, sem que os visitantes façam 

exaustivos e profundos estudos previamente às visitas. 

A educação dos sentidos proposta por Bergson, se for devidamente direcionada ante a 

unicidade presente de cada obra, pode transformar o olhar e trazer novas possibilidades de 

fruição e interpretação. Uma experiência grandiosa pode ocorrer na troca simbólica em que o 

imaginário não fica preso aos ditames que cristalizam – sem qualquer intenção de trocadilho –  

as possibilidades do olhar.  

Como já foi afirmado várias vezes nesta tese, a fotografia e a pintura podem colaborar 

para a transformação do olhar “natural” ou biológico das pessoas. A fotografia, embora seja 

apenas um fragmento de espaço, tem a possibilidade fazer o expectador dialogar com o 

imaginário de uma maneira que dá abertura para que ele rompa os limites do espaço 

apresentado no enquadramento fotográfico. A denotação, explicitada de imediato pela 

fotografia e que Barthes diz não dar espaço para uma leitura aprofundada e conotativa, 

potencializa todas as possibilidades de férteis diálogos conotativos. A fotografia apresenta um 

fragmento de espaço, na qual o observador devidamente preparado por aquela educação dos 

sentidos proposta por Bergson, iniciará um redimensionamento do fragmento diante da 

totalidade, que possivelmente se apresenta para além do espaço enquadrado. Essa totalidade 

não evidente será a chama que aquecerá o imaginário e possibilitará a leitura para além do 

literal apresentado. 

Em relação a essa totalidade que pode ser “visualizada” além da imagem denotada, 

podem-se formular algumas questões pertinentes ao contexto de vida de cada um, como 
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referência para o diálogo em tela. Geralmente o que se pode visualizar além do denotado será 

listado, tendo como ponto de partida o contexto do observador e as referências subjetivas que 

indicarão um caminho a percorrer pelo pensamento. Cabe lembrar as recomendações de 

Bergson sobre uma educação dos sentidos para que essa relação com o mundo tenha um 

sentido mais profundo e uma abrangência mais ampla. A subjetividade e seu relacionamento 

com o contexto direcionarão uma leitura, já que esta subjetividade está diretamente ligada em 

um permanente diálogo com as questões objetivas. O estudioso da arte Philippe Dubois 

afirma que o ato fotográfico é um ato que se dá numa construção, num processo ontológico de 

relação com a totalidade: 

 

A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de uma ação, 

o resultado de um saber-fazer, uma representação de papel que se olha 

simplesmente em sua clausura de objeto finito), é também, em primeiro 

lugar, um verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em 

trabalho, algo que não se pode conceber fora de suas circunstâncias, fora do 

jogo que a anima sem comprová-la literalmente: algo que é, portanto, ao 

mesmo tempo e consubstancialmente, uma imagem ato, estando 

compreendido que esse ato não se limita trivialmente apenas ao gesto da 

produção propriamente dita da imagem (o gesto da tomada), mas inclui 

também o ato de sua recepção e de sua contemplação. A fotografia, em 

suma, como inseparável de toda a sua enunciação, como experiência de 

imagem, como objeto totalmente pragmático. Vê-se com isso o quanto esse 

meio mecânico, óptico-químico, pretensamente objetivo, do qual se disse 

tantas vezes no plano filosófico que ele se efetuava na ausência do homem, 

implica de fato ontologicamente a questão do sujeito, e mais especialmente 

do sujeito em processo (DUBOIS, 2012, p. 15). 

 

Com esta afirmação, Philippe Dubois remete ao pensamento de Paulo Freire, para o 

qual o ser humano está em contínuo processo de transformação e esta transformação se dá na 

relação com o contexto. A pessoa que fotografa não está simplesmente captando o instante e o 

espaço enquadrado, ela está reorganizando em si todo diálogo que tem com o contexto e 

priorizando, naquele espaço enquadrado, aquilo que tem uma importância para ela. Não se 

enquadra algo apenas pelo ato de se ter disponíveis técnicas fotográficas devidamente 

apreendidas, mas pela relação e diálogo com aquilo que faz sentido para o fotógrafo.  

Para Vilém Flusser, as imagens são superfícies que pretendem representar algo (2011, 

p.21) e que a imaginação nos dará o suporte para a decifração das imagens. Para ele, a 

superfície da imagem pode ser captada imediatamente; porém, para que elas sejam 

devidamente codificadas, é necessário um vaguear prolongado pela superfície – oque ele 

chama de scanning –, sendo que haverá um diálogo entre emissor e receptor, ou seja, entre o 

fotógrafo e o observador da fotografia, e que a imagem em si é que oferecerá a possibilidade 
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de interpretação pelos símbolos conotativos (id., ibid., p. 22). Para Vilém Flusser, a máquina 

fotográfica é uma “caixa preta” que depende da imaginação humana para clarear esse espaço 

vazio de ideias. Neste ponto, ele se aproxima das ideias de Francastel em relação à 

imaginação. Flusser também diz que geralmente o “aparelho” é utilizado como um brinquedo 

e que isso foge ao aspecto instrumental que possibilita encher a caixa preta de ideias. Para ele, 

o “aparelho” tem a função dupla: bem industrial de consumo e produtor de signos (id., ibid., 

p. 45).  

A semiótica, sempre considerada importante para compreensão da fotografia, 

apresenta-se, segundo a Professora Lucia Santaella, sob uma multiplicidade de aspectos, pelos 

quais ela pode ser abordada (SANTAELLA, NÖTH, 1997, p.. 117). Dentre eles, destacam-se 

os que vão das especificidades técnicas da câmera até às questões mais abstratas, em que se 

utiliza até uma filosofia da fotografia. Para a semioticista, a fotografia provoca perspectivas 

diferentes de estudos, mas basicamente se instalam entre o físico e o simbólico: 

 

Embora seja fruto de uma conexão física, real, com o referente, sendo, 

portanto, um registro mais ou menos fiel de sua existência, a fotografia não é 

apenas física, mas também simbólica e mesmo convencional. A câmera não 

é uma simples máquina indiferente e neutra, mas sim dotada de certa 

inteligência, sendo o resultado da aplicação de séculos de conhecimento 

óticos, assim como físicos e químicos. Desse modo, embora o fotógrafo 

possa aparentemente registrar qualquer coisa, ele, na realidade, só pode 

fotografar dentro dos limites daquilo que o aparelho permite. Dependendo, 

por exemplo, do tipo de objetiva escolhida, normal, grande angular, 

teleobjetiva ou uma panorâmica em olho-de-peixe, em cada uma delas tem-

se um modo de transcrição do espaço radicalmente diferente. Enfim, aquilo 

que é registrado pela foto necessariamente obedece a leis de codificação da 

visualidade que estão já inscritas na câmera. Isso sem mencionarmos os 

pontos de vista do fotógrafo, que são sempre histórica e culturalmente 

convencionados (SANTAELLA, NÖTH, 1997, p.128). 

 

Para Santaella, a imagem possui características que implica a necessidade de um 

conhecimento especial das convenções culturais para que o ato de decifrá-las seja mais amplo, 

pois ela possui uma estrutura argumentativa complexa. (id., ibid., p. 156). Todas as 

modalidades de signos, inclusive as imagens, têm o propósito e a função de representar e 

interpretar a realidade; mas, ao fazê-lo, inevitavelmente interpõem-se entre o homem e o 

mundo (id., ibid.). Os signos refletem a realidade como espelho, mas também deformam o que 

está sendo refletido. Santaella não deixa de abordar um dos temas mais recorrentes nos 

estudos da fotografia, que é a sua relação com a morte. 
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 5. Fotografia e Morte 

 

Santaella fala sobre a relação da fotografia com a morte, lembrando que a maioria dos 

teóricos que desenvolvem pesquisas sobre imagem e principalmente sobre a fotografia, não 

deixam de relacionar a linguagem visual com a questão da finitude humana. As relações e 

temas são muito variados e, como escapam aos limites desta tese, não serão abordados em 

detalhe aqui. No entanto, as questões teóricas fundamentais relativas ao tema não podem ser 

desconhecidas.  

Santaella trata dessa relação como uma convivência de termos opostos: presença e 

ausência. Ela diz que, na fotografia, o real passado é confirmado pelo registro, que evidencia a 

existência daquilo que está impresso. Para a pensadora, todas as modalidades de signos têm 

como função representar e interpretar a realidade (id., ibid.), completando que o ser humano 

se expressa e recebe informações por meio de linguagens criadas por ele mesmo e que é desta 

maneira que se decodificam as questões ontológicas. Um dos principais usos da fotografia em 

relação à morte é o vínculo do signo fotográfico com a questão da memória: numa fotografia 

de alguém que já não existe mais fisicamente, a imagem tem a função de resgatar o afeto, a 

lembrança, diante da impossibilidade da presença física da pessoa. Em um nível ainda mais 

explícito, ocorrem os registros da pessoa morta, que são publicados ou guardados em algum 

lugar, devidamente “sacralizado” para que esse diálogo, de alguma forma, se perpetue após a 

partida da pessoa fotografada. A contradição de guardar o que já se foi, também nos remete à 

questão do tempo e o quanto a materialidade escapa ao sabor da abstração que comanda toda 

matéria. 

 

Afinal, “o outro mundo” em que o objeto fotografado é tragado não é apenas 

o da morte do instante capturado, mas o de outro tempo, de duração infinita 

na imobilidade total, interminável, imutável, imperecível, tempo por onde o 

tempo não passa, perpétuo, eterno. Na petrificação fotográfica não está 

apenas a imobilidade mortífera, mas também a eternidade latente do 

indestrutível. Entretanto, na fotografia, morte e eternidade são inextricáveis, 

como as duas faces de uma moeda. O instante arrancado do continuum, que 

o registro fotográfico eterniza, é um fragmento do vivido que se esvaiu. A 

eternidade do registro acaba funcionando como prova irrefutável de que a 

vida, em cada milésimo de instante, está grávida de morte. Porque é por 

natureza provisória, transitório, fugaz, cada momento vivido incuba sua 

própria morte. Sendo capaz de congelar o instante num flagrante eterno, a 

fotografia acaba apontando para o avesso do eterno: a irrepetibilidade e 

morte irremediável que está inscrita na paisagem de cada instante. A vida 

aparece para morrer em cada aparição (SANTELLA, NÖTH, 1997, p. 138). 
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Santaella lembra que essa contradição entre morte e eternidade não é privilégio da 

fotografia. As outras artes também tratam dessa questão. A imagem tem uma relação maior 

com isso, pois, desde a Pré-História, milênios antes de a escrita surgir, o ser humano já 

desenhava nas paredes das cavernas o seu dia a dia, seus afazeres e o seu contexto de vida, 

buscando congelar momentos, eternizando-os. Lucia Santaella afirma que, desde sempre, o 

homem buscou essas formas de tentar se eternizar por meio das imagens cada vez mais 

resistentes ao tempo e que a fotografia, nesse sentido, foi um marco decisivo e que trouxe 

outros aspectos sígnicos renovadores.  

Desde o início da pesquisa de que resultou esta tese, buscou-se os mecanismos que 

instalaram novos modos de olhar o mundo pelo ser humano, que não se dão apenas pelo 

aspecto estético, mas, também, na dialeticidade da relação de questões ontológicas com as 

mudanças sociais. Neste aspecto, a fotografia foi uma verdadeira revolução, pois provocou 

muitas questões novas, especialmente as relacionadas ao questionamento do real e da 

reprodutibilidade técnica. Logo depois, possibilitou o nascimento do cinema, que é uma das 

artes mais completas que existe. Em relação à educação, possibilitou estudos científicos em 

muitas áreas, além de ter sido utilizado como suporte ilustrativo do aprendizado, 

possibilitando uma credibilidade maior. 

Outro autor que tem um estudo sobre o tema da morte e da imagem é o filósofo Régis 

Debray, com Vida e morte da imagem: Uma história do olhar no ocidente (1987). Esta obra é 

fundamental para se compreender essa relação da imagem com a morte e de como foi 

construído um olhar específico no Ocidente, desde o início da relação humana com as 

imagens, chegando ao que ele chama de “videosfera”, que corresponde à época atual. 

Para o filósofo, a imagem figurativa e sua significância foi cada vez mais penetrando 

na vida das pessoas, embora, progressivamente tenha perdido a intensidade que comovia as 

pessoas como antigamente. Para simular essa sensação que se tinha no passado de maior 

envolvimento com uma imagem, que destoa da insensibilidade atual em relação aos efeitos de 

uma imagem em alguém, o autor relembra uma antiga anedota que envolveu um imperador 

chinês e um afresco que ele pedira ao mais famoso pintor. O afresco era de uma cachoeira 

numa parede do palácio. O imperador disse ao pintor que o barulho da água não o estava 

deixando dormir (DEBRAY, ibid., p. 13). Este autor diz que o olhar garante uma 

comunicação das substâncias. A imagem funciona como mediação efetiva (id., ibid. p. 14). 

Debray indaga por que uma imagem de uma nascente já não consegue nos alterar, nem a 

imagem do fogo nos aquecer? Segue perguntando se a imagem teria perdido seu mistério. Ele 

não acredita que tenha perdido o encanto, mas que o contexto e supervalorização da imagem 
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sufocou a vida humana modificando-lhe o olhar, numa espécie de anestesia da sensibilidade 

perante uma imagem. O anestésico foi produzido pela saturação do uso da imagem na 

sociedade do espetáculo e do consumo, criando uma nova relação com o tempo. O tempo não 

é mais o mesmo de antes da Revolução Industrial. A partir daquele momento e das contínuas 

mudanças sociais, ele começou a ser sentido como dotado de uma celeridade incontrolável, 

cada vez mais rápida. Isso gerou novas sensações em relação ao modo de sentir a vida e as 

coisas ao redor.  

Regis Debray Aborda a era atual com sua velocidade e relação com a imagem cada 

vez mais obsessiva, reconhecendo, entretanto, como, cada vez mais, dispersiva. Ele inicia a 

obra analisando a relação do ser humano com a imagem no Egito Antigo, quando a decoração 

dos túmulos foi a primeira manifestação genuinamente artística e que trouxe uma dimensão 

nova na relação da forma dialogando com a morte. Era uma estética a serviço da manutenção 

da revitalização da matéria dos faraós, para entrar no outro mundo. Cabe acrescentar que tal 

procedimento garantia, na crença da sociedade egípcia, que a própria comunidade não seria 

ameaçada de extinção. Garantir a preservação do corpo era garantir a preservação do 

ka(espírito) do faraó, que se distribuía por todos os membros da sociedade egípcia, 

garantindo-lhe, a sobrevivência.  

Cabe recordar que Santaella afirma que o ser humano é um ser de linguagem e precisa 

dela para se relacionar como os outros; ele também precisa de determinada linguagem para 

uma comunicação com o sagrado. Isso não se deu apenas no Egito antigo, mas em todas as 

manifestações relacionadas ao sagrado: 

 

Qualquer que seja a natureza do mito principal – Hórus, Górgona, Dionísio 

ou Cristo – ele produz figuras. O além exige a mediação de um aquém. Sem 

um fundo de invisível, não há forma visível. Sem a angústia do precário, não 

há necessidade de memorial. Os imortais não batem fotos entre si. Deus é 

luz; somente aquele que passa, e sabe disso, quer permanecer. A maioria das 

fotos e filmes tem como objeto aquilo que se sabe estar ameaçado de 

desaparecer: fauna, flora, aldeias, velhos quarteirões, fundos submarinos. 

Com a ansiedade de quem se beneficia de um sursis, cresce o furor da 

acumulação de documentos (DEBRAY, op. cit., p. 28). 

 

A necessidade de ter a imagem como mediadora da relação com o sagrado sempre foi 

característica dessa situação contraditória e dialética em que a imagem é presença e ausência 

ao mesmo tempo. Os elementos denotativos conduzem ao que se desdobra além do que se 

está vendo; as possibilidades de criar mundos imaginários despertados pelos elementos vistos 

é esta espécie de diálogo com o ausente. O ser humano não compreende a essência do tempo e 
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sua complexidade abstrata, que conduz à finitude do ser; recorre às imagens para perpetuar 

aquilo que se esvai incessantemente.  

Henri Bergson diz que o mundo material é um sistema de imagens e que nosso corpo é 

uma delas e que, em torno dele, se dispõe a representação. O afeto se dá na representação, 

pelo esforço do corpo em construir um diálogo com esse sistema de imagens (BERGSON, 

2010, p. 85). A atual proliferação das imagens como recurso de mecanismos ególatras e 

comerciais são obsessivos e traz a dissolução do afeto e o efeito anestésico de não se sentir 

atingido pelas imagens. Assim como a anedota do imperador chinês, a arte funerária antiga 

tinha grande força representativa que materializava os falecidos faraós. Debray (op. cit., p.14) 

diz que, hoje, as imagens não trazem o mesmo efeito e que preferimos tomar uma aspirina em 

vez de buscar o afeto abrasivo que uma marinha pode trazer como conforto aos olhos e ao 

corpo.  

O tema da morte sempre perturbou os sentimentos humanos: o receio da confrontação 

com a efemeridade sempre causou inquietação. O peso da interrupção da vida e os mistérios 

sobre o que vem depois provoca o medo e gera muitas dúvidas em relação à condição pós-

morte. As imagens, ou as reproduções de instantâneos da vida ajudam a driblar a morte, pelo 

menos na memória dos que ficam. Não é a obsessão pela vida, as tentativas recorrentes pelo 

exorcismo do tempo, no sentido de perpetuar o presente, congelando-o nas imagens, que 

explicam as atuais mórbidas repercussões midiáticas das tragédias diárias? A mídia se 

compraz em estampar imagens duras de mortes e muitos chegam à morbidez de mostrar 

detalhadamente cenas chocantes do cotidiano cada vez mais violento. Isso mostra, também, 

como o olhar vai se alterando na sociedade ao longo do tempo. Em Diante da dor dos 

outros(2003, p. 95), Susan Sontag afirma que mostrar um inferno não significa, está claro, 

dizer algo sobre como retirar as pessoas do inferno.  

Há imagens que ferem os olhos pela gratuidade; há as que instigam aos 

questionamentos. Pode ser que as imagens reais, como a de negros norte-americanos 

enforcados e pendurados em árvores por brancos, membros da Ku Klux Klan, sejam 

importantes para a numa aula de sociologia ou história que aborda questões do racismo. 

Portanto, a leitura, chocante ou não, dependerá do contexto do apreciador das imagens. 

Sontag afirma que o registro legitima a forma mais categórica da fotografia; que é a possível 

representação do real e que a atenção pública se dá pela manifestação da mídia, ou seja, torna-

se um documento de denúncia oficializado por quem legitima a notícia. Assim como as fotos 

de Lewis Hine ajudaram na mudança das leis em relação ao trabalho infantil, as fotos dos atos 

terríveis da Ku Klux Klan foram denunciados pelas imagens. Neste particular, um outro 
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exemplo pode ser dado: uma fotografia desencadeou o questionamento do professor e poeta 

Abel Meeropol, que escreveu um poema, que foi logo musicado, sobre determinada situação e 

logo depois o poema, tornando-se uma das músicas consideradas mais tristes da história: 

Strange fruit, gravada por Billie Holiday (1939). A canção nasceu como um protesto pelo 

linchamento de dois negros que foram acusados de assassinato. A população branca – na 

maioria racista, da cidade de Marion, no estado sulista de Indiana – invadiu a prisão e 

publicamente lincharam os acusados, enforcando-os numa árvore. Lamentavelmente, nos 

Estados Unidos, especialmente nos estados sulistas, existiam fotos de negros enforcados que 

eram vendidas como cartões postais. A canção se tornou um hino de resistência à violência 

contra os negros e ainda é muito executada pelos movimentos de luta étnico-racial. 

A discussão aprofundada sobre um determinado tema, tendo a fotografia como ponto 

de partida, não apenas como objeto estético, mas como dispositivo que capturou um instante 

do real, munido significação e representação social, pode ajudar na reflexão, na formulação de 

novas descobertas e inovadoras interpretações de fenômenos histórico-sociais. A exposição da 

dor pelas imagens pode contribuir para os processos educacionais, como instrumento de 

compreensão do mundo real e de indução da superação da violência e das injustiças sociais: 

 

Esconder as agonias no hospital, as cinzas no columbário, escamotear o que 

causa pavor sob a luz artificial e as maquiagens do funeral home, é embotar 

nosso sexto sentido do invisível e, por efeito indireto, os outros cinco. Com 

efeito, perder de vista o insustentável é diminuir a perturbante atração da 

sombra e seu oposto, o valor de um raio de luz. A domesticação do real 

apresentado sob forma de modelo teórico e técnico, sem lesar nossos 

bastonetes retinianos, torna a utilização deles menos urgente. Menos vital e 

menos fruidora. Fazendo abstração das “coisas em si mesmas” teremos, em 

breve, a anestesia dos sentidos. Fim da encarnação, redução da morte a um 

acidente, estiolamento do júbilo do ato de ver, tal seria para amanhã o 

encadeamento dos perigos. A melancólica passividade do visual é, talvez, o 

que vai restar ao olhar demasiado protegido, quando o esqueleto e o pútrido, 

o fétido e o umbroso vierem a desaparecer do salubre horizonte cotidiano 

(DEBRAY, 1993, p. 36). 

 

A citação deste trecho remete à literatura, não apenas como relação com a imagem, 

mas à poesia, e a uma poética que renovou a linguagem no século XIX, a poesia de Charles 

Baudelaire. Este poeta, como pode ser observado no segundo capítulo desta tese, foi um forte 

oponente à fotografia e aos elementos técnicos que ela trazia consigo. Contudo, a lembrança 

de Baudelaire, aqui, é para ilustrar a citação de Debray, que fala de uma provável 

“domesticação do real”, que torna tudo aprazível e menos provocador de reflexões. 

Baudelaire publicou o livro As Flores do mal, em 1857, livro que rompia com a temática do 
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classicismo e renovava a poesia com temas relacionados à morte e morbidez. Até então, a 

poesia era revestida pelos sentimentos bons, galanteios e amenidades sociais. Um exemplo 

desta guinada temática é o poema “Uma Carniça” (BAUDELAIRE, 1985, p. 175), no qual 

Baudelaire descreve uma carcaça carcomida, em seus detalhes repugnantes, dizendo à amada 

que assim ele será também e que só o amor, que nutrem um pelo outro, que preservará o que 

realmente tem significância. Baudelaire se mostra um dos grandes pensadores que romperam 

com o constituído, questionando-o, utilizando elementos “pesados” da linguagem para 

desconstruir os paradigmas postos, utilizando o elemento imagético descritivo para 

desencadear toda trama poética.  

Outro pensador que rompeu com o instituído e pregou o instituinte, mesmo sem ser 

poeta, nem fotógrafo, foi o educador Paulo Freire. Ele também lançou mão de uma metáfora 

relacionada à morte – agudizada pela relação doentia que determinados seres humanos com 

ela estabelecem – quando atribuiu ao educador autoritário uma relação “necrófila” com os 

educandos. Referenciou-se no pensamento de Erich Fromm, para caracterizar uma de suas 

principais categorias de pensamento que é a “educação bancária”, sobrepondo as duas 

metáforas: a do banco, onde se fazem depósitos, para serem cobrados mais tarde; e a 

necrofilia, em que o docente sente prazer em se relacionar com os cadáveres dos estudantes 

inertes. Na primeira, os docentes são detentores do conhecimento, que depositam esse saber, 

devidamente esvaziado de conteúdo crítico, na cabeça vazia dos discentes; na necrofilia, se 

comprazem narcisisticamente no “usa” do aluno para satisfazer sua vaidade gnosiológica. Nas 

palavras do próprio Freire: 

 

A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à 

morte e não do amor à vida. A concepção bancária, que a ela serve, também 

o é. No momento mesmo em que se funda num conceito mecânico, estático, 

espacializado da consciência e em que transforma, por isto mesmo, os 

educandos em recipientes, em quase coisas, não pode esconder sua marca 

necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar o pensamento pela ação 

dos homens uns com outros na tarefa comum de refazerem o mundo e de 

torná-lo mais e mais humano (FREIRE, 2011, p. 90-91). 

 

Freire ajuda a compreender que o conceito de morte, no campo da metodologia 

educacional, ultrapassa os problemas gerados pela relação da imagem com o tema. A 

perspectiva de Debray se dá no âmbito das questões sociais e imagéticas, como forma de 

representação do sagrado e de negação da efemeridade. Em Baudelaire, também se percebe o 

mesmo direcionamento, buscando, na linguagem poética, as reflexões sobre o diálogo da 

matéria que se finda pateticamente, porém, com a grandiosidade que perdura após esse fim. Já 
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Paulo Freire reflete sobre outros elementos, mais radicalizados, relacionados à morte, 

especialmente na relação negativa docente/discente.  

Paulo Freire escreveu que é na “inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda 

a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida 

em que se reconheceram inacabados” (FREIRE, 1996, p.58). A possibilidade de continuidade 

implícita e que remete aos conceitos de inacabamento, inconclusão e incompletude desfaz, em 

Freire, de certa maneira, a obsessiva luta contra a efemeridade material inevitável e cria um 

processo de potencialização permanente da esperança. O fim não interessa tanto, mas o 

processo em que se desenvolve o ser humano. 

O professor José Eustáquio Romão escreveu um artigo, no qual investiga as 

possibilidades dos textos de Paulo Freire dialogarem com a imagem. Romão não encontrou 

muitas situações de referência à imagem na obra de Freire, mas, ao relacionar o pensamento 

freiriano com as reflexões propostas por Régis Debray, no livro Vida e morte da imagem (op. 

cit.), encontrou alguns pontos comuns dos dois pensadores, verificando que, em Pedagogia da 

autonomia (1996), Freire fala sobre o papel do professor em deflagrar no aluno no processo 

de desenvolvimento de aprendizagem: 

 

No fundo, a apreensão crítica do mundo e a comunicação do apreendido é a 

matéria prima do diálogo, uma das principais, senão a mais importante, 

categorias das pedagogias freirianas. E esta apreensão, pelo que se pode 

depreender do texto das citações de Pedagogia da autonomia independe da 

base matéria (escrita ou não), mas depende, fundamentalmente, da imagem 

que o ser humano faz do mundo. O que distingue o ser humano dos demais 

seres, que estão instalados em seus aparatos, como dizia Paulo, é a 

capacidade de apreensão e compreensão da realidade, que nos qualificam 

para intervenções transformadoras neste mesmo mundo, dando legitimidade 

ao conhecimento (de base iconográfica, gráfica etc.) elaborado (Romão, 

2010, pg. 93) 

 

Esta citação deixa clara a aproximação do pensamento freiriano com as questões 

postas por esta tese, especialmente as referentes às transformações sociais que propiciaram 

novos modos de olhar o mundo. E como tudo é incompleto, inconcluso e inacabado, a 

mudança de olhar a realidade é importante para a apreensão e percepção da sociedade, que 

não é uma estrutura, mas processo de estruturação. 

Na foto abaixo tem-se um exemplo de captura de imagem que traz muitos elementos 

significativos em relação à contextualização da vida social e suas transformações. A foto é de 

2013 e mostra instantes após a explosão de uma bomba próximo à uma escola, em Cabul, no 

Afeganistão. O fotógrafo Omar Sobhani capturou o instante exato em que as crianças saíam 
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correndo da escola, acompanhados por um dos professores. A foto dialoga profundamente 

com questões sociais do país, ao mostrar uma menina correndo com um caderno na mão, algo 

que a organização Talibã proibia anos antes. A foto também dialoga com a educação de um 

modo muito especial, ao mostrar as crianças correndo amedrontadas pelas bombas, mas os 

cadernos, de forma alguma, são descartados e ficam colados ao corpo infantis como algo 

muito importante. Essa atitude mostra o valor e a grandiosidade que a educação tem para 

essas crianças. Esse é um exemplo de uma fotografia que dialoga com o contexto de maneira 

explícita e pode ajudar na reflexão sobre contextualizações históricas e sociais. 

 

 

 

 

Ilustração XXXIII 

Explosão em Cabul (2013), Omar Sobhani 

 

 

https://www.businessinsider.com/kabul-explosion-taliban-claim-responsibility-2013-5 Consulta em 

02/03/2019 

 

Romão observa que a mudança do olhar é observada e dividida por Debray em três 

momentos: A Logosfera, a Grafosfera e a Videosfera. Cada uma delas deriva dos prefixos que 

as identificam com determinado e importante momento da história da humanidade. Segundo 

Debray, a Logosferase dá na era dos ídolos, no sentido lato. A Grafosfera é a era da arte, que 

vai da imprensa à era da TV.E a Videosfera, que é a era do visual, é precisamente esta em que 

se vive na contemporaneidade (DEBRAY, 1993, p. 206).As questões postas por Debray e 

https://www.businessinsider.com/kabul-explosion-taliban-claim-responsibility-2013-5
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relacionadas às sociedades contemporâneas, em que as imagens são maciçamente produzidas 

e distribuídas em todos os espaços sociais, deixam claro que é necessária uma educação que 

responda aos problemas criados pela maneira com que as imagens são apreendidas e 

compreendidas.  

As mudanças no modo de olhar, ao longo dos tempos, foram se adaptando às questões 

sociais. Observa-se que, no momento atual, elas têm provocado funcionalidades do olhar 

ainda não devidamente exploradas pelas agências educacionais, que estão, neste particular, 

muito aquém do que os próprios estudantes exploram, imageticamente, fora da escola. Mais 

ainda, no caso da fotografia, cuja democratização tem permitido desde o mero registro 

documental, até o acesso às artes – portanto, correndo paralela e à revelia da educação 

escolar, uma formação estética –, dentre outras múltiplas funcionalidades do olhar dos jovens, 

desconhecidas, olimpicamente, pelo sistema regular de ensino.  

Vimos que Pierre Francastel percebeu em Piaget a grandiosidade de um olhar que 

elaborou teorias em relação ao espaço, mas que teve a infelicidade de não colocar a arte como 

elemento essencial de diálogo com o espaço e a possibilidade de compreensão do ser neste 

espaço. Francastel demonstrou a importância da razão figurativa. Regis Debray e Lucia 

Santaella revelaram que a imagem tem uma poderosa relação com a morte, desde a pré-

história. E essa relação continua orientando o ato de capturar imagens na sociedade.  

No próximo capítulo, continuar-se-á a reflexão sobre a função da fotografia como 

instrumento de construção de novos modos de olhar o mundo, ou, para usar a expressão, 

freiriana, novos modos de “ler o mundo”. Esta reflexão, no entanto, estará mais focada no 

campo da educação, buscando relacionar a produção e apreensão de imagens com o processo 

de conscientização – conceito axial do pensamento de Paulo Freire, seja na reflexão 

pedagógica, seja nas intervenções educacionais.  
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CAPÍTULO IV 

EDUCAÇÃO, FOTOGRAFIA E CONSCIENTIZAÇÃO 

 

 

 1. Fotografia, Educação, Comunicação e Sociedade 

 

À classificação que Régis Debray propôs para as eras, chamando a época atual de 

“Videosfera”, talvez se possa acrescentar uma era a mais, ou uma etapa específica da 

Videosfera: a Sub-era Digital. Mesmo escrito em 1992, o livro Vida e morte da imagem 

continua atual, embora possa ser revisado em pequenos aspectos. Fala-se em era Sub-Era 

Digital porque a vídeosfera ainda perdura com os mecanismos de visualização, mas a ela 

foram incorporados elementos que somente os aparatos digitais de tecnologia puderam 

fornecer. O vídeo já não tem mais um predomínio sobre a passividade do espectador que, 

agora, dialoga, comanda e escolhe, numa gama infinita de possibilidades. Em suma, é a 

virtualidade e sua transformação. Mas o comando sobre a virtualidade é paradoxal e, na 

maioria das vezes, enganoso. Quando se pensa ter o comando, na verdade, se é comandado e 

manipulado por meios digitais, cada vez mais viciantes e dominadores. 

Os meios de comunicação são, sem sombra de dúvida, importantes para o diálogo 

entre as pessoas e neles, a fotografia, antes de ser um objeto com funcionalidades 

esteticamente elaboradas e outras quaisquer finalidades, é um mecanismo de comunicação. O 

que primeiro salta aos olhos, ao se visualizar uma fotografia é o diálogo com alguém que a 

produziu, mesmo que as questões autorais pouco signifiquem para quem observa uma foto. 

Essa comunicação ocorre espontaneamente. Sabendo disso, o ser humano, que se utiliza dessa 

ferramenta para se comunicar profissionalmente, ou artisticamente, a utiliza de acordo com 

suas especificidades e possibilidades.  

Evidentemente, a utilização da fotografia se dá conforme a estruturação social vai 

moldando as necessidades e demandas que o corpus social ativa, devidamente condicionadas 

por um sistema que estabelece as regras econômicas e as de conduta social.  

Aparentemente, a educação não tem se apropriado efetivamente de tais mecanismos e 

emprega a fotografia e outros meios de maciça comunicação social apenas como 

complementos de procedimentos didático-pedagógicos para o desenvolvimento dos 

conteúdos. Como disse Boris Kossoy (2007, p. 33), as imagens têm servido apenas como 

mero apêndice na educação. De fato, parece que os sistemas educacionais não têm explorado 
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todas as possibilidades que elas podem oferecer, além de se ouvir certas expressões sobre a 

proliferação das imagens não ser algo positivo. Geralmente, quando se lê uma crítica feita à 

proliferação das imagens, ela tende a culpar as próprias imagens como se elas tivessem 

autonomia existencial. As imagens são produzidas pelas pessoas, movidas por suas 

necessidades específicas em relação ao que desejam representar.  

As fotografias, ou as imagens que pululam como cogumelos por toda parte, não são 

fruto da autossuficiência, mas atendem aos desejos humanos e a suas necessidades mais 

cruciais, criadas por uma sociedade que se alimenta do pictórico. A utilização dos 

mecanismos imagéticos é o próprio ato de diálogo com aqueles que se tornaram reféns dessa 

utilização. O papel da educação, nesse contexto, é o de transformar, ou seja, o de utilizar as 

imagens, desconstruindo as apropriações alienantes, explorando-lhes as possibilidades de 

reflexão crítica e conscientização.  

Conscientização, em Paulo Freire, é mais do que um conceito; é uma categoria de 

pensamento central no conjunto de suas concepções, na medida em que ela perpassa todos as 

formas de educação que ele propõe, desde a alfabetização até a pós-graduação. Nesta tese, a 

utilização desta categoria será verificada na leitura de pensamento que nos ajudará a formular 

as questões relevantes sobre o tema. 

Antes de se averiguar a possibilidade de relacionar a educação com a imagem, 

referenciada no pensamento de Paulo Freire, buscar-se-á destacar, na obra de Francisco 

Gutierrez, Linguagem Total (1972),o conceito homônimo. Gutierrez foi um pedagogo 

espanhol cuja obra tem várias convergências com o pensamento de Paulo Freire. Em 

Linguagem total, que tem por subtítulo “uma pedagogia dos meios de comunicação”, 

Gutierrez formula um processo educacional por ele denominado “Linguagem Total”. Nele, o 

autor demonstra que, pedagogicamente, as imagens são pouco usadas em sala de aula e que as 

novas tecnologias mostram que isso precisa mudar. Embora publicado há quase cinco 

décadas, a obra continua atual, contendo questões que podem ser endereçadas à sociedade 

contemporânea, com seus processos educacionais e comunicacionais. No momento que foi 

publicada a tecnologia já provocava alterações no modus vivendi coetâneo. É certo que o 

momento atual traz questões totalmente novas, embora Gutierrez, pedagogicamente, já 

previsse que os procedimentos educacionais não acompanhavam devidamente as novidades 

tecnológicas. 

A proposta pedagógica de Gutierrez relaciona-se com a totalidade de conhecimentos 

relacionados à imagem, dialogando, também, com diversas áreas do conhecimento. A 

“Pedagogia da Linguagem Total” visa à tomada de consciência, pelos educadores, das 
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questões que o mundo da comunicação coloca como mediação para os novos tempos. Para o 

pedagogo, o mundo passou, vertiginosamente, de uma civilização verbal para uma civilização 

visual e auditiva (p. 15). Complementa afirmando que, agrade ou não, a onipresença da 

imagem, no mundo atual, é uma de suas marcas distintivas em relação ao passado. Para 

Gutierrez, a imagem é uma re-criação da realidade, aproximando-se do pensamento de Pierre 

Francastel, que também trata desta era marcada pela Razão Figurativa. Assim se exprime 

Gutierrez: 

 

A imagem se nos apresenta como uma encarnação do objeto. Deste poder de 

representação nasce o encanto e o arrebatamento da imagem. A imagem é, 

portanto, a representação visual dos seres. É um objeto físico, material, com 

que nos servimos para representar os seres de uma maneira concreta, 

particular e sensível. Porém, a imagem não é cópia e sim re-criação da 

realidade. O pintor, o fotógrafo ou o cineasta se valem da natureza para nos 

oferecer uma encarnação do objetivo ou do subjetivo. Este novo produto, 

embora esteja analogamente relacionado com o objeto que representa, se 

distingue enquanto forma uma realidade ontologicamente distinta. A 

representação das imagens não se relaciona unicamente com objetos reais, 

com existências concretas, porque as imagens também fazem referências a 

seres abstratos, genéricos, inclusive, a “realidades”, produto da fantasia ou 

imaginação de um criador(GUTIERREZ, 1978, p. 17). 

 

Gutierrez demonstra que a razão figurativa não é apenas uma elaboração imagética do 

mundo e das coisas, mas uma recriação e, a partir dela, uma apropriação subjetiva que pode 

produzir um diálogo pedagógico. A questão de Gutierrez é que a educação não se apropria 

dos meios possíveis para criar esse diálogo pedagógico. Para ele, a educação ainda privilegia 

os modos centenários de desenvolvimento de conteúdos, no quais a palavra graficamente 

evidenciada ainda impera. Salienta que os debates se travam no universo dos posicionamentos 

críticos em relação às tecnologias imagéticas, em vez de estabeleceremos modos de uso delas. 

Em suma, as críticas às imagens imperam sobre sua utilização. Para ele, os alunos não 

mudaram apenas ontologicamente com o passar do tempo, mas, as próprias percepções 

sensoriais se modificaram. A relação com as mídias visuais inovadoras provocou uma nova 

percepção que ultrapassou os meios convencionais de ensino. A abundância de imagens na 

vida das novas gerações é evidente.  

A fotografia proporciona uma aproximação maior com o mundo e uma desconstrução 

das antigas representações, nas quais a elite detinha o poder de representação por meio da 

pintura, escultura etc. Para Karl Mannheim, a fotografia possibilita um “desdistanciamento”, 

ou seja, a desconstrução da distância do olhar hegemônico imposto. Para ele, a fotografia é a 
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forma de representação pictórica que mais se coaduna com a mentalidade moderna, 

interessada no instante, sem retoque nem censura (MANNHEIM, 2001, p. 190).  

Sabe-se que o poder hegemônico busca sufocar a possibilidade de igualdade no acesso 

à informação. Até pouco tempo atrás, a fotografia era uma ferramenta exclusiva das elites, 

dado que os artistas que se destacaram na área quase sempre pertenciam a esses estratos 

sociais. Além do alto custo de uma câmera profissional, todo material de consumo para a 

produção de fotos era caríssimo e, praticamente, inacessível à maioria. Um fotógrafo amador 

sem recursos financeiros até poderia, com muito esforço, obter uma câmera. Porém, esbarrava 

na falta de recursos para a formação, também cara, na área. Já o fotógrafo da elite tinha 

recursos para se formar continuamente, para adquirir as habilidades no manuseio do 

equipamento. Hoje em dia, o acesso aos mais variados tipos de câmeras se tornou mais fácil e, 

pode-se dizer, quase toda a população está inserida no meio fotográfico. A partilha dos 

conhecimentos antes adstritos às camadas superiores da população foi mais democratizada. A 

desqualificação do que é democratizado é uma das armas para se manter o status quo de uma 

sociedade hierarquizada.  

Como a educação é, hoje, um agente da democratização, ela pode, e deve lançar mão 

de ferramentas já democratizadas, aumentando seu potencial de transformação por uma 

sociedade mais igualitária. Já que a fotografia se democratizou quase plenamente, tornando-se 

um meio poderoso de comunicação, é de se esperar que uma educação dialógica e voltada 

para a totalidade utilize-a como elemento pedagógico.  

Um dos argumentos dos críticos da socialização da fotografia tem sido a 

desqualificação do potencial artístico dos produtos fotográficos dessa produção socializada. 

Isso nos obriga retomar algumas questões postas por Walter Benjamim no início do século 

XX, quando o filósofo falava sobre a “perda da aura”. Mannheim reitera a questão sob a 

perspectiva da Sociologia da Cultura: 

 

As elites aristocráticas procuram criar uma “elite cultural” própria. Com isso 

pretendem que certos traços essenciais de sua cultura, como as formas de 

relação social, os passatempos, padrões, de discurso, assim como várias 

técnicas e sistemas de reconhecimento não sejam compartilhados pelos 

demais [...] O discurso aristocrático é tipicamente formal, estereotipado e 

estilizado. Seu horizonte tem limites severos: certos objetos “inferiores” são 

excluídos dele. Tudo aquilo que é de maior urgência para as camadas em 

luta pela sobrevivência, como alimento, dinheiro e os meios para satisfazer 

as necessidades elementares em geral, não deve ser nem mencionado. 

(MANNHEIM, ano? p. 177). 
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A citação faz lembrar o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, um dos mais 

renomados do mundo atual: ao apresentar algumas fotos de seu novo projeto de livro, que 

tratará da importante questão indígena, a proposta foi recebida, por alguns teóricos, como 

irrelevante. Mesmo que Sebastião Salgado tenha todo respaldo mundial acerca da qualidade 

de seu trabalho, as elites não aceitam que um tema relacionado ao oprimido seja evidenciado. 

A questão indígena sempre foi, e sempre será, relevante em qualquer estudo, em qualquer 

campo do conhecimento, já que eles são fundamentalmente, os povos ancestrais desta nação, 

resistindo todo tipo de genocídio que já extinguiu nações inteiras e suas culturas, que 

poderiam ajudar a compor o cadinho de conhecimentos necessários à humanidade. O trabalho 

de Sebastião Salgado sempre se pautou por ter como protagonista o oprimido e a oprimida. 

Inicialmente, ele sofreu muitos ataques, sendo acusado de exploração por capturar cenas de 

pobreza e, portanto, de desenvolver uma “estética da fome”. Com o tempo seu trabalho foi 

aparecendo como uma investigação antropológica, e, de fato, em muitos momentos, ele se 

mostrava mais antropólogo do que fotógrafo. 

Retornando a Gutierrez, emerge o alerta de que, pedagogicamente, nenhum ser 

humano não pode ficar à margem da educação. Todos os mecanismos de inclusão pedagógica, 

na perspectiva da linguagem total, determinam que a educação não pode ser negada a 

ninguém. Sabe-se, também, que ao pensamento hegemônico não interessa a mudança social e, 

por isso, ele defende uma pedagogia que não potencializa transformações.  

A leitura de uma fotografia de Sebastião Salgado, em sala de aula, não apenas como 

elemento estético, mas transitando por outras disciplinas, traz elementos vigorosos e muitos 

questionamentos sociais.  

Gutierrez afirma que para desenvolver a competência de uma linguagem total, é 

necessário o desenvolvimento e aprimoramento da percepção. Essa fala do pedagogo lembra a 

de Paulo Freire e traz novamente à tona a discussão objetividade/subjetividade. Esse autor é 

Henri Bergson e a percepção pelo ponto de vista bergsoniano aponta muitos elementos que 

remetem ao pensamento do educador brasileiro. Bergson diz que é necessária uma educação 

dos sentidos para que essa percepção seja devidamente elaborada a fim de que nossas 

necessidades de relação com o espaço sejam completas: 

 

As percepções diversas do mesmo objeto que oferecem meus diversos 

sentidos não reconstituirão, portanto, ao se reunirem, a imagem completa do 

objeto; permanecerão separadas umas das outras por intervalos que medem, 

de certo modo, muitos vazios em minhas necessidades: é para preencher tais 

intervalos que uma educação dos sentidos é necessária. Essa educação tem 

por finalidade harmonizar meus sentidos entre si, restabelecer entre seus 
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dados uma continuidade que foi rompida pela própria descontinuidade das 

necessidades do meu corpo, enfim, reconstruir aproximadamente a totalidade 

do objeto material (BERGSON, 201, p. 49). 

 

O ato de educar os sentidos para que se possa dialogar profundamente com as 

necessidades vitais desse novo momento social ampliará a percepção, que é extremamente 

necessária para dialogar com todas as questões de um tempo que se mostra fragmentado 

socialmente. Gutierrez é enfático ao afirmar a necessidade de uma educação dos sentidos para 

uma interação maior com o que ele chama de “linguagem total”. Ele afirma que a percepção 

do signo “escrito” é igual para todos devido à exatidão do sinal gráfico, que possui caracteres 

únicos e insuspeitos (GUTIERREZ, 1978, p. 61). Já os signos icônicos não se repetem porque 

estão sob contornos de “realidades” e os criadores das imagens não dispõem de códigos 

rígidos para serem linguagens e não línguas (ibid., p. 61). O educando deve ter uma educação 

dos sentidos para que uma leitura denotativa não seja deficiente, já que isso ampliará a leitura 

fragilizada dos elementos conotativos. Isso também aproxima a linguagem total desenvolvida 

por Gutierrez das questões postas por Roland Barthes sobre os elementos denotativos e 

conotativos. Inclusive, ele fala, também, de questões que remetem ao conceito do punctum de 

Barthes. Gutierrez diz que existe um imediatismo na primeira relação do olhar com o signo 

icônico. Existe inicialmente um impacto perceptivo que instantaneamente se abriga em 

questões subjetivas. Essa afirmação sobre a possibilidade inicial de diálogo com a 

subjetividade, desencadeando, possibilitando uma leitura denotativa, mostra que o educador 

prima por um diálogo dialético entre objetividade e subjetividade.  

Desde o início desta tese, abordaram-se os elementos da relação dialógica diálogo com 

os educandos: elementos subjetivos e objetivos que se complementam, desconstruindo o 

sectarismo que domina a escolha de um ou de outro como método de análise. Gutierrez afirma 

ainda que a educação se primou por uma pedagogia que utilizou métodos engessados que só 

dificultaram o diálogo com o contexto e com o desenvolvimento social. Os mecanismos 

tecnológicos avançaram velozmente e o sistema pedagógico sempre os criticou por conta de 

seus vícios, não fazendo questão de criar dispositivos para acompanhá-los. Hoje, percebe-se 

que os educandos estão cada vez mais dependentes dos mecanismos digitais de comunicação 

e a educação, ao invés de criar dispositivos para ajustá-los à vida do educando, acaba 

proibindo a utilização de todo tipo de mecanismo que fuja dos padrões seculares impostos. 

Gutierrez afirma que o ato educacional também é um ato de comunicação; a fotografia 

também parte de um princípio de comunicação.  



170 
 

A sociedade está cada vez mais interligada aos mecanismos tecnológicos de fabricação 

de imagens, inclusive na zona rural que, até algum tempo, vivia o isolamento e uma relação 

mais profunda com a natureza, no sentido de que as mídias digitais não interferiam nessa 

relação. O posicionamento em relação às mídias digitais como meio de comunicação deve ser 

positivo, mas não se pode negar o malefício que as redes sociais provocam por conta de seus 

mecanismos de cooptação para o banal, o superficial e o mercadológico. Certamente, cada um 

se apropria das coisas de acordo com suas necessidades e prioridades. Mas os mecanismos 

sensitivos das redes sociais criaram um tipo dependência que esvazia os elementos essenciais 

de subjetividade, como dialogar presencialmente como forma de relação social, que é algo 

que está se perdendo. As redes sociais utilizam de mecanismos, evidentemente criados pelos 

homens, que priorizam a vaidade e o status social como modo de apresentação ao mundo e a 

forma mais utilizada para essa legitimação é o uso da fotografia. Lembramos que a fotografia 

não é um mecanismo que possuí independência em relação à sua existência, pois ela depende 

do homem para se constituir com tal. 

Os estudos sociológicos têm se debruçado, cada vez mais sobre essas questões sociais 

que estão levando as relações humanas cada vez mais para um distanciamento, mesmo tendo a 

sensação de que a virtualidade dos meios de comunicação dá uma sensação de uma 

aproximação e de convívio. A sociedade do espetáculo já não é mais aquela restrita à elite e 

seu comportamento de exclusivismo, as redes sociais criaram uma espécie de vitrine onde 

todos expõem seus anseios e suposto mundo perfeito. Certamente que esta observação é sobre 

os aspectos negativos desse mecanismo de comunicação e a fotografia adentrou este mundo 

como o elemento mais significativo em termos de exposição social: o ato de se autofotografar 

que foi denominado como Selfie. O neologismo selfie surgiu há pouco tempo e foi 

devidamente transformado num verbete pela Universidade de Oxford para definir o ato de 

fotografar a si mesmo com o aparelho celular. O selfie é exclusivo do aparelho celular e é 

diferente do autorretrato feito com uma câmera e devidamente ajustado para fazer um retrato 

de sim mesmo. O selfie já não é mais uma forma de se autofotografar, mas sim uma atitude 

comportamental e de vínculo com questões sociais específicas.  
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                                                      Ilustração XXXIV 

Selfies 

(Joseph Byron, 1920) 

4  

                          Fonte: US Magazine (www.usmagazine.com) em 31/012019 

 

As especificidades que determinam e legitimam um selfie basicamente se estruturam 

em dois pilares: ele deve ser feito de celular e deve aparentar que foi feito pela própria pessoa. 

A qualidade de enquadramento, ângulo e outras questões técnicas de fotografia não 

interessam e até o braço esticado ou espelho que foi utilizado para fazê-lo devem ficar 

evidentes para legitimar o selfie. Não são poucas as situações inusitadas que confirmam esta 

legitimação do que é selfie e muitos exemplos não faltam para ilustrar o que legitima o 

chamado selfie. Um desses exemplos pode ser dado como o momento da comemoração de um 

gol no futebol, quando determinados jogadores pegam algum celular e fazem o clique, sendo 

que já existem inúmeros fotógrafos registrando todos os lances do jogo, além de canais de 

televisão também captando as imagens. A obsessão pelo selfie é das mais variadas, indo de 

inocentes e inusitadas situações, como noivos fazendo-o com o celebrante durante a 

cerimônia, até a crueldade que foi noticiada na Argentina, quando turistas encontraram um 

                                                           
4
 Foto feita pelo fotógrafo nova-iorquino Joseph Byron em 1920. O primeiro selfie foi feito em 1839, mas foram 

escolhidos esses por parecerem mais com a forma pela qual se fazem os de hoje com o parelho celular. 

http://www.usmagazine.com/
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golfinho ainda vivo na praia e todos foram fazer selfies com ele no colo. Os turistas acabaram 

matando o animal por mantê-lo fora da água e abandonando-o, em seguida, na praia. No 

mesmo dia, os turistas postavam sorridentes seus selfies nas redes sociais com o golfinho no 

colo. Como foi afirmado, os exemplos são muitos e com as mais variadas atitudes. O selfie, 

assim como outras tendências da utilização da fotografia, é algo que foi socialmente criado 

diante de determinadas necessidades sociais. Ele não é simplesmente um tipo de registro, mas 

um traço comportamental que reflete essa sociedade pautada pelo espetáculo e pelo 

individualismo. 

Os estudos sociológicos buscam, cada vez mais, a compreensão deste momento e um 

dos pensadores atuais, o recentemente falecido Zygmunt Bauman, traz importantes reflexões 

sobre o tema das tendências individualistas de uma sociedade que ele denomina “líquida”. 

Para Bauman, a busca de uma identidade é um dos elementos fundamentais para compreensão 

desse ser que se vê no meio de uma turbulenta crise identitária. Ele fala de identidade numa 

perspectiva sociológica e investiga todo processo de manipulação mercadológica e midiática 

que se aplica às necessidades humanas. Nessa sociedade de valores que não se solidificam, 

tornando-a mesmo uma sociedade líquida, a identidade pessoal se torna importante, já que ela 

pode funcionar como uma âncora que estrutura o ser social no meio da turbulência. Mas, na 

maioria das vezes, essa busca acaba encontrando situações que condicionam o modo de agir, 

de acordo com a liquidez estruturada da sociedade. Para Bauman, o sujeito busca abrigo numa 

sociedade de modo que seu “eu” faça parte do “nós”, mas age contraditoriamente, já que o 

“nós” acaba desfigurando a possibilidade plena do “eu”. 

 A educação, como afirmou Francisco Gutierrez, tem a função de capacitar os 

educandos para uma vida de diálogo com a sociedade, possibilitando-lhes ainda um modo de 

reflexão sobre essa relação. A educação também tem o desafio de desarticular o mecanismo 

alienante que é ardilosamente estudado e posto em prática pelos meios mais de manipulação.   

 A sociedade, vista pelo ponto de vista mercadológico, é dominada pela lógica de uma 

vida cooptada pelos sistemas que a comandam, onde os estereótipos substituem prontamente a 

falta de identidade e as referências, no ato contínuo de espetacularização. Nesse ponto, a 

educação tem um papel de resistência para desconstruir os elementos que alimentam a 

alienação e criam dispositivos que conduzem as identidades pessoais ao mero espelhamento 

de referências mercadológicas e espetaculosas.  

 O selfie e seu dispositivo de exposição e inserção, conforme os moldes legitimadores, 

é a própria face de uma sociedade em que o individualismo é a regra de convivência. Dizer 

que o individualismo é uma regra de convivência pode ser contraditório. Mas é exatamente 
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isso que sugere a espetacularização: ao mesmo tempo que os mecanismos de manipulação 

utilizam o slogan que “você é especial e único”, eles reforçam a adesão para a manutenção da 

totalidade mercadológica, como uma engrenagem que mantém o vigente em pleno 

funcionamento. A importância da subjetividade e do valor da unicidade de cada um só 

importa enquanto comprador de bens e coisas. 

 O selfie, aparentemente, é um mecanismo inofensivo e que tem como função registrar 

um breve momento de alguém. Contudo, quando se observam os meios e as especificidades 

correspondentes à sua feitura, percebe-se que, de todas as vertentes relacionadas ao modismo 

em fotografia, ele traz características simbólicas de representação social e todas elas 

vinculadas ao individualismo. Inúmeras vezes já foram colhidos depoimentos de pessoas que 

viram outras pessoas chegando em determinado lugar abundante de beleza, mas essas pessoas, 

ao invés de contemplarem o lugar, simplesmente fizeram um selfie e saíram sem sequer 

prestar atenção no lugar. Isso mostra que o registro não foi feito por conta da beleza do lugar, 

mas para a divulgação de si próprio nas redes sociais. Cada um se apropria de algo de acordo 

com suas necessidades e isso não é diferente no mundo da fotografia.  

 Infelizmente, existe a questão do simulacro social, que é estruturado para que seja 

concebido como verdade intocável, arrastando consigo todos aqueles cuja potencialidade de 

questionamento não existe.  

 O filósofo da educação Antonio Joaquim Severino fala sobre a importância de uma 

educação transformadora, negando o gerenciamento das vidas como se todos fossem meros 

clientes e seres moldáveis conforme as especificidades mercadológicas: 

 

Não cabe à educação “fazer” pessoas, mas despertá-las para sua autonomia 

mediante os recursos da cultura. Visa envolver a todos nas dimensões gerais 

da cultura simbólica, explorando as possibilidades de suas vivências 

subjetivas, desde o conhecimento à arte. Assim, a educação promove o 

desenvolvimento da gama de sensibilidades especificamente subjetivas: 

lógica, ética, estética etc. (SEVERINO, 2012, p. 80). 

 

Francisco Gutierrez fala de todas essas questões em sua proposta de “linguagem total”, 

que foi escrita no início dos anos 1970, quando as tecnologias midiáticas davam seus passos 

iniciais. Essa proposta pedagógica se mostra ainda mais relevante em seus vaticínios, pois se 

uma educação voltada para o diálogo em todas as frentes da comunicação era necessária no 

início dos anos 1970, ela se torna possibilidade concreta e urgente na época atual. Uma 

educação que não se atenha às novas necessidades do educando, mantendo-se em seu formato 
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antigo, não respeitando o contexto da vida atual, que é de total imersão nas imagens, se torna 

totalmente obsoleta. Naturalmente, ao se falar de uma linguagem total, não se quer estabelecer 

uma pedagogia que se sustente somente na imagem. Isso seria, no mínimo, uma 

irresponsabilidade enquanto proposta pedagógica. Nota-se que Gutierrez afirma claramente 

que as propostas pedagógicas não acompanharam a evolução dos mecanismos de 

comunicação, permanecendo engessadas e ultrapassadas.  

Os mecanismos de comunicação atuais estão muito distantes tecnologicamente do 

contexto posto por Gutierrez em seu livro. Além das significativas mudanças e 

aprimoramento de recursos tecnológicos disponíveis hoje, surgiram novos componentes 

relacionados às imagens totalmente inimagináveis para aquela época. Entre tantas inovações, 

cabe destacar uma, que tem uma relação direta com a fotografia e com as questões sociais que 

afetam as pessoas de uma maneira muito contundente: o Photoshop. Viu-se, no segundo 

capítulo, a utilização da fotografia como forma de representação artística, por meio da pintura 

das fotos à mão. Outro modo de mudar a imagem era o retoque, realizado durante o processo 

de revelação. Hoje em dia, tem-se uma série de recursos para a alteração das imagens 

fotográficas e a mais conhecida delas é exatamente o Photoshop. Depois da invenção da 

câmera digital, na qual a fotografia é armazenada na memória do próprio aparelho ou num 

cartão de memória, foi desenvolvido um programa de computador que possibilita a edição das 

fotos de uma maneira como nunca se vira antes. O mais popular dentre esses editores de fotos 

e que acabou se tornando sinônimo desse tipo de intervenção é o Photoshop. O editor de 

imagens transformou o mundo da comunicação tanto para a facilitação no trabalho quanto, 

para criar algo que nunca tinha se visto em relação à manipulação da imagem. O Photoshop, 

além de ter se tornando o “inocente” editor de imagens, transformou-se em um mecanismo 

que pode impactar profundamente a vida das pessoas, por seu poder de radical 

verossimilhança na alteração das imagens, forjando situações. As possibilidades de 

modificação nas imagens não têm limites e este ardil tem sido utilizado intensamente na 

comunicação. As imagens são modificadas de acordo com aquilo que o “fotógrafo” deseja 

obter da aparência do retratado. A grande questão que envolve este tipo de modificação é que 

ela cria mecanismos de dependência em relação a uma imagem desejável, criada conforme 

modelos estéticos, políticos etc. estabelecidos na sociedade. Para dar um exemplo, as 

imperfeições causadas pelo tempo podem ser modificadas e o sonho da aparência jovem pode 

ser concretizado por meio de simples cliques no teclado de um computador. É evidente que 

essa aparência, de acordo com os modelos vigentes de beleza, é totalmente ilusória.  
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O enquadramento numa determinada estética, segundo os padrões de uma época, é 

extremamente perigoso, dado que os padrões são, em geral, elaborados hegemonicamente. A 

ilusão provocada pelo programa de edição mencionado tem a finalidade de oferecer um 

contentamento ao usuário. Geralmente as imagens modificadas funcionam como um cartão de 

visitas nas redes sociais, com o intuito de agradar e se enquadrar em determinados grupos. 

Cabe, a esse propósito, lembrar as reflexões de Zygmunt Bauman sobre a questão da 

identidade e do pertencimento a um determinado grupo. Entretanto, o que a imagem 

ilusoriamente modificada alimenta é a ilusória sensação de fazer parte de um universo – o das 

redes sociais – em que o individualismo e a solidão é a referência dos participantes das 

buscas. 

Todas as questões relativas ao selfie e o editor de imagens não vêm sendo  

devidamente debatidas no âmbito educacional. Geralmente, os educadores se posicionam 

maniqueístamente, a favor ou contra os recursos tecnológicos. Em geral, não levam 

questionamentos sobre o tema à sala de aula, nem dialogarem com os alunos sobre esses 

mecanismos como elementos de comunicação e pertencentes ao processo de estruturação 

social.   

A popularização de aparelhos que facilitam a captação de imagens e o acesso aos 

programas de edição passaram a possibilitar a utilização, em larga escala, das imagens 

alteradas. A educação tem o dever de dialogar com os estudantes sobre as implicações desses 

processos –antiéticos na maioria das vezes, dada que as alterações atendem quase sempre a 

objetivos espúrios – e de provocar a reflexão dos jovens sobre a natureza da tecnologia, que 

não é maléfica em si, mas que pode provocar muitos malefícios dependendo do uso que dela 

se faz.  

Cada vez mais as imagens serão utilizadas na vida das pessoas e com as mais diversas 

funções. Hoje, existem até dispositivos de reconhecimentos faciais, em programas comuns de 

computador; há os mais sofisticados, em que a pessoa nem precisa utilizar dinheiro para pagar 

a conta. A humanidade entrou numa era que o diálogo da educação com a imagem precisa ser 

repensado, para que não o sistema educacional deixe de ser surpreendido com estudantes 

transformados em meros recipientes das novidades tecnológicas e que, sem o devido preparo 

ético, começam a considerar que qualquer utilização da novidade seja normal e justificável 

por si mesma. A educação como elemento de transformação social precisa estar atenta e, 

mais, formule pedagogias que incorpore a discussão dessas questões.  
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2. Paulo Freire e a Conscientização 

 

 A proliferação das imagens é muito significativa na sociedade atual e ela 

extremamente utilizada em todos os sentidos.  

 Ao invés de um enfrentamento com os dispositivos de captura das imagens, a 

educação e suas possibilidades transformadoras deve desenvolver uma reflexão sobre as 

possibilidades de diálogo de seus recursos pedagógicos com elas. Os métodos educacionais 

tradicionais, em geral, desqualificam os meios de comunicação inovadores, se bem os 

conservadores os têm utilizado muito bem para atendimentos de seus fins mercadológicos.  

 A implantação de uma educação dialógica e humanista é necessária para compreender 

as novas situações da comunicação que, lamentavelmente, não têm sido devidamente 

apropriadas pela escolas. Enquanto a maioria dos professores culpam e punem seus alunos 

pela “obsessão” pelas redes sociais e pelas imagens que ali são intensamente postadas e 

veiculadas, esquecem-se de que eles fazem parte de um contexto analógico. Um dos papéis do 

educador é justamente o de propor reflexões e questionamentos sobre essa relação, de modo a 

buscarem, conjuntamente, as formas de utilização da tecnologia, já impregnada na vida dos 

mais jovens, para a construção do processo civilizatório. 

Foi por inspiração da categoria “Conscientização”, constante no pensamento de Paulo 

Freire, que o sentido desta pesquisa emergiu e se construiu. Ela foi o farol que iluminou o 

caminho de muitos questionamentos sobre a imagem. O referencial freiriano tornou-se 

necessário, na medida em que a pesquisa rumava para uma pedagogia da comunicação 

dialógica, necessitando, portanto estruturar-se de acordo com pensamento crítico e que 

privilegiasse o contexto de vida do educando. Paulo Freire não desenvolveu um estudo 

específico sobe imagem em sua rica produção bibliográfica, mas, para o educador 

pernambucano, a imagem sempre foi algo primordial para a construção de seu pensamento 

pedagógico. No artigo escrito por José Eustáquio Romão, Paulo Freire transitou por muitas 

áreas do conhecimento, mas, no campo da educação, sua concepção de comunicação total 

aproxima-se da de Francisco Gutierrez, que tem na imagem um dos seus componentes 

indispensáveis.  

A motivação inicial freiriana para a fundamentação teórica da pesquisa de que se 

originou esta tese derivou da leitura de um trecho de Pedagogia da autonomia (2005), no qual 

Freire trata de sua atuação como secretário de Educação Municipal de São Paulo, quando a 

prefeitura foi comandada, pela primeira vez, por uma mulher, Luiza Erundina. Ele afirma que 
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ficou chocado ao visitar algumas escolas da periferia da cidade e se deparou com o imenso 

descaso para com essas escolas, realmente abandonadas pelo poder e, por isso, caindo aos 

pedaços. Assim ele se exprimiu: 

 

Nas minhas primeiras visitas à rede quase devastada eu me perguntava 

horrorizado: como cobrar das crianças um mínimo de respeito às carteiras 

escolares, às mesas, às paredes se o Poder Público revela absoluta 

desconsideração à coisa pública? É incrível que não imaginemos a 

significação do “discurso” formador que faz uma escola respeitada em seu 

espaço. A eloquência do discurso “pronunciado” na e pela limpeza do chão, 

na boniteza das salas, na higiene dos sanitários, nas flores que adornam. Há 

uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço. (id.,ibid., p. 

44, 45) 

 

A última frase da citação é uma clara referência à imagem, no sentido de totalidade do 

espaço, ou seja, Paulo Freire se refere à importância da concretude das coisas e de como o 

homem se relaciona com ela. Ele não fala de elementos estéticos que podem condicionar uma 

atitude negativa dos alunos em relação a seu próprio desenvolvimento, mas fala da relação 

dos educando com o contexto em que eles estabelecerão diálogo com os pares e com os 

educadores e produzirão conhecimento. Logo adiante, numa nota de rodapé do mesmo texto, 

Freire é incisivo ao se referir novamente ao espaço escolar que deve ser devidamente 

organizado e limpo para o convívio educacional. Também fala de um posicionamento 

estético, embora não defina esse elemento somente pelo lado formal: “Não há prática docente 

verdadeira que não seja ela mesma um ensaio estético e ético” (FREIRE, 2005, p. 45).  

Portanto, para Paulo Freire, a dimensão da relação com a imagem primava pelo 

diálogo com a totalidade e, não, apenas pela escola como espaço estético, isoladamente bonito 

e higienizado. O questionamento a respeito da “concretude do espaço” é motivou inicial e 

referencialmente esta tese, no sentido de se levantar, identificar e listar situações sociais que 

remetem à imagem e as possibilidades de relacioná-las à educação.  

A especificidade de uma pesquisa em educação determina estranhamento e 

questionamento no campo pedagógico, relacionando, no caso, a fotografia, que é a 

especialidade do pesquisador autor da tese, com os processos educacionais. Por isso, o objeto 

desta tese é entender por que os recursos imagéticos, principalmente os fotográficos, tão 

imbricados na vida dos estudantes, não são explorados em sala de aula, já que aí teriam uma 

excelente receptividade, já que os jovens vivem numa época em que as imagens dominam, 

por completo, as comunicações sociais. Uma pergunta o sintetiza: É possível desenvolver uma 

pedagogia da fotografia? Essa possibilidade só pode ser verificada se se encontrara relação 
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dialógica entre a imagem fotográfica e os fundamentos, metodologias e procedimentos de 

uma proposta educacional aberta ao diálogo com a inovação tecnológica, no caso a fotografia, 

sendo esta posta a serviço da promoção humana. A tecnologia posta a serviço da alienação e 

da dominação, em suma da barbárie, não pode ser considerada como humana, na medida em 

que contraria e impede o processo de atualização, no sentido aristotélico, das potencialidades 

humanas e do processo civilizatório. Paulo Freire foi o educador e o teórico da educação que 

desenvolveu uma proposta educacional e pedagógica que contém, praticamente, todos os 

elementos capazes de potencializar tal diálogo. Desenvolveu, no universo de suas concepções, 

uma categoria de intervenção e de pensamento, que tomou de empréstimo, mas que a ela 

conferiu uma potencialidade inigualável, para a atuação humana em qualquer campo, e de 

modo especial na educação, a que chamou “conscientização”. Demonstrou que sem ela, o ser 

humano não esgota suas capacidades e potencialidades. Ora a pretensão da educação é a de, 

exatamente, esgotar, no sentido de tornar atuais, as capacidades e potencialidades humanas. E, 

como parece que a última fase do processo civilizatório é mesmo a imagética, a que chamou 

Debray denominou “Videosfera”, buscar a relação entre a educação e o mecanismo (a 

fotografia) que democratizou as imagens parece fazer todo o sentido.  

Algumas informações sobre este Paulo Freire são necessárias nesta altura da tese. Ele 

foi considerado um dos maiores educadores do mundo no século XX e seu pensamento é, sem 

dúvida, revolucionário. Paulo Reglus Neves Freire nasceu na cidade de Recife, em 1921, e 

faleceu na cidade de São Paulo, em maio de 1997. Passou a infância em Recife e, dali, 

guardou as memórias de leituras sob a mangueira do quintal da casa em que morava. Esta 

lembrança lhe era tão cara que a colocou no título de uma de suas obras. Em 1931, a família 

teve que mudar de para Jaboatão, na periferia de Recife, por problemas financeiros, fato 

trouxe relativa tristeza ao menino, pois foi ali que viveu momentos de muitas dificuldades. 

Em 1944, terminou o curso de Direito, mas, desistiu da carreira já na primeira causa, por não 

concordar com a tarefa jurídica que deveria desempenhar para o cliente: cobrar a dívida de um 

jovem dentista inadimplente com o fornecedor do equipo. . A partir daí, ele começa a lecionar 

Língua Portuguesa no colégio Oswaldo Cruz, onde estudara como bolsista. Em 1947, foi 

trabalhar no SESI, como diretor da área de educação e cultura, cargo que ocupou até 1954, 

alçando-se ao cargo de superintendente de 1954 a 1957. Em 1961, prestou concurso para 

lecionar na Escola de Belas Artes de Recife, defendendo uma verdadeira tese, “Educação e 

atualidade brasileira”. Nessa época, ajudou a fundar o Movimento de Cultura Popular (MCP) 

com o qual percorria o nordeste brasileiro. Iniciou, então, as experiências com um método de 
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alfabetização, tendo como exemplo mais significativo o caso de Angicos (ZITKOSKI, 2010, 

p. 72-73). Mais tarde, o método seria conhecido como “Método Paulo Freire”.  

 Em 1963, o ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos convida, Freire para 

trabalhar no planejamento de uma campanha nacional de alfabetização, que utilizaria o 

método de alfabetização de Freire para ensinar milhões de brasileiros a ler. O projeto iria criar 

cinco mil círculos de cultura em todo país. Com o golpe militar de 1964, o projeto foi 

interrompido e Freire foi preso, ficando encarcerado durante mais de dois meses. 

Aconselhado a sair do Brasil, segue para a Bolívia e, daí, depois de apenas 15 dias no país, em 

que também acontece um golpe militar, segue para o Chile, onde passou quatro longos anos. 

No novo destino, Freire trabalhará no Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) e, 

depois, no Instituto de Capacitación e Investigación em Reforma Agraria (ICIRA). 

É no Chile que Paulo Freire escreveu seu livro mais importante, Pedagogia do 

oprimido, atualmente entre os cem livros mais utilizados nas universidades de língua inglesa, 

sendo Freire o segundo autor mais citado na área de educação dessas universidades, segundo 

pesquisa realizada pelo Open Syllabus Project da Columbia University. Em 1970, recebeu o 

convite do Conselho Mundial das Igrejas, situado em Genebra (Suíça), para trabalhar como 

consultor do Departamento de Educação. Freire aí permanece até o ano de 1979 e, nesse 

período, viaja intensamente pela África e Ásia, desenvolvendo com projetos de libertação 

político-cultural por meio da educação (STRECK; REDIN; ZITOSKY, p. 74, 75). 

Em 1979, Freire retorna ao Brasil, depois de aprovada a lei da anistia e inicia seu 

trabalho na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Em 1989, assume o cargo de secretário municipal de 

educação da cidade de São Paulo, na gestão da prefeita Luiz Erundina. O educador ocupa o 

cargo até 1991, produzindo vários trabalhos importantes para a educação. Seu último livro 

publicado em vida foi Pedagogia da Autonomia(1996). Paulo Freire morreu em dois de maio 

de 1997 e deixou um legado dos mais ricos para o Brasil. Seu posicionamento crítico em 

relação à criação de uma educação dialógica e libertária ainda incomoda os que defendem um 

projeto de sociedade desigual, discriminatório e excludente. Em 2012, Paulo Freire 

proclamado, legalmente, Patrono da Educação Brasileira. Em 2017, um grupo de pessoas 

ligado a forças neoconservadoras que reacenderam ideias retrógradas quiseram retirar-lhe o 

título. Contudo, houve reação social e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH), do Senado Federal, manteve o título de Patrono do educador. Os títulos 

recebidos mundo afora e a recente pesquisa do Open Syllabus mostram a que da obra de 

Freire que, como próprio oprimido, se tornou um dos protagonistas mais importantes do 
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século XX. Infelizmente, suas concepções não são devidamente aplicadas na educação 

brasileira, justamente por desestabilizar determinados posicionamentos que tratam a educação 

como serviço e, não, como um direito. 

O pensamento crítico, que perpassa toda obra de Paulo Freire, é que instigou o autor 

desta tese a pesquisar a fotografia como possibilidade de um processo de conscientização, 

diante da avalanche de imagens que invade a sociedade. Na maioria das vezes, a 

intencionalidade dessas imagens tem por finalidade o aspecto mercadológico, tendo a 

manipulação como ferramenta estratégica. Um exemplo desse último aspecto pode ser 

encontrado nas pesquisas do psiquiatra e antropólogo Clotaire Rapaille. Rapaille escreveu o 

livro O código cultural(ano?), que virou a bíblia do marketing mundial. Para ele, o mundo é 

um lugar totalmente invadido por códigos linguísticos por todos os lados e todos os seres 

humanos são reféns disso. O pesquisador trabalhou nos anos 1960 e 1970 com crianças com 

Síndrome de Down e outras com variados tipos de dificuldade de comunicação. Obteve 

resultados surpreendentes na compreensão dessas dificuldades e na forma de dialogar com 

essas crianças. O marketing não esperou muito para cooptá-lo e a empresa Nestlé o contratou 

para introduzir o café no Japão, por meio de suas estratégias inovadoras. Rappaile conseguiu 

introduzir o café numa cultura que milenarmente consumia apenas chá. Outro caso 

relacionado ao trabalho de marketing ocorreu no final dos anos 1980: a marca de carro Jeep 

estava passando por uma forte crise de vendas. Os diretores da marca, sabendo de toda 

repercussão do trabalho de Clotaire Rapaille, o chamaram para analisar o que estava 

ocorrendo. O antropólogo montou um grupo de pesquisa que iria entrevistar pessoas que já 

haviam tido o carro, os o que possuíam e os que o desejam ter, com a seguinte pergunta: O 

que o Jeep representa para você? As respostas foram bem variadas, mas algumas delas mais 

comuns: deserto, velho oeste, campos, cowboy. Entretanto, a palavra que teve o maior número 

de respostas foi “cavalo”. Ao se reunir novamente com os pesquisadores e designers da 

marca, o antropólogo observou que o elemento imagético mais lembrado na pesquisa não 

coincidia esteticamente com a imagem do carro naquele momento. Observou que os faróis 

representam os olhos do carro e os utilizados naquele momento eram quadrados, não 

lembrando em nada os olhos redondos e proeminentes do cavalo. A primeira proposta feita 

por Clotaire Rapaille foi no sentido de mudar inicialmente os faróis. A fábrica fez a mudança 

e a nova remessa de carros no mercado aumentou em 50% o número de vendas. Repare-se a 

como a imagem é significativa na relação do homem com as coisas e de como ela pode ser 

utilizada de forma nociva. A única intenção da marca Jeep era vender o produto, não 

importando a manipulação dos códigos culturais que direcionam os gostos e as necessidades.  
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Sabe-se que os condicionamentos sociais e linguísticos são os mecanismos mais 

eficientes de convencimento sem que haja uma imposição claramente percebida. A pessoa é 

silenciosamente conduzida e manipulada para adquirir aquilo que foi estrategicamente 

elaborado para ela acreditar que a escolha partiu dela. Este mecanismo de condução 

amplamente utilizado pelo marketing e que não é apenas um mecanismo de venda, é também 

uma maneira de alienação e forma de moldar os gostos. Somente pela educação se pode 

resistir a esses verdadeiros mecanismos subliminares, especialmente se se “eduque os sentidos 

de percepção”, como afirmou Francisco Gutierrez, para que o educando tenha um 

posicionamento crítico diante daquilo que lhe é oferecido como ideal.  

 Na pesquisa, buscou-se a construção de um pensamento crítico a ser postado diante da 

voracidade mercadológica. Encontrou-se em Paulo Freire a possibilidade de elaboração de 

uma “Pedagogia da imagem”, que não se preocupe apenas com os elementos estéticos e 

formais de fotografia. A categoria “Conscientização”
5
, elaborada por Freire, oferece um 

diálogo amplo comas questões contextuais que envolvem um determinado espaço enquadrado 

na fotografia. Os elementos de construção do processo de conscientização se dão em três 

momentos subsequentes, mas que não se findam, por ser a conscientização um processo 

contínuo e inacabável. Um dos elementos de leitura de imagem elaborada por Erwin Panofsky 

coincide exatamente com a categoria de Freire fez do processo de conscientização. Além da 

coincidência no número de etapas do processo de conscientização de Freire com as três fases 

da leitura da imagem de Panofsky, também ocorre uma coincidência na forma como se 

estrutura o procedimento. Quando o educador Paulo Freire desenvolveu seu método de 

alfabetização nos anos 60 do século passado, teve por base o diálogo que se desenvolvia 

dentro do círculo de cultura, respeitando e valorizando o contexto dos envolvidos no diálogo. 

O método não se reduzia a apenas fazer um círculo e ouvir os educandos, mas desenvolver o 

diálogo entre os educandos e deles com o educador, para que as culturas que eles 

representavam se exprimisse como primeiro passo do processo de alfabetização. Por isso, não 

é possível realizar um círculo de cultura com uma quantidade enorme de participantes. Paulo 

Freire escreveu sobre o método dizendo o seguinte: 

 

Pensávamos numa alfabetização que fosse ao mesmo tempo um ato de 

criação, capaz de gerar outros atos criadores; uma alfabetização na qual o 

homem, que não é passivo nem objeto, desenvolve a atividade e a vivacidade 

da invenção e da reinvenção, características dos estados de procura (2011, p. 

47) 

                                                           
5
 De agora em diante, sem aspas e com inicial minúscula. 



182 
 

 

Pode-se observar na citação que o intuito do educador não é somente ensinar os 

educandos a decodificar os sinais gráficos, mas muni-los de um processo em que eles 

percebam que o instrumento de descoberta e mudança fosse descoberto por eles mesmo se por 

meio do diálogo com os outros. Freire também fala sobre a importância do mecanismo 

contínuo de reinvenção. Para ele, seu método deveria ser constantemente reinventado para 

que pudesse ter o verdadeiro efeito no momento em que é aplicado. 

A reinvenção do pensamento de Paulo Freire se faz necessária, mesmo que se saiba 

que seu pensamento está vinculado a uma atemporalidade que o coloca sempre na atualidade.  

Freire dizia que tinha de limitar o número de palavras geradoras para 15 ou 18 para o 

processo de alfabetização pela conscientização (2011, p. 48). Segundo ele, a primeira fase do 

processo de alfabetização é a da descoberta do universo vocabular dos grupos que participam 

do encontro. As palavras devem ser derivadas da experiência existencial do grupo e suas 

formas de falar particulares. Portanto, as palavras geradoras devem surgir do contexto de vida 

dos participantes do círculo. A segunda fase é a busca de palavras no universo vocabular, 

seguindo o critério da riqueza silábica, dificuldades fonéticas e riqueza semântica. A terceira 

fase se constitui pela criação de situações existenciais típicas do grupo. A quarta fase é a da 

elaboração de fichas para o desenvolvimento dos debates. A quinta consiste na elaboração das 

fichas com as famílias fonéticas correspondentes às palavras geradoras (FREIRE, 2011, p. 51) 

Logo de princípio, o método começa utiliza como elemento “educacional” a imagem. 

O educador propõe uma visualização concreta da palavra geradora, por meio de imagens do 

objeto e das situações em que ele se encontra.  

Quando Paulo Freire ingressou no PNA (Programa Nacional de Educação) ele pediu 

ao artista plástico Francisco Brennand que fizesse ilustrações das situações de aprendizagem 

por ele descritas, representando a vida cultural dos alfabetizandos (as), de modo a 

correlacionar a visualização de letras((sinal gráfico), sílabas, palavras e frases. As imagens 

criadas por Brennand são um meio de comunicação visual na medida em que remetem a 

situações concretas de relações humanas, portanto, são imagens carregadas de mensagens.  

Segundo os linguistas a mensagem se define da seguinte maneira: 

 

Tecnicamente falando, para os teóricos da comunicação, mensagem designa 

uma sequência de sinais que correspondem a regras de combinação precisas 

e que um emissor transmite a um receptor por intermédio de um canal. Este 

serve de suporte físico à transmissão. Para a teoria da comunicação, a 

significação da mensagem não é considerada como um elemento pertinente: 

o que é uma forma e não um sentido. Essa forma varia conforme a natureza 
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do sistema de comunicação e do código que serve para transmitir a 

mensagem: vibrações sonoras, luzes, movimentos, impulsos mecânicos ou 

elétricos, etc. Sendo essa forma codificada, a significação da mensagem é 

depreendida quando da operação de descodificação: o receptor-destinatário, 

máquina ou ser humano, “procura na memória” os elementos do código que 

foram selecionados para a transcrição da mensagem a transmitir numa forma 

codificada, que é a forma transmissível da mensagem(DUBOIS, 2006, 

p.406). 

 

 

Aparentemente o discurso da comunicação pelo ponto de vista dos teóricos da área 

escapa aos aspectos humanistas propostos por uma pedagogia freiriana, na qual o diálogo se 

dá por uma perspectiva intersubjetiva e não automatizada. Entretanto, é preciso se ater ao fato 

de que essas regras comunicacionais são fundamentais para as trocas comunicativas entre os 

seres humanos.  

No livro Comunicação e extensão (Ano?), Paulo Freire inicia a obra falando dos 

aspectos linguísticos que envolvem a comunicação. Trata da questão da comunicação na 

educação, diferenciando comunicação de extensão. Nesta, afirma ele, o educador quer 

estender seu conhecimento ao educando, enquanto que a comunicação é um ato de diálogo. 

Segundo Freire, de um ponto de vista semântico, as palavras têm um sentido de base e um 

sentido contextual, mas é o contexto em que se encontra a palavra que delimita um de seus 

sentidos potenciais ou virtuais. Menciona o “pai” do Estruturalismo, Ferdinand Saussure, 

recuperando, porém, a importância da dialética da linguagem. Alguns acusam Freire 

erroneamente de ter cometido certo sectarismo em relações à predileção pelo objetivismo.  

O pedido de Paulo Freire a Francisco Brennand para pintar as imagens que seriam 

utilizadas no círculo de cultura demonstra a consciência sobre a importância da imagem como 

instrumento de diálogo com os educandos analfabetos. Embora trabalhando “material 

didático”, Brennand colocou todo seu talento nas pinturas, como se pode observar em 

algumas imagens registradas a seguir. 
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Ilustração XXXV 

Desenhos de Francisco Brennand para os Círculos de Cultura de Paulo Freire  

 

 

 

Fonte: BRANDÃO, 2005, p. 38 e 43. 

 



185 
 

Francisco Brennand é considerado um dos maiores artistas do Brasil e seu trabalho 

tem uma relação profunda com as situações culturais brasileiras.  

Paulo Freire sabia da importância da utilização da imagem na alfabetização. O ato da 

alfabetização se dava na visualização do objeto/imagem e, depois, sem o objeto, com a 

abstração da escrita, por meio do registro das sílabas que compunham as palavras. A 

visualização das partes segue o reconhecimento das famílias silábicas (FREIRE, 2011, p. 52). 

No círculo de cultura, o(a) educando(a) é protagonista pela busca de si como intérprete 

do mundo, remete ao que se buscou na pesquisa de que resultou esta tese: a imagem em sua 

relação com o homem e como canal de representação e interpretação do mundo. 

Paulo Freire completa: 

 

Consequentemente, este método – na medida em que ajuda o homem a 

aprofundar a consciência de sua problemática e de sua condição de pessoa e, 

portanto, de sujeito – converte-se para ele em caminho de opção. Neste 

momento, o homem se politizará a si mesmo. ( 2011, p. 54-55). 

 

Por conta desse processo de aprofundamento da consciência, por meio da 

alfabetização, que se inicia com a imagem, Paulo Freire criou um método revolucionário que 

não só alfabetiza, mas inicia o processo de conscientização pela leitura crítica compartilhada 

das realidades culturais de cada participante do círculo de cultura. Essa atitude crítica diante 

das questões que envolvem a vida do educando potencializa um princípio de conscientização. 

A dúvida emerge diante do que é posto como verdade inatacável, permitindo, além da 

descodificação linguística, o que se poderia denominar “descodificação ideológica”, 

principalmente no que se refere à propaganda, como se viu no trabalho de descodificação de 

gostos, segundo as teorias de Clotaire Rapaille. A este propósito, é o próprio Freire que 

afirma: 

 

À medida que os grupos percebem na discussão o que há de enganoso na 

propaganda – por exemplo, uma marca de cigarros, fumados por uma bela 

moça de biquíni, sorridente e feliz, e que com seu sorriso, sua beleza e seu 

biquíni nada tem a ver com os cigarros -, descobrem na primeira fase a 

diferença entre educação e propaganda. Preparam-se assim para perceber os 

mesmos enganos na propaganda ideológica ou política, no uso de slogans 

(2011, p. 55). 

 

Para Paulo Freire, não ocorre alfabetização senão ocorrer a conscientização. Ele 

remete de certa forma, à estrutura desta tese, que se baseia no desenvolvimento de uma 

investigação sobre o processo de transformação do olhar. A investigação se de base desta tese 
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tratou do olhar desde os primórdios, com a câmera obscura e o estranhamento da visão, 

passando pelos incessantes novos “modos de olhar”, até desembocar no uso da imagem como 

mecanismo de apropriação de subjetividades.  

A conscientização é uma das principais categorias desenvolvidas por Paulo Freire. A 

origem do vocábulo “conscientização” é explicada no livro Conscientização (ano?) e Paulo 

Freire diz que não ele que o criou, mas que o tomou dos membros do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB), em 1964, e o incorporou em suas concepções. Afirma ainda que 

alguns dos destacados isebianos eram o filósofo Álvaro Vieira Pinto e o professor Guerreiro 

Ramos. Informa que quem se o difundiu foi cardeal Dom Hélder Câmara, que também a 

traduziu para o inglês e para o francês. 

O livro Conscientização foi escrito durante a estadia de Paulo Freire na Suíça, onde 

trabalhou no Institut Oecuméniqueau Service Du Dévellopement dês Peuples (INODEP) e, na 

obra, Freire destaca o conceito como uma de suas mais importantes categorias, além de 

detalhar o processo de alfabetização que ocorre nos círculos de cultura. O livro faz exprime 

uma investigação sobre o processo de conscientização e como ele se desenvolve no sujeito, 

principalmente naqueles que começam a ser alfabetizados. Para o educador pernambucano, o 

processo de conscientização não se concretiza no ato (acabado) da tomada de consciência, 

mas no processo contínuo e inacabado de se conscientizar. Daí o uso do sufixo como 

elemento que produz uma ação de continuidade no verbo conscientizar. Paulo Freire foi 

professor de Língua Portuguesa e muitos de seus neologismos ou expressões neológicas eram 

devidamente construídas rigorosamente, não por modismo linguístico, mas por necessidade 

semântica, como demonstrou Simões na sua tese de doutorado Pedagogia do Neologismo: a 

linguagem de Paulo Freire e a educação libertadora (2013), de modo a ter uma significância 

comunicativa profunda, já que, às vezes, não existia uma palavra específica na língua 

portuguesa para adequadamente o que queria dizer. Um desses limites linguísticos aparece no 

uso da expressão “estar-sendo”, na qual, por meio de um gerúndio, o educador fala desse 

processo contínuo do sujeito estar em contínua “existenciação”.  

Percebe-se que Paulo Freire tinha plena consciência da importância da palavra e de seu 

sentido comunicacional com a totalidade. Antes de tudo a linguagem é comunicação e ela 

precisa de outros para existir. Isso remete ao pensamento de Lucien Goldmann quando fala 

sobre comunicação e consciência, mostrando que o sujeito está inserido num grupo social e a 

sociedade está em contínuo processo de transformação. Essa totalidade não é um todo 

homogêneo e a informação, na sua complexidade de assimilação, pode ser recebida de 

maneira deformada (GOLDMANN, 1972, p. 8), justamente pelo motivo de os agentes 
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comunicativos optarem por um posicionamento individual e não coletivo. Os sujeitos estão 

em busca permanente de adaptação à transformação, mas suas consciências estão aninhadas 

ilusoriamente numa estrutura estática. Contudo, a sociedade não está devidamente implantada 

nessa estrutura estática, mas num contínuo processo de estruturação: 

 

Todo fato humano, individual ou social, se apresenta efetivamente como um 

esforço global de adaptação de um sujeito a um mundo ambiente, isto é, 

como um processo orientado para um estudo de equilíbrio que permanece 

provisório à medida que será modificado pela transformação do mundo 

ambiente, devida, simultaneamente, à ação do sujeito no interior desse 

estado de equilíbrio e à extensão da esfera dessa ação (GOLDMANN, 1972, 

p. 12). 

 

 

 Assim como Goldmann, Paulo Freire estava convencido de que a totalidade não é uma 

estrutura estática e que está em permanente processo de estruturação. Daí, a necessidade de 

superação da tomada de consciência de algo, pela conscientização, no infindável processo de 

transformação da consciência. “O sujeito que faz questão de construir teoricamente essa 

totalidade é, ele próprio, um momento desse processo: dele participa plenamente” (LÖWY, 

NAÏR, 2008, p.23). Paulo Freire define esse processo de conscientização explicitamente: 

 

Num primeiro momento a realidade não se dá aos homens como objeto 

cognoscível põe sua consciência critica. Noutros termos, na aproximação 

espontânea que o homem faz do mundo, a posição normal fundamental não é 

uma posição crítica, mas uma posição ingênua. A este nível espontâneo, o 

homem, ao aproximar-se da realidade, faz simplesmente a experiência da 

realidade na qual ele está e procura. Esta tomada de consciência não é ainda 

a conscientização, porque esta consiste no desenvolvimento crítico da 

tomada de consciência. A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a 

esfera espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera 

crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem 

assume uma posição epistemológica. A conscientização é, neste sentido, um 

teste de realidade. Quanto mais conscientização, mais de des-vela a 

realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual 

nos encontramos para analisá-lo(FREIRE, 2008, p. 30). 

 

 

Na citação de Freire, a conscientização é um processo contínuo que nunca se finda, 

que não pode existir fora da práxis e é um compromisso histórico baseado na relação 

consciência-mundo e, por isso, se os homens buscarem apenas um mundo “já feito” estarão 

submersos numa nova obscuridade (ibid., p. 31). Outro fator significativo na construção da 

conscientização é a utopia, uma vez que a ela estão adstritos o sonho e esperança como 

elementos essenciais para a construção do inédito viável. Freire também diz que os 
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reacionários jamais serão utópicos, justamente por desconstruírem a possibilidade de mudança 

e transformação que abranja uma totalidade.  

Freire fala ainda da codificação e decodificação de uma maneira que remete a questões 

que são significativas na leitura de imagem, possibilitando a criação de um processo de 

compreensão que dialoga com a totalidade que não está presente, de forma denotativa, na 

imagem recortada. Para Paulo Freire, para a decodificação de uma situação existencial 

concreta “é necessário que se vá da parte para o todo, para voltar novamente às partes, isso 

implica que o sujeito se reconheça no objeto (ibid., 2008, p. 35). Isso pode levar à substituição 

da abstração pela percepção crítica do concreto, deixando de ser uma realidade impenetrável. 

Para que haja tal introjeção subjetiva e que o sujeito/educando possa “dialogicamente” 

compreender o código que se apresenta, ele precisa contextualizar tal código em seu mundo. 

Geralmente, a linguagem utilizada socialmente só beneficia hegemonicamente os que têm 

acesso aos estudos e a decodificação não deixa vislumbrar claramente a realidade. O educador 

cita coincidentemente o objeto desta tese, a fotografia e suas relações com a educação, como 

importante mecanismo para a conscientização nos círculos de cultura: 

 

No nosso método, a codificação, princípio, toma a forma de uma fotografia 

ou de um desenho que representa uma situação existencial real ou uma 

situação existencial construída pelos alunos. Quando se projeta esta 

representação, os alunos fazem uma operação que se encontra na base do ato 

do conhecimento; se se distanciam do objeto cognoscível. Desta maneira, os 

educadores fazem a experiência da distanciação, de forma que educadores e 

alunos possam refletir juntos, de modo crítico, sobre o objeto que os 

mediatiza. O fim da descodificação é chegar a um nível crítico de 

conhecimento, começando pela experiência que o aluno tem, de sua situação 

em seu contexto real(FREIRE, 2008, p. 36). 

 

O processo de alfabetização do círculo de cultura se iniciava com a visualização de 

uma fotografia ou desenho e, depois, era iniciada a leitura. As leituras feitas pelos alunos 

eram relacionadas com seus respectivos contextos de vida. Após a fase de contextualização, o 

aluno necessita também ampliar suas leituras além de seu contexto. 
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3. Panofsky, Paulo Freire e o Projeto “Retratos Maternos” 

 

 O interesse do pesquisador pelo teórico da arte Erwin Panofsky já se deu quando da 

abordagem da câmara escura e sua utilização por alguns pintores após a Idade Média. O nome 

de Jan van Eyck logo aí se destaca e ao buscar um teórico que analisasse a obra de Van Eyck, 

o pesquisador desta tese descobriu Panofsky fez um estudo minucioso da arte daquele 

período, estudando profundamente a obra do pintor holandês. Panofsky desenvolveu um 

estudo que não se baseava somente nos elementos formais da pintura de van Eyck, mas 

desenvolveu uma análise que chamou de “iconologia”, distanciando-se dos elementos formais 

em que se baseia a já conhecida iconografia.  

Como se pretendia, nesta tese, tratar da fotografia por uma perspectiva que a toma 

como um objeto artístico, necessitou-se de uma teoria que fornecesse os elementos analíticos 

que permitissem relacionar as imagens com a educação.  

A teoria panofskiana se estrutura numa perspectiva histórica e sobre esse 

posicionamento Anne Cauquelin, afirma que Panofsky procura aproximar as obras 

desenvolvidas em determinada época, atentando-se para seus processos de produção 

específicos, com as representações coletivas de determinada época. A intenção é histórica no 

sentido clássico e, não, meramente estética (CAUQUELIN, 2005, p.111). Isso remete ao 

pensamento de Freire, que fala do sujeito como agente histórico e transformador em 

Pedagogia do oprimido: “... através de sua permanente ação transformadora da realidade 

objetiva, os homens simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais” 

(FREIRE, 2011, p. 128). Anne Cauquelin complementa essa questão histórica, afirmando: 

 

A contribuição da história para a decifração das obras consiste não no que 

ela estabeleceu ou restabeleceu como verdade, mas no fato de ela nos 

convidar, desenhando uma genealogia, a compreender a complexidade do 

que está presente diante de nós, a re-situar a obra – cujas determinações 

extra-artísticas podem assim ser compreendidas -, a reconstruir uma parte 

dos elementos que serviram para sua elaboração [...] tal é a maneira como a 

história se coloca no acompanhamento da arte. Ela tece conexões, 

envolvendo as obras com um saber numeroso e que agrada, porque contribui 

para a conservação e o desenvolvimento de uma ideia de arte como fruto de 

um conjunto de parâmetros sociais (CAUQUELIN, 2005, p.112). 

 

 

 Panofsky escreveu o livro Significado nas artes visuais (1977), no qual trata de vários 

períodos da arte, mas, em especial, da Renascença e do período que a antecede. Para 

Panofsky, existia a iconografia, que era um modo conhecido de se estudar a arte para 
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compreender o sentido de uma obra, por meio de uma averiguação formal. Ele exemplifica 

como “... algo que é apreendido pela simples identificação de certas formas visíveis com 

certos objetos que já conheço por experiência prática e pela identificação da mudança de suas 

relações com certas ações ou fatos” (PANOFSKY, 1977, p.48). Panofsky afirma que os 

significados apreendidos por meio dos elementos meramente formais constituem a classe dos 

significados primários ou naturais. O teórico informa que sufixo “grafia” que compõe o 

vocábulo “iconografia” refere-se a um método puramente descritivo, ou até mesmo estatístico, 

reduzindo-se, portanto, à descrição de imagens. Ele não nega a importância da iconografia, 

mas afirma que ela é um estudo limitado, incompleto, apesar de necessário para fornecer a 

base para estudos ulteriores. Contrapondo à iconografia a iconologia, menciona logia– 

derivada do grego logosque significa pensamento, implicando, portanto, análise e 

interpretação –, concluindo que iconologia constitui uma fase analítica fundamental para o 

estudo da arte (ibid., p. 54). Panofsky afirma que a interpretação iconológica requer mais que 

a familiaridade com conceitos ou com os temas específicos e que, para captar tais princípios, é 

necessária uma apreensão diagnóstica, superando a atenção simples e a intuição pura no 

desvelamento da obra. A leitura iconológica se desenvolve numa sequência de três momentos 

distintos, que vão aprofundando progressivamente a leitura da obra, sendo que, em que cada 

etapa, vai se acrescentando um novo elemento para a descoberta da relação das questões 

subjetivas com o contexto e com as realidades objetivas e históricas. Segundo Panofsky, as 

fases da análise são as que seguem: 

 1a.) Leitura primária: Essa leitura se baseia na forma mais básica de compreensão da 

obra, não carecendo de qualquer compreensão artística; tampouco o contexto social é levado 

em conta. Apenas a imagem denotada é absorvida na sua superficialidade. 

 2a.) Leitura secundária (iconográfica): Essa leitura proporciona outros elementos na 

investigação da obra, inserindo-se uma aproximação com os elementos simbólicos, mas ainda 

vistos com um olhar pautado pela perspectiva do senso comum. 

 3a.) Leitura iconológica e intrínseca: Essa leitura proporciona um aprofundamento 

na análise da obra de arte e, nela, as questões simbólicas, culturais e históricas darão suporte 

para uma investigação totalizante. O leitor da obra compreenderá que a arte não é um 

elemento isolado da sociedade, mas um elemento constitutivo dela. Neste sentido, como 

Goldmann o definiu, a sociedade é uma totalidade relativa de dependências internas e a arte é 

uma dessas “dependências”.  

 Como exemplo de uma leitura iconológica, Panofsky utiliza a obra mais conhecida de 

Jan Van Eyck, o quadro “O Casal Arnolfini” 
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Ilustração XXXVI 

O Casal Arnolfini 

(1434) Jan van Eick 

 
                                                           Fonte:BORCHERT, 2010, p. 44. 

 

Por meio de uma análise minuciosa e estruturada, em procedimentos que recuperam os 

componentes históricos, antecipando uma leitura estética e intuitiva, o teórico mostra uma 

profusão de elementos simbólicos que podem dizer muita coisa sobre o contexto que envolve 

a vida do casal, chegando até a informações acerca da relação do pintor com a obra e a 

família. A de Panofsky ficou conhecida e foi bastante divulgada, sendo, até hoje, reconhecida 

como importante ferramenta de análise para pesquisadores e apreciadores da arte. A 

abordagem de Panofsky descortina a imensidão de significados que salta da tela e possibilita 
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um conhecimento mais amplo e mais profundo daquele contexto histórico. A pintura é tão 

carregada de simbologia que muitas histórias foram criadas sobre os verdadeiros fatos que 

envolviam o tema e o casal retratado na tela. A versão mais conhecida é que o quadro foi 

encomendado por Giovanni Arnolfini a Van Eyck quatro anos depois do falecimento de sua 

esposa. Contudo, Arnolfini encomendou uma obra que retratasse seu casamento. Como se 

pode observar na pintura, O nome de Van Eyck aparece próximo ao espelho e neste está 

refletida a imagem do pintor e de um padre. A maçã na janela, o chinelo de Arnolfini virado 

para a porta e outros objetos são devidamente espalhados pelo quadro, refletindo questões 

históricas do contexto da época. O historiador da arte Till-HogerBorchert cita outros 

elementos simbólicos da obra: 

 

Para além da data fornecida com a assinatura, há mais motivos na pintura 

que se enquadram num contexto comemorativo: a vela acesa na metade da 

pintura corresponde ao viúvo pode assim ser interpretada como a luz da vida, 

em contraste com a vida extinta na metade correspondente à sua falecida 

mulher. A inclusão do cão como símbolo da fidelidade é possivelmente uma 

referência às gravações de túmulos da Baixa Idade Média, onde é um motivo 

comum. No contexto da pintura comemorativa, as cenas da Paixão e 

Ressureição da moldura do espelho representam naturalmente a promessa da 

vida eterna que precedeu a morte de Cristo na cruz (BORCHERT, 2010, p. 

46). 

 

Os elementos simbólicos são inúmeros, mas com esses poucos exemplos percebe-se 

que a obra não é meramente um retrato figurativo, de altíssimo nível, diga-se de passagem, 

mas também uma obra artística com um diálogo profundo com o contexto da época.  

Pierre Francastel coloca a arte como elemento fundamental para o homem se 

compreender no mundo e, também, ter consciência sobre a atuação deste mundo sobre si. 

Afirma que o papel do artista como pensador e questionador do espaço que o circunda é tão 

importante quanto a função dos matemáticos que analisaram o espaço geométrico 

(FRANCASTEL, 1973, p. 62). Para ele, a “imageria” mental tem muita importância na 

construção do universo representativo do homem e que os artistas têm uma função 

fundamental nos questionamentos e na construção de um pensamento isento das ideologias 

promovidas por teóricos do campo dos estudos sociais. Por conta dos elementos simbólicos de 

representação que envolvem a construção artística, a arte é, em suma, uma das vias 

privilegiadas do conhecimento (ibid., p.70). Francastel coloca a arte como elemento 

importante, também, do diálogo com a totalidade e que a memória tem um papel fundamental 

nessa relação, já que é ela que possibilita revisitar situações vividas, apreendidas e formadoras 
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de uma razão figurativa. Ele afirma que todo reconhecimento repousa sobre um ato da 

memória; só identificamos as coisas na medida em que lhes atribuímos, pela educação ou pela 

imaginação individual, um sentido, isto é, uma realidade (ibid.).  

   Diante da teoria elaborada por Panofsky e da afirmação de Francastel sobre a 

relevância da arte como elemento poderoso de investigação social, percebe-se que o 

pensamento dos dois autores vai ao encontro do pensamento de Paulo Freire sobre o método 

investigativo no que diz respeito às relações do sujeito e do mundo objetivo, que caracterizam 

a construção do processo conscientização. Freire assim se exprimiu em Pedagogia do 

oprimido: “... quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora 

sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se inserem nela 

criticamente” (FREIRE, 2011, p. 54). A conscientização deve desvelar a realidade de forma 

crítica, mas este desvelamento está, em geral, enevoado por uma visão imposta ao oprimido, 

que se sobrepõe a uma visão clara da realidade. O processo de conscientização não se inicia 

de modo crítico, mas, gradualmente e se dá por etapas, da seguinte maneira: 

 

 1a.)A intransitividade da consciência é a condição do ser humano que está imerso 

em sua realidade e que ainda não tem capacidade de objetivá-la; escapa-lhe a apreensão de 

problemas que se situam além de sua esfera biologicamente vital e, por isso, ainda não é 

capaz de assumir o compromisso histórico.  

 

 2a.) A consciência transitiva ingênua já percebe a contradição social, mas ainda se 

move nos limites do conformismo, adotando explicações fabulosas para os fenômenos. É o 

tipo de consciência dependente, que transfere para os outros e para as instituições a 

responsabilidade pela solução dos problemas. Ela ainda não é necessariamente crítica.  

 

 3a.) A consciência transitivo-crítica pode elevar-se à condição de consciência crítica. 

Ela substitui as explicações mágicas e, no seu lugar, adota princípios e relações causais para 

interpretar a realidade. A mudança da consciência não precede a transformação do mundo, 

nem a sucede. Ambas são concomitantes, porque não existe mundo sem consciência, assim 

como não pode haver consciência sem mundo. 

Freire não coloca a consciência transitivo-crítica como a conscientização acabada, pois 

esta conscientização é esse conjunto de situações complementares e que não se finda, criando 

a necessidade de perpetuação de um contínuo ato de atenção conscientemente crítica.  
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Ao se observar os três momentos analíticos elaborados por Panofsky para uma leitura 

crítica de uma obra, que ele chamava de “leitura iconológica”, percebe-se que não se trata de 

mera coincidência com o que propõe Freire, na medida em que a todo grande analistas impõe-

se a criticidade na construção de qualquer leitura.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) corroboram o pensamento dos teóricos 

mencionados, assim como fortalece o posicionamento crítico em relação ao aprendizado da 

arte, situado como elemento transformador na vida do aluno, afirmando textualmente: “... a 

arte ensina que é possível transformar continuamente a existência” (MEC/SEF/ARTE, 1998, 

p. 19). E completa: 

 

O aluno desenvolve sua cultura de arte fazendo, conhecendo e apreciando 

produções artísticas, que são ações que integram o perceber, o pensar, o 

aprender, o recordar, o imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar. A 

realização de trabalhos pessoais, assim como a apreciação de seus trabalhos, 

os dos colegas e a produção de artistas, se dá mediante a elaboração de 

ideias, sensações, hipóteses e esquemas pessoais que o aluno vai 

estruturando e transformando, ao interagir com os diversos conteúdos de arte 

manifestados nesse processo dialógico. Produzindo trabalhos artísticos e 

conhecendo essa produção nas outras culturas, o aluno poderá compreender 

a diversidade de valores que orientam tanto seus modos de pensar e agir 

como os da sociedade. Trata-se de criar um campo de sentido para a 

valorização do que lhe é próprio e favorecer o entendimento da riqueza e 

diversidade da imaginação humana. Além disso, os alunos tornam-se 

capazes de perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo e 

decodificando formas, sons, gestos, movimentos que estão à sua volta. O 

exercício de uma percepção crítica das transformações que ocorrem na 

natureza e na cultura pode criar condições para que os alunos percebam o 

seu comprometimento na manutenção de uma qualidade de vida melhor. A 

dimensão social das manifestações artísticas revela modos de perceber, 

sentir e articular significados e valores que orientam os diferentes tipos de 

relações entre os indivíduos na sociedade. A arte estimula o aluno a 

perceber, compreender e relacionar tais significados sociais (id.,ibid.). 

 

Conforme consta no documento oficial do Ministério da Educação, a arte é um elemento 

fundamental para a transformação do indivíduo e a escola tem a responsabilidade de fornecer essa 

possibilidade. Os PCNs também indicam que a arte é produtora de transformações. A transformação é 

contínua e possibilitará o desencadear de transformações subsequentes. Um dos trechos do texto da 

parte dos PCNs que tratam da arte visual diz o seguinte:  

 

O mundo atual caracteriza-se entre outros aspectos pelo contato com 

imagens, cores e luzes em quantidades inigualáveis na história. A criação e a 

exposição às múltiplas manifestações visuais geram a necessidade de uma 

educação para saber ver e perceber, distinguindo sentimentos, sensações, 

ideias e qualidades contidas nas formas e nos ambientes. Por isso é 

importante que essas reflexões estejam incorporadas na escola, nas aulas de 

Arte e, principalmente, nas de Artes Visuais. A aprendizagem de Artes 
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Visuais que parte desses princípios pode favorecer compreensões mais 

amplas sobre conceitos acerca do mundo e de posicionamentos críticos [...]A 

educação visual deve considerar a complexidade de uma proposta 

educacional que leve em conta as possibilidades e os modos pelos quais os 

alunos transformam seus conhecimentos de arte, ou seja, o modo como 

aprendem, criam, desenvolvem-se e modificam suas concepções de 

arte(MEC/SEF-ARTE, p. 64). 

 

O texto também coloca a fotografia entre as artes que devem ser trabalhadas em sala 

de aula. O documenta aponta ainda que a arte, na sua pluralidade, dialoga com todas as 

disciplinas e as complementa de maneira que traz um pouco de sensibilidade à dureza de 

certas disciplinas voltadas para a área de “exatas”. Percebe-se que, apesar das recomendações 

dos PCNs, as atividades que deveriam ser trabalhadas em sala de aula não são devidamente 

concretizadas.  

Gutierrez, com sua já mencionada obra Linguagem Total (1978) traz todas essas 

prioridades de diálogo já no inicio dos anos 1970 e diz que, infelizmente, a educação não 

estava acompanhando o processo de mudanças tecnológicas. Os alunos, na atualidade, estão 

acostumados com diversos sistemas de comunicação que não existiam anteriormente, mas a 

educação continua usando os mesmos métodos didático-pedagógicos.  

Certamente que a mudança não virá somente com uma intensificação do uso desses 

dispositivos em sala de aula, sem uma análise contextual. Alguns teóricos da educação 

perceberam que as mudanças rápidas que acontecem na sociedade são mais drásticas para a 

educação do que se imagina. Afirmam que dois terços das crianças matriculadas, hoje, no 

ensino fundamental, trabalharão em profissões que ainda nem existem. E, lamentavelmente, a 

escola ainda está atrelada a concepções positivistas, embaladas em perspectivas de um 

cientificismo que prega o progresso meramente material como objetivo crucial do 

desenvolvimento humano. Toda possibilidade dialógica e de contextualização do sujeito se 

perdem em mecanismos e finalidades meramente mercantilistas. Uma recente matéria numa 

revista de grande circulação diz que a carreira na Educação não será somente para 

professores, mas para profissionais que dominam a área tecnológica. Esse posicionamento 

mercantilista descarta a formação adequadamente pedagógica como necessária para a 

formação do aluno e mostra que a educação está cada vez mais voltada para formar um 

profissional voltado para o mercado e, não, para um sujeito que tenha uma relação 

interdisciplinar e humanizada.  

A fotografia além de constar como possibilidade pedagógica, devidamente inserida 

nos PCNs, traz todos os elementos subjetivos e objetivos relacionados ao desenvolvimento 
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humano por uma série de razões. Também se pode relacioná-la coma importância da imagem 

na vida do homem, o que vem ocorrendo desde o princípio da humanidade e continua 

construindo novas possibilidades de diálogos e questionamentos. Em um mundo em que, cada 

vez mais, os indivíduos são condicionados a buscar uma educação que corrobore os 

mecanismos e objetivos mercantilistas, a reflexão e o questionamento sobre a utilização da 

imagem em sala de aula se faz mais necessária.  

Uma educação voltada para as regras mercadológicas mais virulentas já se utiliza 

desses mecanismos como ferramenta para reforçar o individualismo e uma educação que se 

direciona, cada vez mais, para formação de profissionais que mais se parecem com inimigos 

no campo de batalha das conquistas materiais do que discentes em busca de conhecimento e 

humanização. A obsessão neoliberal com seus dispositivos meramente mercadológicos está 

formando seres muito competentes para lidar com os meios tecnológicos atuais, mas como 

sujeitos passivos dessa tecnologia e não protagonistas que a moldam conforme suas 

necessidades. O Romão analisou como o liberalismo e, depois, o neoliberalismo formataram 

condicionamentos na estrutura social e que o individualismo não é somente um fator 

particular e relacionado com questões subjetivas: 

 

O projeto por mais individualista que seja não é puramente individual, 

interno, subjetivo, porque é circunscrito por uma espécie de código das 

experiências vividas, de intenções interpretadas, elaborado por um sujeito 

(indivíduo) que incorpora uma série de outras subjetividades em seu 

horizonte de conhecimentos e valores. Por isso, até os aspectos mais 

recônditos da estrutura psíquica individual são afetados histórico-

socialmente, graças à rede de relações que o indivíduo, enquanto ser 

consciente, e até mesmo inconsciente, estabelece com o meio natural e social 

(2000, p. 173-174). 

 

Diante de tal evidência – o neoliberalismo e seu nocivo apontamento para o 

direcionamento a uma educação pautada pelo individualismo e monetização da vida –, 

percebe-se que uma educação humanizadora vai ficando cada vez mais distante. A tecnologia, 

que poderia ser facilitadora da vida e potencializadora da interação maior entre as pessoas, 

passou a ser um dos mais fortes fatores da individualização e do isolamento. O selfie, talvez, 

seja o maior representante do individualismo extremado, já que ele já não é somente uma 

forma de registro, mas uma atitude social. Infelizmente, alguns docentes, que deveriam 

emergir desse contexto individualizante e trazer os discentes para uma atitude dialógica e 

crítica em relação a tudo isso, já o incorporaram também, comprazendo-se em estabelecer 

uma “relação proveitosa” com esse mecanismo alienante.  
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Romão afirma ainda: 

 

É necessário romper com essa visão taylorista e fayolista da educação, isto é, 

com o processo alienado-alienante que conduziu os administradores e os 

educadores à perda da categoria de totalidade do processo educacional 

(ROMÃO, 2000, p.57). 

 

Formar pessoas para serem apenas profissionais bem sucedidos no mercado de 

trabalho não é uma educação no sentido exato da palavra, mas mero treinamento, longe da 

formação dialógica e humanizadora.  

A conscientização como possibilidade transformadora do sujeito possibilita a ulterior 

transformação de suas atitudes diante dos outros sujeitos, podendo desencadear mecanismos 

de transformação da totalidade. Uma educação dialógica, que pretender ser conscientizadora, 

deve estabelecer o diálogo entre os componentes da ação pedagógica e os elementos 

inovadores da contemporaneidade, pois os alunos nela vivem e ainda necessitam se preparar 

para o futuro.  

Dermeval Saviani que, no seu premiado livro História das ideias pedagógicas no 

Brasil (Ano?), fala sobre a falta de diálogo com os novos meios de comunicação que os 

alunos absorvem: 

 

O clima cultural dessa época vem sendo chamado de “pós-moderno”, desde 

a publicação do livro de Lyotard, A Condição pós-moderna, em 1979. Esse 

momento coincide com a revolução da informática. Se o moderno se liga à 

revolução centrada nas máquinas mecânicas, na conquista do mundo 

material, na produção de novos objetos, a pós-modernidade centra-se no 

mundo da comunicação, nas máquinas eletrônicas, na produção de símbolos. 

Isso significa que antes de produzir objetos se produzem os símbolos; ou 

seja, em lugar de experimentar, como fazia a modernidade, para ver como a 

natureza se comporta a fim de sujeitá-la aos desígnios humanos, a pós-

modernidade simula em modelos, por meio de computadores, a imagem dos 

objetos que pretende produzir(2013, p.426-427).  

 

A leitura iconológica de Panofsky e a conscientização de Paulo Freire podem fornecer 

elementos para as leituras contextuais dos meios de comunicação. Mostrou-se, no início do 

capítulo, a enfática postura de Clotaire Rapaille ao falar dos mecanismos virulentos de 

manipulação do marketing e essa leitura iconológica pode desconstruir tal efeito devastador. 

A manipulação do marketing é cada vez mais simbólica e sempre renovada por conta das 

mudanças dos contextos sociais. A informação, hoje em dia, tem um alcance global, mesmo 

nas zonas rurais, onde sequer existem estradas, já estão presentes os celulares, captando tudo 

e, principalmente, os convencimentos comerciais. A atuação perversa do neoliberalismo não 
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deixa nada incólume, pela busca de lucro a qualquer preço, descartando as possibilidades 

humanas de construção de um sujeito afetuoso e que priorize as relações humanas 

qualitativas. 

A arte é um instrumento transformador e humanizador, já que possibilita a 

transmutação de elementos subjetivos em objetos materialmente elaborados. Essa relação se 

dá de muitas maneiras, de acordo com a apropriação que o fazedor de arte se dispuser a 

fabricá-la, pois isso se dá até mesmo quando o intuito é o de meramente se obter lucro. 

Teoricamente, o estatuto dialógico da arte com as subjetividades humanas se dá num processo 

de transformação dessas subjetividades em objeto estruturado em algum suporte físico e 

repleto de enunciados sígnicos. A leitura da arte possibilita essa re-humanização, justamente 

por apontar para a interiorização e a compreensão dos símbolos que nela estão representados. 

Para o filósofo e historiador da arte Herbert Read, que foi incentivador e propagador da arte 

como fonte de educação, diz que: 

 

A arte, por outro lado, é sempre perturbadora, permanentemente 

revolucionária. E isso porque o artista, na proporção de sua grandeza, 

enfrenta sempre o desconhecido, e aquilo que ele traz de volta dessa 

confrontação é uma novidade, um símbolo novo, uma nova visão da vida, a 

imagem interna de coisas exteriores. (READ, 1983, p. 27). 
 

Talvez, pelo motivo de a arte ser tão revolucionária, no sentido de subverter aquilo que 

é visto conforme as regras usuais de compreensão, ela traga todos esses questionamentos. Em 

geral, ela é logo rechaçada pelos regimes autoritários, dado o perigo que representa, na 

medida em que, geralmente, desconstrói as regras estabelecidas, desarruma o instituído.  

A importância da arte para a educação fica bem evidente nos PCNs, mas, infelizmente, 

o que é colocado no papel nem sempre é devidamente cumprido nas práticas educacionais. Se 

se analisar todas as teorias da arte, cada uma com suas especificidades e concepções sobre sua 

razão e funcionalidade, observar-se-á que cada uma dessas teorias vai colocar a arte como 

instrumento de transformação da vida das pessoas. Certamente, a apropriação irá se 

diferenciar de acordo com as especificidades de cada produtor ou fruidor, especialmente por 

causa da ideologia do grupo que pertencem.  

A apropriação será verificada, a partir de agora, por meio da análise de diferentes 

universos de leitura e estudo da imagem. 
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4. Leitura de Imagens em Diferentes Espaços Educacionais 

 

Os meios educacionais formais deveriam dar uma maior atenção às leituras de 

imagens, já que os PCNs colocam a arte como um dos elementos essenciais na educação, 

destacando, também, a fotografia como um mecanismo portador de imagens dos mais 

significativos.  

Para esta tese, foram escolhidos três universos de pesquisa. Os questionamentos 

iniciais da pesquisa de que resultou esta tese eram muitos, mas o recorte do objeto levou à 

busca específica do processo de conscientização dentro desses três universos pesquisados: (i) 

uma escola de fotografia profissionalizante, (2) uma faculdade de artes que mantém um curso 

de fotografia e (3) um projeto de dois professores de uma universidade particular que 

decidiram ensinar fotografia a algumas mulheres.  

A escola profissionalizante teve sua privacidade respeitada e, por isso, será tratada sob 

o pseudônimo “F”. A faculdade de artes, da mesma forma, será tratada como “B”. Os dois 

professores do projeto social que desenvolveu o ensino de fotografia a algumas mulheres, 

autorizou a divulgação do nome do projeto, que é “Retratos Maternos”.  

A instituição de ensino técnico de fotografia “F” foi criada em São Paulo no ano de 

1975. A formulação de seu currículo escolar se estruturou com base no trabalho de teóricos da 

fotografia relacionados ao meio técnico, voltando, portanto, para um aprendizado que garanta 

o domínio técnico dessa arte, para uma rápida inserção no mercado de trabalho. Assim, aí, o 

que se busca desenvolver em seus cursos é o tecnicismo profissionalizante. O curso é dividido 

em sete módulos de seis meses cada e, em todos eles, a prioridade é a obtenção do 

conhecimento técnico da câmera e das especificidades que cada tipo de fotografia “exige” de 

acordo com necessidade do cliente ou do evento. 

O curso da faculdade de artes “B”, aparentemente, propõe desenvolver um estudo no 

qual a arte seja priorizada, mas, já de início, conforme a divulgação do curso no site da 

faculdade, percebe-se que a intenção, no convencimento para recrutar novos alunos, é bem 

parecida com a matriz curricular da escola técnica de fotografia. No site consta informações 

sobre a importância da profissão no mercado, destacando que ela está entre as que mais 

empregam atualmente. Também fala sobre as possibilidades do empreendedorismo – uma das 

falas mais recorrentes do neoliberalismo. A mensalidade do curso inicial equivale a cerca do 

valor médio de um curso de mestrado. Os alunos deste curso pertencem, em geral, às elites, já 

que, além do alto valor da mensalidade, afasta qualquer possibilidade de uma “pessoa do 

povo” participar:  além de todo aparelhamento neoliberal que envolve o curso, as questões 
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artísticas privilegiam uma estrutura voltada para os elementos estéticos e formais que 

envolvem a fotografia. 

O projeto social desenvolvido pelos dois professores da UNICSUL caminha por outras 

paragens inclusivas e socioeducativas. O projeto foi desenvolvido pelos professores Claudio 

Brittes e Lilian Honda, que são docentes da área de Psicologia da universidade. Os dois têm 

formação em Letras, mas, no período que iniciaram o projeto “Retratos Maternos”, eles eram 

estudantes de Psicologia na mesma universidade. O projeto foi chamado inicialmente de 

“Mães Eternas”, em homenagem ao premiado romance de CristovãoTezza, Filho Eterno 

(2007), no qual o autor narra, de forma autobiográfica, o filho que teve com Síndrome de 

Down. O projeto “Retratos Maternos” faz parte do Programa de Educação Especial 

(PROESP) que, inicialmente denominado Serviço de Atendimento Especial (SAESP), criado 

em 1997 com o propósito de dar atendimento a jovens e adultos com deficiência das 

comunidades do entorno da universidade. Além do serviço social, o PROESP também 

funcionava como campo de estágio para graduandos da área de Psicologia. 

“Retratos Maternos” é um projeto específico de fotografia, voltado para as mães que 

levavam os filhos para atendimento psicológico. A finalidade do projeto oferecer 

aprendizagem de fotografia às mães que esperavam os filhos enquanto eles recebiam 

atendimento psicológico. Pretendia-se, ao final do curso, a publicação de um livro com fotos 

das próprias mães, com textos de sua autoria sobre a relação delas com os filhos, mediados 

por imagens. Ao contrário dos dois cursos mencionados, a proposta do “Retratos Maternos” 

não era profissionalizar as mães em fotografia, mas demonstrar a possibilidade de se olhar a 

realidade por outras perspectivas. O primeiro professor de fotografia que os organizadores do 

projeto chamaram levou uma proposta que, ao invés de falar sobre técnicas fotográficas, luz, 

abertura, velocidade etc., propôs que as aulas deveriam buscar um diálogo comas mães, 

fazendo emergir o contexto de vida delas como elemento de descoberta da fotografia. O 

professor buscou, no pensamento de Paulo Freire, os elementos essenciais para esse diálogo. 

Em vez de elaborar a decodificação estética da imagem, o docente levantou questões sociais 

que emanam dos contextos dos fragmentos fotografados e pediu que elas identificassem seus 

próprios contextos de vida como meio de criação fotográfica. Depois de tratar de questões 

sociais e possibilidade de mudança do olhar por meio da fotografia, o professor iniciou o 

momento de leituras de imagens. Primeiramente, mostrou as possibilidades de leitura, de 

acordo com as perspectivas de conscientização propostas por Paulo Freire. Nas primeiras 

leituras, buscou interpretar as imagens para que as discentes perdessem o medo de fazer suas 

próprias leituras. Quando se iniciaram as leituras das mães, o professor ficou satisfeito com o 
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que elas falavam sobre as fotografias. Todo processo de conscientização e suas etapas, de que 

fala Paulo Freire, foi utilizado como modo de compreensão da imagem. O contexto de que a 

imagem fazia parte era sempre questionado para se compreender o fragmento registrado na 

foto. Todas as possibilidades sociais eram verificadas para uma leitura ampla. O professor 

elegeu leituras de imagens de três naturezas: (i) fotos de cunho social, denunciatórias; (ii) 

fotojornalismo e (iii) fotografia de marketing. Esta última visava desenvolver um pensamento 

crítico em relação ao que diariamente lhes era (e é) imposto pelos nos meios midiáticos. 

Um dos fotógrafos mais usados para os questionamentos sociais foi Sebastião Salgado, 

que tem, como se sabe, um trabalho radicalmente voltado para questões sociais e que, em 

muitos momentos, tem um caráter sociológico e antropológico. Por meio do trabalho desse 

verdadeiro “sociólogo das lentes”, as mães ficaram encantadas com as possibilidades de 

leituras diferentes de imagens tão impactantes. 

A seguir, serrão mostradas algumas imagens nas quais se percebe o desenvolvimento 

crítico em relação às novas leituras feitas pelas mães que, antes do curso abordavam as fotos 

apenas como “feias”, “bonitas” ou “interessantes”. Uma das primeiras fotos mostradas, e elas 

ainda não faziam uma leitura crítica e contextualizada da imagem, foi uma de Sebastião 

Salgado, do livro Terra (1997): 

 

Ilustração XXXVII 

Foto de Sebastião Salgado (1997) 

 

 
Fonte: SALGADO, 1997, p. 7. 
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 A imagem “captada” por Sebastião Salgado no Nordeste brasileiro foi lida pelas mães 

como “amizade e brincadeira”, mostrando como elas ainda não faziam uma leitura 

iconológica, segundo os parâmetros de Panofsky. Após a discussão sobre o contexto social em 

que as crianças fotografadas viviam, sobre as necessidades, o distanciamento dos brinquedos 

e a proximidade com a morte, elas começaram a esboçar leituras ricas sobre o passado delas e 

de como isso estava presente na vida delas, mas que, até então, ignoravam como 

representação imagética. Da leveza da leitura inicial, que falava de amizade e brincadeira, a 

imagem tomou uma proporção de leitura pesada e aflitiva, que chegou a incomodar uma das 

mães. A partir daí as leituras começaram a se mostrar mais críticas e mais surpreendentes, no 

sentido de levantarem questões que anteriormente não se apresentavam. Outra foto foi 

mostrada e a leitura da segunda já mostrava o grau de criticidade que comandava o novo 

modo de olhar a imagem.  

 Além de Sebastião Salgado, foram mostradas imagens de outros fotógrafos famosos 

para averiguação, como a que se segue, de Elliot Erwit. 

 

Ilustração XXXVIII 

Foto de Elliot Erwitt (1952) 

 

Fonte: site do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Espanha (www.museoreinasofia.es) 
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A imagem de Elliot Erwitt foi utilizada para tratar das questões raciais e, também, para 

contextualizar situações daquele momento, já que, na semana anterior, acontecera um ato de 

racismo numa famosa universidade de São Paulo e o professor quis abordar a questão. Ao 

serem indagadas sobre a mensagem que a fotografia poderia passar a cada uma delas, segundo 

a interpretação que, mesmo diferente da outra, estaria correta. Foi-lhes explicado que a 

palavra “colored”, em inglês, tinha a mesma carga racista que “escurinho” no Brasil. A leitura 

de uma das mães foi a seguinte: – Eu acho que quem fez esse bebedouro é um grande 

ignorante, pois ele acha que separou os bebedouros dos negros e dos brancos, mas a água que 

vai aos bebedouros é do mesmo cano. A leitura feita por ela já não se admirava mais apenas 

com o teor racista da imagem, mas buscava outras informações para contextualizá-la.     

 

 

 

Ilustração XXXIX 

Foto de Sebastião Salgado (1997) 

 

                                                              Fonte: SALGADO, 1997, p. 36. 
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Outra foto de Sebastião Salgado foi utilizada e esta trazia novamente o Nordeste 

brasileiro como reflexão. Em relação a esta imagem as mães logo se lembraram da seca e 

várias relacionaram as rugas da senhora com o chão seco do sertão nordestino. As fotos de 

Sebastião Salgado causaram, inicialmente, desconforto pelo tema, mas o trabalho do fotógrafo 

foi devidamente abordado pela sua representatividade e, logo, elas perceberam que o que ele 

buscava não era mostrar a desgraça alheia, tampouco explorar a miséria como elemento 

estético. O próprio fotógrafo diz: “Eu não quero que as pessoas apreciem a luz ou a paleta 

temática. Quero que minhas fotos informem, tragam discussões e angariem fundos” (ANG, 

2015, p. 375). As mães que participaram do projeto não apenas se relacionaram com a leitura 

fotográfica de uma maneira diferente, mas, também, descobriram o ato de fazer arte como 

forma política de denúncia e ajuda às pessoas. Certa vez, uma das mães chegou com um livro 

de fotos e disse que nunca havia pegado nada no lixo, mas ao passar próximo de um local 

onde pessoas jogavam lixo, ela vira um livro grande que parecia de fotos e foi pegar. Era uma 

publicação sobre a arquitetura de São Paulo e ela adorou achá-lo. Informou que só o pegara 

porque o professor mostrara uma foto antiga de André Kertesz, na qual um homem pegava 

um livro e lia na calçada, diante de um amontoado de livros que haviam sido arremessados 

fora. 
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Ilustração XL 

Foto de André Kertesz 

 

Fonte :KERTESZ, 2008, p. 25. 

 

Essa possibilidade de olhar as coisas de uma maneira diferente e de desconstruir certas 

ações, que geralmente passavam despercebidas, não se deu apenas por meio da leitura de 

fotos, mas também pelo modo como foi conduzido o aprendizado em relação à importância 

social desencadeada na fotografia e pelo trabalho de alguns fotógrafos.  

Uma das leituras mais impressionantes que aconteceu durante o curso foi o de um 

instante em que faziam a leitura de uma fotografia de Steve McCury: foram mostradas várias 

fotos de fotógrafo, que traz aspectos diferentes das imagens de Sebastião Salgado, já que 

McCurry trabalha na National Geographic e seus temas variam muito, trazendo aspectos 

relacionados à geografia, à ciência e à antropologia. As leituras das mulheres surpreendiam os 

professores a todo momento, chegando até mesmo a emocioná-los. 

Veja-se o exemplo da leitura do trabalho do mesmo fotógrafo que se segue. 
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Ilustração XLI 

Foto de Steve McCurry (1983) 

 

Fonte: site oficial do fotógrafo (www.mccurry.com) 

 



207 
 

Esta fotografia, tirada por Steve McCurry no deserto do Rajastão, mostra um grupo de 

mulheres em roda. Sobre esta imagem o professor não fez comentário algum para que elas 

não fossem direcionadas. Uma das mães, timidamente, falou: –“Dentro da minha ignorância, 

eu acho que...”. Mas ela foi interrompida pelo professor que disse: – “Você não é ignorante, 

de maneira alguma. Ao contrário, você é uma pessoa que tem muito conhecimento e sua 

leitura é tão correta ou importante quanto a minha e de todas as suas colegas. Por isso, não 

diga que é ignorante, porque sua leitura estará sempre correta”. Ela voltou a falar, mas 

insistiu, rindo, que, de acordo com a ignorância dela, aparentava que elas estavam dançando, 

mas não estavam. Disse que, pelo que ela estava vendo, as mulheres estavam num deserto, 

porque o lugar era seco e as árvores também, e elas estavam com umas vasilhas para buscar 

água. Também parecia que estava chegando uma tempestade de areia e as mulheres, para se 

protegerem, estavam se abraçando e fazendo uma roda, como se fosse um feixe de lenha; 

assim, elas ficariam mais fortes e a tempestade não as derrubaria. E para terminar sua leitura 

ela falou:– “Esse feixe de lenha era mais ou menos o que o senhor falou sobre Paulo Freire, 

que dizia que os oprimidos ficavam mais fortes quando se uniam”. 

O professor ficou sem palavras e teve que sair da sala para se recompor, devido à 

emoção que lhe tomara conta. Ao voltar, abordou a leitura da mãe e disse que todo intuito dos 

diálogos sobre a importância de uma leitura de fotografia sob outra perspectiva que as mais 

comuns era exatamente aquilo. Explicou, então, que a leitura que a mãe havia feito fora 

primorosa, pois ela, em vez de ter uma opinião taxativa sobre a imagem, tentara 

contextualizá-la: primeiramente, começou a falar sobre o ambiente, os objetos e tudo aquilo 

que eles poderiam representar; em seguida, descreveu que as mulheres se ajuntavam – elas 

que são as protagonistas da foto –, deixando para concluir, enfatizando o contexto, 

esclarecendo que tudo que poderia interferir naquele momento da vida das fotografadas. Por 

último, lembrou Paulo Freire ao falar tomar a metáfora do feixe de lenha e da conclusão 

finalíssima sobre a possibilidade do fortalecimento pela união dos fracos. 

Diante da possibilidade de uma leitura diferente – a denominada “leitura iconológica” 

por Erwin Panofsky, percebe-se que ela traz possibilidades mais questionadoras e mais 

profundas que as propostas dos dois outros universos educacionais desta tese que ensinam 

fotografia. Nesses, o empenho é pela profissionalização, sendo que até mesmo a faculdade de 

arte se dispõe a caminhar mais para o tecnicismo, de modo a atrair mais “clientes”, do que se 

aprofundar nas questões mais artísticas.  

Paulo Freire, ao falar sobre humanização e suas implicações pedagógicas, no livro 

Ação cultural para liberdade e outros escritos, afirma: 
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Nenhum tema é apenas o que aparece na forma linguística que o expressa. 

Há sempre algo mais oculto, mais profundo, cuja explicitação se faz 

indispensável à sua compreensão geral. Desta forma escrever sobre um tema 

implica buscar, tanto quanto possível, romper as aparências enganosas que 

podem conduzir-nos a uma distorcida visão do mesmo. Isso significa que 

temos de realizar o esforço difícil de desembaraçá-lo destas aparências para 

apanhá-lo como fenômeno dando-se uma realidade concreta. Por esta 

operação, que é uma operação de busca, vamos ao encontro do tema na 

riqueza de suas inter-relações com aspectos particulares, às vezes não 

suspeitados, mas que lhe são solidários. Tanto mais sejamos capazes de um 

adentramento nele, quanto mais poderemos captá-lo em seu complexo 

dinamismo (FREIRE, 2011, p. 155). 

 

Paulo Freire trata, aí, de questões relacionadas ao aprofundamento da discussão do 

tema e, para isso, é necessário romper as aparências enganosas., que é justamente buscar 

informações contextuais e mais amplas para que se compreenda a totalidade (sempre 

relativa)do todo que tem o elemento analisado como parte.  

O projeto “Retratos Maternos” mostra que o diálogo com o todo mais abrangente é 

possível, desde que se adote uma pedagogia humanizadora, na qual o discente seja o agente 

desse desvelamento e busque estabelecer as relações entre as evidências sincrônicas e 

denotativas com as questões sócio-históricas e conotativas mais amplas, lançando mão, não 

apenas da “gramática da linguagem fotográfica”, mas da “gramática” histórico-sociológica 

com a qual abordará o contexto.  

Vivemos em uma época em que há dificuldade de se estabelecer parâmetros estéticos 

para o que realmente é relevante em arte e, principalmente, em relação à imagem como 

produtora de do que é significativo para vida de alguém. A fotografia não precisa ter um teor 

sócio-histórico específico na escolha prévia de quem a produzirá, mas ela revelará esse teor, 

dependendo do modelo de análise que se adote. Como afir5mou Pierre Francastel, o artista 

tem a possibilidade de transitar de maneira desvinculada dos posicionamentos explicitamente 

ideológicos, fazendo “arte desengajada”, e isso favorece, talvez, a uma melhor revelação do 

contexto, porque o artista estava, de certa maneira “desarmado” (no sentido de não defender 

causas explicitamente). No entanto, é bom frisar que uma arte dialógica é diferente de uma 

arte panfletária, que se esvazia de suas características simbólicas profundas e mergulha na 

mera representação propagandística de ideias previamente condicionadas. Tampouco a arte 

como mero elemento da forma pode ser um instrumento de conscientização, porque se esvazia 
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diante da possibilidade de diálogo amplo que poderia ter com a totalidade, quedando-se a 

enquadrada no espaço específico da estética. 

A fotografia como elemento pedagógico deve ser produtora de diálogo e, como está 

descrito nos PCNs, esse ato educacional deve ser múltiplo nas manifestações visuais.  

Ao escolher um caminho específico na pesquisa, deve-se ficar atento aos conceitos e à 

fundamentação teórica escolhida, pois eles serão os condutores aos resultados mais, ou 

menos, alienantes ou conscientizadores. É claro que a escolha de fotógrafos que trilharam, e 

trilham caminhos em que as questões histórico-sociais são colocadas à frente das questões 

formais podem direcionar uma pesquisa para um rumo quanto para outro. Contudo, a escolha 

do referencial teórico se mostrou mais importante e foram as ferramentas dos teóricos 

referenciados nesta tese, especialmente as de Paulo Freire, que permitiram chegar-se aonde se 

chegou, tanto no curso do “Retratos Maternos”, quanto nos resultados da pesquisa que a ela 

deu origem. O educador pernambucano, brasileiro e mundial, com seu pensamento 

humanizador, dialógico, questionador e produtor de conscientização social, muniu o 

pesquisador desta tese de todos os elementos que são produtores de uma pedagogia e de uma 

pesquisa transformadoras. 

O projeto “Retratos Maternos”, com sua dimensão inclusiva, possibilitou as 

oportunidades ligadas à prática educacional que tanto é defendida por Paulo Freire como 

elemento de mudança histórico-social. Esta prática, mediada pelo pensamento do autor de 

Pedagogia do oprimido, mostrou que, quando se busca uma compreensão por meio de uma 

leitura amparada por questionamentos que vão além do meramente instaurado no aparente, 

essa leitura vai muito mais profundamente, seja no sentido do científico, seja no sentido 

político. O ato de fazer emergir o mundo do discente como instrumento axial para o diálogo 

com o mundo da arte – que é próprio dos círculos de cultura criados por Paulo Freire nos anos 

1960 – invertem o determinismo de quem retém o conhecimento pela perspectiva somente do 

docente. Ou seja, existe verdadeiramente um ato educacional dialógico e uma troca de 

saberes, no círculo de cultura, que transforma o aprendiz em protagonista da expressão e da 

análise crítica de seu próprio mundo.   

A imagem como já foi afirmado algumas vezes ao longo desta tese, está atrelada ao 

homem desde o princípio da humanidade e, cada vez mais, ela foi intensificando sua presença 

na vida humana, fazendo com que, hoje em dia, a sociedade viva, talvez, sua maior 

dependência em relação a ela. Atavismo inserido na “natureza” humana, ou necessidade 

ontológica de exorcizar o tempo e vencer, nem que seja simbolicamente, a ameaça de morte?  
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As alunas do projeto “Retratos Maternos” chegaram sem noção alguma do que era “a 

leitura de fotografia”. O direcionamento a uma leitura iconológica, que desse uma dimensão 

muito mais ampla do que a dada por uma leitura estética, fez com que elas tivessem outra 

visão da imagem posta à leitura, além de tê-las capacitado para a percepção das questões 

histórico-sociais. 

A educação está cada vez mais atrelada ao mercantilismo e ao tecnicismo, substituindo 

o espaço dialógico por uma educação bancária, como dizia Paulo Freire, na qual o discente 

sequer ter espaço para exprimir seu contexto e dialogar com os colegas e com o educador.  

O retrocesso político vem sendo amparado pela implantação de uma educação 

cerceadora, positivista e reacionária. Paulo Freire, que é um dos autores mais lidos e 

discutidos no mundo, está sendo alvo de uma perseguição oficial, certamente por conta de 

suas ideias libertadoras. Acusam o educador de doutrinação e seus acusadores não percebem 

que é exatamente o contrário, que ele defendia uma educação libertadora, instrumentalizadora 

do(a) educando(a), no sentido de ele(ela) fazer suas próprias escolhas,  já que ele defende 

incondicionalmente a autonomia, inclusive epistemológica e política,  do(a)estudante(a), 

deixando-o(a) livre para questionar e fazer suas escolhas. Talvez, este seja o motivo pelo qual 

Paulo Freire vem sofrendo tanta perseguição de representantes do pensamento conservador, 

estes, sim, defensores do pensamento fechado, ortodoxo, doutrinador por seus cerceamentos, 

porque defensores de um pensamento único.  

O projeto “Retratos Maternos” fez exatamente o contrário do que a faculdade de artes 

e o curso profissionalizante de fotografia fazem com seus alunos: o enquadramento do 

pensamento nos objetivos do mercado e a adaptação aos moldes tecnicistas.  

A fotografia como produtora de diálogo com a educação pode oportunizar novas 

formas de olhar o mundo e buscar elementos críticos para a compreensão e a conscientização. 

A fotografia potencializou novas formas de olhar e dialogar com o mundo e antes de ser 

qualquer conceito ou atributo artístico, ela é um meio de comunicação e tem as 

especificidades de um objeto comunicativo com emissor, com a mensagem e com o receptor. 

E diante disso, não há como negar sua natureza dialógica.  

O ato comunicativo da imagem é diferente do ato da oralidade, que necessita de um 

mediador para que exista. A imagem pode ser observada e absorvida subjetivamente em 

silêncio e isoladamente. A educação pode dissipar esse isolamento e as leituras meramente 

superficiais, instaurando um processo de conscientização, por meio da leitura iconológica e 

coletiva. Assim como a imagem possibilitou à pintura mudanças e caminhos diversificados, 

ela pode oferecer, ao docente, a possibilidade de adentrar espaços imagéticos que antes não 
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eram trilhados por conta de uma praticidade e superficialidade instauradas por uma lógica 

positivista, mecanicista e mercadológica. Romper com essa perspectiva de mercadológica é o 

mínimo que se pode esperar de uma educação dialógica e libertadora. A imagem é a 

linguagem com a qual as crianças e os jovens têm mais contato e utilizam, sendo, portanto, 

também eles alvos delas enquanto vítimas da manipulação e dos simulacros mercadológicos.  

 Ao final desta tese, o pesquisador percebeu que os resultados não somente 

confirmaram, como ultrapassaram, a hipótese formulada no projeto. Como as imagens 

alienantes invadiram e dominaram o mundo das crianças e dos jovens, a análise histórico-

crítica das imagens não é alternativa apenas, mas se impõe, se a educação não quiser ser 

derrotada pela deseducação! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em uma pesquisa que busca dialogar com o pensamento de Paulo Freire, talvez, não 

coubesse as expressões considerações finais ou conclusões, já que o educador sempre 

estabelecia o inacabamento como um dos elementos mais importantes de seu pensamento. 

Inacabamento este que nos remete diretamente à ideia de conscientização, que foi a categoria 

de pensamento do educador escolhida para relacionar o objeto de pesquisa de que resultou 

nesta tese, que é a relação da fotografia com a educação.  

A própria imagem fotográfica já nos remete ao inacabamento em sua própria estrutura 

física, pois se trata de uma imagem que faz o recorte mínimo de um contexto. Este recorte 

proporcionará um diálogo com possibilidades de leituras que fogem ao que está denotado na 

imagem, buscando, nessa construção de ideias que hipoteticamente estão ausentes, mas se 

mostrarão uma perspectiva de leitura conotativa. A pesquisa aqui feita busca exatamente o 

inacabamento da fotografia como uma possibilidade pedagógica. 

Vivemos numa época em que o visível denotado na imagem é a regra de leitura, já que 

a própria sociedade estabelece um grau de valor maior ao que é aparente. Essa relação 

superficial com a imagem se tornou ainda mais intensa após o avanço imenso que teve o 

desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas. Um dos motivos do feitio desta tese é 

exatamente verificar essa saturação de imagens e o surgimento de uma insensibilidade em 

relação ao que uma imagem pode oferecer como reflexão. Como se trata de uma pesquisa de 

doutorado em educação, como essa leitura de imagem pode oferecer uma possibilidade 

pedagógica, tendo como fio condutor da pesquisa o pensamento de Paulo Freire e sua 

categoria de pensamento Conscientização. 

Iniciou-se a pesquisa já tratando da fotografia, tendo sempre a Conscientização como 

elemento fundante da reflexão pedagógica. Percebeu-se que a contextualização do meio 

fotográfico não estava dando conta de uma abordagem mais significativa e uma 

contextualização histórica do meio fotográfico foi se tornando necessária. E ela foi se 

estendendo até o início dessa relação humana com a imagem. Percebeu-se que se tratava de 

um percurso histórico da forma de olhar o mundo e seu desenvolvimento e que não era apenas 

a fotografia em si, como mecanismo de reflexão pela imagem. A contextualização desse devir 

imagético e tudo que ele carregava consigo foi crescendo até desembocar na invenção da 

máquina fotográfica. Uma ida aos primórdios da criação da Câmara Escura e todo seu 



213 
 

potencial de mudança na forma de olhar nos mostrou que não foi apenas uma criação voltada 

para a arte, mas uma possibilidade maior de interpretação e relação com as formas. 

Percebeu-se que o desenvolvimento na forma de olhar o mundo não se dava apenas 

por aspectos físicos, mas no diálogo que o ser humano tem com o contexto que o cerca e com 

o desenvolvimento social. Se a Câmara Escura trouxe uma nova possibilidade de diálogo com 

as formas no sentido de representação pictórica, após sua invenção houve um momento em 

que a subjetividade foi colocada como elemento essencial para interpretar o mundo. Por esta 

perspectiva goethiana, o mundo deveria, inicialmente, ser filtrado pelos olhos do espírito e 

depois ser devidamente absorvido pelo olhar que, biologicamente, nos faz enxergar. Esse 

contexto mostra que a filosofia trouxe novos modos de olhar o mundo e que isso se ampliava 

cada vez mais. Os momentos que antecedem a invenção da fotografia são momentos de 

inédita turbulência social no sentido de agrupamentos populacionais e desenvolvimento 

tecnológico crescente. Na época de seu surgimento, muitas questões relacionadas à sua 

funcionalidade vieram à tona e trouxeram muitas discussões, principalmente no campo da 

arte, já que a fotografia superava o realismo pictórico no sentido da exatidão da captura, além 

de fomentar certos desagrados em alguns artistas que não a consideravam um meio artístico. 

O século XX trouxe inúmeras experimentações possíveis em relação ao meio 

fotográfico e sua utilização no campo da ciência, da arte, arquitetura etc. Também foi o século 

que a popularizou e a fez se tornar elemento de representação artística de primeira grandeza, 

assim como ferramenta de pura captura, como forma de espetacularização, já no final do 

século. Essa pesquisa se atém especificamente à relação da fotografia com o ato educacional 

neste momento de final de século XX e inicio de XXI, período em que a fotografia passa a 

extrapolar os limites de seu uso. Com a invenção dos aparelhos celulares, registrar tudo a todo 

o momento, principalmente aquilo que tem a ver com o elemento de espetacularização virou 

uma obsessão. Esse processo de saturação do uso das imagens acabou tornando-a objeto de 

mera verificação e não mais de uma reflexão sobre aquilo que é registrado. O turbilhão de 

registros fotográficos se tornou ainda mais intenso com a democratização do aparelho celular, 

sem a necessidade de revelar a imagem no papel.  

Nessa perspectiva de saturação e extrapolação de registros fotográficos é que uma 

possibilidade pedagógica pode funcionar como forma de Conscientização do indivíduo por 

meio da leitura fotográfica.  

A quase totalidade dos adolescentes de hoje possuem celulares e a feitura de vídeos e 

fotografias é uma necessidade contínua e diária de suas vidas. O tempo todo, os jovens estão 

absorvendo imagens e elas se tornaram regras de uso no dia a dia. A escola ainda resiste à 
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utilização da fotografia como meio pedagógico e a coloca como mero apêndice na sala de 

aula. As fotografias são meras ilustrações para outros assuntos, evidenciando que sua 

utilização é mais para fortalecer um aprendizado de algo do que propriamente para ser objeto 

de aprendizado.  

O educador Francisco Gutierrez, desde o início dos anos 1970, época na qual a 

fotografia e sua proliferação social ainda engatinhava, já falava sobre a necessidade de 

desenvolver uma pedagogia da totalidade, que abrangeria todos os meios de comunicação 

como elemento de profundo aprendizado. Gutierrez tinha razão em fazer tais afirmações, já 

que, se a sociedade se utiliza desses mecanismos de forma intensa, isso faz parte do contexto 

de vida do discente e reside aí a necessidade de se trabalhar corriqueiramente esses recursos 

em sala de aula.  

O fotógrafo e pesquisador Joan Fontcuberta (2010) diz que a fotografia tem mais ver 

com questões ontológicas do que propriamente com questões estéticas. O também 

pesquisador Phillipe Dubois (2013) diz que a captura fotográfica se dá num processo 

subjetivo de escolha do que se vai fotografar e enquadrar e, não, de mero registro a esmo. 

Portanto, mesmo as fotos feitas como dispositivo de autorretrato e com registros desatentos, 

envolvem questões subjetivas de escolhas. Nesse ponto, é que a fotografia pode ter uma 

funcionalidade além do mero registro, pois quando o aluno inicia um processo de leitura 

diferente da fotografia, pode acabar analisando-a de modo conotativo, já que privilegiaria uma 

leitura para além do que está estampado no espaço enquadrado.  

A leitura de imagens numa época em que as imagens pululam a todos os instantes, é 

necessária e urgente, ela não é apenas um elemento importante de interpretação, mas também 

de possibilidade de buscar novos modos de fazer registros.  

O chamado selfie e as fotografias de marketing proliferam por todo canto e por meio 

delas se inicia um processo de espetacularização desenfreado, no qual registrar é muito mais 

importante que observar primeiro.  

É a partir dessa perspectiva, de uma atuação como processo de Conscientização sobre 

um crescente esvaziamento das características conotativas de uma fotografia, que se faz 

necessária uma abordagem pedagógica. A educação possibilita essa transformação na maneira 

de olhar uma imagem e de educar para a leitura conotativa, aumentando o grau de criticidade 

que se pode ter da intenção informativa de uma fotografia.  

É sabido que Paulo Freire quando iniciou os Círculos de Cultura, pediu ao artista 

plástico Francisco Brennand para elaborar imagens que mostravam o contexto de vida dos 

educandos, para que estes interagissem de forma ampla com o objeto a ser estudado. 
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Por meio do processo de Conscientização, Paulo Freire mostrou que a leitura crítica do mundo 

crescia com o processo de uma leitura que tinha o elemento histórico como desencadeador 

desse diálogo que vai além da superficialidade dos fatos, assim como as imagens de Brennand 

iam além do elemento denotativo de leitura.  

 Lembre-se, aqui, a pesquisa do início dos anos 1970, de Francisco Gutierrez, a qual 

mostrava a importância da implantação de uma linguagem total, que dialogasse com todas as 

linguagens. Não se trata mais apenas de contextualizar a vida do discente para que ele se 

interesse pelo estudo, mas de inserir, de maneira pragmática, algumas ferramentas que ele 

utiliza diariamente.  

A categoria de pensamento Conscientização, desenvolvida por Paulo Freire, se dá, 

basicamente, em três momentos crescentes do processo de compreensão do sujeito, numa 

perspectiva histórica: a intransitividade da consciência, consciência transitiva ingênua e 

consciência transitiva crítica. Diante desse “processo” de construção de uma Conscientização, 

observa-se que uma leitura de imagem poderia ser mais ampla e repleta de significações, 

quando esse aprofundamento busca se relacionar com a imagem, quando a totalidade que 

envolve o fragmento fotográfico a abastece de sentidos mais amplos. O aprendizado com 

fotografias devidamente contextualizadas oferece inúmeras possibilidades de compreensão 

daquele fragmento de mundo, pois não oferece de imediato, nem com obviedade, um diálogo 

com o contexto. 

A Conscientização é um importante processo de reflexão sobre o “estar no mundo” 

numa perspectiva histórica. A alienação e a condução para as atitudes irresponsáveis são 

recorrentes numa sociedade que privilegia os posicionamentos voltados para a 

superficialidade e a espetacularização. Daí, a necessidade de que um processo de 

Conscientização seja praticado na escola, tendo também ferramenta a tão largamente usada 

imagem que, no caso em tela é a fotografia.   

Como já foi afirmado nesta tese, a fotografia passou a ser um dos meios de 

comunicação mais utilizados na sociedade e, com a invenção do parelho celular, todas as 

pessoas têm uma câmera na mão em tempo integral. A praticidade de um celular e sua 

facilidade em enviar fotos instantaneamente trouxeram questões novas, que precisam ser 

compreendidas tanto por sua novidade quanto por sua complexidade sociológica. O uso 

desses dispositivos, muitas vezes, é feito de modo autômato. 

O reconhecimento da importância de uma educação voltada para as questões 

relacionadas à imagem é urgente, já que as crianças e adolescentes já nasceram nesse contexto 

e, para eles, a proliferação e a divulgação de imagens são processos naturais. A internet e seu 
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acesso total a imagens de todo tipo traz um novo perigo à sociedade, pois as faixas etárias 

mais novas, que estão sob formação de personalidade, podem ser influenciadas 

negativamente. 

Não há possibilidade de regulações específicas sobre conteúdos, pois a proliferação de 

imagens e situações é gigantesca. Então, a educação sobre isso traz a possibilidade da 

Conscientização sobre o uso de tais mecanismos. A Conscientização sobre a leitura de 

imagens não traz apenas reflexão sobre o conteúdo artístico e sua relação com as questões 

sociais; ela também possibilita uma reflexão mais ampla sobre as consequências de utilização 

da imagem e como ela interfere na vida do outro.  

Numa época em que filmar e fotografar acidentes em vez de ajudar o acidentado é 

cada vez mais comum, a educação sobre a leitura de imagens e qual a função desse 

mecanismo na vida contemporânea pode significar profunda transformação pedagógica. 

A preocupação desta tese foi com questões históricas de nossa época e, por isso, ela se 

ateve mais ao seu importante conceito de leitura iconológica de uma obra, nos termos da 

teoria do pesquisador alemão Edwin Panofsky, na qual a imagem deve ser analisada e 

contextualizada na sua dimensão histórica. Seu método iconológico coincide com o modo 

crescente que se dá o processo de Conscientização de Freire. Nele, também o processo se dá 

em três momentos. Lembrando: para Panofsky, a leitura iconológica se estrutura 

“processualmente” nas três fases–  leitura primária, leitura secundária (iconográfica) e leitura 

iconológica e intrínseca. Para o historiador, a leitura deve estabelecer parâmetros dialógicos 

entre o subjetivo e objetivo e os conceitos e temas da obra sejam devidamente estudados para 

uma total apreensão do sentido da imagem. Percebe-se que a maneira como Panosfsky propõe 

a leitura iconológica dialoga amplamente com as ideias de Paulo Freire no processo de 

Conscientização. 

A educação faz parte da espinha dorsal que estrutura uma sociedade, pois ela 

encaminha o indivíduo a um processo de conhecimento de seu papel de cidadão, seu 

compromisso ético com a sociedade, sua responsabilidade em relação ao outro e, também, 

como formadora de cidadãos críticos e conscientes de seu papel histórico na sociedade.  

Viu-se, em Paulo Freire, Panofsky e em todos os outros teóricos citados nesta tese, a 

preocupação com o modo de “ver” o mundo por outro viés, diferente deste que é pragmático, 

alienante e fruto da espetacularização.  

Uma educação que priorize a Conscientização é necessária e urgente, já que a 

sociedade caminha cada vez mais para a espetacularização da imagem em todos os sentidos. 
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Essa Conscientização, que não é algo fixo e alcançável rapidamente, mas que se constrói 

numa continuidade de situações, é infindável.  

A prática de atividades didáticas relacionadas à fotografia trará, ao discente, não 

apenas uma ferramenta que ele utiliza cotidianamente, mas também a reflexão sobre o ato de 

verificar esse cotidiano de forma crítica e, assim, iniciar um processo de Conscientização.  

Para Paulo Freire: 

 

É preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em 

seus métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar 

a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer 

com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história 

(FREIRE, 2088, p. 45). 

 

A conscientização, segundo Paulo Freire, é um tomar posse da realidade (ibid. p. 33) e 

essa posse não é se apoderar no sentido material do termo, mas de apreender o significado da 

existência e da libertação ante aquilo que aliena e oprime. A educação e, principalmente, os 

profissionais que são responsáveis pelo diálogo com os discentes, devem ter um compromisso 

ético com o ato de educar. Isso, também faz emergir a importância de participar na construção 

de novos mecanismos de concretização do diálogo. Levar um diálogo sobre imagem para a 

sala de aula é um ato de respeito ao contexto de vida da geração que nasceu na chamada 

“Videosfera”. A importância de dialogar com essa geração sobre Conscientização é uma 

atitude de responsabilidade para que ela não adentre na obscuridade de se contentar com 

aquilo que é hegemonicamente imposto.  

A pesquisa de que resultou esta tese teve a intenção de tratar do processo de 

Conscientização por meio da leitura de imagens fotográficas. Assim como o processo de 

Conscientização, a pesquisa se mostra incompleta e necessitando de outros teóricos, 

possibilidades de diálogos, mais informações e outras coisas que transitam pelo mundo da 

pesquisa para se completar.  

A angústia de terminar uma pesquisa e sentir que ela está incompleta é confortada 

justamente por saber que o ser humano é incompleto, inconcluso e inacabado. É a consciência 

desses limites que dá sentido à vida, como uma contínua e infindável busca pela superação 

dos desafios que o ser humano mesmo se põe.  

A fotografia, por ser um fragmento da realidade que se comunica com a totalidade, 

pode ser uma metáfora dessa busca de compreensão daquilo que está ausente e precisa ser 

devidamente incorporado à imagem denotada. A fotografia promove o enquadramento 

“inacabado” de um contexto e isso pode gerar um diálogo com possiblidades de interpretações 
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conotativas mais amplas que reforçam a criatividade e a contextualização histórica, 

promovendo uma Conscientização, com sua importante função de vivenciar a construção 

contínua do inacabamento, da incompletude e da inconclusão.                                         
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