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Resumo: Nesta pesquisa discute-se a importância da fotografia como expressão artística,
observando-se que esta consideração ainda é muito recente e restrita à profissionais de
fotografias bem-sucedidos quando há um expressivo número de projetos que podem tem alto
valor artístico sendo divulgados na internet por falta de espaço no mercado. Nesta
perspectiva, procura-se refletir a centralidade de projetos fotográficos na contemporaneidade
e sua contribuição como desenvolvimento da cultura fotográfica brasileira utilizando a teoria
como base para a produção cultural em larga escala.
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Abstract: It is considered in this research the importance of photography as an artistic
expression, noting that this consideration is still very recent and restricted to successful
photography professionals when there is a significant number of projects that can have high
artistic value being published on the Internet by lack of market space. In this perspective, we
seek to reflect the centrality of contemporary photographic projects and their contribution as
a development of Brazilian photographic culture using the theory as the basis for large-scale
cultural production.
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Introdução
A fotografia surgiu oficialmente em 1826, segundo Sougez (2001), fase esta que o realismo
era visto como expressão artística, causando representativo impacto nos sistemas de
representação do real. Até este momento, as grandes formas de expressões artísticas eram
consideradas apenas a pintura e a escultura. A gravura existia, porém, era tida como
secundária no mundo das artes, uma vez que era de fácil reprodutibilidade e, da mesma
forma, passou a ser considerada a fotografia. Manter a fotografia em segundo plano sempre
foi reforçado, principalmente no Salão de Belas Artes de 1859, quando Charles Baudelaire
(1859), poeta e crítico, rechaçava qualquer possiblidade de reconhecer a fotografia como
uma expressão artística. Este é um ponto crucial e devastador para o início de uma história
conflituosa no mundo das artes.
Desde então até metade do século XX a fotografia ocupou um espaço apenas para registro
dos grandes eventos de arte, ilustrar catálogos e registros familiares. Esta era a função da
fotografia, ao longo dos seus 100 primeiros anos, sendo marginalizada como arte, tendo
como função, única e exclusivamente, para registro documental. Tanto que as primeiras
teorias sobre a fotografia se baseiam na expressão “espelho do real”.
Ancorando no conceito da fotografia como espelho do real a fotografia como fonte de
pesquisa passou a propiciar novas interpretações da história social. Tudo isso a partir da
leitura dos elementos que a compõem, entendendo com mais detalhe o caráter semiótico,
expresso por diversos sistemas relacionados às representações sociais. Le Goff (1996)
discorre sobre a revolução que a fotografia vem causar na memória coletiva, multiplicandoa e democratizando-a, dado a sua precisão e verdade que permite guardar os registros ao
longo do tempo e da evolução social.
Com o conceito de foto-documentação atribuídas às fotografias, Meneses (2003) defende
que é possível pensar em História Visual produzida a partir de fotografias para tentar
examinar a dimensão visual da sociedade, porém, mantendo o cuidado de se ater apenas à
sociedade e não às suas fontes para o desenvolvimento do seu conhecimento.
Le Goff e Nora (1995) explicam que a fotografia começa a ter mais destaque como fonte
visual na França. As discussões sobre as novas abordagens e os novos objetos atribuindo à
fotografia o caráter de fonte documental. Há um resgate da importância para o trabalho de

reconstrução do passado com base na fonte documental e nas pesquisas realizadas sobre a
fotografia social da fotografia.
Para Dubois (1994) é fundamental a análise da relação existente entre o objeto de
representação (a fotografia) e o objeto representado (o que é fotografado). Verificar o modo
que se dá a representação do real para o fotógrafo, desta forma será possível entender, de
fato, o que se está estudando. Dubois segue três linhas de pesquisa fotográfica: a fotografia
como espelho do real, a fotografia como desconstrução do real e a fotografia como traço do
real.
No caso desta pesquisa, é feito um paralelo entre a fotografia como espelho do real e a
fotografia como desconstrução do real fazendo um paralelo com dois projetos fotográficos
que estão em progresso, um documental e outro ficcional. Desta forma, será possível fazer
uma reflexão sobre a fotografia como expressão artística após quase 195 anos da sua
invenção.

Cultura fotográfica e o seu reconhecimento como expressão artística
Discussões sobre cultura fotográfica são bem recentes no Brasil para todos os pesquisadores
das Ciências Sociais. Turazzi (1998) escreveu um texto chamado Uma Cultura Fotográfica,
no qual ela afirma que a fotografia é uma forma de cultura, importante e eficaz, evidenciada
por ser um recurso visual importante para a formação de um sentimento de identidade, tanto
individual quanto de um grupo social. A fotografia é considerada um meio que materializa
a “visão de si, para si e para outro”, além de ser uma visão do outro e uma forma de mostrar
nossas diferenças como indivíduos, atores sociais.
Turazzi (1998) observa que a cultura fotográfica é um ambiente complexo e essa forma de
cultura não é formada apenas por fotógrafos importantes, mas por profissionais de diferentes
locais e temporalidades, não restringindo apenas às imagens de lugares famosos e expostas
grandes arquivos, museus, jornais ou grandes coleções privadas.
Toda a produção fotográfica de uma sociedade forma a cultura fotográfica, isso inclui
indivíduos de todos os níveis sociais, culturais ou econômicos, ou seja, no artesanato, nas
religiões, políticas públicas ou sociais, nas famílias, na vida urbana, enfim, abrange todas as
arestas da sociedade.

O objetivo desta pesquisa é contribuir para o entendimento destas múltiplas formas de
expressão artística e cultural tendo como base dois projetos fotográficos que estão em
desenvolvimento: “Língua Nua” e “O Mundo das Alices”. Projetos que, apesar de pertencer
ao mesmo fotógrafo, tem vieses completamente distintos.
A Fotografia 1 - Yoga, faz parte de um projeto documental, Língua Nua, no qual os
professores, despidos de suas vestimentas defendem que a educação é um produto social no
qual não está amorfa ao seu tempo, uma vez que a transferência de conhecimento se adapta
ao momento atual sem as amarras puramente literárias apegando-se, também, ao empírico,
assim como o corpo, o conhecimento está em constante construção, é mutante e mutável.
Já na Fotografia 2 - Chá?, o projeto, Mundo das Alices, ocorre num ambiente controlado
pelo fotógrafo, com composição, poses e expressões que condiz ao argumento e processo
criativo definido e pré-roteirizado pelo fotógrafo, com a criação de uma atmosfera
desenvolvida num realismo fantástico da Alice com outras obras integradas ao tema do
ensaio.
Fotografia 1 - Yoga

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fotografia 2 - Chá?

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

A cultura fotográfica vista como expressão artística se faz singular por construir uma prática
específica de produção, de circulação, de consumo e, também, permite a visualização e o
entendimento de várias práticas e camadas socioculturais representadas por imagens
compostas por atores de diferentes realidades sociais, todas estas características fazem da
fotografia uma modalidade única e repleta de definições.

Imagens Fotográficas e as Representações Sociais através do espelho e da
desconstrução do real
Alguns pesquisadores que trabalham com a fotografia sob à luz da semiótica, considerandoa representações de signos, como exemplo Dubois (1994), Vanlier (1983) e Schaeffer
(1996). Eles também entendem a fotografia como uma representação visual. Em se tratando
da realidade brasileira, temos como exemplo para esta corrente de estudos Samain (1988).
Esta linha de pesquisa, busca utilizar a semiótica para verificar a relação existente entre a
representação visual e o objeto que dá origem a tal representação. Desta forma, os estudos
mais avançados em semiótica permitem criar instrumentos metodológicos para a leitura dos

elementos que estão compondo a fotografia, permitindo, assim, uma análise detalhada da
construção da mesma.
Dubois (1994) defende que a fotografia como representação visual parte da análise de dois
discursos que a caracterizam como imagem: a fotografia como espelho do real e a fotografia
como transformação do real.

A fotografia como espelho do real
Dubois (1994) discorre sobre o conceito da fotografia como espelho do real a partir da
análise de que o mesmo oferece uma ilusão da realidade, um duplo. Quando no século XIX
os discursos de pesquisadores da época concebiam a fotografia como uma imagem formada
pela máquina sem a interferência do homem, sendo assim, desprovida de subjetividade e de
intencionalidade de quem estava produzindo a fotografia.
Continuando suas observações, Dubois (1994) reforça que os discursos refletiam apenas a
realidade ligada à imagem fotográfica, que o resultado estava atribuído à semelhança entre
a foto e seu fotografado. A fotografia representava um analogismo ao objeto real. A partir
de tal conceito, justificava-se as diferenças entre a fotografia e a obra de arte, sendo a
primeira apenas uma alternativa de registro da máquina e a segunda produzida pelo talento
artístico do indivíduo, pinturas e esculturas.
Bittencourt (1994) defende que as narrativas visuais em ciências sociais é um assunto
polêmico dado a ambiguidade que a imagem traz, havendo, portanto, uma relutância de
pesquisadores em aceitar o uso de códigos visuais como um método de pesquisa viável ou
como uma nova possiblidade de estruturar narrativas artísticas. A pesquisadora, reforça que
os cientistas sociais têm ignorado a análise de imagens de forma a negligenciar um material
importante para a interpretação da experiência humana.
Apesar de toda essa discussão, Spencer (1992) fala sobre a importância da fotografia ao
informar que a documentação fotográfica foi largamente utilizada como uma alternativa para
justificar uma ideia relacionada a raça e sistemas antropométricos, assim como entender as
especificidades da cultura em vias de transformação. A fotografia pode oferecer de forma
objetiva uma coleção de fatos, facilitando uma organização sistemática e analítica para a
antropologia.

Em se tratando de pesquisa sócio antropológica, está em desenvolvimento pelo autor desta
pesquisa um projeto foto-documental chamado Língua Nua, um ensaio fotográfico que,
atualmente, conta com a participação de cerca de 20 professores. O ensaio contempla uma
visão contemporânea de língua como produto social por meio de sua materialização em
diversas formas de linguagem.

Língua Nua
Com o argumento desenvolvido pela linguista pernambucana Andréa Luz e fotografias de
Aguinaldo Flor, o ensaio tem como objetivo lançar um novo olhar não apenas sobre a visão
de língua formal, que é a língua dos falantes, mas romper com a ideia de que o profissional
da educação é um intelectual amorfo a seu tempo. Na verdade, o projeto parte do princípio
de que o professor é um intelectual orgânico, dinâmico, inventivo e criativo assim como a
própria língua que ele usa no seu processo de interação com/no mundo.
Fotografia 3- Relaxamento

Fotografia 4- Plenitude

Fotografia 5 - Procura

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2017)

Apesar do projeto ter um conceito artístico, as fotografias são de caráter documental, ou seja,
transmite a realidade e a forma do modelo ver e enxergar sua realidade como profissional,
utilizando a nudez como forma de oposição ao que se prega como transferência de
conhecimento. Tanto a desenvolvedora do argumento quanto o fotógrafo enxergam o ensaio
como necessário e importante para a sociedade contemporânea, pois professores, educadores
e pesquisadores transmitem conhecimento nos mais diversos formatos e modalidades sem a
necessidade de estar totalmente travados em livros ou conceitos tradicionais. Por se tratar de
um projeto documental, o ambiente não é totalmente controlado pelo fotógrafo, pois os

modelos atuam de forma mais naturalista e realista às suas rotinas diárias atuando no papel
do professor.
Fotografia 6 - Batalha

Fotografia 7- Olhos

Fotografia 8- Pensamento

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Estando no século XXI, mesmo as fotografias documentais, é possível observae que há, de
fato, uma coleção de informações sociais e antropológicas que podem servir como base de
pesquisa, uma vez que o resultado de tal experimento reflete o comportamento de um grupo
social formado por professores.
Fotografia 9- Domingo

Fotografia 10- Revolução

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fotografia 11- Reflexão

Fonte: Aguinaldo Flor (2017)

O ensaio observado acima pode gerar uma reflexão sobre a questão artística refletida em
ensaios fotográficos documentais, é inevitável concluir que há interferência direta do
fotógrafo no produto, uma vez que são utilizadas técnicas fotográficas que refletem uma
visão artística sobre o fotografado.

A fotografia como transformação do real
A segunda classificação dos discursos sobre a fotografia, observados por Dubois (1994),
discorre sobre a fotografia como transformação do real, ou seja, todos os trabalhos / projetos
desenvolvidos por fotógrafos que correspondem a este tipo de discurso do código são
guiados pela desconstrução do real. Este conceito começa a surgir ao longo do século XX,
colocando em xeque a função, até então, construída para a fotografia, de espelho real.
O mesmo autor afirma que estes trabalhos criticam a mimese e a transparência da fotografia,
considerando-a como construída através de códigos, sob os diversos pontos de vista: técnico,
cultural, sociológico, estético. Além do Dubois (1994), temos outros exemplos que
discorrem sobre este grupo de fotografias: Collier (1973) e Bourdieu (1965), são
considerados como os “desconstrutores do efeito de real”. A partir daí as pesquisas sobre
fotografias passaram por um processo de desenvolvimento sobre a construção fotográfica,
analisando de perto as relações entre o espectador, fotografia e o fotógrafo.
Mesmo que vindo de diferentes áreas, os pesquisadores compartilham um foco central: a
fotografia é um código cultural, constituída por: 1. composição dos fotógrafos, 2.
decodificada pela leitura dos espectadores, 3. inserção de todos os agentes em seus
respectivos contextos socioculturais que também estão codificados na mensagem
fotográfica.
Arnheim (1957) questiona sobre os sons, cheiros e sensações táteis que são
consideravelmente reduzidos no ato fotográfico. A fotografia, ao contrário da realidade, que
nos proporciona múltiplas experimentações sensíveis, reduz as sensações, tornando-a
puramente visual que mostra apenas um recorte específico de um ponto localizado no espaço
e no tempo. Mas que, ao mesmo tempo, incita ao espectador a criar uma atmosfera que está
sendo apresentada num recorte bidimensional.
Dubois (1994) diz que uma das consequências atingidas pelo discurso desconstrutor do
código fotográfico está no deslocamento da verdade, uma vez que a verdade não está na
imagem, mas na realidade do qual esta mesma imagem está se referindo. A própria foto cria
a sua realidade interna, tudo é real.
Baseado nesta vertente ideológica, o fotógrafo documentarista, autor desta pesquisa,
desenvolve, em paralelo ao foto-documentário Língua Nua, o projeto artístico, Mundo das

Alices. Neste caso, há uma criação de um mundo paralelo utilizando o realismo fantástico
junto aos modelos, vestidos de Alice. Neste mundo criado ocorre uma integração artística
que será melhor entendida a seguir.

O Mundo das Alices
Atualmente, diversos pesquisadores deduzem que nos dois livros: Alice no País das
Maravilhas (Lewis Carroll, 1865) e Alice Através do Espelho (Lewis Carroll, 1871) há
indícios de pedofilia, esquizofrenia, drogas, ou apenas, textos infantis, já que, todos os livros
de Lewis Carroll sempre foram recheados de inúmeros problemas de matemática e lógica
ocultos em suas histórias. Aguinaldo Flor, em meio a suas pesquisas audiovisuais sobre
esquizofrenia, encontra uma oportunidade de desenvolver um projeto experimental
utilizando Alice em diversos contextos através da fotografia, de forma a pesquisar vida e
obra do polêmico escritor, matemático, ilusionista e fotógrafo, Lewis Carroll.
Fotografia 12 – Caminho

Fotografia 13- Encontro

Fonte: Aguinaldo Flor (2016)

Fonte: Aguinaldo Flor (2016)

Fotografia 14- Ophelia

Fonte: Aguinaldo Flor (2016)

A reconstrução de diversas Alices, tem como inspiração nas artes ficcionais e documentais,
captando a sensibilidade das modelos que dão vida a personagem num momento de criação
conjunta: modelo, fotógrafo, maquiadora, equipe técnica. Cada Alice se torna uma
personagem livre de amarras e dogmas sociais, em se tratando de identidade de gênero, raça
e crenças. As fotografias têm sido realizadas tanto em cenários externos como em estúdios,
sempre relacionando a temática da Alice com algum tema ou obra de arte (música, filme,
artes plásticas, etc.). Apesar de se tratar de ensaios fotográficos não-realistas, o objetivo
principal deste projeto é colecionar um material de pesquisa para publicações acadêmicas

e/ou produção de obras audiovisuais. O projeto foi iniciado em 2016 e continua em processo
de desenvolvimento com novos modelos, personagens, com a construção de novas histórias
ocorrendo em um ambiente de realismo fantástico
Fotografia 15- Morte

Fotografia 16 – Conhecendo

Fotografia 17- Hora

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Neste projeto, o fotógrafo cria uma nova realidade, toda a ambientação da Alice é construída
e que, em determinado momento do ensaio, a personagem passa por um processo de
intersecção com outra história. O tradicional mundo a Alice deixa de existir, abrindo espaço
para um novo mundo. Apesar da existência de dois mundos nos ensaios, este realismo
fantástico se torna uma realidade ficcional pois, com base nas histórias criadas, há uma
personificação e técnicas artísticas que destroem a teoria do espelho do real na fotografia.
Fotografia 18- Gula

Fotografia 19- Pecados

Fotografia 20- Preguiça

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Fonte: Aguinaldo Flor (2019)

Juntando os conceitos práticos e teóricos, observa-se uma visão mais contemporânea de
Dubois (1990), quando o mesmo defende que a fotografia deve ser vista como uma produção
cultural, ideológica, arbitrária e percentualmente codificada, ou seja, a imagem deve ser

analisada sob a ótica da interpretação / transformação do real, em um espaço de enunciação
de um discurso codificado.
A fotografia não pode ser tratada apenas como uma amostra de caráter retrospectivo. Ensaios
são baseados em diferentes recortes, técnicas e tendências contemporâneas. No Brasil, o uso
da fotografia como forma de expressão artística chega apenas a partir da década de 70.
Apesar de ter como referência teorias retrógradas, a cultura fotográfica pode auxiliar na
solidificação do conceito da fotografia como expressão artística, oferecendo mais
oportunidades aos fotógrafos criativos que estão em constante evolução em suas técnicas
que geram obras de arte.

Conclusão
A cultura fotográfica passa a configurar, a partir do século XXI, como um produto social
para construção da história de uma sociedade moderna no qual a compreensão desta história
irá variar a depender dos grupos sociais que a consomem. Cada vez mais, fotógrafos jovens
utilizam a fotografia como forma de divulgar seus trabalhos artísticos e legitimar seu
posicionamento em determinados momentos de imposição social. Porém, as duas matrizes:
espelho do real e desconstrução do real, utilizadas como práticas sociais podem interferir na
construção de modelos de comportamento através da interpretação de quem está lendo a
mensagem na fotografia.
Fatores econômicos e socioculturais tem forte influência sobre quem está fazendo uma
interpretação sobre alguma expressão artística. Tais interpretações, por intermédio das
fotografias, podem ser um meio importante para construção de identidade, tanto individual,
quanto coletiva.
É importante a reflexão sobre a cultura fotográfica como forma de expressão artística de
forma inclusiva. A evolução tecnológica suporta mais facilmente fotógrafos para divulgação
de seus projetos, porém, ainda há uma configuração de que o projeto só é considerado arte a
partir do momento que se chega às paredes de grandes museus, espaços culturais ou livros
de fotografias.
Esta pesquisa buscou embasamento nas duas antigas teorias: espelho do real e desconstrução
do real, fazendo um paralelo com dois projetos de ensaios fotográficos, em progresso,

conclui que se faz necessário refletir sobre: 1. a desvirtuação da ideia de que todo projeto
fotográfico documental não pode ser considerado uma expressão artística, 2. o processo
criativo prévio do fotógrafo e a transformação de um ensaio em expressão artística, 3. a
necessidade de ampliar e incentivar o estudo sobre a evolução da cultura fotográfica não
apenas como forma de produto social, mas sim, de expressão artística com alto valor
agregado.
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