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o Expressão Artística: Pintura e Escultura

o Fotografia não é arte;

o Fotografia como espelho do Real (Dubois, 1994);

o Fotografia constrói memória social através da arte;

o Realidades em foto-documentário: Língua Nua (in progress);

o Realidades em projetos fotográficos autorais: O Mundo das Alices (in progress).
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o Primeira fotografia em 1826;

o Salão de Belas Artes de 1859 rechaça a fotografia como expressão artística;

o Fotografia como espelho do Real (Dubois, 1994);

o Até segunda metade do Século XX a fotografia era considerada apenas como 

forma de registro;

o Fotografia como Espelho do Real vs Fotografia como Transformação do Real.

Reconhecimento como Expressão Artística



Fotografia como Espelho do Real

o Dubois (1994) conceitua a fotografia como um espelho do real, um duplo;

o Imagem formada por uma máquina, sem interferência do homem;

o Bittencourt (1994) defende que narrativas visuais em Ciências Sociais é um 

assunto polêmico dado a ambiguidade que a imagem traz;

o Spencer (1992) relata a importância da fotografia como alternativa para 

entender a cultura em vias de transformação;

o Um ensaio foto-documental seria um espelho do real sem interferência do 

fotógrafo?



o Projeto conta com argumento de Andréa Luz, curadoria de Fernando Cunha

Jr, fotografia de Aguinaldo Flor e produção independente da zero8onze

PhotoCine;

o O ensaio reflete a arte de transmissão de conhecimento, tal como o corpo

está em constante reconstrução, o conhecimento idem;

o Apesar do caráter documental, os ensaios apresentam um olhar artístico com

interferência do fotógrafo;

o O projeto traz uma coleção de informações antropológicas:

o Comportamento, Raça e Gênero.
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Fotografia como Espelho do Real – LÍNGUA NUA



o No início do Século XX, surge a ideia da transformação do real pela fotografia 

(Dubois, 1994);

o Salão de Belas Artes de 1859 rechaça a fotografia como expressão artística;

o Dubois (1994), Collier (1973) e Bourdieu (1965) passam a ser conhecidos 

como “desconstrutores do efeito real”;

o Arnheim (1957) questiona sobre os sons, cheiros e sensações táteis que são 

reduzidos na fotografia;

o Crítica sobre o deslocamento da verdade que não está na imagem.

Fotografia como Transformação do Real



o Projeto criado por Aguinaldo Flor com curadoria de Fernando Cunha Jr e 

produção independente da zero8onze PhotoCine;

o Há uma verdade, uma nova realidade construída pelo fotógrafo em ensaios 

autorais;

o Alices são criadas em novos mundos com inspirações em Lewis Carroll;

o Integração artística da Alice com os novos mundos;

o A “desconstrução da realidade” existe para documentar expressões artísticas 

contemporâneas através de novos recortes, técnicas e comportamentos 

sociais.

Fotografia como Transformação do Real – O Mundo das Alices
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o No Século XXI a cultura fotográfica passa a ser considerada
um produto social para construção da história moderna;

o Fotografia utiliza o trabalho artístico com a finalidade de
legitimar seu posicionamento social;

o Reflexão sobre a como expressão artística de forma
inclusiva;

o Projetos inclusivos só funcionam mediante relações de
amizade e parcerias, mas tem tanto valor artístico quanto
grandes produções;

o A pensar: 1. projetos documentais como arte; 2.
importância do processo criativo nos projetos autorais; 3.
incentivar novas pesquisas sobre a evolução da cultura
fotográfica como produto social e expressão artística.

Conclusão
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