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Publicamos a segunda edição especial da Revista 
Facom também dedicada à fotografia. O sucesso 
da edição de 2011 evidenciou a carência de espaço 
para a circulação de pesquisas e reflexões sobre 
a imagem fotográfica e reforçou a necessidade de 
se criar mais canais específicos de propagação 
dessas ideias. Por isso publicamos aqui novamente 
essa nova edição especial que abre espaço para 
pesquisadores e amplia a discussão em torno da 
fotografia.

Temos o prazer de apresentar as novidades e as 
pesquisas da professora Livia Aquino, em fase de 
conclusão de sua Tese de Doutorado na Unicamp; 
da professora doutora Raquel Fonseca, fotógrafa 
brasileira que viveu em Paris mais de vinte anos 
e que atualmente é professora e pesquisadora 
do Mestrado em Artes Visuais PPGART-UFSM, 
em Santa Maria, Rio Grande do Sul; do fotógrafo 
e professor Mariano Klautau Filho, da Unama, de 
Belém, Pará, também em fase de Qualificação 
de sua Tese de Doutorado na ECA-USP; do 
professor Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, 
reconhecidíssimo pesquisador de história da 
fotografia brasileira que nos brinda com um ensaio 
já publicado na Revista da Biblioteca Nacional, mas 
que pela sua relevância e originalidade vale ampliar 
sua ressonância em outras esferas de circulação; 
e do nosso querido Juan Esteves, reconhecido 
fotógrafo e articulista de inúmeras publicações sobre 
fotografia. A capa desta edição especial é assinada 
pelo Coletivo Garapa, cujos integrantes são Leo 
Caobelli, Paulo Fehlauer e Rodrigo Marcondes.

Procuramos nesta edição especial, assim como 
na anterior, privilegiar a abrangência geográfica do 
nosso país, a diversidade dos temas pesquisados, 
e a singularidade de cada um dos pesquisadores 
envolvidos com o ensino e a reflexão da imagem 
fotográfica. Com isso, esperamos ampliar a 
divulgação desses trabalhos que poderiam ficar 
circunscritos apenas ao seu universo específico 
de circulação. Essa é uma tarefa que pretendemos 
assumir já que são poucas as instituições dedicadas 
à fotografia no Brasil.

Joaquim Marçal faz uma leitura analítica do 
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catálogo de fotografias de Albert Frisch 
realizadas na Amazônia em 1867, 
publicado pelas oficinas de Georges 
Leuzinger, a mais importante casa 
publicadora do século XIX no Rio 
de Janeiro. Além disso, democratiza 
o conteúdo das dezesseis páginas 
do catálogo editado na época com a 
descrição de cada uma das fotografias. 

Livia Aquino por sua vez, nos brinda 
com um ensaio sobre sua pesquisa 
centrada na publicidade impressa 
veiculada pela Kodak nas primeiras 
décadas do século XX relacionando 
a fotografia com o campo com a 
atividade do turismo e também como 
um artefato relativo à construção de 
memória ao modo de viajar. 

Raquel Fonseca analisa a questão 
do retrato a partir do conceito 
de fotogenia, trazendo para sua 
discussão as ideias de Edgar Morin, 
Gaston Bachelard, entre outros, 
que ampliam significativamente sua 
reflexão. O retrato como possibilidade 
de compreensão do outro e de 
si mesmo a partir das diversas 
variáveis constitutivas e das múltiplas 
aparências que se pode assumir diante 
do dispositivo fotográfico.

Mariano Klautau elabora um amplo 
panorama sobre a agitação fotográfica 
paraense que, como sabemos, é uma 
das mais importantes do país. Belém, 
conhecida como um território de 
intensa produção nas últimas décadas 
tornou-se um dos principais centros de 
irradiação da fotografia contemporânea 
e Klautau soube selecionar algumas 
das melhores manifestações para 
sua análise e relacionar a densa 
experiência entre fotografia e arte. 

De Juan Esteves publicamos uma 
resenha do livro Fotoclubismo no Brasil 
– o legado da Sociedade Fluminense 
de Fotografia, de Angela Magalhães 
e Nadja Fonseca Peregrino. O livro 
traça um longo e generoso recorte 

do movimento fotoclubista, desde os seus 
primórdios até os dias de hoje, evidenciando sua 
inestimável contribuição para a valorização da 
fotografia moderna no Brasil e relacionando-o 
com o movimento internacional.

Finalmente vamos destacar a capa desta 
edição, colaboração primorosa do Coletivo 
Garapa, que propôs uma fotografia que natural 
e polissemicamente se oferece como uma 
experiência de compreensão dos caminhos da 
imagem no mundo contemporâneo. 

História e crítica, análise e reflexão, 
seguramente eixos fundamentais para 
melhor compreendermos a fotografia na 
contemporaneidade. 

Rubens Fernandes Junior

Primeira peça publicitária da FAAP (1962), fotografia  
     de Otto Stupakoff.



06Belém do Pará:
tão longe e tão perto 

Mariano Klautau Filho

20
O retrato ou a imponderável fotogenia 

como certificação da ausência 
Raquel Fonseca

30
Da natureza nada se tira,

apenas fotografias
Lívia Aquino

42As primeiras fotografias
da Amazônia

Joaquim Marçal Ferreira de Andrade

62
Caminhos do fotoclubismo: a sociedade 

fluminense de fotografia 
Juan Esteves

ín
di

ce



Mariano Klautau Filho

Belém do 
Pará: tão 
longe e tão 
perto                         



Resumo Abstract

Palavras-chave Keywords
Belém do Pará, contemporary photography, art and 
photographv, history, Fotoativa.

Belém do Pará, fotografia contemporânea, arte e 
fotografia, história, Fotoativa. 

The city of Belém do Pará State is known in Brazil 
as a territory of intense photographic production. 
The collective living experience launched in the 
beginning of 80’s with the emergence of Fotoativa 
created an environment  of photographic language 
experirnentation as world’s expression and perception. 
Belém scenario nowadays currently experiences a 
different moment that jeopardizes photographic 
autonomy at the same time that it deepens relations 
between art and photography. But this new breath does 
not arise from the Fotoativa’s experience: it tests other 
supports, actions and concept that lead to a necessary 
revaluation of photographic production in Belém and 
its dialog with the country.

Belém do Pará é conhecida no Brasil como um território 
de intensa produção fotográfica. A vivência coletiva 
inaugurada no início dos anos 1980 com o surgimento da 
Fotoatíva resultou em um ambiente de experimentação 
da linguagem fotográfica como expressão e percepção 
do mundo. A cena de Belém hoje vive um momento 
diferente que põe em xeque a autonomia fotográfica 
e ao mesmo tempo adensa as relações entre arte 
e fotografia. Mas o novo fôlego não se origina da 
experiência fotoativista: experimenta outros suportes, 
ações e conceitos que conduzem a uma necessária 
reavaliação da produção fotográfica em Belém e seu 
diálogo com o país. 
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P e n s a r 
a fotografia implica em operações em 
diversos campos do conhecimento. Implica 
inclusive em escolher em quais campos 
queremos concentrar o pensamento. Torna-
se cada vez mais difícil pensar a imagem 
fotográfica como signo autorreferente, 
esgotado em si. A fotografia transita com 
tal mobilidade entre tantas instâncias que 
é impossível fixá-la em um só universo, 
como algo autônomo. Portanto, pensar 
a fotografia não é pensar somente em 
fotografia. Trata-se de um meio que não 
cessa de alimentar o debate sobre a arte 
hoje, resultando na contínua modificação 
tanto da fotografia em seu percurso na 
historia como também da história da arte, 
que se vê constantemente afetada pela 
presença da fotografia. 

Belém do Pará é vista como uma cidade 
cuja produção fotográfica tem chamado a 
atenção do Brasil. O interesse por parte 
de produtores, pesquisadores e curadores 
nacionais reconhece uma intensa atividade 
originada no início dos anos 1980. Muito 
dessa atenção nacional tem como 
referência o surgimento da Fotoativa e a 
presença de Miguel Chikaoka como seu 
mentor. Suas experiências como propositor 
e educador independente e experimental 
marcaram definitivamente a dinâmica da 
produção fotográfica na cidade. 

A Fototiva, criada em 1984 e oficializada 
como associação em 2000, é um atelier 
onde são realizados projetos, oficinas e 
ações que passaram a ocupar a agenda da 
cidade e reunir gente de todas as idades e 
formações em torno de uma experiência 

coletiva com a fotografia. Em 1985 é criado o grupo 
FotoPará liderado por Luiz Braga e Patrick Pardini 
com participações de Chikaoka e Ana Catarina. 
Apesar da curta duração  – 1 ano apenas - o FotoPará 
estimulou o debate sobre linguagem realizando o 
projeto “Autografias”, palestras informais em que 
cada fotógrafo apresentava com projeção em slides 
um nome importante da história da fotografia. No 
mesmo ano, sob o comando de Nadja Peregrino 
e Ângela Magalhães Belém recebeu a Semana 
Nacional de Fotografia promovida pela Funarte que 
concentrou na cidade fotógrafos e pesquisadores 
de todas as regiões do país. A partir desse período 
e com o fortalecimento da Fotoativa, várias 
gerações de fotógrafos nasceram sob a influência 
da percepção de Chikaoka. Sua perspectiva incluía 
a necessidade coletiva de participação e ações 
que despertassem a fotografia como linguagem e 
expressão pessoal. Surgiram fotógrafos que tanto 
aderiram à proposta coletiva como imprimiram 
em suas trajetórias artísticas individuais projetos 
poéticos que ultrapassaram os limites do Estado e 
ganharam reconhecimento no eixo Rio de Janeiro 
- São Paulo. O desenvolvimento dessa produção 
revelou que as imagens no Pará (em certo sentido 
representativas da Amazônia) não reproduziam as 
paisagens bucólicas de canoa, bicho e floresta. 
A nova atitude era uma reação ao desgastado 
exotismo das fotografias de araras e pôr do sol, 
difundidas por décadas em revistas e jornais. Essas 
imagens carregadas de ideologia colonizadora eram 
e ainda são produzidas não só por estrangeiros 
como também por muitos brasileiros consagrados 
no mesmo eixo Rio - SP. 

Belém propunha uma abordagem de outra 
natureza na qual a constante experimentação e a 
vivência em grupo nas oficinas e projetos da Fotoativa 
desmontaram as noções mais conservadoras da 
fotografia: a proposição de Chikaoka em conhecer e 
operar os processos artesanais da fotografia e suas 
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origens na Camera Obscura não era uma atitude 
autocentrada na fotografia. Sua intenção sempre foi 
abrir a discussão e a percepção para a formação da 
imagem, tanto visual como mental, e experimentar 
a fotografia em uma dimensão mais ampla, em 
diálogo com a ciência e a arte. As experimentações 
praticadas na Fotoativa foram norteadas por uma 
postura que combinava desejo pela linguagem e 
ação em grupo: os projetos coletivos conectavam 
o fotógrafo à cidade, atuando no espaço social; e 
as provocações sensoriais estimulavam o artista 
a buscar sua linguagem, a construir suas próprias 
imagens.    

O tempo voou de 1984 a meados dos anos 2000 e 
ao longo desse período muitos projetos, exposições, 
publicações coletivas ou individuais consolidaram a 
visibilidade e a inserção da produção de Belém no 
circuito da arte fotográfica brasileira. Nomes como 
Luiz Braga, Elza Lima e Paula Sampaio já estavam 
em circulação nacional desde o final dos anos 1980. 
O projeto “Fotografia contemporânea paraense - 
Panorama 80/90”1 – concebido em Belém – gerou 
em 2001 a publicação de livro, exposições, criação 
de acervo com curadoria de Rosely Nakagawa e 
pesquisas de Rubens Fernandes Junior, Patrick 
Pardini e Orlando Maneschy.  A atenção de 
curadores nacionais sobre a fotografia do Pará criou 
um campo favorável tornando mais intenso o fluxo 
entre Belém e outros centros culturais do Brasil. 
A cidade contribuiu com a produção brasileira 
marcando algumas diferenças de ousadia poética 
em relação ao território nacional. Em parte isso 
ocorreu pelo descompromisso com a autoridade 
intelectual da região sudeste. Como não havia um 
mercado profissionalizado e competitivo no qual a 
fotografia aplicada exercia um papel determinante 
na produção de conteúdos; o ambiente da cidade se 
mostrava mais aberto à convergência de interesses 
diversos e à troca de percepções sem formação 
rígida em nenhum campo especializado. 

O dado mais forte que diferenciou a atuação do 
Pará se deveu a esse desprendimento instaurado na 
prática experimental dos procedimentos artesanais 
de formação da imagem. O interesse pela expressão 
pessoal e a relação sensória com o mundo 
estabeleciam as bases de uma escola: a Escola 
de Belém, a Fotoativa segundo análise de Patrick 
Pardini2. Ele considera as proposições de Chikaoka 
estimuladoras da criação de um modelo de iniciação 
à fotografia que chamou de “modelo artesanal 
e sensorial”. Esse método propunha conduzir o 
participante a “desmontar” o aparelho pronto, voltar 
às origens da formação da imagem e conhecer a 

história da fotografia e suas relações com 
a história da arte. A fotografia artesanal e 
sensorial de Chikaoka dialoga “também 
com um fazer artístico outrora associado 
às vanguardas (Surrealismo, Modernismo) 
e eventualmente ao Fotoclubismo...”3 
declara Pardini que vê nessa relação com 
a história uma aproximação e interesse 
pelos processos da arte contemporânea. 
Assim, a experiência da Fotoativa com 
câmeras pinhole e o fotograma era 
praticada “não mais como instrumentos de 
descoberta e iniciação, mas como vetores 
de elaboradas criações artísticas”4. A 
escola mencionada por Pardini injeta na 
cena de Belém a expansão do aprendizado 
e da pesquisa e sua produção coletiva 
e individual participa em razoável pé de 
igualdade das mudanças e rupturas da 
produção fotográfica no contexto da arte 
contemporânea brasileira. 

Em meados dos anos 1990 alguns 
fotógrafos com formação fotoativista 
buscaram a academia, tornaram-se 
pesquisadores em arte e começaram a 
estudar a relação de suas poéticas e o 
estudo crítico da imagem fotográfica. A 
partir de então, continuaram a contribuir 
com a Fotoativa na necessidade de 
uma reflexão teórica mais sistemática. A 
geração formada na academia, constituída 
de artistas-pesquisadores começou a 
pensar a fotografia, inserida nas questões 
da arte, como um campo de discussão 
do próprio estatuto da fotografia. Portanto 
era inevitável discutir de dentro da 
fotografia seu suposto território específico, 
sua expressão autônoma calcada na 
herança da fotografia de autor idealizada 
pelo debate moderno sobre fotografia. 
Refiro-me aqui à fotografia na procura 
de uma independência no campo da 
arte, de uma autonomia plástica desde o 
pictorialismo no século XIX, passando por 
seus embates com a fotografia direta nos 
tempos da revista Camera Work de Alfred 
Stieglitz; não esquecendo as estéticas da 
colagem e fotomontagem das vanguardas 
entre os anos 1920 e 1930 e alcançando a 
supremacia da fotografia documental nos 
jornais e revistas ilustradas cujo ápice se 
deu nos 1950 e 1960. 



2o semestre / 2012

A produção brasileira dos anos 1990 
começava a responder a uma nova situação 
ao desdobrar-se em materialidades 
diversas distanciando-se de elementos 
estritamente fotográficos. E Belém? Como 
se situava na produção desse período? 
A cidade também se mostrava em um 
processo de descolamento de alguns 
domínios: do domínio do bidimensional, 
da tradição da fotografia de autor e da 
formação documental.  No início da década 
de 90, Belém já sinalizava na trajetória de 
alguns artistas a expansão material que a 
crítica brasileira posteriormente começou 
a chamar de fotografia “contaminada” por 
Tadeu Chiarelli ou fotografia “construída” 
e em seguida “expandida” por Rubens 
Fernandes Junior. Embora as análises de 
Fernandes Junior e Chiarelli abordassem 
questões muito aproximadas, trouxeram, 
e ainda trazem pontos de observação 
distintos que enriquecem o debate. 

Tadeu Chiarelli5 amplia as 
potencialidades do campo fotográfico 
num movimento de percepção que vai 
da arte para a fotografia, tratando não 
especificamente de fotógrafos, e sim de 
“artistas que manipulam o processo e 
o registro fotográficos, contaminando-
os com sentidos e práticas oriundas de 
suas vivências e do uso de outros meios 
expressivos”6. Na sua visão não há a 
perspectiva evolucionista de certa história 
da fotografia que afirma uma linguagem 
que vai se tornando arte, pois menciona 
também os trabalhos de Valério Vieira 
em 1900, e Militão Augusto Azevedo em 
1862/18877 como trabalhos fotográficos 
com dimensão de performance: o primeiro 
quando criou suas 30 personas numa 
montagem de laboratório, e o segundo 
quando constituiu-se um personagem 
em transformação (assim como a própria 
cidade de São Paulo), no trabalho de 
justaposição de imagens do mesmo 
espaço urbano em décadas diferentes. 

Chiarelli aborda ambas experiências 
como atos artísticos e as chama de “teatro 
de individualidades”, atitudes performativas 
que segundo ele só voltariam à cena 
brasileira nos anos 1970 com Anna Bella 
Geiger na série “Brasil nativo/Brasil 
alienígena”. Nesse sentido a fotografia 

é vista como um “ponto de intersecção entre as 
mais diversas modalidades artísticas, como o 
teatro, a literatura, a poesia, e a própria fotografia 
tradicional”8 e com isso, abrem-se possibilidades 
de leitura sobre a ação de artistas tanto do século 
XIX como do XXI não predominando mais o rigor 
cronológico historicista e desembocando em 
questões importantes relativas à percepção como 
vetor de poéticas. 

Rubens Fernandes Junior9 concentra sua 
análise de dentro do campo fotográfico no qual 
os fotógrafos contemporâneos revelam em seus 
processos criativos, a um só golpe, um trabalho 
de “resistência e libertação”. A fotografia expandida, 
segundo Fernandes Junior, é a possibilidade de 
desmontagem dos códigos – culturais e técnicos 
– consolidados pela fotografia convencional na 
perspectiva de Flusser, e a ampliação dos modos de 
representação pelo artista, incluindo especialmente 
o uso de diversos materiais e suportes fora do 
campo fotográfico. Apropriando-se das ideias de 
Rosalind Kraus (escultura expandida) e de Gene 
Youngblood (cinema expandido) ele defende 
uma postura não hegemônica da representação 
fotográfica cujo projeto estético contemporâneo no 
qual a fotografia expandida se insere está à procura 
de uma “diversidade sem limites e da multiplicidade 
dos procedimentos – novas formas do conhecimento 
humano onde o mundo passa a ser entendido como 
uma trama complexa, extraordinária e instável”10. 

Para Fernandes Junior a fotografia contemporânea 
se descola da tradição apoiada na “busca incessante 
da tensão do momento decisivo” relacionada 
em certa medida à obediência ao programa do 
aparelho na relação fotógrafo-objeto: “não devemos 
ter nostalgia daquela fotografia que era fruto de 
uma espécie de aliança entre os programas pré-
estabelecidos e um modo de ver o mundo”11. 
Considerando a expansão proposta “de dentro” do 
campo fotográfico e a contaminação que vem “de 
fora” desse campo, chegamos a um cruzamento 
de ambas análises que reforçam a instabilidade do 
território da fotografia movida pela atitude artística.

Em Belém Walda Marques, Flavya Mutran e o 
grupo Caixa de Pandora12 produziram no período 
trabalhos nos quais projeções, objeto, vídeo e 
literatura estavam articulados à fotografia. Esses 
artistas circularam em Belém, Rio de Janeiro, Ouro 
Preto, Curitiba, São Paulo, Brasília e Niterói entre 
1992 e 1998 com obras que subverteram, cada 
um a seu modo, certas tradições da fotografia. As 
trajetórias individuais desses artistas seguiram seu 
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curso avançando até o final da década de 2000 em 
exposições nacionais e projetos coletivos fora do 
país. Dirceu Maués e Alberto Bitar começaram a 
atuar em meados dos anos 1990, marcando a cena 
de Belém com um tipo de fotografia mais “climática” 
que os levou posteriormente – ao longo dos anos 
2000 – a construir sequências fotográficas tendo o 
vídeo como suporte. 

Curiosamente no mesmo período em que Maués 
e Bitar consolidam seus trabalhos, observou-se na 
nova geração a ausência de renovação, uma certa 
estagnação apoiada na experiência artesanal da 
Fotoativa. A ideia de uma “consagração” começou 
a gerar na primeira metade dos anos 2000 um 
sentimento de tradição em meio a um processo 
ainda movido pelo novo. Como constata Harold 
Rosenberg, “o novo não pode tornar-se tradição 
sem dar lugar a contradições singulares, mitos, 
disparates – criativos, mesmo, amiúde”13. 

O fato é que o desejo de tradição não incluiu 
contradições criativas; gerou um silêncio que 
pareceu confortável para a imagem da produção 
de Belém naquele momento já reconhecida no 
Brasil. A ideia de conforto nascia da percepção 
de que as trajetórias individuais de artistas como 
Luiz Braga (não associado à Fotoativa), Elza Lima 
(com formação na Fotoativa) e Paula Sampaio 
(com prática no fotojornalismo e experiências na 
Fotoativa) somadas à experiência coletiva e de 
ruptura das gerações seguintes consolidavam uma 
ideia de tradição na cena paraense. 

No entanto, o sentimento de tradição não se deu 
no sentido da transmissão de uma geração a outra 
da experiência dinâmica com a imagem concebida 
por Chikaoka. Tendo como referência o percurso 
das gerações anteriores e o reconhecimento de 
críticos e curadores nacionais, os fotoativistas 
atuantes naquele período assumiram uma atitude 
laudatória em favor da produção fotográfica 
paraense como se Belém fosse detentora de uma 
identidade única, de um território seguro. A herança 
dinâmica de Chikaoka estava sendo cristalizada. 
Com isso abandonou-se o diálogo com a produção 
artística contemporânea e recusou-se a história da 
arte.  Restou o sentimento heroico coletivo e a ideia 
nacional de Belém como referência importante 
de produção, qualidade atribuída à Associação 
Fotoativa que agora reproduzia – sem exercício 
crítico - uma visão homogênea da fotografia e da 
produção na cidade. O resultado dessa atitude 
paralisou a inquietação experimental quando a 
dissociou das questões contemporâneas da arte 

deixando de vê-la como vetores de uma 
elaboração artística mais sofisticada como 
bem mencionou Pardini sobre o conceito 
“artesanal e sensorial” de Chikaoka.  

A postura então propagada pela 
Fotoativa começou a recompor um 
território fotográfico anacrônico no qual a 
ideia rigorosa de autonomia - já superada 
em muitos aspectos - foi chamada de volta 
com o apoio das tradições modernas em 
que a fotografia buscava seu estatuto 
de arte. As gerações atuantes nesse 
período ligadas à Fotoativa fizeram 
do experimentalismo uma prática de 
autorreferência tanto da própria fotografia 
como da produção paraense. Projetos 
que sempre estimularam os processos 
artesanais como modo de refletir sobre 
imagem e percepção; caíram no vazio 
da experimentação estritamente plástica 
sem conexão com a necessidade teórica e 
conceitual, transformando-se em eventos 
cuja afirmação de heroísmo da produção 
coletiva pareceu ser a única motivação. 
Com isso, a conquista de espaço da 
fotografia na cena de Belém e no circuito 
brasileiro desde os anos 1980 se viu 
em meados dos anos 2000 vivendo um 
paradoxo: em parte experimentando uma 
consagração, mas de outra assumindo um 
discurso de autoelogio. 

Paralelo a esse momento a cidade 
começou a experimentar uma intensa 
renovação nas artes visuais. As instituições 
e editais se ampliaram; novos espaços 
expositivos foram criados como o Museu de 
Arte Contemporânea Casa das 11 janelas; 
o papel das universidades foi fortalecido 
e começou a formar outras gerações de 
artistas; os cursos de artes iniciaram uma 
sistematização no debate entre artistas 
jovens, professores e curadores. O Salão 
Arte Pará, importante espaço de arte 
contemporânea do Estado, passou por uma 
reconceituação curatorial em 2006 sob o 
comando de Paulo Herkenhoff, em que a 
arte ocupou de maneira mais contundente 
o espaço público. A criação em 2010 do 
projeto “Prêmio Diário Contemporâneo 
de Fotografia” com mostras, palestras e 
oficinas vem gerando uma troca entre a 
produção de Belém e a do Brasil.
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São acontecimentos que constituem 
uma mesma rede na qual a Fotoativa 
permanece em diálogo com a cidade, 
em ações e projetos importantes como o 
“Pinhole Day” e o “Colóquio Fotografia e 
Imagem”. O “Pinhole Day” inseriu Belém 
em uma mobilização internacional em 
torno das práticas artesanais e o “Colóquio 
Fotografia e Imagem” reuniu de 2002 a 2010 
pesquisadores e artistas nacionais em 
palestras e debates sobre arte e fotografia. 
Mesmo contribuindo com a discussão 
teórica nos colóquios, a Fotoativa 
ausentou-se de um exercício crítico mais 
arrojado na produção emergente nesse 
período se comparado à força dos anos 
1980 e 1990. 

Não proponho afirmações nessas 
análises. São índices que apontam por 
um lado o enfraquecimento do discurso 
institucional da Fotoativa e por outro 
o fortalecimento da produção artística 
em Belém na qual a fotografia retorna 
como meio provocador, porém não mais 
circunscrita em seu território, e sim aberta 
a outras linguagens. Até que ponto é 
importante para Belém sua legitimação 
como território tradicional da fotografia se 
já não consegue sustentar mais a ideia 
de um corpo coletivo crítico aos moldes 
das décadas anteriores? A escola da 
experimentação da Fotoativa não teria 
se desgastado ao afastar as práticas 
artesanais da crítica e da teoria da arte? 
Por que o “modelo artesanal e sensorial” 
de Chikaoka não conduziu a geração 
fotoativista dos anos 2000 ao estudo das 
ontologias da fotografia e as questões 
contemporâneas da arte? 

As perguntas são necessárias porque 
as novas atitudes artísticas observadas 
na cena de Belém que têm a fotografia 
como elemento provocador não têm vindo 
da Fotoativa de onde seria mais coerente 
devido sua importância histórica.  O fato é 
que a tradição assumida sem o exercício 
crítico repousou no conservadorismo; e em 
contraponto a essa situação de repouso, a 
produção recente – de meados dos anos 
2000 até hoje - fora do núcleo fotoativista 
vem provocando outro movimento em que 
a experiência com a imagem fotográfica 
traz um sentido crítico para ação artística. 

Para Valérie Picaudé a fotografia ao aproximar-se 
da situação contemporânea, nos coloca dúvidas 
importantes para uma teoria da percepção: “la 
ambigüedad ontológica repercute a nível perceptivo: 
ver una fotografía está más próximo al hecho de 
ver la cosa fotografiada o al hecho de ver una 
imagen?”14. Há novas gerações interessadas nessa 
ambiguidade ontológica e que vem promovendo 
uma aproximação mais perspicaz do campo 
fotográfico. 

As transições observadas atualmente na produção 
fotográfica contemporânea em Belém se devem a 
abertura de fronteiras entre território fotográfico e 
território da arte movida pelo interesse dos artistas 
pela fotografia como ato crítico e não o contrário.  
Pode parecer uma separação esquemática, mas 
reflete em certa medida fronteiras ainda existentes 
entre as práticas da arte e as da fotografia. 

Há dificuldade em reconhecer hoje – e não só em 
Belém - na cena contemporânea uma situação que 
não se resolve entre arte e fotografia: a constatação 
de um território que parece autônomo, porque 
abriga certas especificidades, mas não o é, pois 
suas especificidades se definem no atravessamento 
de áreas distintas constituindo-se um campo de 
convergências, destituído de autonomia. Portanto 
essa aparente separação nos apresenta certas 
problematizações importantes. Como lidar na arte 
com a especificidade de uma técnica ou meio sem 
confundi-los com autonomia? Para Lígia Canongia 
não é possível comparar ou separar os dois campos 
pois cairemos inevitavelmente no “purismo moderno” 
defendido por Greenberg. Sobre essa separação de 
campos entre arte e fotografia, Canongia considera 
que no momento em que “a fotografia está a serviço 
da chamada ‘aventura artística’, ela é parte desse 
fenômeno... quando vemos um trabalho de arte 
realizado fotograficamente, vemos um trabalho de 
arte”15. Então essa relação entre dois campos é 
bem mais complexa e móvel e se aclara na medida 
e processo de cada poética, de cada artista, na 
singularidade de cada trabalho recolocando muito 
mais um problema de sintaxe e percepção do que as 
nomenclaturas que - a despeito de sua importância 
no debate – correm o risco de serem assumidas 
como categorias fixas.   

No atual contexto, Belém experimenta a 
convergência de duas situações favoráveis: o 
estímulo institucional e a prática do artista. Os 
artistas que vem propondo com a fotografia 
um diálogo mais inquieto têm vindo de outros 
lugares, outras formações distantes da tradição 
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fotográfica. A intenção aqui é considerar algumas 
poéticas – trata-se de um recorte que certamente 
abrange mais artistas - que atualizam a potência 
da cidade no campo da arte em que a fotografia 
e os meios técnicos de produção de imagem 
exercem um papel importante na confluência de 
suportes, materiais e conceitos distintos. São 
artistas e trabalhos que renovam a cena de Belém e 
atualizam seu diálogo com o país: Berna Reale com 
“Quando Todos Calam”, Flávio Araújo com a série 
“Mil Palavras” e a dupla Ricardo Macêdo e Bruno 
Cantuária com “Identidades Móveis”. Esses trabalhos 
lidam com o campo da pintura, da performance e 
do vídeo e no entanto tratam questões que dizem 
respeito ao signo fotográfico. Proponho também 
considerar artistas de trajetória mais longa como 
Luiz Braga, Cláudia Leão, Dirceu Maués e Alberto 
Bitar, oriundos de uma formação em fotografia e 
que souberam, cada um a seu modo, ampliar suas 
questões para um sentido maior sobre a imagem.  

A performance Quando todos calam (2009) de 
Berna Reale se utiliza de um lugar emblemático da 
cidade de Belém: o Mercado do Ver-o-Peso. Cartão 
postal necessário sem o qual a cidade não existiria, 
a paisagem do mercado tornou-se símbolo máximo 
da fartura e do sonho equatorial; do encontro entre 
natureza e cidade e que também indicia paradoxos 
sociais e políticos. É o que ocorre quando a artista 
numa tarde de domingo deita-se durante duas horas 
e meia ao ar livre sobre uma mesa de madeira 
utilizada na feira para expor frutas e alimentos. 
Sobre o seu corpo nu, a artista coloca vísceras. Em 
alguns minutos começa a surgir uma revoada de 
urubus muito próxima do seu corpo. Atraídos pelo 

cheiro das vísceras e acostumados com o 
odor habitual do mercado, as aves quase 
chegam a tocar o corpo imóvel da artista. 
Na imobilidade, Berna simula um corpo 
morto, como numa pedra de necrotério. 
Aparentemente morto na visão à distância 
e no cheiro exalado das vísceras, o corpo 
atrai as aves que se aproximam prontas 
para as bicadas. Mas algo as repele: é o 
cheiro de corpo vivo que elas farejam e o 
sabem pelo instinto. 

A ação corporal – transformada em 
fotografia - que a artista propõe é uma 
conotação simbólica de outra natureza 
na qual o embate entre riqueza e miséria, 
fartura e fome, silêncio e ruído, natureza 

e cidade ocorre na construção de uma 
imagem fotográfica que destitui o Ver-o-
Peso de sua pretensa dignidade de cartão 
postal.

Na série 1000 Palavras (2008) Flávio 
Araújo encontra no universo das 
fotografias de crime nos cadernos policiais 
dos jornais um campo de ação pictórica. 
Um trabalho sobre retrato que subverte 
o gênero quando trata a identidade dos 
anônimos no drama social do jornalismo 

Quando todos se calam (2009) - Berna Reale

1000 Palavras (2008) - Flávio Araújo

1000 Palavras (2008) - Flávio Araújo
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diário. A contundência do trabalho é 
construída por um encadeamento de 
subversões que acontecem no confronto 
e fusão de linguagens. Da fotografia 
à pintura, do retrato ao jornalismo, da 
figuração à experiência abstrata, dos 
aspectos plásticos do sangue ao uso 
da tinta. Os rostos ensanguentados 
captados com frieza e objetividade são 
deslocados do fotográfico para o pictórico. 
O artista imprime pelo viés da pintura 
realista, uma conversa plástica e política 
com o realismo da fotografia e da mídia. 
A banalidade do retrato fotográfico da 
página policial, quando transformado em 
pintura, redimensiona sua horizontalidade 
representando o rosto como paisagem, e 
nesse sentido reforça a contextualização 
social e crítica da violência urbana. 

Em Identidades Móveis (2010) de 
Ricardo Macêdo e Bruno Cantuária a 
fotografia funciona como um meio de 
experiência. Ao conviver no ambiente de 
outra pessoa os artistas passam a atuar 
como se fossem a própria pessoa por um 
determinado período de tempo. Assim, 
vivem um fragmento do cotidiano do outro, 

vestem-se como eles em uma ação performativa e 
experimentada como ato fotográfico. 

No jogo de identidades do ato performático 
e a suposta veracidade da imagem fotográfica; 
o trabalho produz como resultado material um 
conjunto de fotografias que parecem ter saído de 
registros familiares. Ricardo e Bruno passam a ser 
o motorista de táxi, o feirante do mercado central, a 
artista e professora, o engenheiro de computação; 
flagrados em um café da manhã antes do trabalho 
ou em uma aula de natação. Conceitualmente 
construído por elementos banais da fotografia 
amadora, Identidades Móveis revela certo humor 
e a experiência de que não mais vivemos de 
identidades com território definido e sim de ações 
que possam alargar o sentido de mobilidade e 
linguagem.

Com Ver-o-Peso pelo Furo da Agulha (2004), 
Dirceu Maués começou a pôr em questão a relação 
objeto-fotografia que vem da origem da imagem 

Bruno, vendedor de açaí

Ricardo, taxista

Bruno, professor artista

Ricardo, feirante do Ver-o-peso
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fotográfica. Ele vem utilizando-se das possibilidades 
do pinhole além do compromisso documental e 
criando câmeras artesanais, com mecanismos e 
soluções inventados por ele, buscando poéticas de 
acerto e erro. Cada câmera construída pelo fotógrafo 
resulta em modos de ver e captar a cena. O artista 
constrói seus outros olhos, aparatos artesanais de 
natureza diversa.  

A dimensão pictórica das imagens surge de sua 
adesão ao acaso e às imperfeições das caixas que 
provocam vazamentos de luz e cores inusitadas. 
O projeto Um Lugar Qualquer (2009) realizado 
na Praia do Outeiro na periferia de Belém e na 
Alexanderplatz em Berlim capta o fluxo cotidiano 
desses lugares, fotografados a partir de um giro de 
360 graus todo captado por câmeras artesanais 
feitas com caixinhas de fósforo e posteriormente 
transposto para o video. Tanto nos monitores ou em 
projeções no espaço expositivo, o artista faz a ponte 
entre o low e o high tech, entre o século XIX e o XXI, 

entre as imagens precárias do pinhole e 
o suporte digital, criando instalações em 
que as imagens projetadas evocam a 
desmaterialização dos tempos anteriores 
à invenção da câmera. A poética de Dirceu 
Maués retoma a Camera Obscura como 
experiência pictórica e videográfica e 
sugere sua presença na história como 
um modo de se relacionar com a imagem 
imaterial do mundo: ao mesmo tempo real 
e volátil.

Cláudia Leão sempre direcionou seu 
trabalho para imagens que mais se 
apagam do que se mostram. Análogo 
à experiência de desmaterialização da 
imagem da Camera Obscura, a artista 
está mais interessada em pensar a 
fotografia como sombra do que luz. Desde 
O Rosto e os outros em 1995 – coleção de 

Ver-o-Peso pelo Furo da Agulha (2004)

Um lugar qualquer (2009) - Praia do Outeiro - Dirceu Maués

Protocolo das infinitas imagens cotidianas (2008): série Pele - Cláudia Leão

Um lugar qualquer (2009) - Alexanderplatz - Berlim
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retratos fictícios perdidos na deterioração do tempo 
– até Protocolo das infinitas imagens cotidianas 
(2008), o que está em questão é o apagamento 
das memórias como manifestação do excesso de 
imagens no qual vivemos enredados na cultura 
virtual, seja na mídia como uma experiência 
coletiva, seja na perda ou reconquista de uma 
imagem mais íntima impregnada no corpo e vida 
de um indivíduo. 

Nos anos 1990 a artista trabalhou intensamente 
com materiais não fotográficos como madeira 
e vidro, construindo objetos que produziam 
espelhamentos e que se apresentavam como 
instalações. Recentemente as experiências de 
apagamento/aceleração são exercidas no suporte 
do vídeo - em parceria com Leonardo Pinto - em que 
os personagens saídos de seu cotidiano, algumas 
vezes, tornam-se indícios de uma vivencia coletiva. 

Seus personagens nunca estacionam em 
uma imagem definitiva. Somem e retornam 
constantemente no fluxo irrefreável do 
virtual e da perda das lembranças. 

Protocolo das infinitas imagens 
cotidianas se constitui de sequências, feito 
tiras de cinema ora no suporte fotográfico, 
ora no suporte do vídeo em que a edição 
rápida impede que vejamos uma grande 
quantidade de imagens em sua totalidade 
individual. Além disso, Cláudia Leão 
sempre operou com imagens apropriadas. 
Essa conduta desfaz as noções de autoria 
e amplia o sentido de excesso e circulação 
das imagens da cultura visual. Resta 
a sensação de perda. Da imagem que 
nunca se retém, que sempre nos escapa.

Protocolo das infinitas imagens cotidianas (2008): série Mulher cor de rosa - Cláudia Leão

Bebendo água (2001) - Luiz Braga
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Luiz Braga é muito conhecido pelas imagens 
coloridas - na passagem do dia para noite – das 
feiras portuárias e periféricas das cidades do 
interior amazônico. Antes da fase consagrada da 
cor, há um artista que capta, em primeiro plano, 
personagens em preto e branco e à luz do dia. 
Flagrados em estado quase contemplativo, seus 
retratados possuem uma geografia do corpo e certa 
paisagem mental em que a pose parece distraída 
e atenta, imbuída em um tipo de felicidade secreta 
e um estado de sensualidade velada, dissimulada 
pelo silencio. Curiosamente esse mesmo espírito 
silencioso e elegante dos personagens da fase 
anterior ressurge na série Nightvisions (2011). São 
paisagens quase glaciais de uma Amazônia diurna 
fotografada pelo dispositivo nightshot da câmera 
digital. O igarapé no meio da mata e as casinhas de 
beira de rio, marcas supostamente identitárias da 
cena amazônica transformam-se em imagens que 
remetem a gravuras japonesas ou a filmes de ficção 
científica. Tanto na fotografia em película do homem 
que bebe água com a mão, como na paisagem do 
igarapé construída digitalmente; Luiz Braga trisca 
na tradição do retrato e da paisagem mas dispara 

suas imagens para um tempo futuro em 
que o artista experimenta outro jeito de 
lidar com o retratado e com as armadilhas 
e modalidades de programa do aparelho 
fotográfico.

Centrado na paisagem urbana, Alberto 
Bitar construiu ao longo de sua trajetória 
uma cidade feita de vestígios, quase 
sempre escura, suave e silenciosa. Ao 
deslocar sua fotografia para a linguagem 
do vídeo passou a imprimir uma intimidade 
mais profunda ao seu trabalho em que 
recortes de infância são reinventados a 
partir do tempo registrado nos ambientes 
em que viveu com a família. 

Sobre distâncias e incômodos e 
alguma tristeza (2010) capta a sala 
de um apartamento ao longo de um 
dia. Rigorosamente fotografada em 
stop motion, a sala de estar da família 
é fragmentada em sua intimidade e 
transformada em narrativa. As paisagens 
das telas de pintura ganham novos 
enquadramentos e mudanças cromáticas 
pela variação de intensidade da luz nos 
diferentes momentos do dia. A trilha é 
marcada por intervalos que pontuam as 
ausências familiares. 

Em outro trabalho intitulado Efêmera 
paisagem (2007), o uso da câmera de 
vídeo registra o ponto de vista de quem vê 
a paisagem passar na janela do banco de 
trás do automóvel, tal como as lembranças 
dos passeios de carro do pai. O trajeto 
sai da cidade e ganha a estrada entrando 
numa sequencia vertiginosa em que a 
paisagem perde quase todo seu aspecto 
figurativo pela velocidade com que as 

Igarapé do Macaco (2007) - Luiz Braga

Casa e barco no Combu (2007) - Luiz Braga

Efêmera paisagem 01 (2007) - Alberto Bitar
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imagens se multiplicam e se superpõem. 
Mais uma vez o artista trabalha sobre 
vestígios. Sobre lugares e paisagens 
rarefeitas. Sobre uma cidade perdida nos 
fios da lembrança cuja materialidade está 
na linha de tensão entre imagem estática 
e imagem em movimento.

O que observamos no trabalho dos 
artistas tratados aqui é que a fotografia 
aparece em maior ou menor grau sempre 
como um território devassável, permeável 
pelas mais variadas experiências, técnicas, 
suportes. A fotografia está presente como 
meio de investigação, ferramenta crítica da 
própria imagem e da prática artística. Essa 
expansão – que vai do corpo ao campo 
pictórico e se desloca para a imagem em 
vídeo - resulta não só na ação crítica da 
fotografia, mas também mostra Belém 
em diálogo mais aberto com o circuito 
nacional. A distância que separa Belém 
do eixo cultural do país é bastante móvel. 
Às vezes infinita, outras muito próxima. A 
mesma mobilidade pode ser sugerida na 
relação entre a fotografia e a arte, campos 
atravessados um pelo outro num jogo entre 
periferia e centro no qual a troca constante 
de identidades inverte os papéis. Todos 
os artistas aqui tratados vêm da mesma 
cidade, trabalham sobre o mesmo território 

geográfico mas não o tratam como território fixo, 
lugar de uma única identidade que precisa ser 
protegida do outro. Na mesma intensidade, os 
artistas aqui trabalham o campo da fotografia como 
lugar de passagem, repouso e movimento. Lugar 
motivador para a experiência da imagem. 

Efêmera paisagem 02 (2007) - Alberto Bitar

Imagem do vídeo Sobre distâncias e incômodos e alguma tristeza (2010) - Alberto Bitar
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Photogenie deep desire to transform the appearance 
and opens the possibility of offering numerous 
appearances. With the portrait the man saw himself 
as another would see him. If you see transformed by 
the magic of light has become a necessity before the 
desire to leave a trace. This transformation process 
is accompanied by a vague idea of beauty when the 
sublime is an aesthetic that propels the other visibility 
at this time to see and be seen.

A fotogenia funda o desejo de transformação da 
aparência e inaugura a possibilidade de se oferecer 
inúmeras aparências. Com o retrato, o homem se viu 
como o outro o veria.  Ver-se transformado pela magia 
da luz passou a ser uma necessidade diante do desejo 
de deixar um vestígio. Esse processo de transformação 
é acompanhado de uma vaga ideia da beleza quando 
é o sublime que propulsa a uma estética outra da 
visibilidade neste tempo de ver e de ser visto.
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D e s d e 
seu início, a fotografia contribui com a 
relação de troca entre as pessoas que 
desejam transmitir o melhor de si; a 
empatia fotogênica em relação a si mesmo 
propulsa a um profundo desejo de oferecer 
outra aparência e, para isso, o indivíduo 
convoca todas as forças visíveis para se 
revelar aos olhos dos outros. O retrato do 
fotografado não existe senão engendrado 
pelos efeitos e retorno da luz que ele 
reflete. É na modalidade dual desse 
fenômeno que a foto deve ser capaz de se 
substituir à pessoa propriamente dita: são 
pelas qualidades estéticas da aparição 
que a fotografia de um ser humano realiza 
um importante papel social e humano de 
partilha como presença do ser ausente.

Essa é uma razão relevante quando queremos 
deixar um vestígio, mas não um vestígio qualquer. A 
imagem idealizada de um duplo é sempre a de um 
substituto exuberante e sublime, distante daquele 
que a realidade oferece. Ora, a fotografia responde 
perfeitamente a este desejo de parecer superior ao 
que acreditamos ser na realidade; ela conduz ao 
aparecimento súbito de conteúdos profundos através 
da superfície das coisas, sempre o imponderável 
anterior à obra na imagem, seja ela repulsiva ou 
atrativa. Presumivelmente, o fotogênico, enquanto 
qualidade estética do retrato, não é apenas o 
processo do trabalho fotográfico. A fotogenia parece 
resultar de várias condições conjuntas e, entre elas, 
a que provavelmente justifica a sua luminosidade 
sublime é a generosidade do indivíduo em vista 
de seu duplo. Sem esta capacidade de se deixar 
ver, provavelmente, ele não teria sua visibilidade 
soberana. 

Através do retrato o homem obtém um modelo 
dele mesmo que aumenta o abismo de reflexões 
relacionadas ao que ele é e ao que ele vê. Este 
modelo obtido levanta a questão da identidade do 
indivíduo que é visto cotidianamente e, ao mesmo 
tempo, aquele que a arte torna visível e estável. 
Em fotografia, a fotogenia é a qualidade estética 
que transforma a aparência e ao mesmo tempo faz 
emergir o que se encontra nas profundezas das 
realidades que ela revela. Esta constatação feita do 
que é visível e invisível oferecido enquanto imagem 
do homem é - sem dúvida – complexa, e por isso, 
as reflexões relacionadas à fotogenia merecem 
ser estudadas com rigor. Qualidade estética por 
excelência, a fotogenia no campo da arte é de 
grande importância e nas criações artísticas 
contemporâneas, ela suscita operações artísticas 
através de uma experiência vinculada à visibilidade 
dos seres, assim como, com coisas que não estão 
diretamente vinculadas com o medium fotográfico. 
Este desejo de se aproximar de uma visibilidade 

“Na fotografia, evidentemente,  é a presença que dá vida. 
A primeira e estranha qualidade da fotografia é a presença 

da pessoa ou de uma coisa, no entanto, ausente”
Edgar Morin1
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diferente se encontra na obra transgênica de 
Eduardo Kac e seu conhecido Coelho Verde, por 
exemplo. E certo que a visibilidade, às vezes, é 
levada ao extremo, de forma que, o contexto de 
realização da obra a diversifica e a intensifica; 

consequentemente, o desejo de explicar esta 
luminosidade, coloca-a do lado do fotogênico, 
pois, traço luminoso das coisas transformadas 
para serem vistas. A fotogenia enquanto qualidade 
estética não deixa de influenciar os modos de 
representação, sobretudo quando se trata de tornar 
o corpo visível, ou seja, transparente por mediação 
da luz que, hoje em dia, a tecnologia torna possível. 
A fotogenia, distante dos hábitos adquiridos que 
nos conduziram a considerá-la do ponto de vista 
da beleza, encontra sua marca e traça muito além 
das normas conformadas; sua função não é a de 
tornar belo, mas visível. Visto que a fotogenia é a 
qualidade de todas as imagens obtidas através da 
luz mecanicamente trabalhada, ela é igualmente a 
qualidade das imagens obtidas por raios-X e por 
scanner. Portanto, estas imagens em função de 
suas origens também são fotogênicas. A fotogenia 
não é o privilégio único da imagem fotográfica, 
mas é o princípio de todas as imagens obtidas por 
mediação da luz tecnologicamente, o que abre um 
vasto campo de investigação.

Sabendo-se que as imagens produzidas pela 
ciência são também estéticas, alguns artistas 
compreenderam que existia, neste setor sem 

arte, uma brecha através da qual eles 
penetraram criando objetos de arte fora do 
seu campo habitual, apoiados no princípio 
fotogênico. É o caso do fotógrafo Gary 
Schneider que no contexto da pesquisa 
de sequenciamento do genoma, realizou 
seu retrato genético. A fixidez da imagem 
permitiu-lhe outra visão identificadora e 
específica do campo científico fazendo 
dessa visão o objeto de sua arte. A 
questão da identidade se encontra aí 
profundamente implicada e a assinatura 
genética do autor não pode ser, devido 
à natureza de seu modo de expressão 
formal, mais significativa, pois oriunda das 
profundezas de seu corpo pela visibilidade 
genética do que ele é, assim como, 
função do que ele pode vir a ser. Esses 
traços genéticos de identidade e estéticos 
transformados em autorretrato por Gary 
Schneider, embora distantes da imagem 
do rosto, o identificam e ao mesmo tempo 
implicam todos os seres humanos, já que, 
não fugimos do progresso tecnocientífico 
das descobertas genéticas que, dia 
após dia, traçam o nosso futuro. Estes 
deslocamentos dos objetos da ciência no 
domínio da arte apontam as possíveis 
consequências de tal visibilidade para 
a humanidade.  A ciência, alimentada 
pelo desejo de ver além do que é visível, 
torna o homem fotogenicamante cada vez 
mais transparente. A ciência em geral e a 
medicina em particular, são hoje, grandes 
fabricantes de fotogenias; já não nos 
consultam mais sem o retrato suposto de 
nossa doença. Aqui, os vestígios podem 
ser sublimes e atestam que a fotogenia 
nada tem a ver com a beleza, mas que é 
a qualidade estética do que é visível por 
mediação tecnológica da luz.

A fotografia tem o poder de revelar e 
de fazer aparecer, de acordo com os 
requisitos (câmera e dispositivo ótico, 
tipo de filme, iluminação, fotografado 
e fotografando seguido por condições 
de revelação do filme e das cópias das 
fotos) não uma, mas várias fotogenias. 
No retrato, a sucessão de imagens cria a 
gama de opções possíveis: a cada tomada 
de uma foto, um rosto, um detalhe, uma 
luminosidade de si próprio diferente uma 
das outra. Podemos então dizer que ainda 
há tantas fotogenias quantos disparos 
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operarmos? Podemos sim, raciocinar 
sobre as qualidades da aparência na 
fotografia, seja pela luz refletida de uma 
forma especial, seja por um componente 
da imagem que a tornou mais comovente, 
seja pelo olhar mais expressivo ou outras 
qualidades valorizantes ou desvalorizantes. 
Em contrapartida, há sempre uma que 
se destaca, pois reúne em uma única 
imagem, todas as qualidades deixadas 
aqui e ali em todas as fotos realizadas. 
Essa foto considerada esteticamente 
superior às outras fotos, desafia o medo 
de se submeter à superfícies que não 
dizem nada e que, inegavelmente, coloca 
os seres em cheque, bem como suas 
maneiras de parecer. À maneira de um 
desafio lançado no vazio das outras 
imagens, uma só imagem concentra todas 
as qualidades de expressão da realidade 
representada. A magia da fotografia na 
busca de uma aparência magnificamente 
duplicada, incentiva os protagonistas 
desta imagem, a encontrar um sentido no 
jogo necessário do aparecer.

É certo que se há uma busca, 
haverá também uma triagem; entre 
ganhos e perdas, subjetividades e 
intersubjetividades, reconhecimento e 
rejeição. Assim, a escolha concordante de 
uma imagem não é fácil quando, nessa 

ação, houve um forte compromisso de si mesmo 
com a sua auto-representação: a alma é como que 
projetada. 

“Tudo nos diz que o espírito, a alma e o coração 
humano são     profundamente envolvidos 
naturalmente, inconscientemente na fotografia. 
Tudo acontece como se esta imagem material 
tivesse qualidade mental. Tudo acontece 
também, em alguns casos, como se a foto 
revelasse uma qualidade que o original não 
possui; uma qualidade de duplo. É a este 
nível radical do duplo e da imagem mental 
que temos que tentar entender a fotogenia.” 2 

Lá, onde se inscreve a confissão da alma, é que, 
sem dúvida, entra em jogo o valor da imagem para 
que a escolha do indivíduo caia sobre uma foto em 
detrimento de outras tantas realizadas.  Ultrapassar 
a superfície até alcançar as profundezas, por vezes, 
inconsciente, responde sem dúvida a uma projeção 
de si mesmo sobre a imagem, mas uma projeção 
sem perda para a consistência da interioridade. Se 
o imaginário moldou a imagem desejada, uma vez 
ter sido passada pela maquinaria da câmara, esta 
imagem se dota na figura do duplo como emanação 
da “beleza” tão esperada, chamada fotogenia. Sua 
arelidade própria de cada um, com tudo o que o 
imaginário pode conter de real torna-se, no entanto, 
um ego sublimado. Neste sentido, a objetividade 
fotográfica é uma descrição da realidade, ao  mesmo 
tempo que é também emoção e sensação; imagem 
estabilizada por um suporte de papel cartonado 
que “detém”. Diz Edgar Morin, “uma qualidade 
de vida que o original não conhece”; diante da 
imagem ressentimos mais a intensidade da vida do 
que se estivéssemos frente ao real. Nesse sentido, 
Edgar Morin, diz que “a superioridade subjetiva 
aqui é função da objetividade da imagem, ou 
seja, sua aparente exterioridade material. Um 
mesmo movimento aumenta proporcionalmente 
o valor subjetivo e a verdade objetiva da imagem 
até uma “objetividade-subjetividade” extrema ou 
alucinações”3. Temos que concordar que fotografia 
é, nesse sentido, o objeto mais surreal colocado ao 
nosso alcance.

Fenomenal, a foto escolhida é aquela que cala 
as palavras para que os olhos se empregnem de 
sua potência visível. Tal como no sonho, a realidade 
objetiva não é dotada desta aura alucinatória, pois 
aí há unicamente lugar para uma sensação de 
prazer na contemplação. A foto fascina porque ela 
recusa revelar o mundo tal qual o vemos. Ela é a 
obra transformada, desconcertante, certamente, 
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porque a realidade objetiva não se apaga, mas 
aparece através de uma beleza indescritível. 
Diante deste paradoxo, somos levados a constatar 
que o que faz a foto cativante não é só a sua 
semelhança com a realidade; sua força repousa no 
fato que essa semelhança é distinta, isto é, uma 
realidade feita de dissimilaridade. Dissimilaridade 
aumentada por forças invisíveis objetivadas pela 
própria visibilidade do duplo. Embora plena de 
realidade, a foto não é, em nenhum caso uma 
cópia do real. Ela é uma realidade projetada do 
real, transformada em vestígio indelével pela 
determinação do gesto e do corte fotográfico. 
O imaginário, nessas circunstâncias, excede a 
planitude do objeto agregando-lhe elementos, 
formas e fantasias impossíveis na experiência real, 
mas fundamentalmente necessárias à criação. É 
assim que os dois protagonistas da arte do retrato, 
o fotógrafo e o indivíduo a ser fotografado, se unem 
na busca de valores estéticos suscetíveis de fazer 
uma fotogenia. A figura do duplo é construída sobre 
as nossas necessidades afetivas, e é fortemente 
marcada pelo desejo de deixar em si uma marca na 
esperança de poder comemorar a própria ausência.

Nesse sentido, a busca de uma possível fotogenia 
não parece resultar apenas de um sentimento 
narcisista, como visão de si para si-mesmo. Não 
podemos desacreditar o valor humano do duplo, 
pois nele reside a esperança de uma vida sem 
fim e a consciência da certeza inevitável da morte. 
Essas duas condições do ser humano provocam 
o movimento onde se entrelaça a “objetividade-
subjetividade” do duplo. O duplo é, ao mesmo 
tempo, objeto da imaginação e o que o sujeito 
busca. O imaginário nada mais faz do que ajudar 
na construção do substituto que pretendemos (no 
sentido que nós construímos de nós-mesmos, 
um rosto segundo uma idéia da qual não abrimos 
mão), ou seja, menos desagradável que o que 
acreditamos ser e, mais visível do que a realidade 
humana oferece. Dar-se em imagem é, então, 
dar de si-mesmo em vista do outro que recebera 
essa oferta. É assim que vemos o retrato: o ser 
iluminado por sua própria luz podendo dizer: ei-lo 
como presença de uma irremediável ausência, ele 
mesmo como outro, eu-foto.

O ato de doação de si, em fotografia começa na 
tomada das fotos quando o fotógrafo vê aquele que 
o olha esperando o disparo. O indivíduo quando é 
visto pelo olhar fotogáfico, num acordo tácito, dá de 
sua pessoa, de sua experiência com a finalidade de 
comunicar algo de si mesmo que valida a qualidade 
de sua presença. Pode ser que, tomado do desejo 

de fotogenia, ele busque profundamente 
em sua pessoa, uma totalidade de seu 
ser capaz de impregnar a película de sua 
“essência”. O fotógrafo deve estar lá, não 
como um voyeur de uma cena, mas como 
alguém que participa e congratula com 
aqueles que buscam uma imagem outra, 
mesmo sabendo da imponderabilidade 
fotogênica. Esta imagem que o fotógrafo 
enclausura na noite da película deve ter as 
dimensões humanas do duplo. Neste ato já 
houve a revelação; a revelação de si mesmo 
destinada aos olhos do fotografando, 
como o primeiro passo na obtenção de 
sua própria memória. Diante de tal ato de 
doação, o fotógrafo em comunhão com o 
ser a ser fotografado, com sensibilidade, 
fará com que o disparo signifique mais 
que os movimentos de amortecedores de 
placas que indicam, “já foi”. Podemos dizer 
que fazer retratos exige mais do que um 
savoir-faire técnico; exige uma boa dose 
de generosidade e de humanidade para 
a captação e aceitação de um ser que 
não tem dele mesmo, a mínima idéia de 
sua aparência naquele momento preciso 
de sua vida. O único desejo - após ter 
revelado tanto de si mesmo - é que o 
ensaio fotográfico termine rapidamente. O 
ruído do disparo soa como uma libertação 
após esses momentos tensos e exigentes. 
Nesse ato, é necessário que fotógrafo se 
deixe impressionar pelo outro antes de 
transportá-lo para o filme. Parece claro 
que neste ato operante, a transferência do 
outro para a superfície do papel fotográfico, 
a atitude do fotógrafo em relação ao 
que ele olha – tanto quanto a intenção 
comum dos dois atores - não deve ser 
negligenciada neste ato de passagem de 
uma realidade à outra. Isto faz parte da sua 
competência de fotógrafo, pois é através 
dessa presença sublimada que ele fará, 
talvez, uma fotogenia que possa garantir 
a transposição e a lembrança de uma 
ausência dada profundamente ao olhar.

Também é verdade que o retratista 
faz do retrato o tributo mais marcante 
para render homenagem ao homem 
e a sua humanidade, ainda que ele 
pouco coopere para que uma fotogenia 
possa ter efeito. Os melhores retratos, 
ao que parece, são aqueles que nos 
surpreendem unicamente por presenças 
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afirmadas instantaneamente, sem rodeios, 
numa espécie de franquia encontrada 
da visibilidade. Um gesto, uma posição 
do olhar, a posição das mãos, são 
tantos elementos que podem marcar um 

punctum na imagem para reter a nossa 
atenção ou ainda, a deslocar de seu trajeto 
esperado. A fotogenia leva em conta o 
mais insignificante detalhe e o contém 
na imagem espectral sem que o fotógrafo 
possa também se conscientizar. Tudo 
passa a ser uma projeção numa imagem 
que guarda seus segredos, revelando-
os somente depois do fato concretizado. 

Assim, glorificado pelo visível e “instalado na 
imagem”, o duplo, como uma sombra, é oferecido a 
outros olhares desejosos e vivazes de sentimentos 
por ele; isso porque “a arte fotográfica, revela por 
sua estética própria o mesmo valor emocional 
associado à sombra”4. Essa sombra, como um 
substituto da realidade possui qualidades que 
o excesso de clareza da vida real, às vezes, não 
permite que as observemos. Essa sombra tem uma 
pátina especial que nos sugere que ela não é feita 
só de coisas visíveis, o que acentua ainda mais o 
desejo de escapar com ela para tentar ver melhor, 
ou talvez, para melhor se descobrir. A sombra, como 
corolário da vontade de estar em harmonia com sua 
parte visível é a que não podemos ver, mas a que 
aumenta a totalidade do ser na fotografia.

Mais que qualquer outro meio de representação, 
a fotografia tem possibilitado a valorização da 
aparência, ou seja, de uma réplica do corpo na 
intersecção do imaginário (que em parte a fotografia 
obedece) e da realidade (o corpo também se torna 
impresso na foto com sua parcela de objetividade 
morfológica). A fotografia fez mais que uma simples 
transposição do real à realidade da foto, pois ela 
ajudou a moldar a concepção do corpo que temos 
hoje, e isso por várias razões.

Anteriormente, apenas a elite da sociedade 
solicitava o favor de um retrato ou mais 
frequentemente, requeriam algo como uma 
conquista que exigia uma marca de sua condição 
social e cultural. Com a fotografia, o corpo de 
todas as origens e todas as condições, pouco a 
pouco, fez sua aparição transformando a visão e 
as ideias que se faziam do corpo. Além disso, as 
tomadas sucessivas e a extrema diversidade das 
mesmas mostram como o corpo de um mesmo 
sujeito é mutante em função da sensibilidade do 
fotógrafo, das circunstâncias do procedimento. 
Tais transformações não excluem o devir do 
retratado; na fina pelicula da foto metamorfoseante 
un indivíduo cada vez mais metamorfoseado pela 
força do visível.

É por isso que a fotografia não é um ato individual 
e privado, mas também um evento público e 
político: ela transforma todos os corpos segundo a 
perspectiva, inconscientemente ou não, de serem 
fotografado e fotografáveis. O poder da fotografia 
ultrapassa, portanto, a esfera privada para chegar 
à vida pública e política. “A fotografia é habitada 
por essa dupla tensão: tanto a nível político e 



27

Revista FACOM 25

pessoal, pública e privada, íntima e “extime”, ao 
mesmo tempo contemporâneos e sem arte.”5. O 
corpo fotografado é hoje em dia um corpo privado, 
político, mediatizado, exposto, referente e matéria 
da arte e do sem arte. Interior e exterior, superfície 
e transparência, real e imagem, o corpo fotografado 
continua sendo um corpo em devir, pois inacabado 
e infinitamente transformável com o advento das 
novas tecnologias.

A fotografia tem contribuído também para 
a apreciação de uma estética enriquecida de 
forças afetivas que trabalham em profundidade 
as imagens e revela qualidades superiores às da 
natureza. É por essa qualidade valorizadora que 
a fotografia é desejada. Ao tornar a presença do 
ausente numa vida à parte, a fotografia oferece uma 

certa continuidade da história de cada indivíduo; 
história iluminada de maneira singular em meio a 
outras que não tiveram o mesmo brilho, a mesma 
fotogenia. Essa presença oferecida pela fotografia 
leva ao esquecimento de que ela é uma imagem 
quando se cria uma relação de afeto e prazer na 
contemplação. Nós gostamos das fotos de pessoas 
que nos são queridas com o mesmo afeto que temos 
por elas na vida real: elas lembram os ausentes 
como uma confirmação de suas presenças. “A 
lembrança pode até ser chamada vida encontrada, 
presença perpetuada” segundo Edgar Morin. Esta 
função de perpetuar a imagem vai ao encontro do 
desejo de contrariar o destino do homem uma vez 
que ele, não é perpétuo. As fotos são resquícios 
de vidas entrelaçados com nosso olhar e nossas 
lembranças, sempre em ebulição com nosso 
imaginário, influenciando nossa maneira de ser e 
existir. É na transparência fenomenal da foto que, 
às vezes, o mais íntimo segredo do ser se encontra 
diante de nossos olhos.

Controvertida, mas voluntariamente procurada 
e desejada, a fotogenia se apresenta como uma 
possibilidade de dar à realidade um excedente 
de existência imperceptível no cotidiano. Se ela é 
certamente efêmera, ela é também o alimento de 
uma ilusão quando se tenta fazer transparecer seu 

proprio ego numa aparente totalidade e  
mesmo de parecer ou de ser sob o modo 
de aparição? A fotografia não se integra por 
excelência à ideia de aparição quando ela 
se dá na auto-manifestação de parecer?  
Ela não significa o aparecimento de tudo 
que advém à existência e, não seria ela a 
mais procurada quimera? Em todo caso, 
ela alimenta o desejo de um devir além de 
nossas certificações reais e imaginárias.

A foto-retrato tem a função social de 
comunicação de si mesmo com os outros 
e pode tornar-se um objeto transacional 
de um ser para outro, de uma cultura para 
outra, favorecendo assim o conhecimento 
um do outro, de suas singularidades. Se 
ela revela a diferença, ela pode federar 
pela humanidade das pessoas que ela 
surpreende através de sua realidade 
específica. Uma realidade iluminada 
possui a novidade de uma clareza inédita. 
A imagem, em sua materialidade, informa 
e enfrenta os olhares dirigidos a ela. 
Bachelard diz que “uma imagem que 
deixa o seu princípio imaginário e que 
se fixa numa forma definitiva ao invés de 
fazer-nos sonhar e falar, ela nos faz agir. 
Pois uma imagem estável corta as asas 
da imaginação”. 6

Diante de uma foto, a imaginação cede 
seu lugar à imagem e essa provoca, às 
vezes, sensações físicas de prazer ou, ao 
contrário, um profundo mal estar. Em todo 
caso, uma emoção intensa se apresenta 
neste face à face onde a imagem pretende 
ser outro que si mesmo. E mais que isso, 
a magia do fenômeno fotogênico produz 
a profusão de aparências que muitas 
vezes aumentam o mal-estar diante de 
tantas dissimilitudes provenientes de uma 
única pessoa; para outros, esta profusão 
é providencial na criação de novas 
aparências estéticas quando a realidade 
não traz mais a satisfação do equilíbrio 
entre ser e parecer.

 A fotogenia, no retrato, tem o mérito 
de incentivar e de conduzir a pessoa 
em questão, ao último dos seus sonhos, 
ainda que para isso se deva enfrentar 
a incontornável exigência do  confronto 
com sua prória imagem, ou seja, 
consigo mesmo. Cortando as asas da 
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    imaginação, é a realidade que se impõe 
e, às vezes, ela simplesmente anuncia: 
“Eis que aqui estás, colorido de tua 
própria existência”. Uma existência dada à 
visibilidade, pois condensada no espaço 
limitado do enquadramento fotográfico e 
desconcertante se ela não se distancia 
daquilo que o real oferece. 

Na busca da fotogenia, o ato de ir 
além da mera aparência estética é 
provável quando o trabalho da superfície 
visível, transformada nela mesma tal 
como a eternidade a congela, oferece a 
oportunidade de tocar as profundezas 
de um ser que só a clareza da luz torna 
possível. Assim, a foto “sem interior é 
interioridade ou privacidade do indivíduo, 
ele é, em suma, o sujeito de seu objecto: 
o seu suporte e sua substância, sua 
subjetividade e sua “subjectilité”, sua 
profundidade e sua superfície, sua 
mesmice e sua alteridade em uma 
“identidade” única, cujo nome é retrato” 7.

Certamente, o retrato fotográfico 
nos iluminou com sua própria luz nos 
ensinando a ver a realidade de forma 
diferente e nos conduziu a ser reconhecido 
enquanto indivíduo na sociedade. Ele 
nos levou a compreender seu poder em 
fazer do passado distante algo presente 
e do presente um futuro desejado através 
da imagem. O retrato nos ensinou a 
comunicar e a reforçar nossos laços. 
Incontestavelmente, ele é a presença 
mais ausente em nossas vidas, ele é um 
forte olhar estagnado e voltado para nós 
mesmos.

Se, pela sua função primeira, pudemos 
dar vazão aos nossos fantasmas fazendo 
do ato de ver e de sermos vistos um meio por 
excelência de se fazer valer como presença 
quando, na realidade, é a ausência que se 
faz ressentir, a fotografia nos ensinou um 
conhecimento novo, se impregnar uns dos 
outros. Numa sociedade apressada em 
ver através de suas próprias evoluções 
e desenvolvimento técnico espetacular, 
devemos concordar que a visão do retrato 
imbrica o privado e o público. As redes 
sociais exemplificam, abundantemente, 
esta explosão do visível. O retrato nunca 
esteve tão presente em nossas vidas 

como nesse momento; o evento fotográfico não 
é dissociável das mudanças que agitam a arte e 
a sociedade em geral. Curiosamente, não é a 
invenção enquanto tal que provoca a agitação 
social, mas, é o objeto dessa invenção que incita a 
falar dele. O encantamento do retrato fotográfico não 
parou de nos surpreender, pois ver individualmente 
a pessoa é ver inseparavelmente seu contexto 
social e humano. Assim, a fotogenia ganha da 
contemporaneidade e com ela vemos multiplicar 
as aparências estéticas em conformidade com o 
tempo. A atração pela fotografia está ligada ao fato 
de que o corpo assim representado, já é um corpo 
definitivamente transformado; metamorfoseado e 
sem possibilidade de retorno após o déclic e, mais 
que isso, durável, condição esta que contradiz 
a tão efêmera existência que é a nossa, ele vem 
remediar esta fatal apoteose da vida.  O retrato 
é, então, uma maneira de se obter uma imagem 
de si que ultrapasse a cópia a fim de suprir um 
vazio que a estética ajuda a atenuar. A fotogenia 
vem justamente ajudar esta insatisfação a fim de 
impedir o estreitamento do retrato às palavras como 
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“reprodução” ou “descrição”: se a realidade salta aos 
olhos, ela não é suficientemente capaz de atenuar 
as “falhas” de ser do modelo. É no paradoxo do que 
ela revela e do que do que gostaríamos que ela 
revelasse que a fotogenia anima a busca do duplo 
capaz de garantir uma presença durável. O retrato 
implica o homem, ou seja, sua humanidade e se vê 
implicado em larga escala pelo exercício cruzado 
da arte, da ciência e da tecnologia, desejosas de 
ver cada vez mais distante. 

O retrato é a representação de uma pessoa por 
um artista que imagina e transforma a aparência 
segundo seu desejo criador como maneira 
de invalidar a fidelidade com o referente e a 
semelhança. A representação da aparência das 
pessoas possui, hoje em dia, novas possibilidades 
ou meios técnicos mais eficientes, até então, 
impensáveis - fotografia e representações 
digitais (morphing, hibridização) - a transformam 
profundamente. Neste sentido, podemos pensar em 
um deslocamento da fotogenia para outras formas 
de reconstruir a aparência física, tornando-a muito 
diferente, como exemplica a cirurgia estética. Tais 
metamorfoses, obedecem o mesmo princípio de 
auto-representação e essa questão merece também 
nossa atenção uma vez que o retrato que ela utiliza 
representa bem mais que a superficie aparente 
dos indivíduos que ela transforma. Assim, pensar 
o retrato é pensar o indivíduo e sua complexidade 
tanto quanto desenvolver um olhar crítico voltado 
às novas superfícies visíveis de todos que visam 
outra aparência capaz de suprir uma irremediável 
ausência.
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Resumo Abstract
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This article concerns photography in the area of tourism 
as an artifact related to constructing memory and 
building a mode of travel. Beginning from the message 
From nature, take nothing but photos. Leave nothing 
but footprints. Kill nothing but time. Keep nothing 
but memories, found at tourist sites, this article 
raises issues regarding photography as a dispositif 
connected to the area of tourism, constituting itself 
as discourse within a network of actions connected to 
the knowledge and power of this contemporary form 
of entertainment. In this sense, when considering 
tourism and photography operating together in the 
context of mass culture, it became important to analyze 
some strategies which surround the Kodak company’s 
advertising, important in the process of disseminating 
forms of taking photographs.

Este artigo trata da fotografia no campo do turismo 
como um artefato relacionado à  construção da 
memória e do modo de viajar. A partir da mensagem 
Da natureza nada se tira, a não ser fotos. Nada se 
deixa, a não ser pegadas. Nada se mata, a não ser o 
tempo. Nada se leva, a não ser recordações, encontrada 
em locais turísticos, levanta-se questões sobre a 
fotografia como um dispositivo articulado ao campo 
do turismo, constituindo-se como um discurso dentro 
de uma rede de ações ligadas ao saber e ao poder 
desse entretenimento contemporâneo. Nesse sentido, 
ao considerar o turismo e a fotografia operando 
em conjunto no contexto de uma cultura de massa, 
tornou-se importante analisar algumas estratégias do 
entorno publicitário da empresa Kodak, importante 
no processo de massificação dos modos de fotografar.
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Atualmente 
é comum encontrar em lugares voltados ao 
turismo de natureza algumas placas com 
a mensagem: Da natureza nada se tira, 
a não ser fotos. Nada se deixa, a não ser 
pegadas. Nada se mata, a não ser o tempo. 
Nada se leva, a não ser recordações. 
Uma busca em sites de compartilhamento 
de imagens e um pedido nas redes de 
relacionamento renderam exemplos dessa 
sinalização, com algumas variações de 
redação em diferentes lugares. Pensemos 
sobre o que ela evoca no que diz respeito 
à fotografia.

A fotografia no campo do turismo 
constitui-se como um artefato na 
construção da memória e do modo de 
viajar na contemporaneidade. Para 
o turista, fotografar é tão importante 
quanto estar em determinados lugares 
e mostrar onde esteve é uma espécie de 
troféu que funciona como continuidade 
da experiência. Neste sentido, é 
importante considerar o imaginário 
social de que a imagem é meio e o 
pensamento que ela suscita.

Um dos significados presentes nessa 
ação de “nada retirar a não ser fotografias” 
estrutura-se como um discurso ligado à 
ideia de preservação do meio ambiente, 
mas vejamos algumas brechas que 
nos levam a refletir sobre o lugar que a 
fotografia ocupa aqui. O que se manifesta 
num primeiro momento é a ideia de que ela 
é um dispositivo inofensivo [nada se tira], 
não predador [só fotos] e preservacionista 
[lembrança]. Desse modo, gostaria de 
olhar pelo revés disso que se apresenta 
como uma evidência imediata, restituindo 

e colocando em suspensão alguns caminhos 
possíveis desse significante no qual, nesse 
contexto, a fotografia se estruturou.

Fotografar a viagem é um ritual2 que demarca 
modos de ação, gestos, bem como alguns signos 
que fazem emergir um discurso em torno da 
ação presente no estar em um lugar fora de casa. 
Este protocolo tornou-se coercivo no decorrer do 
tempo e nos diz que todo turista deve fotografar, 
que é por meio da fotografia que as memórias 
desse deslocamento podem ser acessadas e 
principalmente que todos podem conhecer o mundo 
por meio das imagens antes de decidir se vão a 
esse ou aquele local.

Compreendemos a fotografia como um dispositivo 
articulado ao campo do turismo, ou seja, constitui-
se como um discurso dentro de uma rede de ações 
ligadas ao saber e ao poder desse entretenimento 
contemporâneo. Atuam em conjunto no contexto de 
uma cultura de massa, e algumas escolhas ligadas 
às viagens se relacionam com isso, incluído nossa 
maneira de registrar, armazenar e contar histórias 
por meio da fotografia. Para Giorgio Agamben, 
a sociedade atual é constantemente modelada, 
contaminada ou controlada por algum dispositivo3, 
sendo que a cada um correspondem inúmeros 
processos de subjetivação. 

Dessa maneira, podemos levantar algumas 
estratégias desses dois campos, turismo e fotografia, 
para criar um conjunto de ações, de discursos, de 
instituições que se articulam como uma rede de 
elementos do dispositivo. É nosso interesse refletir 
sobre os modos de sua estruturação, aquilo que 
se configura na intersecção das suas relações 
de força. Para este artigo, elegemos uma série 
de propagandas da Kodak vinculadas às viagens 
como uma forma para se chegar à mensagem 
contida nas placas, ligadas à preservação do meio 
ambiente e indicativas de que a fotografia serve à 
memória de algo.

“Com a chegada da primavera, os habitantes das cidades, às centenas 
de milhares, saem aos domingos levando o estojo a tiracolo. E se 

fotografam. Voltam satisfeitos como caçadores com o embornal repleto, 
passam os dias esperando com doce ansiedade para ver as fotos 

reveladas (…), e somente quando põem os olhos nas fotos parecem 
tomar posse tangível do dia passado.”

Ítalo Calvino1
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A indústria americana Kodak fundada por George 
Eastman em 1889 foi uma instituição importante 
no processo de popularização da fotografia por 
meio da invenção das câmeras portáteis e dos 
filmes em rolo. Desde o final do século XIX a Kodak 
propagava anúncios ligados a muitos temas, entre 
eles a criação da ideia de fotografar os lugares e 
de que o registro do seu tempo livre é fundamental 
para a geração de memória. Take a Kodak with you, 
All outdoor invites your Kodak e If you want it, 
take it with a Kodak foram alguns dos slogans 
que apareciam nesses reclames, redigidos pelo 
próprio Eastman no início. Seu objetivo era fazer 
a fotografia “tão conveniente quanto um lápis”, 
sendo que para isso investiu fortemente nos 
processos de distribuição dos produtos e nas 
campanhas publicitárias veiculadas nos grandes 
jornais e revistas da época, tendo como foco o 
público consumidor.

No contexto do turismo compreende-se que esse 
discurso de “nada levar a não ser fotos” exprime 
um desejo de conhecer e guardar os lugares e 
com isso, apoderar-se deles tendo as fotografias 
como troféus. A sua estruturação abrange ações 
em torno da viagem, do planejamento ao retorno 
como um circuito, procura-se ver e fotografar aquilo 
que foi visto nos folhetos das agências, para que 
na volta tudo seja exibido como uma nova versão 
do mesmo lugar. Há um poder implícito nesse ato 
que está ligado à demarcação de uma vitória, como 
se o turista passasse por inúmeros obstáculos até 
chegar na imagem que trará para casa e exibirá aos 
conhecidos.

Sabemos que o processo que liga o objeto à 
sua fotografia não é uma linha contínua, comporta 
inúmeros códigos éticos, estéticos, ideológicos 
e técnicos que se constituem como um discurso 
capaz de gerar histórias. É desse modo que 
a fotografia acaba criando parte do mundo, 
inventando acontecimentos e ocupando por vezes 
o lugar da experiência. No turismo, uma fotografia 
pode suportar sentidos que envolvem a relação 
do viajante com a experiência do deslocamento 
no tempo por estar em descanso do trabalho, e do 
lugar por estar fora de casa. 

Mas por vezes excede a própria vivência, como 
no suporte que comporta o anúncio O quadro para 
a memória [Fig.: 1]. Há um acontecimento digno de 
ser guardado no frame do slide que proclama: “os 
fotógrafos são sortudos, pois quando se deparam 
com algo memorável – um dia, um lugar, uma 
cena, uma companhia – tem os meios para fazer 

com que essa memória viva. Filmes 
coloridos Kodak tornam estas memórias 
mais vívidas, mais agradáveis”.

A fotografia, nesse recorte que envolve 
a Kodak sobretudo, tem um importante 
papel no processo de invenção do turismo 

de massa. Para viajar o turista cumpre um 
protocolo que envolve muitas etapas do 
“olhar”, desde a escolha dos lugares por 
meio dos guias e roteiros, à experiência de 
tomá-los para si como souvenires. Viajar e 
fotografar conferem ao turista a sensação 
de liberdade, de poder estar onde quiser, 
ao mesmo tempo em que coleciona vistas. 
Nesse sentido, Susan Sontag4 ressalta 
o quanto “democratizamos nossas 
experiências ao traduzi-las em imagens” 
com a invenção das câmeras portáteis 
que fez surgir o fotógrafo amador, aquele 
que não tinha uma “utilidade social clara” e 
que portanto estava aprendendo o manejo 
desse objeto, os lugares adequados para 
levá-lo, bem como que tipo de experiência 
social ele comportava. Conforme o anúncio 

 Figura 1: Propaganda Kodak, 1960.

Kodak Advertising Collection | George Eastman 

Legacy Collection | George Eastman House - 

Rochester, NY, EUA
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Tudo lá fora convida você à Kodak [Fig.: 
2], sair de férias portando uma câmera 
tornou-se indispensável à medida que 
as fotografias seriam a comprovação do 
quão inesquecível foi a viagem, do quanto 
ela merece um bom roteiro que dê conta 
de dizer que o programa foi cumprido 
com prazer. Desse modo, na experiência 
moderna, foram sendo criados inúmeros 
lugares a serem visitados como o campo, 
a praia, a cidade, uma operação conjunta 
do turismo e da fotografia que envolveu 
novas formas de percepção.

Como um ciclo, a fotografia passa a 
estruturar as viagens e por sua vez torna-
se uma estratégia de acumulá-las5. O 
anúncio afirma que Férias sem a Kodak 
são férias perdidas [Fig.: 3], e fotografar 
passa a ser uma obrigação: “não importa 
para onde você vai”, é o texto que segue 
abaixo da chamada. É assim que a busca 
pelo fotogênico comporta diversas ações 
como as indicações dos guias e das 

agências sobre o melhor lugar para se tirar uma 
foto, o cumprimento do roteiro que permite fazê-
lo, a criação de lugares para isso, bem como a 
portabilidade de uma câmera capaz de registrar 
todos os momentos que serão posteriormente 
compartilhados, evidenciando-os como troféus. 
Cabe ressaltar que o turismo nasce em conjunto 
com os benefícios dos trabalhadores, viajar nas 
folgas passa a significar o descanso de todas as 
horas trabalhadas, uma espécie de mérito pelo 
esforço demandado. Sendo assim, a obrigação de 
registrar o quanto as férias foram proveitosas ganha 
significado de experiência na modernidade por 
meio daquilo que Susan Sontag nomeou como um 
Evento, “algo digno de ver e portanto digno de se 
fotografar (...) tirar fotos é um evento em si mesmo”6.

Nesse sentido, enquanto dispositivo, a fotografia 
assegura o evento por meio do apelo à sua 
preservação: os fatos acabam, mas a imagem 
permanece. Em um episódio da série americana 
Mad Men7, Donald Draper, diretor de criação de 
uma famosa agência de publicidade sediada em 
Nova York dos anos 1960, apresenta em uma 
reunião com seus colegas os argumentos para 
mudar o nome do projetor de slides da Kodak para 

Figura 3: Propaganda Kodak, 1900.

Kodak Advertising Collection | George Eastman Legacy 
Collection | George Eastman House - Rochester, NY, EUA

Figura 2: Propaganda Kodak, 1910.

Kodak Advertising Collection | George Eastman 

Legacy Collection | George Eastman House - 

Rochester, NY, EUA
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carrossel. Sobre o sentido desse produto ele diz: 
“A tecnologia é uma isca perfeita. Mas há uma rara 
ocasião quando o público pode ser envolvido em 
um nível além dos flashes, se eles criarem um 
laço sentimental com o produto. (...) Nostalgia. É 
delicada, mas potente. (...) É uma agulhada no seu 
coração, de longe mais potente do que a memória. 
Esse dispositivo não é uma aeronave. É uma 
máquina do tempo. Vai para trás, para frente. Nos 
leva para um lugar onde temos saudades de estar 
de novo. Não é chamado de Roda, é Carrossel. Nos 
permite viajar do jeito que as crianças viajam. Gira, 
gira, e sempre nos traz de volta para um lugar onde 
sabemos que somos amados”8. Os instrumentos de 
projeção não eram novidade mas, nesse período, a 
Kodak inventou o sistema de carrossel que permitia 
a exibição de oitenta slides, abrindo espaço para 
uma quantidade maior de imagens em um roteiro a 
ser exibido de forma cíclica. Tornaram-se comuns 
os rituais envolvendo encontros de família e de 
amigos para mostrar as viagens [Fig.: 4], que se 
desdobram na atualidade nos compartilhamentos 
de fotografias nas redes sociais. Todos querem 
mostrar onde, como e com quem estiveram, 
desejam ser fotografados, almejam ser vistos 
fotografando o mundo.

É pelo viés do poder que a fotografia 
doma o objeto do olhar, John Urry cita 
como exemplo as imagens de culturas 
exóticas. A cena deste anúncio [Fig.: 5] 
sugere essa construção numa situação 
com personagens trajados com roupas 
típicas holandesas, tendo ao fundo um 
moinho, cenário “natural” para o país. 
Sendo assim, à medida que todos 
podem fotografar, podem tornar-se 
semióticos amadores:

“Aprendemos que uma casa 
campestre, com cobertura de palha, 
representa ‘a velha Inglaterra’, ou 
que as ondas se arrebentando 
nas pedras significa ‘a natureza 
selvagem e indômita’; ou, sobretudo, 
que uma pessoa com uma máquina 
pendurada no pescoço é, sem 
dúvida, um ‘turista’.”9

Assim, à proporção que todos fotografam 
e convertem o mundo em imagens, 
as coisas e as experiências se tornam 
equivalentes, “não importa para onde 

Figura 4: Propaganda Kodak, 1949. 

Kodak Advertising Collection | George Eastman Legacy 
Collection | George Eastman House - Rochester, NY, EUA

Figura 5: Propaganda Kodak, 1905.

Kodak Advertising Collection | George Eastman 

Legacy Collection | George Eastman House - 

Rochester, NY, EUA
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você vai” é uma expressão comum nesses 
anúncios. Uma consequência possível do 
crescimento do turismo como uma grande 
indústria, capaz de fazer de qualquer local, 
atividade ou história um lugar de visitação, 
gerando desejos tanto de deslocamento 
quanto de apropriação deles por meio das 
fotografias. É desse modo que o turista 
pode afirmar “eu fui, estive lá”, por meio de 
um roteiro que ele elabora com as suas 
imagens, ajudando a reforçar um circuito 
em torno da viagem. A fotografia funciona 
aqui, portanto, como organizadora 
da vida social e se estrutura como 
um dispositivo de forma coerciva, no 
imperativo de que é imprescindível e de 
que faz parte do passeio.

É interessante notar que a câmera 
fotográfica é um objeto que merecia 
anúncios específicos desde a invenção dos 
modelos portáteis, e figurava nas revistas 
ao lado de propagandas de automóveis, 
eletrodomésticos, meios de transporte, três 

Figura 6: Propaganda Kodak, 1922.
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Legacy Collection | George Eastman House - 

Rochester, NY, EUA

Figura 7: Propaganda Kodak, 1925.

Kodak Advertising Collection | George Eastman Legacy 

Collection | George Eastman House - Rochester, NY, EUA

Figura 8: Propaganda Kodak, 1910.

Kodak Advertising Collection | George Eastman Legacy 

Collection | George Eastman House - Rochester, NY, EUA
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categorias de produtos frequentes na modernidade. 
Mas ela perpassava todos esses artigos, com ela o 
sujeito podia registrar os passeios de carro, a vida 
doméstica e também as viagens de navio, avião 
e trem [Fig.: 6]. “Os momentos mais preciosos de 
qualquer viagem são os que você faz com a Kodak. 
E, repetidamente, você poderá voltar a eles com 
crescente prazer” sugere a peça em que uma moça 
fotografa um homem entre um casal de idosos em 
um navio [Fig.: 7], ou “Na curva, no topo, abaixo da 
pista, há uma foto na mão ou uma imagem à frente 
- sempre”, como faz acreditar esse outro com uma 
família dentro do carro [Fig.: 8].

Susan Sontag11 afirma que assim como o carro, a 
câmera fotográfica é comercializada como uma arma 
predatória, “pronta para disparar. (...) É tão simples 
como virar a chave de ignição ou puxar o gatilho.” 
Ambos os produtos são máquinas de fantasia 
capazes de viciar seus usuários, com a diferença 
de que a fotografia não é letal. A autora argumenta 
ainda que fotografar é um gesto predatório à medida 
que a câmera transforma as pessoas e as coisas 
em objetos que podem ser possuídos – as fotos. A 
câmera é um artefato que sublima a posse de uma 
arma e no campo do turismo isso foi se tornando 
mais evidente à medida que surgiram os safáris 

fotográficos. E assim como no conto de 
Ítalo Calvino na citação inicial deste artigo, 
agora todos voltam com os embornais 
cheios de imagens. 

Mas essa associação entre a câmera 
e a arma também perpassou o início 
das propagandas da Kodak. Diretamente 
ligada a ideia de um triunfo, a fotografia 
aqui equivale àqueles troféus de caça, 
objetos criados com as cabeças dos 
animais abatidos para serem pendurados 

nas casas dos caçadores. Vale lembrar 
nesse momento que o próprio George 
Eastman, fundador da Kodak e autor dos 
primeiros anúncios da empresa, mantinha 
a caçada como um hobby11.

Um desses anúncios mostra a cena 
de um caçador espiando um cervo [Fig.: 
9], uma espingarda no chão, pegando a 
câmera para fotografá-lo. Há uma sugestão 
de recorte do quadro acompanhada do 
dizer “Se você quer um destes, pegue-o 
com uma Kodak”. Outros dois, com 

Figura 9: Propaganda Kodak, 1900.

Kodak Advertising Collection | George Eastman Legacy 

Collection | George Eastman House - Rochester, NY, EUA

Figura 10: Propaganda Kodak, 1905.
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Legacy Collection | George Eastman House - 
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sugestivas caçadas, nos dizem “Não há 
regras de jogo para aqueles que caçam 
com a Kodak” [Fig.: 10], sendo inclusive 
uma atividade que não envolve acidentes 
com as crianças conforme mostra esta 
imagem [Fig.: 11]. As caçadas eram, 
no início do século XX, uma atividade 
de lazer destinada principalmente 
aos homens. Essas peças mostram 
cenas corriqueiras nesse contexto, 
mas incluem a presença de uma nova 
possibilidade de divertimento, no lugar 
de levar a presa para casa, leva-se uma 
fotografia e, junto com as armas, leva-se 
uma câmera.

Carregar a câmera envolve observar, 
colocar-se a espera de algo que está 
escondido, e cabe ao fotografo descobrir 
as fotografias que lhe aguardam. 
Desse modo, uma série de situações 
que envolvem tanto o gesto quanto 
o vocabulário da caçada começam a 

servir de referência para o novo hobby que está 
se desenhando, como os incidentes a serem 
aproveitados e as oportunidades que podem 
surgir durante um evento desses: snapshot, 
apanhar, capturar, armadilha, à espreita, isca, 
são alguns deles.

Assim como em uma caçada, a busca pelas 
imagens implica aguardar os fatos acontecerem, 
“na floresta onde se esconde o grande jogo (...) 
as imagens estão a sua espera. Aceite, em nome 
de si mesmo e de sua Kodak, o convite urgente 
da natureza. E no próximo inverno, quando 
tudo conspira para você ficar em casa, essas 
imagens estarão novamente esperando por você 
– seguras dentro das páginas do seu álbum 
Kodak” [Fig.: 12]. O gesto do fotografo associa-se 
nesses casos a um processo de domesticação 
das agressões, não se caça mais animais, e sim 
fotografias. Menos predador de fato, olha-se no 
visor ao invés da mira, entretanto implica um 
“mundo afogado por imagens”12.

Figura 11: Propaganda Kodak, 1916.

Kodak Advertising Collection | George Eastman 

Legacy Collection | George Eastman House - 

Rochester, NY, EUA

Figura 12: Propaganda Kodak, 1910.
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Collection | George Eastman House - Rochester, NY, EUA
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Desse modo, a viagem passa a funcionar 
também como uma caçada, “como capturar as 
boas (fotografias)”, diz esta propaganda que 
mostra slides presos a uma rede de pescaria 
[Fig.: 13]. Ali estão as várias situações na 
vida dos turistas modernos, posar ao lado 
dos monumentos, exibir o carro que serviu 
de transporte, os barcos que velejaram, a 
praia onde tomaram banho de sol. A autêntica 
experiência de possuir como objeto aquilo que 
se viveu: “de repente, está tudo lá, uma foto 
que faz toda a espera e planejamento valerem 
a pena. E você tem isso no filme” [Fig.: 14]. 
Interessante notar que no anúncio de 1900 
[Fig.: 10], a cena desenhada que simula o 
recorte da fotografia é a mesma imagem desta 
última peça, de 1977. Setenta e sete anos 
separam as duas publicidades, bem como 
um conjunto de ações e modos de instaurar o 
desejo de fotografar o mundo. Mas não deixa 
de ser peculiar o fato de termos ainda a mesma 
situação da caça antecedendo o bote.

Quando Vilém Flusser comparou o 
gesto do fotógrafo ao movimento do 
caçador paleolítico que persegue a 
caça, falava de uma densa floresta da 
cultura onde as condições desta não são 
transparentes:

“A selva consiste de objetos 
culturais, portanto de objetos que 
contém intenções determinadas. 
Tais objetos intencionalmente 
produzidos vedam ao fotógrafo a 
visão da caça. E cada fotógrafo é 
vedado à sua maneira. Os caminhos  
tortuosos do fotógrafo visam 
driblar as intenções escondidas 
nos objetos. Ao fotografar, 
avança contra as intenções da 
sua cultura. Por isto, fotografar é 
gesto diferente, conforme ocorra 
em selva de cidade ocidental 
ou cidade subdesenvolvida, em 
sala de estar ou campo cultivado. 

Figura 13: Propaganda Kodak, 1958.

Kodak Advertising Collection | George Eastman Legacy 

Collection | George Eastman House - Rochester, NY, EUA

Figura 14: Propaganda Kodak, 1977.
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Decifrar fotografias implicaria, entre 
outras coisas, o deciframento das 
condições culturais dribladas.”13

Parece portanto, que os argumentos 
das placas citadas no início deste artigo, 
nas quais o discurso do fotográfico se 
estrutura como inofensivo [nada se tira], 
não predador [só fotos] e preservacionista 
[lembrança], compartilham o mesmo 
espaço desse caçador da cultura 
desenhado por Flusser. A troca simbólica 
entre a arma e a câmera nos coloca em 
xeque diante daquilo que se condicionou 
chamar de natureza, mas que, tanto 
quanto a fotografia e o turismo, implica 
uma condição de saber e poder de um 
dispositivo. Da natureza nada se tira, 
só fotos dá a crer que ela, “a natureza, 
- domesticada, ameaçada, mortal – 
precisa ser protegida das pessoas”14 
e que a fotografia pode ser um meio 
para isso. Mas o personagem turista, 
esse tipo de predador contemporâneo, 
tem como objetivo consumir lugares, 
vivências e vistas numa espécie de 
culto permanente16, e a fotografia é sua 
parceira constante, cumpre seu papel 
de aparente registro e preservação do 
meio. Entretanto, é no ciclo que se fecha 
quando esse objeto passa a circular, 
movendo o desejo de outros de estar 
no mesmo lugar, para tirar as mesmas 
fotos, que a estrutura do discurso se 
enfraquece e o dispositivo fica evidente. 
Não há ingenuidade no gesto de se levar 
apenas fotografias, ele carrega muitas 
camadas de uma cultura que se disfarça 
como lobo em pele de cordeiro.
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Resumo Abstract
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fotográficas, flora amazônica, índios amazônicos.

The present essay was developed after the only copy of a 
pamphlet that is known to exist, edited and published 
by Georges Leuzinger in 1869, in order to publicize the 
photographs produced after his own initiative, in 1867, 
during the expedition led by Albert Frisch through the 
State of Amazonas, descending the river on a boat with 
two rowers, from Tabatinga to Manaus. The pamphlet 
made possible the reconstitution of that complete 
photographic series, which was unknown up to the 
present date, and also some unexpected findings about 
its content. The full transcription of the sixteen-page 
pamphlet follows the essay, containing the list of the 
photographs by A. Frisch with a summary description. 

O presente ensaio foi desenvolvido a partir do único 
exemplar conhecido de um folheto editado e publicado 
por Georges Leuzinger em 1869, para dar publicidade 
às fotografias realizadas a partir de sua iniciativa, 
em 1867, durante uma expedição liderada por Albert 
Frisch pelo estado do Amazonas, descendo o rio num 
barco com dois remadores, de Tabatinga a Manaus. O 
folheto possibilitou a reconstituição da série completa 
daquelas fotografias, até então desconhecida, e algumas 
constatações inesperadas acerca de seu conteúdo. Após 
o texto, segue a transcrição, na íntegra, do folheto, 
contendo a relação e descrição sumária das fotografias 
de A. Frisch.
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N ã o  f a z 
muito tempo, falar das fotografias 
amazônicas do alemão Christoph Albert 
Frisch significava, essencialmente, falar 
das mais antigas fotografias conhecidas 
de nossos índios. Frisch esteve na floresta 
em 1867, na ocasião em que o engenheiro 
Joseph Keller e seu filho Franz Keller-
Leuzinger – também fotógrafo, desenhista 
e pintor, além de genro de Georges 
Leuzinger – dirigiram-se à região dos rios 
Madeira e Mamoré, onde se pretendia 
construir uma estrada de ferro. Vale 
lembrar que ambos já vinham atuando no 
país, contratados pelo governo imperial 
brasileiro, tendo efetuado anteriormente a 
exploração de uma série de rios no sul e 
sudeste do país, com vistas à elaboração 
de estudos de viabilidade para a realização 
de obras de infra-estrutura. 

Antes de Frisch, houve a lendária 
passagem do fotógrafo norte-americano 
Charles DeForest Fredericks pelos 
rios Orenoco e Amazonas em 1843, 
tantas vêzes mencionada mas nunca 
devidamente esclarecida, onde teriam 
sido produzidos – e perdidos – alguns 
daguerreótipos. Houve ainda o trabalho 
de fotografia antropométrica, em sua 
maioria de mestiços da região amazônica, 
realizado em 1865-1866 por Walter 
Hunnewell em Manaus, a pedido de 
Louis Agassiz, da Expedição Thayer, hoje 
arquivados num museu da Universidade 
de Harvard. O casal Agassiz publicou 
sua obra A Journey in Brazil em 1868 e 
dela constam reproduções xilográficas de 
algumas fotografias de Leuzinger, duas 
fotos de índios feitas pelo ‘Dr. Gustavo, of 
Manaos’, mas nenhuma de Frisch. 

Assim, podemos afirmar que não se conhece, até 
aqui, qualquer iniciativa no Brasil anterior à de Frisch, 
que teria realizado uma extensa documentação 
dos índios, em seu próprio habitat, ao longo do rio 
Amazonas, em 1867. As imagens de Frisch foram 
comercializadas pelo estabelecimento de Georges 
Leuzinger – que também teria ensinado Hunnewell, 
da Expedição Thayer, e pode ser considerado, por 
isto, o primeiro a viabilizar a produção e o consumo 
de fotografias dos tipos indígenas brasileiros, tão 
ansiadas pelos estudiosos europeus da etnografia 
e pelos viajantes estrangeiros em geral.

Muito já se escreveu acerca da pouca 
autenticidade das fotos de Frisch, uma vez que 
os índios capturados por sua câmera já estavam 
parcial ou totalmente integrados à civilização, 
muitos deles trazendo mesmo no semblante os 
traços marcantes dessa ‘contaminação’. Cita-se 
ainda, com freqüência, o caso de suas célebres 
fotomontagens, onde o índio devidamente 
paramentado foi fotografado em situação favorável 
à feitura de um bom retrato e depois sua imagem 
foi ‘recortada’ e aplicada a uma bela paisagem 
amazônica, passando assim a idéia de que tais 
índios teriam sido fotografados ali mesmo, em seu 
habitat natural – o que definitivamente não procede, 
mas correspondia ao imaginário dos europeus 
acerca de nossos povos nativos.

Dúvidas ainda persistiam quanto à real motivação 
de tal empreitada e quanto à sua verdadeira 
dimensão. Ademais, quase nada se sabia sobre 
A. Frisch, o autor das fotografias. Em sua obra do 
ano 2000 sobre os fotógrafos alemães que atuaram 
no Brasil durante o século XIX, Pedro Vasquez 
já demonstrara estar na trilha certa para elucidar 
o mistério, apresentando os resultados de uma 
rápida pesquisa em arquivos alemães; em 2005 o 
pesquisador alemão Frank Stephan Kohl publicou 
artigo na revista Studium (n. 21) da Unicamp, 

Resultado de uma expedição fotográfica pelo Solimões ou Alto 
Amazonas e Rio Negro, realizada por conta de G. Leuzinger, 

Rua do Ouvidor 33 e 36, pelo Sr. A. Frisch, 
descendo o rio num barco com dois remadores, desde 

Tabatinga até Manaus.
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onde trazia a público os primeiros resultados de 
suas pesquisas acadêmicas naquele país; mas 
foi em junho de 2006, por ocasião do lançamento 
da edição dos Cadernos de Fotografia Brasileira 
do Instituto Moreira Salles dedicada a Georges 
Leuzinger, que os resultados da investigação 
biográfica empreendida por Frank Kohl revelaram 
novas e valiosas informações, mais consistentes, 
sobre A. Frisch – a começar pelo nome completo 
do fotógrafo. 

Eis que finalmente ficamos sabendo, em 
linhas gerais, quem foi Christoph Albert Frisch 
e qual foi a sua trajetória profissional: natural de 
Augsburg, na Baviera, e nascido em 1840, passou 
por Munique, indo depois trabalhar no célebre 
atelier parisiense de Goupil, editor e impressor 
de imagens. De volta a Munique, partiu dali para 
a Argentina, levando consigo boa quantidade de 
estampas de imagens religiosas, que tencionava 
comercializar em Buenos Aires. Fracassado o 
seu plano, envolveu-se em outras atividades até 
conseguir um emprego de fotógrafo, em 1862. No 
ano seguinte, partia para Assunção, no Paraguai, 
face ao interesse demonstrado pelo então ministro 
da Guerra daquele país, Francisco Solano López, 
durante visita à cidade portenha. Acredita-se que 
Frisch já estava no Rio de Janeiro em 1865, quando 
Georges Leuzinger abriu seu ateliê de fotografia, 
que se diferenciava dos demais por não explorar 
os retratos mas sim a produção e comercialização 
de imagens de caráter documental, a partir das 
iniciativas editoriais de seu proprietário. 

Voltando ao texto de Frank Kohl, o pesquisador 
afirma, ainda, que “a recente descoberta de um 
catálogo da empresa [G. Leuzinger] na Biblioteca 
Nacional, listando 98 imagens da série de 
fotografias amazônicas, confirmou nossa pesquisa, 
feita exclusivamente a partir de imagens de acervos 
[na América e Europa], sem conhecimento desse 
catálogo inédito.” Ainda segundo as palavras do 
pesquisador, foi a partir do exame deste catálogo 
– na verdade, um pequeno e singelo folheto – 
que ele pôde confirmar, em grande parte, a sua 
remontagem da série original, preenchendo as 
lacunas ainda existentes em seu trabalho.

Mais do que isto, foi a partir deste folheto, 
verdadeira ‘preciosidade’, que se pôde finalmente 
obter respostas convincentes às principais 
perguntas feitas por todos os interessados nas 
fotografias realizadas por Frisch na Amazônia. Até 

onde vai o nosso conhecimento, nunca 
se soube da existência deste folheto, não 
havendo qualquer menção ao mesmo 
na imprensa da época ou na literatura 
especializada. 

O FOLHETO

O folheto mede 13 x 9,8 cm e é formado 
por um caderno de quatro folhas dobradas 
e costuradas, perfazendo doze páginas, 
depois encaixadas numa folha que faz às 
vezes de capa. O texto está inteiramente 
redigido em francês. Doze páginas 
contêm impressão tipográfica, sendo uma 
dedicada à folha de rosto e onze à listagem 
propriamente dita das fotografias. Destas 
onze, as nove primeiras estão encimadas 
pelo título Alto Amazonas ou Solimões e 
as duas últimas pelo título Rio Negro, o 
que demonstra a preocupação em separar, 
no final, as fotografias feitas nos arredores 
de Manaus e que destoavam da proposta 
contida no título do folheto. A composição 
tipográfica é primorosa, bem ao estilo dos 
trabalhos dos estabelecimentos gráficos 
de Georges Leuzinger. 

À leitura atenta da folha de rosto, já 
encontramos um importante esclarecimento 
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(tradução nossa): “Resultado de uma 
expedição fotográfica pelo Solimões ou 
Alto Amazonas e Rio Negro, realizada por 
conta de G. Leuzinger, Rua do Ouvidor 
33 e 36, pelo Sr. A. Frisch, descendo 
o rio num barco com dois remadores, 
desde Tabatinga até Manaus.” Não há 
qualquer data; e da legenda do item no13 
extraímos a informação complementar de 
que seu barco “percorreu 400 léguas pelo 
rio Amazonas e seus afluentes durante 
5 meses”. Baseados nas fotografias já 
conhecidas desta expedição, espalhadas 
por diversos acervos e já publicadas em 
livros e periódicos, sabemos que nas 
fotografias correspondentes aos números 
13 e 97 pode-se ver o barco da expedição 
e nesta última o retratado seria o próprio 
fotógrafo, então com 27 anos de idade; na 
foto no52 vê-se, ainda, a provável tenda 
onde ele sensibilizava e revelava seus 
negativos, constituídos por chapas de 
vidro de colódio úmido.

Ernesto Senna, em sua obra clássica de 
1910, havia mencionado que “satisfazendo 
ao pedido de Agassis [sic], fez Leuzinger 
tirar vistas até Tabatinga, na fronteira do 
Amazonas com a República do Perú, 

vistas que serviram não só para os trabalhos 
científicos daquele sábio, como também para 
ilustrações européias. Quando o engenheiro 
Keller foi em comissão explorar os rios Madeira e 
Mamoré, Georg Leuzinger mandou um fotógrafo 
da casa acompanhar a expedição, que trouxe 
depois daquelas incomparáveis regiões grande 
cópia de clichês, da flora, da fauna, de paisagens, 
e fotografias dos silvícolas e de suas tabas, 
aldeamentos, instrumentos, armas etc.” 

Os 98 itens listados no folheto correspondem às 
98 fotografias que foram comercializadas – todas 
elas, muito provavelmente, montadas num cartão-
suporte da Casa Leuzinger. Nas fotos, à esquerda, 
ocorre a inscrição “Atelier photographique de G. 
Leuzinger, rua d’Ouvidor 33 e 36 no Rio de Janeiro. 
Photographié d’après nature par A. Frisch.” Ao 
centro, o título geral do grupo ao qual pertence 
aquela fotografia (Alto Amazonas ou Rio Negro). 
À direita, as menções recebidas pelo trabalho: 
“Mention honorable à l’exposition de Paris de 1867. 
Médaille d’argent à l’exposition de Rio de Janeiro”. 
Mais abaixo, então, está impressa a legenda 

completa de cada fotografia, tal como descrito no 
folheto. Com relação às premiações, vale esclarecer 
que a medalha de prata obtida em 1866, na II 
Exposição Nacional, no Rio de Janeiro, nada tinha 

Página 8 do folheto: além da composição 
tipográfica adotada, observe-se que as 

espécies vegetais ganharam um destaque 
especial no resultado da expedição fotográfica 

de Albert Frisch.

“N. 5. A cozinha da maloca (ver n. 4), sempre localizada 
a pequena distância da habitação”. A legenda impressa 

faz referência à foto anterior (Maloca) e mostra os índios 
Tecuna inseridos em seu espaço e cercados por diversos 

objetos. O vestuário do índio à direita é a prova mais gritante 
da descaracterização já sofrida. Quanto à composição da 

imagem, é muito provável que Albert Frisch os tenha instruído a 
manterem seus corpos encostados às traves, para não saírem 

‘borrados’ ou ‘tremidos’ na fotografia.
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a ver com este trabalho, mas a menção honrosa 
na Exposição Universal de Paris de 1867 refere-
se, sim, a fotografias de índios do Amazonas, de 
autoria de A. Frisch e inscritas pela Casa Leuzinger 
– o que pode ser conferido na listagem transcrita 
em anexo da obra de Maria Inez Turazzi.

A sequência das legendas – numeradas de 1 a 
98, como já foi dito – reflete o roteiro da viagem, 
buscando reconstituir as principais paradas em sua 
ordem natural: partindo da cidade colombiana de 
Letícia – à época, território peruano – a expedição 
adentrou o Brasil por Tabatinga, então a “primeira 
estação da linha de vapores”, seguindo para São 
Paulo de Olivença (segunda estação), Tocantins 
(terceira estação), Fonte Boa (quarta estação), Tefé 
(quinta estação), Coari (sexta estação), Codajás 
(sétima estação) e, finalmente, o porto de Manaus 
(a oitava estação da linha de vapores). Ali, além 
de uma série panorâmica da capital da província 
do Alto Amazonas (nos72 a 74), as fotos de Frisch 
mostram algumas outras localidades: o antigo 
cemitério dos índios Manaos, o igarapé do Correio 
(?), o igarapé de São Vicente e o rio Tarumã. 

Sempre com base nas legendas podemos afirmar 
que, em quarenta fotografias, estão retratados os 
índios dos diversos grupos com os quais o fotógrafo 
teve contato, durante o seu percurso: Tecuna (ou 

Tukúna), Miranha (ou Mirânia), Caixana 
(ou Kayuisana), Amaúa (seriam os 
Amawáka?), Tapuia, Pacé (ou Passé), Mura 
e Marauá (ou Marawá), além de um grupo 
de ‘barqueiros bolivianos’. E mesmo sem 
terem sido retratados, algumas legendas 
fazem menção aos Cataúxi (ou Katawixi), 
Cambeba (ou Omágua) e Manao, além de 
um grupo não especificado de ‘selvagens 
cruéis’ que viviam à beira do lago de Tefé. 
Nota-se uma preocupação em identificar as 
relações de parentesco entre os retratados 
(pai, mãe, irmão, irmã, filha, avó), o status 
dos líderes (cacique, chefe), além de 
diferenciar os casos de miscigenação 
(puro-sangue, mestiço, mameluca) e os 
níveis de submissão aos colonizadores 
(antropófagos, selvagens cruéis, 
selvagens, meio civilizados, submissos). 

No que tange à sua cultura material, 
ocorrem diversas citações nas legendas 
das fotografias. Os armamentos (além 
da menção genérica às armas) são a 
aljava com flechas envenenadas, o arco 
e flechas e as flechas para pesca, o 
tacape, a zarabatana, a lança e a lança 
envenenada. O vestuário e os adereços 
também estão assinalados, através de 



2o semestre / 2012

menções genéricas do tipo ‘traje habitual’ 
e ‘vestimentas’, além de outros vocábulos 
mais específicos como bolsa, ornamentos, 
corôa de cipó, além da referência a uma 
fiandeira de Manaus. Afora as ‘habitações 
da cidade’, as especificamente indígenas 
ali mostradas são descritas como malocas, 
habitações provisórias, casas e cabanas 
(ou choupanas) – no caso dos ‘índios 
subjugados’ e também dos seringueiros. 
Há fotos da cozinha da maloca e do 
interior de uma habitação. No campo 
específico das embarcações, há menções 
a barcos (inclusive o barco utilizado 
pelo fotógrafo), botes, canoas, pirogas e 
vapores. Há diversas menções à borracha 
(todas referentes à matéria-prima e aos 
processos de produção, mas nenhuma às 
suas aplicações). Quanto às localidades 
ou instalações, aparecem o posto militar, a 
fronteira, a roça, o ancoradouro, a feitoria 
(do pirarucu), o sítio, e o antigo cemitério 
dos índios Manao. 

Mas, ao exame detalhado do documento, 
o que mais nos impressionou não foi a 
abordagem do universo indígena, à qual 
sempre estiveram associados o nome 
de Frisch e sua expedição amazônica. 
O que saltou aos olhos foi o espaço 
ocupado, nos resultados fotográficos de 
sua expedição, pela flora amazônica. 
A partir desta nova visão do conjunto e 
baseados essencialmente nas legendas, 
arriscaríamos afirmar que os índios 
não se constituíram no foco principal da 
expedição.

Trinta e cinco espécies vegetais estão 
mencionadas nas legendas de trinta e 
três fotografias, a maioria acompanhada 
dos nomes científicos (aqui omitidos) e de 
curiosos comentários, alguns dos quais 
transcrevemos, devidamente aspeados e 
entre parênteses: araratucupi ou faveira-
pé-de-arara, assacú (“a seiva queima 
instantaneamente a pele”), bacabai, 
banana-da-terra, caiaué ou dendezeiro-
do-Pará, castanheira-do-Pará (“excelente 
madeira para a construção naval; suas 
fibras fazem a melhor estopa para calafate 
e as nozes, contidas em cápsulas, são 
muito apreciadas na Europa. Dela há 
florestas inteiras”), coca (na verdade, o 
ipadu, coco-da-baía), cumaru (“madeira 

para as construções navais; o fruto constitui-se 
numa vagem de cuja ervilha [a semente] se extrai 
óleo que é um dos melhores perfumes conhecidos”), 
cupuaçu (“cacau branco”), embaúba, ipadu (“[os 
Mirânia] guardam na boca uma bola composta 
de folhas secas e piladas da árvore de Coca, 
misturadas às cinzas da madeira Embaúba, que 
denominam Ipadú e os mantém fortes e vigorosos 
durante 3 dias, sem injerir qualquer outro alimento”), 
maniji (seria a palmeira manajá ou manacá, que 
produz palmito comestível e frutos globulares?), 
mimosa (uma árvore), muiratinga (“madeira de 
construção”), palmeira-açaí (“donde se faz uma 
bebida muito refrescante”), palmeira bacabaí 
(“donde se faz bebidas nutritivas e refrescantes 
ao mesmo tempo”), palmeira buriti (“cujo fruto é 
comestível”), palmeira caraná, palmeira caranaí, 
palmeira javari (“não se come o fruto”), palmeira 
najá, palmeira paxiúba barriguda, palmeira 
pupunha com espinhos, palmeira pupunha sem 
espinhos (“palmeira desconhecida e muito rara”), 
palmeira tucumã, palmeira urucuri, parasitas (“um 
buquê de parasitas”), pau mulato (“combustível 

“N. 86. Mestiços, a mãe e a criança”. A imagem sintetiza os 
três aspectos focalizados por Albert Frisch em seu trabalho 

documental: os povos indígenas (aqui, na verdade, mestiços), 
sua cultura material (representada pela peça de cerâmica) e as 
espécies vegetais da Amazônia (destaca-se, bem ao centro da 

vegetação, uma palmeira).
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extraordinário, queima mesmo quando verde”), 
seringueira (“árvore da borracha ou goma elástica”, 
que durante o processo de produção é “defumada 
principalmente pela fumaça das sementes das 
palmeiras urucuri e najá, que são colocadas no 
fogo”), sumaúma (“produz uma cápsula do tamanho 
de um pequeno melão, cheia de bagos recobertos 
de um algodão sedoso, magnífico”), tinambuca, 
tururi (“de cujas fibras se produzem vestimentas”) 
e urucurana (“produz frutos com os quais se pega 
o peixe”).

Entre outras, é digna de menção a legenda da foto 
no55, “floresta virgem desmatada, cujo proprietário 
(português) teve a idéia, admirável e pouco comum, 
de deixar em pé um exemplar de cada qualidade de 
árvore, 1, Castanheiro, 2, Mimosa, 3, Arraratucopi, 

4, Tinambucca.” Há menção, ainda, a 
fontes de água e ao transporte de água, 
além de fotos do jacaré, do peixe-boi e do 
pirarucu (“artigo de exportação, do qual se 
pescava 100 a 150 mil arrobas por ano”). 

O que se depreende desta leitura do 
folheto é que o objetivo da expedição 
fotográfica iria muito além da questão 
indígena, seguindo uma linha exploratória 
inaugurada bem antes desta iniciativa, 
num período anterior mesmo à invenção 
da fotografia e capitaneada pelo naturalista 
bávaro Carl Friedrich Pilip von Martius, que 
entre 1817 e 1820 realizou o mais completo 
levantamento jamais realizado de nossa 
flora, materializado na magistral Flora 

“N. 30. Pirarucú. (Sudis gigas, Cuv.) 9 pés de comprimento. Peixe do Amazonas, do qual se pesca entre 100 e 150 mil arrobas por ano (artigo 
de exportação).” Observe-se que a menção honrosa recebida na Exposição Universal de Paris de 1867 e a medalha de prata recebida na 

II Exposição Nacional, havida no Rio de Janeiro em 1866, estão mencionadas em todas as fotografias desta série – embora apenas na 
exposição de 1867, algumas destas imagens tenham sido expostas.
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brasiliensis, publicada em 40 volumes, 
entre 1840 e 1906. Desde então, já se 
abordava cientificamente o potencial de 
nossa flora amazônica, sempre destacada 
pela opulência de suas espécies florestais, 
frutíferas, palmáceas, forrageiras 
(para alimentar o gado), medicinais e 
industriais. Ressalte-se que, ainda hoje, 
o aproveitamento da riqueza genética 
dessas espécies tem sido extremamente 
modesto, se considerado o seu real valor 
estratégico para o desenvolvimento de 
novos produtos nacionais.

ALGUNS POSSÍVEIS 
DESDOBRAMENTOS DESTA 
PESQUISA

Se, por um lado, este folheto responde 
às principais indagações até aqui feitas 
pelos nossos historiadores da fotografia, 
outras interrogações se levantam agora, 
neste cenário. Quem identificou as 
espécies – talvez os remadores, até aqui 
não identificados, que o acompanhavam? 
E quanto aos nomes científicos, possuiria 
Frisch tal domínio? Provavelmente não; e 
neste caso, quem é o sujeito que afirma em 
algumas legendas, por exemplo, que tais 
espécies botânicas são ‘desconhecidas 
por nós’? Quem redigiu as legendas, 
afinal? E finalmente, a quem Leuzinger 
desejava atender, prioritariamente, quando 
financiou tal empreendimento? Apenas à 
demanda dos interessados, em geral?

Trata-se de excelente documento a 
merecer um aprofundado estudo no que 
tange às relações entre o que se lê e o 
que se vê nas fotografias. Neste caso, 
cremos, a leitura das legendas torna-
se essencial para a perfeita leitura e 
apreensão do conteúdo das fotografias. E 
neste sentido, podemos ainda indagar se 
Frisch estaria consciente de tudo aquilo 
que está ali narrado, por ocasião da feitura 
das suas fotografias. Como teria se dado 
a identificação do que é ali descrito e 
mostrado?

Acreditamos, a esta altura, que 
nossos leitores já estejam devidamente 
convencidos da propriedade do termo 
‘preciosidade’ que atribuímos ao pequeno 

folheto, que nos mostra o quanto pode ser 
verdadeira a afirmação de que é nas coisas mais 
singelas que se encerram as grandes verdades... Já 
é tempo, pois, de reunirmos todas essas fotografias, 
espalhadas pelo planeta afora, numa publicação 
virtual, que seja, de modo que os especialistas dos 
diversos ramos da antropologia, da biologia e da 
história possam, finalmente, elucidar por completo 
essa importante expedição fotográfica.

Segundo as pesquisas de Frank Kohl, o aludido 
folheto foi publicado em 1869, mesmo ano em 
que Albert Frisch voltou para a Alemanha onde se 
associou a Joseph Albert, que havia aperfeiçoado 
uma técnica de reprodução fotomecânica derivada 
da fotolitografia e denominada genericamente 
de fototipia, tendo batizado a sua variante de 
albertipia. De lá, Frisch partiu para Nova York em 
1871, visando disseminar aquele processo no novo 
continente. De volta à sua terra, dedicou-se aos 
processos de reprodução fotomecânica e terminou 
por estabelecer seu próprio negócio em Berlim. 
Faleceu em 1918, poucas semanas após completar 
78 anos.

Por fim, gostaríamos de agradecer a Martim 
Vicente, que transcreveu o folheto, às bibliotecárias 
Késiah Pinheiro Viana, pela revisão da transcrição, 
Maria Dulce de Faria, pelo precioso auxílio no 
decorrer da pesquisa cartográfica, Ella Gabriela e 
Gláucia Carvalho, pelo auxílio na pesquisa sobre 
os povos indígenas e ainda à bibliotecária Vera 
Lúcia Garcia Menezes e ao fotógrafo Cláudio 
Xavier, pelas reproduções dos documentos – 
além, naturalmente, do agradecimento especial à 
bibliotecária da Divisão de Iconografia da Biblioteca 
Nacional, Mônica Carneiro Alves, cujos zelo, 
dedicação e perspicácia possibilitaram que esta 
preciosidade chegasse até nós.
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NOTA

1- Este ensaio foi originalmente publicado no vol. 
122 (2002) dos Anais da Biblioteca Nacional (Rio de 
Janeiro), pp. 339-362.
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. Capa do livro “Fotoclubismo no Brasil: o legado da 
sociedade fluminense de fotografia“.
. Alan Fisher, Seringueiro amazonal.
Década de 1950, analógica.

. Manoel Alvarez, Manilhas.
Década de 1950, analógica.
. Geraldo Pereira Gomes, Estudo no 1.
Década de 1950, analógica.
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Se houve 
um tempo em que ainda se acreditava 
no amadorismo - e um certo purismo 
dos fotoclubes, isso acabou há alguns 
anos, quando o revival dos “modernos” 
ocupou importantes galerias de arte e 
seus trabalhos, coletivos ou individuais,  
preencheram páginas de livros publicados 
por grandes editoras brasileiras. Na 
somatória destes eventos, surge mais 
uma edição sobre o vasto tema, produzida 
pelas pesquisadoras Angela Magalhães e 
Nadja Fonseca Peregrino: Fotoclubismo 
no Brasil – O legado da Sociedade 
Fluminense de Fotografia (SENAC-SFF, 
2012)

As duas autoras tem, assim como os 
fotoclubes, história íntima no processo 
de desenvolvimento de uma fotografia 
brasileira, notadamente no trabalho que 
elas empreenderam junto ao Núcleo de 
Fotografia da Funarte e na curadoria de 
inúmeros eventos de relevância nacional. 
Portanto, a publicação tem espectro 
amplo ao inserir a história internacional 
da fotografia desde seus primórdios, ao 
destacar os fotoclubes, se revestindo assim 
de enorme respeito e interesse, ainda 
que parte do livro esteja mais focada na 
Sociedade Fluminense.

O antropólogo e fotógrafo Milton Guran, 
atenta, em seu prefácio, para a riqueza 
de detalhes e articulação histórica que as 
autoras abordam no livro. Tal direção já 
havia sido conduzida por elas no alentado 

livro Fotografia no Brasil, um olhar das origens ao 
contemporâneo (Funarte, 2004) uma das maiores 
compilações sobre a fotografia brasileira. Para 
Guran, a edição sobre a Sociedade Fluminense, 
traça uma pequena história da fotografia de autor 
em nosso país, quando tratamos da evolução da 
linguagem e da estética fotográfica e sua formação 
social na construção de uma memória visual da 
sociedade como todo.

Criada em 1944 na cidade de Niterói, a Sociedade 
Fluminense de Fotografia, tem como destaque o 
trabalho de Jayme Moreira de Luna (1914-1999) 
“exemplo de atuação em busca do cultivo da 
sensiblidade artística” em meio a consolidação 
do foto-amadorismo em um país que, em plena 
guerra mundial, buscava-se firmar como urbano 
e cosmopolita. A sociedade surge por ideia deste, 
após uma crítica à sua obra “quarta feira de cinzas” 
feita pelos membros do Photo Club Brasileiro. Ele 
e outro diletante, César Salamonde, diante de um 
alegado reacionarismo técnico, mudaram o rumo 
da história.

Ao longo das páginas, as autoras vão construindo 
a trajetória da Sociedade, bem como a vida de 
alguns de seus personagens, entrando pelos 
“circuitos paralelos” da entidade e da cidade de 
Niterói. É preciso lembrar que nesse momento 
histórico a cidade está ao lado do Rio de Janeiro, 
então capital da República que, juntamente com 
São Paulo, centralizavam a cultura brasileira.  
Segundo as autoras, a cidade usufruia de uma 
“posição privilegiada”.

O que chamaríamos hoje de interface cultural, 
também era empreendida ao redor do mundo 
pela Sociedade e as suas correspondentes 
internacionais, e estas são inúmeras, comprovando 
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o estatus que desfrutava a agremiação. Entre as 
curiosidades levantas pelas autoras: a entidade 
foi considerada pelo PSA Journal, orgão da 
Photography Society of America, como uma das 
mais evoluídas associações de fotografia do mundo. 
Também, Luna fotografou do litoral da Paraíba ao 
Rio Grande do Sul (incluindo Brasília ) organizando 
coleções de 50 imagens cada, que o Itamarati 
passou a enviar a outros países. A ideia era difundir 
o Brasil no circuito mundial.

Necessariamente a edição passa pelo circuito 
latino-americano da imagem amadora e o grande 
prestígio internacional dos anos 1950, bem como 
um capítulo dedicado a “Fotorevista”, publicação 
que à época era referência cultural. Já na década 
de 1970 o mote, assim como no resto do país, seria 
as questões sociais, com a crise financeira afetando 
as relações exteriores da Sociedade, momento pelo 
qual há um certo enfraquecimento do movimento 
fotoclubista. No entanto a Sociedade resiste ao 
longo de diferentes personagens em sua direção. 

Com um certo ufanismo, as autoras vão além e 
comparam a fase contemporânea da entidade com 
o famoso International Center for Photography, ICP, 
de Nova York. Usam como argumento a preciosa 
biblioteca da entidade, que abriga raros livros do 
século XIX. Independente disso, o indiscutível é 
que a entidade contribuiu para história da fotografia 
brasileira, bem como, em um meio tão diverso 
quanto controverso, é muito bom saber que nada 
acontece sem que muitos tenham contribuído para 
tanto. Na moral da história, o livro serve também 
para deslocar eixos de excelência que acabam se 
tornando tão repetitivos quanto caducos.

Mais do que o estrito estudo da Sociedade 
Fluminense, Angela Magalhães e Nadja Peregrino 
confirmam, através de estatísticas, o quanto o 
fotoclubismo foi essencial no desenvolvimento da 
fotografia como um todo. A quantidade de notas e 
referências importantes amplia o range de pesquisa 
consideravelmente e propõe ao leitor interessado 
um verdadeiro tour extra pela história do meio, 
ao mapear pequenas e preciosas publicações 
oriundas de fotoclubes. O mesmo se pode dizer da 
iconografia que traz diferentes estilos e gêneros em 
uma fortuna representativa.

Como portifólio, com curadoria de Antonio 
Machado, atual presidente da SFF, estão imagens 
desde 1940 até 2010, que abarcam diferentes 
tendências, do pictorialismo às experimentações 
em software de imagem, do branco- e -preto à cor, 

e da geração digital àquela gerada por 
película fotográfica, que infelizmente, nas 
legendas, traz o velho axioma “analógica”. 
Entre os fotógrafos, Jayme Moreira de 
Luna (1940), Angela Roumillac (2004), 
Odillon Ferraz (2000), Kleber Feliciano 
Pinto (1960), Manoel Alvarez (1950), Carol 
Feichas, (1995), Antonio Machado (1970).

Sem impedir o resultado excepcional do 
livro, algo que já se tornou uma espécie 
de liturgia quando a referência é o 
estudo teórico da fotografia: a impressão 
permanece no limiar de uma boa 
interpretação das imagens. Ainda devendo 
a excelência dos textos, as fotografias 
demandam um papel de gramatura 
maior para evitar as transparências e 
intervenções de uma imagem em outra, 
o que incomoda o leitor mais exigente. No 
entanto estão bem a frente de publicações 
anteriores da mesma editora e não 
interferem na prazerosa leitura.
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