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Resumo 
 
RUIZ, Paulo Eduardo Rodrigues. Ambiguidades no “lápis da natureza”. São Paulo: 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010. Dissertação de Mestrado em 
Filosofia.  
 
 

O objetivo deste trabalho é refletir a respeito da questão da ambiguidade 

fotográfica no século XIX a partir do pressuposto teórico de que a fotografia era 

considerada, em seus primórdios, uma espécie de “lápis da natureza”. Este conceito 

foi concebido pelo pesquisador e fotógrafo inglês William Henry Fox Talbot, na obra 

ThePencilofNature, publicada entre os anos de 1844 e 1846. O fio condutor de 

nossa discussão parte da hipótese de que ThePencilofNature já apresentava uma 

série de ambiguidades e ambivalências características da prática fotográfica do 

século XIX e, em parte, até os dias de hoje, em relação ao apelo técnico-científico, 

comercial e artístico de uma sociedade industrial. Para tal reflexão, utilizaremos 

alguns exemplos da produção fotográfica da época, fazendo uso de alguns 

conceitos de filósofos e de pensadores da fotografia tais como Martin Heidegger, 

Walter Benjamin, Roland Barthes, Susan Sontag, Philippe Dubois, André Rouillé e 

Boris Kossoy, relacionados a alguns preceitos básicos sobre a linguagem 

fotográfica: a questão da técnica e da verossimilhança fotográficas, a transformação 

da percepção do real por meio da fotografia e a presença da morte no registro 

fotográfico.  

 
 
Palavras-chave:fotografia, ThePencilofNature, Fox Talbot, calótipo, ambiguidades 
fotográficas, questão da técnica, morte na fotografia, Heidegger, Barthes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
RUIZ, Paulo Eduardo Rodrigues. Ambiguidades no lápis da natureza.  São Paulo: 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010. Dissertação de Mestrado em 
Filosofia.  
 
 
 The aim of this dissertation is to analyze the question of the photographic 

ambiguity in the 19th century from the theoretical assumption that photography was 

considered, in its origins, a kind of “pencil of nature”. This concept was developed by 

the English researcher and photographer William Henry Fox Talbot, in the work The 

Pencil of Nature, published between 1844 and 1846. Our discussion is based on the 

assumption that The Pencil of Nature already presented ambiguities and 

ambivalences typical of the photographic practice in the 19th century and, to an 

extent, until today, as regards the technical, scientific, commercial and artistic appeal 

of an industrial society. We draw examples from the photographic production at the 

time, using concepts developed by philosophers and theorists of photography such 

as Martin Heidegger, Walter Benjamin, Roland Barthes, Susan Sontag, Philippe 

Dubois, André Rouillé and Boris Kossoy, related to some basic notions about the 

photographic language: the question of technology and photographic verisimilitude, 

the shift in the perception of reality through photography and the presence of death in 

the photographic image. 

 
 
key-words: photography, The Pencil of Nature, Fox Talbot, calotype, photographic 
ambiguity, question of technology, death in the photographic image, Heidegger, 
Barthes. 
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      Introdução 
 

 

Imagens fotográficas fazem parte do nosso mundo há relativamente pouco 

tempo. Desde 1822, ano em que o francês Joseph Nicéphore Niépce conseguiu 

fazer o primeiro registro fotográfico permanente conhecido, que o mundo e as 

pessoas que nele habitam vêm sendo constantemente fotografados de forma 

compulsiva. Uma variedade enorme de imagens nos acompanha desde a mais tenra 

idade. Registros fotográficos familiares, turísticos, documentais, artísticos e 

científicos fazem parte da nossa sociedade caracterizada por um profundo apelo 

técnico-científico. Por um lado, estamos na era da técnica e a fotografia 

definitivamente desempenha um papel fundamental nesse contexto. Por outro, a 

fotografia, tal como toda linguagem, apresenta constantemente tensões, 

ambivalências e ambiguidades.  

O objetivo deste trabalho é refletir a respeito da questão da ambiguidade 

fotográfica no século XIX a partir do pressuposto teórico de que a fotografia era 

considerada uma espécie de “lápis da natureza”, conceito este que foi concebido 

pelo pesquisador e fotógrafo inglês William Henry Fox Talbot, na obra The Pencil of 

Nature, publicada entre os anos de 1844 e 1846.  

Seu fio condutor parte da hipótese de que a obra inaugural de Fox Talbot, The 

Pencil of Nature, já apresentava, em sua essência, toda aquela ambiguidade e toda 

aquela  ambivalência que caracterizariam a prática fotográfica por todo o século XIX 

e, em parte, até os dias de hoje, principalmente em relação ao apelo técnico-

científico, comercial e artístico de uma sociedade industrial emergente.  

Para realizarmos tal reflexão, utilizaremos alguns exemplos da produção 

fotográfica da época (de Fox Talbot, dos escoceses Robert Adamson e David 

Octavious Hill e do francês Eugène Atget), e faremos uso de alguns conceitos de 

filósofos e de pensadores da fotografia tais como Martin Heidegger, Walter 

Benjamin, Roland Barthes, Susan Sontag, Philippe Dubois, André Rouillé e Boris 

Kossoy, relacionados a alguns preceitos básicos sobre a linguagem fotográfica. Por 

exemplo, a questão da técnica e da verossimilhança fotográficas, a da 

transformação da nossa percepção do real por meio da fotografia e a da presença 

da morte no registro fotográfico.  
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  Primeira Parte 
 

“O lápis da natureza” e o discurso da técnica e da   

verossimilhança fotográfica no século XIX   

 
Entre os anos de 1844 e 1846, o pesquisador e fotógrafo inglês William Henry 

Fox Talbot (1800-1877) publicou, em seis partes, a monumental obra intitulada The 

Pencil of Nature (em português, “O Lápis da Natureza”), que foi a primeira edição 

fotográfica do mundo.1  

Esse livro foi, sem dúvida alguma, seu maior projeto e o ápice de sua carreira 

como fotógrafo. Nele, aparentemente, almejava explorar comercialmente a sua mais 

recente descoberta por meio da reprodução e da distribuição em larga escala de 

edições fotográficas. A maior possibilidade de reproduzir imagens era a principal 

vantagem do seu sistema fotográfico negativo-positivo em comparação com o 

sistema do daguerreótipo inventado por Daguerre. 

Na verdade, The Pencil of Nature foi o primeiro projeto que resultou de um 

esforço de Talbot para encorajar a produção em massa de imagens fotográficas em 

papel, em vez das chapas metálicas do daguerreótipo.  

Lançadas em fascículos de junho de 1844 a abril de 1846, as seis partes de 

The Pencil of Nature eram ilustradas por vinte e quatro imagens fotográficas, com 

um breve texto para cada uma delas. Havia também uma introdução escrita por 

Talbot descrevendo a história e os princípios químicos por trás de sua descoberta. 

De modo geral, tanto os registros fotográficos do calótipo, a técnica de 

reprodução fotográfica inventada por Fox Talbot, como os seus escritos, 

apresentavam uma ampla variedade de aplicações para a recente técnica fotográfica 

desenvolvida por ele.  

Na sua grande maioria, as imagens fotográficas de The Pencil of Nature 

visavam demonstrar o potencial fotográfico como meio de captação e apreensão da 

realidade. Nesse sentido, Talbot já sintetizava em seus escritos e nos seus registros 

                                                 
1 The Pencil of Nature ainda não consistia em uma reprodução fotomecânica, diferindo das Excursiones 
daguerriennes (o primeiro tipo de publicação a partir de imagens fotográficas, no caso, o daguerreótipo), que 
eram nada mais do que gravuras tiradas dos daguerreótipos.  
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fotográficos uma temática que estaria presente em todo o século XIX e em parte até 

os dias de hoje: a de que a fotografia seria como um “lápis da natureza” que 

realizaria representações do real “naturalmente”, “automaticamente”, sem qualquer 

tipo de auxílio da mão do homem. 

 

 
1 – A questão da técnica e da verossimilhança na fotografia 
 

Em primeiro lugar, para melhor compreendermos todas as implicações da 

publicação de uma obra como The Pencil of Nature, e o conceito que está por trás 

de uma obra como essa, ou seja, que a fotografia é uma espécie de “lápis da 

natureza”, que reproduz “naturalmente” aquilo que do real se coloca diante das 

lentes da câmera, temos que pensarmos um pouco a respeito do contexto no qual 

surgiu o advento fotográfico e a técnica de reprodução fotográfica inventada por Fox 

Talbot: o calótipo.  

Neste presente capítulo, de um modo geral, trataremos da relação existente 

entre modernidade e a fotografia, assim como a sua relação com um tipo de 

pensamento que caracteriza esse período histórico: a questão da técnica e o 

pensamento técnico-científico. Para isso, propomos apresentar um breve percurso 

histórico das diversas posições defendidas pelos teóricos e críticos da fotografia, 

durante o século XIX, em relação ao que chamamos de “princípio de realidade” ou 

“verossimilhança” que todo registro fotográfico carrega consigo.  

Posteriormente, relacionaremos tais posições com as obras e as pesquisas de 

Fox Talbot durante o período inicial da prática fotográfica e dos procedimentos 

praticados pela chamada “fotografia científica”. Desse modo, analisaremos a técnica 

fotográfica e a sua relação com aquilo que chamamos de “real”, na verdade, uma 

espécie de discurso sobre o aspecto mimético que toda fotografia apresenta. Em 

outras palavras, o efeito de realidade da imagem fotográfica que foi atribuído, a 

princípio, à semelhança existente entre o registro e o objeto ou circunstância 

registrada.  

 

 
1.1 – A modernidade e a fotografia 
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Toda reflexão a respeito de um meio de expressão deve tratar 

necessariamente dos modos de representação do real ou, se quisermos, da questão 

do realismo implícita nesse meio. Para muitos autores, a câmera fotográfica teve o 

poder de ampliar e principalmente transformar a nossa percepção e o nosso modo 

de ver a realidade mais imediata que nos cerca. A questão de se a fotografia é uma 

arte ou simplesmente uma técnica continua até os dias de hoje em aberto. Como a 

xilogravura, a água-forte, a gravura em cobre e a litografia, a fotografia também é 

uma forma de impressão que depende de processos mecânicos e hoje em dia 

também eletrônicos. Contudo, em contraposição às outras técnicas gráficas, a 

fotografia ficou no início relegada ao plano de mero produto de uma nova tecnologia.  

Desde seus primórdios, existiu uma espécie de consenso que afirmava que o 

registro fotográfico possuía um caráter de “prova documental”, de que ele prestava 

contas do mundo com “fidelidade”, uma forma de retratação da verdade. A imagem 

fotográfica sempre foi interpretada como uma espécie de “prova” que atesta 

indubitavelmente a existência daquilo que mostra, pois acreditava-se, como um dos 

discursos  por trás de uma obra como The Pencil of Nature, que a fotografia era um 

tipo de impressão tecnológica onde o real se imprimia por si próprio, como se “o 

lápis da natureza” realizasse o trabalho que antes cabia ao lápis do artista. No 

fundo, essa característica essencial do testemunho fotográfico baseava-se 

principalmente no processo mecânico de produção da imagem, isto é, em seu modo 

específico de constituição técnica. 

Geralmente os textos a respeito do período inicial da fotografia apresentam a 

sua invenção como o resultado da conjunção de duas invenções preliminares e 

distintas: a primeira é puramente óptica e está relacionada ao mecanismo de 

captação da imagem; e a segunda é essencialmente química e diz respeito ao 

dispositivo de inscrição automática, isto é, a descoberta da sensibilização à luz de 

certas substâncias à base de sais de prata. Esses dois aspectos do processo 

fotográfico são essenciais para se entender como se deu a origem dessa escrita 

pela luz, isto é, a “foto-grafia”. Para que ela seja melhor compreendida, também é 

preciso refletir a respeito da sociedade sa época. 

Um pouco antes da metade do século XIX, nos grandes centros europeus, 

ocorreu uma intensa aceleração da vida cotidiana e cultural. Foi uma verdadeira 

transformação nos modos de produção e um aumento até então inédito no setor de 
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trocas, tudo isso fazendo parte de um amplo processo de industrialização, de 

urbanização e de expansão do sistema capitalista no cenário mundial.  

Na metade do século XIX, surgiu a técnica fotográfica, aproveitando-se de 

uma profunda crise nos estatutos da verdade, isto é, de uma perda de credibilidade 

das imagens visuais como um todo, que acabou atingindo o desenho, a gravura e a 

pintura, demasiadamente dependentes da habilidade manual e subjetiva do homem. 

Nesse contexto, a “foto-grafia”, juntamente com uma nova possibilidade de 

impressão baseada no desenvolvimento tecnológico, renovou a crença na imitação e 

na representação.2  

De modo geral, podemos dizer que a fotografia e a legitimidade de seu papel 

documental por todo o século XIX, e em parte até os dias de hoje, apoiou-se nas 

estreitas ligações que ela manteve com alguns dos principais fenômenos de uma 

sociedade técnica e industrial, tais como o desenvolvimento econômico, a 

industrialização, o crescimento das metrópoles e o desenvolvimento das 

comunicações. Essas ligações, associadas ao caráter mecânico da técnica 

fotográfica, fizeram com que ela despontasse como a imagem por excelência da 

sociedade industrial em detrimento de formas de representação mais 

especificamente relacionadas à habilidade artística.3 

A “foto-grafia” era então aquela técnica capaz de documentar a realidade do 

homem moderno com o máximo de pertinência e eficácia devido a sua capacidade 

mimética de reprodução.  

A invenção da técnica fotográfica se inseriu completamente na dinâmica da 

sociedade industrial do século XIX. Foi justamente esta que lhe assegurou as 

condições de seu advento, que a modelou e permitiu o seu desenvolvimento. Em 

síntese, podemos dizer que a fotografia foi originada, forjada e utilizada pela 

sociedade técnica-industrial desde o seu advento e, principalmente, foi 

constantemente modificada por ela de maneira que acompanhasse suas muitas 

mutações.  

Assim, durante todo o século XIX, a técnica fotográfica tinha basicamente a 

função de servir e de atender às necessidades de imagens de uma sociedade que 

surgia. A fotografia era concebida como uma ferramenta, ou seja, a melhor resposta 

para uma sociedade que tinha necessidade de um sistema de representação 

                                                 
2 Cf. ROUILLÉ, André.  A Fotografia. Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 28-9. 
3 Cf. Ibid., p. 30. 
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adaptado ao seu nível de desenvolvimento, ao seu grau de tecnicidade, aos seus 

valores e aos seus modos de organização sociais, econômicos e políticos.4  

Se a técnica fotográfica é parte da modernidade, ela deve esse fato, 

sobretudo, ao seu caráter de imagem técnica, espécie de “imagem-máquina”. 

Enquanto imagem técnica e mecânica, o desenvolvimento tecnológico 

desempenhou um papel fundamental para o seu surgimento e o seu 

aperfeiçoamento.  

A questão da técnica e o desenvolvimento tecnológico e sua repercussão nas 

crenças e nos pressupostos científicos, filosóficos e artísticos do século XIX é 

essencial. Uma descoberta, tal como a do processo fotográfico de reprodução, 

nunca surge do nada. Ela foi o resultado de um processo verdadeiramente 

cumulativo de várias descobertas científicas que foram acontecendo ao longo do 

tempo, muitas vezes ao longo dos séculos. Com toda certeza podemos afirmar que 

ela somente ocorreu em função do desenvolvimento da ciência, especificamente de 

descobertas químicas e ópticas, que, num certo momento, foram utilizadas por 

diversos pesquisadores e cientistas, em vários lugares, mas com um propósito em 

comum.  

No exato momento em que a indústria nascente introduziu a máquina no 

conjunto das atividades produtivas, a técnica fotográfica se desenvolveu 

amplamente. Com a fotografia, um limiar no mundo das representações foi 

transposto. A imagem fotográfica se distinguia de todos os outros tipos de imagens 

que o século XIX conhecera5. Fotografia é uma imagem técnica por excelência e 

como tal, anunciou uma nova prática no mundo das retratações. A imagem 

fotográfica foi a imagem fundamental e uma das ferramentas principais da nova 

sociedade técnica-industrial emergente. 

A fotografia introduziu, no mundo das imagens do século XIX, valores similares 

àqueles que estavam transformando a vida e a sensibilidade dos habitantes das 

grandes cidades industriais, contribuindo para a adaptação do domínio das imagens 

aos princípios dessa nova sociedade.  

É evidente a simultaneidade entre o desenvolvimento da técnica fotográfica e o 

crescimento da circulação de capitais e de informações. É nesse universo do 

                                                 
4 Cf. ROUILLÉ, André.  A Fotografia. Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 31. 
5 Na realidade, o tipo de impressão tal como a do registro fotográfico, já anuncia uma nova série que iria resultar 
no cinema, no vídeo e na televisão. 
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Ocidente industrial que a fotografia se originou e consequentemente se 

desenvolveu. Essa reviravolta extraordinária do espaço e do tempo, mobilizando 

novas tecnologias que afetaram o conjunto das atividades sociais, requeria uma 

imagem capaz “[...] de preencher a ruptura radical entre o aqui e o lá, de estabelecer 

um elo confiável entre coisas e espaços fundamentalmente ausentes, 

desconhecidos, inacessíveis”.6  

Sair do modo tradicional de olhar a realidade para limites mais amplos somente 

seria possível se fossem redefinidas as funções das imagens numa nova sociedade 

em ascensão, ou seja, se os procedimentos documentais fossem renovados. 

 A questão da reprodutibilidade do meio fotográfico, sua mobilidade, devido a 

leveza do papel, sua rapidez de produção incomparavelmente maior do que a do 

desenho ou da gravura, e o crédito concedido ao conteúdo de suas imagens 

conferiram à fotografia qualidades excepcionais e únicas que a levaram a essa 

função de mediadora entre o mundo e o homem.7  

No entanto, a percepção que a fotografia nos possibilita do real é uma 

questão completamente diferente. Nesse caso, o discurso técnico-científico, do qual 

a prática fotográfica se originou, adquire um outro sentido. A técnica fotográfica não 

é, de maneira alguma, tão neutra quanto o nome da obra de Fox Talbot sugere e 

muitos outros pesquisadores da técnica fotográfica inicialmente acreditavam. Ela 

nunca foi um mero resultado de uma reprodução fiel da realidade como se pensava 

a princípio. Queiramos ou não, a fotografia altera as aparências das coisas, sempre 

reinterpretando o mundo ao nosso redor. 

 

 

2 – A sociedade industrial e a técnica 
 

Questões como essa podem ficar mais claras se pensarmos a respeito de um 

elemento que foi fundamental para o pensamento do século XIX, e da modernidade 

como um todo, justamente no momento em que o advento da fotografia se deu: a 

questão da técnica. 

A questão da técnica foi, sem dúvida alguma, um dos fatores mais 

determinantes pelas enormes mudanças que haviam ocorrido no Ocidente durante o 

                                                 
6 ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 49. 
7 Ibid., p. 50. 
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final do século XVIII e o início do século XIX. Como sabemos, a partir da segunda 

metade do século XVIII, o mundo assistiu a um enorme desenvolvimento das 

ciências e da tecnologia, período em que ocorreram as revoluções políticas na 

América e na França. Entretanto, foi na Inglaterra, onde já existiam condições 

sociais e econômicas bastante favoráveis, tais como a acumulação de capital e de 

mão de obra, que houve uma profunda transformação nos meios de produção, uma 

verdadeira Revolução Industrial.  

Esses foram os anos decisivos em que a manufatura têxtil tradicional foi 

substituída pela máquina e pelo desenvolvimento técnico. A velha produção por 

meio de antigas técnicas manuais das oficinas artesanais perdeu espaço para as 

inovações tecnológicas, que resultaria na mecanização das fábricas.  

Dentre as criações que proporcionaram um vertiginoso crescimento de 

produção, tais como a lançadeira volante, a máquina de fiar e os teares mecânicos, 

todos utilizados na indústria têxtil, sem dúvida alguma, a mais importante dessas 

invenções modernas foi a máquina a vapor.  

Temos notícia de que a primeira dessas máquinas a vapor, desenvolvida por 

Thomas Newcomen (1663-1729), demandava um gasto de combustível 

extremamente alto e por isso acabou não sendo muito utilizada. Entretanto, em 

1784, o escocês James Watt (1736-1819) criou um modelo capaz de transformar o 

vapor em energia utilizável por todos os tipos de máquinas. A partir de então, as 

indústrias rapidamente começaram a utilizar esse tipo de energia amplamente.  

A utilização do carvão mineral como combustível, em substituição à madeira, 

foi um outro fator decisivo no desenvolvimento da industrialização moderna. Este foi 

o caso da indústria de maquinário pesado, como a indústria de ferro, de produtos 

químicos, da siderurgia, da mineração, assim como da indústria algodoeira e dos 

transportes.8 

Seja como for, a tradicional economia baseada na terra cedeu gradualmente 

lugar à economia relacionada à energia, principalmente ao carvão, na medida em 

que acontecia nas áreas rurais uma outra profunda transformação: o avanço da 

mecanização na agricultura. Como resultado disso, a população do campo e das 

áreas rurais migrava para os centros urbanos que cresciam rapidamente.  

                                                 
8 Cf. KOSSOY, Boris. Hercule Florence: A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, p. 109. 
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A mudança econômica e social que começara na Inglaterra difundiu-se para 

outros países da Europa e até mesmo para outros continentes, como no caso dos 

Estados Unidos.  O acúmulo e a aplicação de capitais em bens de produção deram 

a essas regiões uma posição de hegemonia em relação àquelas que permaneceram 

fora do desenvolvimento industrial. Essa situação se aprofundou nos séculos 

seguintes, criando, assim, um enorme distanciamento entre os países 

industrializados e os demais. 

Num primeiro momento, essa verdadeira revolução industrial não dependeu 

tanto das descobertas científicas do século XVII, mas no momento seguinte, foram 

elas que propiciaram as condições necessárias para um notável avanço científico. 

Por meio da engenharia mecânica, da química e da eletricidade, as ciências 

tornaram-se indispensáveis ao desenvolvimento econômico e industrial. A ciência do 

século XVIII participou intensamente nos novos mecanismos de produção da época 

e os cientistas, engenheiros e industriais trabalhavam em torno de objetivos comuns 

de progresso técnico e científico assim como o econômico.9 

No final do século XVIII, cientistas, engenheiros e industriais possuíam 

objetivos comuns vinculados ao progresso técnico e científico. Nesse contexto de 

profundas transformações, a ciência encontrou um espaço considerável para se 

desenvolver. Havia um atmosfera favorável às pesquisas, invenções e inovações 

técnicas, especialmente aquelas que buscavam a aceleração dos meios de 

produção. 

Assim, inúmeros experimentos e pesquisas foram desenvolvidos por 

cientistas e técnicos gerando ainda mais novas descobertas. Algumas delas 

alteravam todo o processo produtivo, criando novas necessidades e, 

consequentemente, novas invenções.  

Foi esse, basicamente, o cenário que abarcava o momento da descoberta 

fotográfica. O advento da fotografia, segundo diferentes processos, deu-se como 

consequência da evolução gradativa das ciências, principalmente do 

desenvolvimento e do aperfeiçoamento dos conhecimentos da óptica e da química, 

acumulados ao longo do tempo que, num certo momento, especificamente nas três 

primeiras décadas do século XIX, foram aplicados conjuntamente, com um mesmo 

propósito, por pessoas diferentes, em locais diversos.10 

                                                 
9 Cf. KOSSOY, Boris. Hercule Florence: A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, p. 110. 
10 Ibid., p. 112. 
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O que pretendemos assinalar com esse breve retrospecto é que o 

desenvolvimento tecnológico e científico dos séculos XVII e XVIII, apesar de lento, 

foi certamente determinante para todas aquelas transformações sociais, econômicas 

e políticas da época em que a fotografia surgiu. O avanço da técnica e das ciências 

parecia se alastrar por todos os âmbitos da sociedade moderna, determinando 

especialmente o modo de vida das pessoas da passagem do século XVIII para o 

XIX. Essa forte aceleração nos modos de produção e um consequente aumento sem 

precedente das trocas e do comércio, dentro de um amplo processo de 

industrialização da economia de mercado marcou esse período. Na esteira do 

capitalismo industrial, surgiu assim uma sociedade caracterizada pelo espírito de 

cálculo, por uma racionalidade instrumental utilitarista e caracterizada por um 

poderoso apelo a um pensamento técnico-cientificista.11 

Não é à toa que muitos filósofos se dedicaram a compreender melhor esses 

novos aspectos que estavam sendo introduzidos na sociedade oitocentista devido 

ao desenvolvimento tecnológico e industrial, por um lado, e, por outro, pelo avanço 

incondicional do pensamento técnico-científico em todos os âmbitos dessa 

sociedade. No fundo, muito da reflexão desses filósofos e pensadores se 

concentrava num tema central: a questão da técnica e das ciências no mundo 

moderno. Para muitos, esses elementos seriam determinantes para a compreensão 

do modo como o homem se relacionava com a realidade a partir de então, algo que 

discutiremos mais adiante a respeito da fotografia. 

 

 

2.1 – A questão da técnica 

 
A questão da técnica e o consequente avanço do pensamento técnico-

científico na modernidade foi um tema muito recorrente para toda uma geração de  

filósofos e pensadores do final do século XIX e do início do XX. Entre eles se 

encontra o filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976), em cujo pensamento nos 

deteremos neste momento.  

Na realidade, o que pretendemos realizar neste ponto do texto é tentar pensar 

a respeito da prática fotográfica durante o século XIX a partir de alguns conceitos 

heideggerianos sobre a questão da técnica e do pensamento técnico-científico. 

                                                 
11 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 29. 
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Assim, poderemos talvez elucidar um pouco mais o ambiente no qual a técnica 

fotográfica de reprodução se desenvolveu e possivelmente compreender melhor a 

relação que o homem moderno passou a ter com o mundo a partir de registros 

fotográficos. 

Em seus escritos, Heidegger sempre defendeu a ideia de que um dos traços 

principais da modernidade foi o desenvolvimento do pensamento técnico-científico 

em todos os âmbitos da sociedade. Ele já apontava a predominância de tal 

pensamento antes mesmo da primeira metade do século XX onde o modo de pensar 

técnico-científico já então generalizadamente dominava.  

Em geral nos seus textos a respeito da linguagem ou do pensamento poético, 

ou mesmo aqueles sobre a arte, o filósofo já enfatizava o fato de que a era moderna 

se caracterizava, por um lado, pela ausência dos deuses no cotidiano do homem e, 

por outro, que a presença da divindade havia sido substituída pela velocidade e pela 

violência do pensamento tecnológico e cientificista.12 Em outras palavras, que a 

técnica havia assumido o papel na vida do homem que antes era exercido pela  

divindade e pelas tradições religiosas. 

 Nesse ponto, é importante ressaltar que Heidegger não estava apenas 

criticando o modo de pensar que, para ele, a civilização ocidental adotara 

especialmente desde o início da modernidade. Ele também não pretendia criticar a 

ciência enquanto ciência, ou seja, no âmbito e no campo de atuação cabida a ela. 

No fundo, ele demonstrava que o pensamento técnico-científico havia ampliado em 

muito o seu alcance na sociedade moderna, apoderando-se, assim, de outras áreas 

e âmbitos do pensamento e do próprio modo com que o homem vive e se relaciona 

com o mundo. 

De acordo com o pensamento heideggeriano, o homem moderno foi sempre 

marcado por uma característica fundamental: ele põe o mundo diante de si como 

objetualidade e põe-se a si diante do mundo como sujeito. Desse modo, o homem 

acaba colocando tudo ao seu redor à sua mera disposição: 

 

[...] o homem cultiva a Natureza quando ela não basta para responder às suas 
expectativas representativas. O homem elabora coisas novas quando elas lhe fazem 
falta. O homem muda as coisas de lugar, quando elas o incomodam. O homem 
remove as coisas quando elas se desviam do seu propósito. O homem expõe as 

                                                 
12 Cf. HEIDEGGER, Martin. Caminhos de Floresta, p. 309. 
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coisas, quando as recomenda para compra ou para utilização. O homem expõe 
quando exibe as suas próprias capacidades e quando faz propaganda do seu 
ofício.13    
 

 

Em todas essas formas multifacetadas do produzir humano, o mundo é 

sempre colocado a sua disposição, tornando-se, assim, nada mais que um mero 

objeto. Encarando a realidade como um simples objeto, o homem expõe-se a si 

mesmo no mundo de um modo muito determinado e preciso: ele se coloca como 

aquele que se impõe deliberadamente sobre todas as coisas.  

Partindo desse princípio, podemos concluir que a ideia de representação 

fidedigna da realidade, isto é, trazer o real diante de si como uma mera coisa à sua 

disposição, é uma característica essencial do homem moderno e da objetivação 

imposta por ele ao mundo. Trata-se de uma forma de impor seu “querer” sobre as 

coisas, determinando um modo de relação muito específica com a realidade.  

Segundo Heidegger: 

 
Para este querer, tudo se torna, à partida, e em seguida de uma forma irresistível, 
material da elaboração que se impõe [...] O homem torna-se material humano que é 
colocado ao serviço dos objectivos propostos. A instalação incondicionada do impor-
se incondicional da elaboração propositada do mundo vai-se configurando 
necessariamente nos moldes do mando humano, num processo que surge da 
essência oculta da técnica. É apenas a partir da era moderna que esta essência 
começa a desenrolar-se como destino da verdade do ente na totalidade, ao passo 
que, até agora, as suas manifestações dispersas e as tentativas pontuais se 
mantinham integradas no extenso domínio da cultura e da civilização. 
A ciência moderna e o estudo totalizante constituem-se como consequências 
necessárias da essência da técnica e, igualmente, como seus seguidores. O mesmo 
é válido para os meios e para as formas que são pertinentes para a organização da 
opinião pública do mundo e das representações quotidianas dos homens. Não só a 
vida está a ser tecnicamente objectivada, na sua criação e exploração, como 
também o ataque da Física Atômica aos fenômenos da vida enquanto tal está em 
pleno curso. No fundo, pretende-se que a essência da vida se deve entregar ela 
mesma à e-laboração técnica [...] A força dominadora inerente à essência da técnica 
revela-se, ainda, quando se tenta, em terrenos secundários e com a ajuda das 
valorações até hoje vigentes, domar a técnica, acabando-se, porém, por utilizar os 
meios técnicos, os quais são tudo menos formas exteriores. Isto porque, de todas as 
formas, a utilização de maquinaria e a fabricação de máquinas não constituem, só 
por si, a técnica ela mesma, mas apenas um instrumento que lhe é conforme, com 
vista ao estabelecimento da sua essência na objectividade da sua matéria-prima. 
Mais ainda, a transformação do homem em sujeito e do mundo em objecto é uma 
consequência do estabelecimento da essência da técnica, e não o contrário.14  
 
 

                                                 
13 HEIDEGGER, Martin. Caminhos de Floresta, p. 331. 
14 Ibid., p. 333-4. 
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Esse trecho mencionado deixa muito claro que a instalação incondicional 

desse “querer” sobre o mundo e as coisas existentes nele se configura 

necessariamente nos próprios moldes impostos pelo homem. Um processo que, no 

modo de ver do filósofo, surge da essência oculta da técnica, daquilo que ainda não 

foi devidamente pensado a respeito da influência do pensamento técnico-científico 

sobre nossas vidas e nos nossos modos de agir e pensar.  

A ciência, assim como outros âmbitos do pensamento no período moderno, 

começou a se constituir como uma consequência necessária disso que Heidegger 

chamou de essência da técnica. Não somente tudo aquilo que o homem moderno 

produz, mas até mesmo a vida como um todo passou a ser tecnicamente pensada, 

elaborada e objetivada. Tudo isso com a intenção de que a própria essência da vida 

se entregasse ela mesma à elaboração técnica imposta pelo homem sobre o mundo. 

Segundo ele, o grande perigo que perpassaria a sociedade determinada pelo 

pensamento técnico-científico é o fato de que a dimensão da produção técnica 

imposta ao homem e ao mundo que o cerca cria uma barreira, impedindo que o 

“aberto” se manifeste.15 Na sua terminologia, “aberto” e “abertura” é justamente 

aquilo que possibilita ao homem se inserir numa relação mais originária e essencial 

com o próprio ser e o mundo a sua volta. Uma relação na qual o ser se abre para 

ele. 

Na filosofia heideggeriana, o conceito de “abertura” se encontra em completa 

oposição a objetivação do pensamento técnico-científico e sua imposição deliberada 

sobre o mundo. Porque o homem, enquanto aquele que constantemente representa 

e elabora, está sempre diante da impossibilidade de encontrar o local onde o real se 

apresenta do modo mais expresso e completo. Por isso, assim como tudo ao seu 

redor, é exposto ao perigo crescente de se colocar meramente em função da 

objetivação do mundo e do pensamento técnico.16 

 Em outras palavras, a imposição da objetivação do mundo elimina cada vez 

mais a própria possibilidade do homem se relacionar com a realidade de outra 

forma, pois ao “[...] mesmo tempo que o homem constrói o mundo, tecnicamente, 

como objecto, ele tapa, voluntária e completamente, o caminho para o aberto [...]”17, 

                                                 
15 O conceito de aberto ou abertura na filosofia heideggeriana está relacionado ao local ou à contingência onde os 
entes se apresentam, se revelam como de fato são. No fundo está relacionado com o conceito-chave da filosofia 
de Heidegger, a aletheia. 
16 Cf. HEIDEGGER, Martin. Caminhos de Floresta, p. 337. 
17 Ibid., p. 338. 
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para a apreensão do real de um modo mais total e verdadeiro, tal como ele de fato 

se coloca diante de nós. 

Para Heidegger, o homem que se impõe sobre o mundo dessa maneira foi 

sempre uma espécie de “funcionário da técnica”, independentemente de ele saber e 

querer isso ou não. Ele não apenas fica fora e diante, enquanto opositor do “aberto”, 

como também se afasta totalmente de uma outra relação mais originária e 

fundamental com o mundo por meio da objetivação da realidade.  

O que prevalece aqui é a ideia de objetividade. É justamente a produção e a 

objetivação técnica que organizam o distanciamento dessa possibilidade mais 

originária do homem se relacionar com o real. Ou seja, o que ameaça o homem na 

sua essência é a ideia segundo a qual a produção técnica põe ordem no mundo, 

organizando-o como uma espécie de “reserva” de elementos disponíveis ao uso. A 

própria técnica impede qualquer experiência da sua essência, pois esta, enquanto 

se desdobra plenamente, desenvolve uma espécie de conhecimento que não 

consegue alcançar, não consegue enxergar aquilo que é mais essencial em si 

mesma.  

Quando o homem se relaciona com o mundo e as coisas através da 

objetivação técnica, ele é então colocado nas possibilidades que esse mesmo 

pensamento técnico e objetivo proporcionam. Essa formação, ou seja, esse 

afastamento do “aberto”, da possibilidade de abertura que é sempre uma condição 

ontológica de todo homem para Heidegger, consiste justamente na objetivação e na 

imposição desse pensamento calculador. O desamparo e as dificuldades que o 

homem moderno enfrenta se dão no interior dessa consciência, da subjetividade 

característica do pensamento moderno. 

Na metafísica moderna, segundo Heidegger, essa esfera da subjetividade 

acabou sendo determinada como o domínio da presença dos objetos calculados. Foi 

René Descartes (1596-1650) que definiu, em primeiro lugar, essa esfera como 

sendo justamente a consciência do ego cogito.18  

Em contrapartida, a objetivação do mundo continua a ser reconhecida por 

meio dos cálculos do representar. A esfera da metafísica moderna, para Heidegger, 

é justamente a esfera da subjetividade e da presença interior, isto é, da concepção 

de homem como um sujeito:  

                                                 
18 Cf. HEIDEGGER, Martin. Caminhos de Floresta, p. 351. 
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Enquanto o homem se absorve na imposição propositada, não só ele próprio está 
desamparado, como também o estão as coisas, na medida em que elas se tornaram 
objectos. Embora nisto esteja subjacente uma transformação das coisas para o 
interior e para o invisível, esta transformação substitui o caráter precário das coisas 
através das formações imaginadas dos objectos calculados. Estes são elaborados 
para serem consumidos. Quanto mais depressa forem consumidos, mais necessário 
se torna substituí-los, cada vez mais rápida e facilmente. O que fica da presença das 
coisas-objecto não consiste no facto de elas repousarem em si mesmas, no seu 
próprio mundo. O constante das coisas elaboradas como meros objectos de 
consumo é a substituição.19  
 
 
Para Heidegger, ao pensarmos a respeito da essência do pensamento 

técnico-científico encontraremos aí também o seu fundamento metafísico. No 

entanto, isso não basta. Temos ainda que averiguar que concepção de ente e que 

conceito de verdade fundamentam tal pensamento enquanto tal. 

Na realidade, o conceito de conhecer, enquanto objetividade e enquanto 

investigação, relaciona-se aos entes em termos de como estes podem se tornar 

disponíveis para a representação humana. Segundo Heidegger, toda investigação 

técnico-científica coloca o ente enquanto algo disponível para o cálculo. Para ele, 

até mesmo a concepção de ciência como investigação só pode ser concebida se o 

ser do ente for procurado no próprio conceito de objetividade.20  

Exatamente essa objetividade, essa objetivação do ente, do modo pelo qual o 

homem moderno se relaciona com o mundo, se cumpre num representar que tem 

como finalidade trazer para diante de si qualquer coisa, trazer diante do homem 

qualquer ente, de tal forma que o homem possa estar seguro deste, estar certo do 

ente. Assim, somente chegamos à ideia de ciência enquanto investigação se, e 

apenas se, a verdade se transformou em certeza deste representar.  

Em síntese, a noção de subjetividade é essencial para a questão da técnica 

no pensamento heideggeriano, pois ela é totalmente absorvida na objetivação que o 

homem faz do mundo representando-o como algo diante de si, e, principalmente, 

estando como algo disponível. Para Heidegger, o processo fundamental da 

modernidade é justamente a conquista do mundo como imagem, como 

representação, enquanto algo disposto para o uso. Assim, o ser do ente consiste, 

enquanto objeto, em algo a ser trazido diante do homem, e ser disposto meramente 

à sua disposição e a seu uso. 

                                                 
19 HEIDEGGER, Martin. Caminhos de Floresta, p. 354. 
20 Ibid., p. 109. 
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2.2 – A essência da técnica  
 

“A Questão da Técnica” é o nome do primeiro texto de Heidegger da 

coletânea Ensaios e Conferências, publicada em 1954. Tal coletânea é uma versão 

da segunda conferência de um ciclo de quatro, proferidas no “Clube de Bremen” em 

1949, sob o título geral de “Olhar sobre que é”, cujo nome em alemão é “Das Ge-

stell”. O termo que faz parte deste nome, nos leva diretamente ao que ele pretendia 

ao pensar a respeito da essência da técnica dentro de sua filosofia.  

Em seus escritos a respeito do pensamento técnico-científico, Heidegger 

nomeou a essência da técnica moderna de “Ge-stell”, ou seja, aquilo que, em 

alemão, significa algo como uma espécie de “armação” ou a estrutura de alguma 

coisa com o sentido de “chassi”, de “esqueleto” ou até mesmo de “armadura”.   

“Ge-stell” teria para o filósofo o sentido daquilo que reúne, que localiza algo, 

que requisita o homem para desvelar o real de modo a dele dispor como quiser. 

Esse conceito de “armação” significaria, então, esse modo de ordenação cujo 

fundamento é que as coisas e o mundo estão disponíveis para o uso do homem.21  

 Logo no início do texto de “A Questão da Técnica”, Heidegger afirma que a 

técnica não é a mesma coisa que a própria essência da técnica. Porque, para ele, a 

essência da técnica seria aquilo que rege normalmente todo processo reconhecido 

como técnica. No fundo, tudo aquilo que é construído como um dispositivo 

instrumental para realizar uma finalidade humana.  

 A técnica moderna, considerando-a a seu modo, seria, assim, uma 

modalidade histórica do desvelamento dos entes.22 Como vimos, de acordo com o 

                                                 
21 Cf. DUBOIS, Christian. Heidegger, p. 137. 
22 A palavra “desvelamento” ou “desencobrimento” geralmente é a tradução de Heidegger para o 
termo grego “aletheia”. A palavra “aletheia” é certamente o grande elemento inspirador do 
pensamento heideggeriano. De certa forma, Heidegger resume nessa palavra a unidade de seu 
pensamento, unidade esta que surgiu progressivamente do contato fenomenológico com o 
pensamento grego pré-socrático. Aletheia, compreendida como desvelamento ou desencobrimento, é 
o centro inspirador da ambivalência que perpassa toda sua filosofia, envolvendo a sua interrogação 
pelo sentido do ser, pela questão da verdade e pela própria questão da linguagem e da arte, no 
âmbito de uma ontologia da finitude. Ela é, enfim, o cerne que gera as possibilidades em que se 
desenvolve o próprio método fenomenológico heideggeriano. Desde seus primeiros escritos, 
Heidegger confirma explicitamente o quanto o sentido de aletheia determinou o seu pensamento. 
Aparentemente, foram os estudos de Aristóteles que proporcionaram a Heidegger uma nova 
compreensão do termo “aletheuein” como “desvelar”, “retirar do encobrimento” [Verborgenheit], 
“desocultar” [entdecken]. Por outro lado, para o pensamento heideggeriano a ideia de 
“desencobrimento”, “desvelamento”, é justamente o traço essencial daquilo que apareceu e que já se 
deixou para trás como encobrimento. A eterna ambivalência do movimento desocultante dos entes 
com o seu ocultamento subsequente. O perpétuo jogo entre claro e escuro que parpassa toda a 
filosofia de Heidegger. Nesse sentido, o que é desencoberto, ou seja, aquilo que se mostra, que se 
revela, que vem à luz da percepção do homem, é visto como aquilo que apareceu, aquilo que entrou 
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pensamento heideggeriano, o fazer técnico moderno depende de um aparecer 

específico dos entes, assim como de um destino do ser, que o torne possível e no 

qual obtenha o seu direcionamento e seu saber próprio.  

 A técnica moderna não percebe os entes tendo em vista a óptica da 

produção, emergência da presença no produto, mas sim na requisição da natureza. 

Justamente essa requisição do real deve ser compreendida como o fato de se 

tornarem disponíveis todos os entes encontrados no mundo para o consumo do 

homem. A ideia de desvelamento que rege completamente a essência da técnica 

moderna tem o caráter de uma instalação (“des Stellens”), instalação no sentido de 

uma requisição. Uma requisição que está intimamente relacionada com a 

disponibilidade do real, enquanto objeto, para o uso humano.  

Portanto, a ideia de “requisição” - e não a “produção” no sentido antigo do 

termo, mas justamente a “produção” moderna – é o que concebe a natureza como 

sendo uma espécie de reservatório de energia. Entretanto, é fundamental 

sublinharmos neste ponto que essa mesma concepção de “requisição” é apenas um 

momento de um processo para o qual e no qual as “necessidades” do próprio 

homem se tornam, elas mesmas, produtos.23 

 Temos que lembrar que, na filosofia de Heidegger, tal noção age sempre 

dentro do conceito de desvelamento e do advento da verdade do ser na história do 

pensamento ocidental. O que Heidegger indaga a respeito da essência da técnica é 

como o ente aparece no seio desse desvelamento da técnica moderna. Para ele, a 

resposta a esta indagação reside no fato de que os entes assim desvelados, a partir 

da requisição técnica são uma espécie de estoque ou um fundo disponível 

(“Bestand”) ao uso do homem. Ou seja, os entes aparecem para o homem moderno 

como objeto, objeto para um sujeito. No fundo, o desenvolvimento da técnica 

apresenta o modo de se manter do ente, o modo de estar da verdade, que se 

fundamenta na ideia de disponibilidade, na possibilidade de as coisas no mundo 

serem a todo e qualquer momento empregadas e consumidas pela atividade 

humana.  

                                                                                                                                                         
em vigência, como vigente, saindo do seu estado de encobrimento. Para Heidegger, a Filosofia 
consiste essencialmente no desencobrimento e a manifestação daquilo que se encontra contido na 
ambivalência da aletheia como velamento e desvelamento. É desse modo que Heidegger assume o 
conceito de desvelamento em sua filosofia, para, por meio dele, tentar revelar a história esquecida do 
ser que perpassa toda a tradição filosófica ocidental.  
23 Cf. DUBOIS, Christian. Heidegger, p. 139. 
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 Nesse sentido, a ideia de desvelamento, compreendida como o destino 

moderno é exatamente o que Heidegger caracteriza como Ges-tell. Ges-tell deve, 

assim, ser compreendido como a reunião (“Ge-”) de todos os modos do Stellen, isto 

é, do colocar no lugar para tornar disponível, que agem conjuntamente na requisição 

técnica. O Ges-tell é a própria essência da técnica, ou seja, a técnica vista como um 

destino do desvelamento, como uma época do ser. Ele é o sentido ontológico e 

histórico da técnica, significando justamente que o homem se encontra lançado 

nesse destino, colocando por toda parte o ente sempre à sua disponibilidade. O 

problema disso tudo, alerta Heidegger, é que pensando assim o real, o próprio 

homem, no interior do Ges-tell, se torna também uma simples peça entre outras do 

grande ciclo da disponibilidade das coisas no mundo, ou seja, um objeto.24 

Assim, o ente torna-se um simples objeto, algo disponível ao “querer” 

humano. Anteriormente à modernidade, o ente se encontrava diante do homem não 

como um mero objeto disponível, mas a partir de um mundo ao qual ele pertencia. O 

próprio fundamento do projeto de objetividade das ciências e do pensamento 

tecnológio acaba sendo nada mais do que o próprio projeto tal qual se dá a 

representar o ente como objeto. Dessa forma, o homem é o sujeito da representação 

a partir do qual o ente em totalidade toma forma de objeto, levado a se assegurar de 

si mesmo e seu mundo composto por meros objetos disponíveis.  

É interessante ressaltarmos que representar tem aqui o sentido da palavra 

alemã “vorstellen” - “pôr à frente”, “representar” - ou seja, colocar diante de si o ente 

de tal modo que ele não seja senão desse modo, um ente reunido na totalidade de 

sua calculabilidade, a partir da figura de um eu-sujeito que se encontra no próprio 

fundamento da representação como certeza de si. Nesse sentido, ser significa “ser 

representado”, objetividade, condição de possibilidade do objeto, que, por sua vez, 

assegura a certeza do sujeito da representação, colocando-se como fundamento de 

toda objetividade. Portanto, ser passa a ter o sentido de subjetividade, a 

determinação do sentido do ser como subjetividade representante. 

 A questão da técnica é, dessa forma, um fato histórico, manifestando o 

caráter decisivo de uma época, a modernidade. Compreender a determinação 

moderna implica entender que ela significa a instauração de um novo sentido de 

saber, segundo Heidegger, compreendido apenas a partir da história do ser, ou 

                                                 
24 Cf. DUBOIS, Christian. Heidegger, p. 139. 
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melhor, do seu esquecimento. Na verdade, este desdobramento toma forma de uma 

realidade que se estabelece a partir da atuação de um pensamento técnico-científico 

determinante, que fixa os próprios contornos do ente, tornando-se dessa forma o 

fenômeno fundamental de uma época. 

O pensamento técnico-científico, assim como o seu resultado tecnológico, é 

uma atividade humana, especialmente caracterizada por possuir sempre uma 

finalidade, servindo como um instrumento. No entanto, para Heidegger, a visão 

instrumental da técnica que a toma como um modo de preencher os nossos 

propósitos, diferindo da manufatura unicamente pela sua maior eficiência, não 

consegue alcançar a essência das coisas, isto é, essa visão não toca na essência 

da técnica propriamente dita. De certa forma, esse mesmo pensamento “engole”, 

abarca o mundo, ameaçando transformar o homem, que é, para Heidegger, um “ser-

no-mundo”, um ente sempre locado numa contingência muito especifica sempre 

carregada de significados, em um mero “animal mecanizado” num mundo 

técnológico. 

 Na realidade, se indagarmos, passo a passo, a respeito da essência da 

técnica, ou seja, o que de fato ela é, chegaremos então ao conceito de 

desocultamento e desencobrimento em Heidegger. Chegaremos à própria questão 

da verdade enquanto aletheia, isto é, enquanto “abertura do ser”, o desvelar das 

coisas como si mesmas. 

A ideia de técnica como Ges-tell é totalmente diversa de toda técnica 

precedente na história da humanidade. A essência da técnica pensada como Ges-

tell deve ser compreendida historicamente enquanto um certo destino do ser e do 

próprio desvelamento dos entes. No entanto, para compreendermos isso mais 

adequadamente, temos que proceder a uma reflexão sobre a origem de um outro 

conceito: o de técnica. 

 

 

2.3 – A técnica moderna e a techné 

 

A palavra “tecnologia” se origina do grego “technikon” que significa aquilo que 

pertence à techné. “Techné” é o nome pelo qual os gregos chamavam não apenas 

as atividades relacionadas ao fazer humano, as habilidades manuais do homem, um 

artesão, por exemplo, mas também a ideia de arte em geral. Techné, para 
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Heidegger, relaciona-se com trazer as coisas à luz, o desvelamento e 

desencobrimento dos entes, ou seja, a noção de aletheia, o revelar dos entes, o 

desocultamento das coisas que se mostram como de fato elas são, ou ainda, um 

modo de revelar, uma forma de revelação.25  

O que é importante ressaltar em relação ao modo grego de se pensar a 

techné, é que esta não faz nenhuma referência de imediato ao âmbito do fabricar - 

como a técnica para a modernidade - mas sim, em primeiro lugar, ao do saber. O 

fazer do artesão, por exemplo, é uma maneira de produção que, ao se fixar sobre o 

saber prévio daquilo que aparece enquanto algo que foi desvelado à presença do 

homem, a saber, sua forma, sua matéria mesma, seu fim e seu uso, leva aquele 

produto a se manter como um ente desvelado na sua presença. Em outras palavras, 

o que é essencial na techné não se encontra, de modo algum, na ação de fazer e de 

manipular, nem tampouco na utilização de meios, mas justamente na ideia de 

desvelamento enquanto aletheia. Contudo, isso não quer dizer que o fazer e o 

manipular estejam ausentes no conceito de techné, mas que para o pensamento 

grego este termo se movia a partir do desvelamento como aletheia. Em suma, 

segundo o pensamento heideggeriano, o Homo faber só é possível porque a ideia 

de “técnica” é um modo do aletheuen, ou seja, uma das várias maneiras que o 

homem possui de se manter num saber enquanto aletheia, isto é, o caráter 

desvelado dos entes.26  

Desse modo, o sentido da palavra “técnica” chegou até nós carregada de uma 

série de significados, tais como arte, manufatura, habilidade, destreza, obra de arte, 

ou até mesmo uma arte ou modo de se fazer algo, mas, para Heidegger, o sentido 

original de techné ultrapassa todos esses significados. Para ele, techné contrasta 

com a physis, isto é, os entes como um todo emergindo por si mesmos. Assim, 

techné não é um mero “fazer” ou a “arte de fazer”, nem mesmo uma mera atividade 

“prática” ou “técnica” característica do pensamento técnico-científico. Techné é um 

Wissen, isto é, um “saber” que guia nossas lidas com a physis e o technites, aqueles 

que são os possuidores da techné, primordialmente seriam aqueles que sabem 

como revelar os entes e não simplesmente fazê-los.  

Techné seria, assim, uma espécie de conhecimento conduzido pela aletheia 

enquanto desvelamento, pela ideia de fazer aparecer as coisas como elas são, a 

                                                 
25 Cf. HEIDEGGER, Martin. The Question Concerning Technology, p. 113. 
26 Cf. DUBOIS, Christian. Heidegger, p. 137-8. 
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ideia de trazer os entes à luz, a abertura do ser. Nesse sentido, a técnica e a 

tecnologia não são primordialmente um mero modo de fazer coisas, mas um modo 

de revelar as coisas que precedem esse mesmo fazer. 

 Enquanto o revelar dos entes, não enquanto manufatura, techné é o trazer as 

coisas para o “aberto”, o mostrar e revelar das coisas como elas de fato são num 

dado instante. Assim, para Heidegger, a técnica é um modo do revelar dos entes, 

uma forma de desvelamento das coisas e da verdade. A questão aqui é o tipo de 

desocultamento. O que a tecnologia moderna e o pensamento técnico-científico 

propiciam é regulado pela noção de disponibilidade, como se tudo fosse uma 

espécie de recurso a ser utilizado ao bel prazer pelo homem. No entanto, isso é 

sempre uma ilusão. O homem nunca tem o controle do desvelar. O homem é 

somente uma das partes dessa relação, desse modo de revelar, dessa maneira que 

a realidade se mostra e se apresenta  através da essência da técnica. Ele nunca tem 

o controle. Ele apenas responde ao chamado desse desocultamento que se dá a 

partir da sua relação com a essência da técnica.27  

A própria ideia de “armação”, Ge-stell, de que as coisas estão sempre 

disponíveis ao uso do homem, são também modos de revelar, modos de 

desocultamento do ser para Heidegger. Nessa concepção de “armação”, o 

desvelamento das coisas se passa em conformidade com o modo pelo qual o 

pensamento técnico-científico revela, ou seja, se relaciona com as coisas e o mundo 

deixando estes sempre numa disponibilidade para o uso do homem.  

 Portanto, ao indagarmos a respeito da questão da técnica e do pensamento 

técnico-científico acabamos também por trazer à luz a própria relação que 

estabelecemos com o mundo e a realidade que nos cerca. Este modo de desvelar 

das coisas, este descobrimento do real enquanto algo disponível ao uso é a 

premissa máxima por trás do pensamento técnico-científico. A essência da técnica 

se apresenta ao homem na posição de revelar o real de uma forma muito 

determinada, numa ordenação que coloca as coisas e o mundo à disposição do 

querer humano. Dessa mesma forma, o homem também se envolve e, assim, 

permanece à disposição dessa mesma “armação” que a essência da técnica nos 

possibilita, ou como Heidegger diria, nesse modo de desvelar dos entes.  

                                                 
27 Cf. HEIDEGGER, Martin. The Question Concerning Technology, p. 117. 
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Para Heidegger, todo desencobrimento da realidade se dá, isto é, acontece, 

num modo de revelar das coisas mesmas. A essência da técnica é, para o pensador, 

um desses modos, uma das possibilidades que se abre ao homem moderno. Esse é 

o caminho que a modernidade trilhou como sendo o modo pelo qual as coisas e a 

realidade se mostram ao homem. Seria essa a noção de real a que teríamos acesso 

na era moderna.28  

É a partir disso que pensaremos a respeito da técnica fotográfica no século 

XIX. Um dos tipos de registros visuais que, diferentemente das outras formas de 

retratação da época, aparentemente disponibilizava a realidade de uma outra forma, 

como se ela pudesse ser apreendida em chapas de metal ou pedaços de papel 

fotossensibilizados. No fundo, recortes do real produzidos em série pelo “lápis da 

natureza”, reproduções de realidade prontas para serem consumidas e colecionadas 

à vontade. 

 

 

3 – A  questão  da  verossimilhança e a ideia do “lápis da natureza” no registro   

      fotográfico 

 

Foi em 1822 que o inventor francês Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833) 

conseguiu fazer o primeiro registro fotográfico permanente, apesar de que a mais 

antiga imagem que chegou até nós ser somente de 1826. Desde então, os primeiros 

fotógrafos e pesquisadores da fotografia depararam com um problema sério: o 

automatismo intrínseco ao próprio meio fotográfico.  

Nos primeiros anos logo após a sua invenção, a técnica fotográfica era 

pensada como uma descoberta da capacidade de a natureza de registrar a si própria 

em imagens. Isso se refletia nos nomes e termos criados para descrever esse novo 

processo. É importante sublinharmos que o interesse que todos aqueles primeiros 

pesquisadores da fotografia tinham está refletido nas primeiras imagens de que 

temos notícia. Acreditava-se que os fotógrafos estavam envolvidos com uma 

espécie de parceria com a natureza.  

Nesse período inicial da técnica fotográfica, a fotografia foi em geral 

considerada um analogon do real. Os primeiros comentários a respeito dela 

                                                 
28 Cf. HEIDEGGER, Martin. The Question Concerning Technology, p. 121-125. 
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apresentavam um olhar ingênuo em relação a sua capacidade de verossimilhança 

com o real, como se ela fosse um ato mimético por excelência. Ela foi considerada, 

inclusive por um de seus criadores, o inglês William Henry Fox Talbot, como pouco 

mais do que um artifício capaz de fazer registros mecânicos, isentos da mão do 

artista.  

Talbot é considerado um dos personagens fundamentais da história da 

descoberta da fotografia, pois, apesar de não ter sido o primeiro a realizar imagens 

fotográficas, foi ele o fundador da fotografia moderna, criando um tipo de registro, o 

sistema negativo-positivo em papel, aquele que veio a predominar no final do século 

XIX e por todo século XX.  

Além disso, é justamente nos seus registros fotográficos e nas suas 

pesquisas, especialmente em sua obra The Pencil of Nature, que encontramos de 

maneira mais clara a questão da ambiguidade ou da ambivalência da linguagem 

fotográfica que iria marcar, posteriormente, todo o percurso da fotografia. Tal fato é 

precisamente um dos motivos que nos levaram a investigar neste momento a sua 

produção. 

 

 

3.1 – O processo fotográfico de Fox Talbot  
 

Para iniciarmos a nossa discussão a respeito da questão da técnica e da 

verossimilhança fotográfica com o real, devemos refletir a respeito daquele discurso 

teórico, denominado por Fox Talbot como “o lápis da natureza”. Para isso, 

discutiremos um pouco sobre suas pesquisas, sua produção fotográfica e o modo 

pelo qual ele chegou à concepção de uma publicação de tamanha complexidade 

visual como foi o caso de The Pencil of Nature, justamente onde esse conceito 

apareceu pela primeira vez. 

Certamente podemos afirmar que o nome de William Henry Fox Talbot é 

sinônimo do desenvolvimento da fotografia tal como a conhecemos hoje. Muitos dos 

termos que utilizamos para descrever o próprio processo fotográfico foram 

originados em seus primeiros escritos e nas especificações de suas patentes 

fotográficas. Sem dúvida alguma, a fotografia moderna pode traçar sua origem, 

enquanto um procedimento visual reproduzível, diretamente dos seus primeiros 

experimentos.  
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Em um ensaio de 1844 entitulado Brief Historical Sketch of the Invention of 

the Art (Breve Esboço Histórico da Invenção de Arte), Talbot nos revela que, no 

outono de 1833, durante sua viagem de lua-de-mel no Lago Como, na Itália, tentava 

realizar desenhos da paisagem italiana utilizando a camera lucida, um aparato 

mecânico geralmente utilizado para tais propósitos. Entretanto, por não obter muito 

sucesso, abandonou tal instrumento acreditando que não possuía o mínimo de 

conhecimento de desenho necessário para utilizá-lo. Assim, acabou trocando de 

aparelho e passou a utilizar a camera obscura29, uma caixa de madeira portátil com 

                                                 
29 Na verdade, aparatos técnicos como estes, que Talbot utilizou para retratar a paisagem ao redor da Lago 
Como, sempre fizeram parte da história da arte ocidental e dos meios de representação de cada época. A 
tecnologia sempre foi requisitada por desenhistas, gravadores e pintores. Já havia uma longa tradição em se fazer 
imagens muito antes do advento fotográfico. Os primeiros relatos dela foram aqueles relacionados ao decalque 
ou à cópia manual de um objeto e que datam da Antiguidade. Desde o Renascimento, muitos artistas aceitavam 
de bom grado o uso dos meios técnicos disponíveis que lhes facilitavam as tarefas do trabalho cotidiano. Existem 
vários exemplos de artistas e estudiosos que muito se dedicaram na pesquisa de instrumentos que pudessem 
auxiliar a desenhar e retratar a realidade a sua volta. Entretanto, foi somente no século XVIII que a prática de 
fixação de imagens se intensificou e se popularizou. Em geral, todos esses instrumentos eram bastante variados e 
eram apenas utilizados como um complemento para auxiliar a realização de um desenho ou de uma pintura. Na 
realidade, isso explica em parte porque Fox Talbot tentava realizar o registro da paisagem italiana durante as 
suas viagem por meio de tais dispositivos. Não cabe aqui discutirmos todos esses instrumentos e inventos que 
auxiliavam os artistas e desenhistas a retratar a realidade que os cercavam, já que estamos discutindo neste 
momento a questão das primeiras experiências de Talbot e sua relação com o registro automático da técnica 
fotográfica. Na verdade, cabe aqui dizermos somente que, ao longo dos séculos XVII e XVIII, variantes de um 
mesmo princípio multiplicavam-se por toda Europa e que os instrumentos que representaram a síntese de todas 
essas máquinas de desenhar eram a camera lucida (ou “câmara clara”) e a camera obscura, que de certa forma, 
foram antepassadas das câmeras fotográficas.  

A camera lucida, a qual Talbot não foi capaz de utilizar para realizar seus desenhos, apareceu somente 
no princípio do século XIX. Ela foi concebida em 1807 pelo cientista inglês William Hyde Wollaston (1766-
1828), e era um instrumento que auxiliava os artistas a desenharem corretamente a perspectiva dos espaços 
retratados em seus trabalhos. Ela consistia de um braço de metal ajustável, que numa extremidade era presa a 
uma prancha de desenho e, na outra, continha um prisma no qual se via a imagem do modelo a ser desenhado. 
Desse modo, o papel onde seria retratado o objeto permanecia disposto sobre essa prancha, e o artista com o 
auxílio da lente contendo o prisma, olhava simultaneamente para o modelo e para o papel, desenhando, assim, o 
objeto. Assim, os aperfeiçoamentos da camera lucida, em relação às máquinas de desenhar anteriores, deveram-
se ao desenvolvimento da óptica durante os séculos XVIII e XIX. Mas, como Talbot percebeu, para se utilizar tal 
instrumento era necessário um mínimo de conhecimento e habilidade para desenhar. 
 No que diz respeito à camera obscura, o aparato pelo qual Talbot iniciou as suas pesquisas fotográficas, 
ela, sem dúvida alguma, foi determinante para o desenvolvimento da fotografia. O conhecimento a respeito do 
princípio da camera obscura já era bastante antigo na época de Talbot. Foram muitos os estudiosos e 
pesquisadores que utilizaram e aperfeiçoaram a camera obscura ao longo do tempo. Havia uma longa tradição 
tanto nas artes, como nas ciências, que utilizava esse aparato tecnológico para auxiliar nos modos de retratação 
do real assim como em experimentos ópticos. Até o século XVI, a camera obscura utilizada pelos cientistas era, 
na verdade, um quarto escuro adaptado, onde se faziam inúmeras experiências ópticas. Depois do século XVII, 
ela tornou-se móvel, concebida em várias dimensões para facilitar seu transporte. Nos séculos XVII e XVIII, a 
camera obscura recebeu notáveis melhorias ópticas, tais como espelhos que dirigiam a imagem e lentes 
intermutáveis de focais diferentes. Apesar de seu custo elevado, seu uso como ferramenta auxiliar para constituir 
perspectivas da natureza, arquitetura e outros temas já era extensivamente disseminado entre viajantes, pintores, 
desenhistas e, em menor medida, entre pessoas de várias outras atividades que foram influenciadas 
paralelamente pelo desenvolvimento das pesquisas sobre óptica. No fundo, instrumentos tais como a camera 
obscura tinham a função básica de permitir desenhar ou pintar por transposição direta do objeto referente para a 
tela-suporte. Trata-se de um compartimento fechado, contendo em uma de suas paredes um orifício de pequeno 
diâmetro por onde penetram os raios de luz refletidos de objetos exteriores, que se projetam na parede oposta da 
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lentes acopladas a uma das extremidades que criavam uma imagem invertida 

precisa e reduzida de qualquer objeto ao qual ela fosse direcionada: 

 

E isto me levou a refletir a respeito da inimitável beleza das cenas pintadas pela 
natureza na qual as lentes de vidro da camera obscura lança sobre o papel com o 
seu foco – imagens encantadoras, criações de um momento e destinadas a 
desaparecer rapidamente. Foi durante estes pensamentos que me ocorreu a idéia... 
quão fascinante seria se elas se imprimissem por si só e permanecessem fixadas 
sobre o papel!30 
 
 
Como podemos perceber na citação acima, desde a década de 1830, Fox 

Talbot já se preocupava em encontrar uma maneira de fixar no papel “as belas 

imagens da natureza”, capturadas por meio da camera obscura, “destinadas a 

desaparecer rapidamente”. Aqui o pesquisador inglês introduz a ideia, que 

defenderia por toda a sua obra, de que a técnica fotográfica se imprimia por si 

mesma.  

 

 

3.2 - Os photogenic drawings e o sistema negativo-positivo  
 

Após refletir sobre o que havia acontecido durante a sua experiência com a 

camera obscura, na sua viagem à Itália, Talbot prosseguiu nos seus estudos com tal 

aparato. Foi no ano de 1834 que iniciou vários experimentos que viriam a originar a 

sua técnica de reprodução fotográfica, realizando suas primeiras pesquisas para 

                                                                                                                                                         
câmera, produzindo uma imagem invertida desses mesmos objetos (Cf. KOSSOY, Boris. Hercule Florence: A 
Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, p. 112).  

Desse modo, ao utilizar tal instrumento, o artista tinha apenas que reproduzir ou decalcar a imagem que 
nele se projetava. Ou seja, a camera obscura não era nada mais do que um aperfeiçoamento técnico do princípio 
do decalque, isto é, da cópia manual feita diretamente. No fundo, ela era o mesmo, mas de forma ampliada e um 
pouco melhorada. Por isso a camera obscura foi essencial para o estudo da fotografia, especialmente nos 
primeiros experimentos de Talbot, pois a câmera fotográfica baseia-se no mesmo princípio que ela, mas sem o 
registro desenhado pelo artista.  

Fox Talbot não foi o único dos pioneiros da técnica de retratação fotográfica a realizar pesquisas com a 
camera obscura. Durante as três primeiras décadas do século XIX, vários pesquisadores, em diferentes lugares, 
procuravam tornar permanentes as imagens dos objetos externos formados no interior da camera obscura. Não é 
por acaso que Talbot inicia seus estudos fotográficos a partir de experimentos realizados com este aparelho. A 
própria concepção de espaço perspectivo e mesmo do enquadramento que Talbot desenvolveria com as suas 
primeiras câmeras fotográficas são consequências diretas de seus estudos realizados por meio da camera 
obscura. 
30 “And this led me to reflect on the inimitable beauty of the pictures of nature’s painting which the glass lens of 
the camera obscura throws upon the paper in its focus – fairy pictures, creations of a moment, and destined as 
rapidily to fade away. It was during these thoughts that the idea occurred to me... how charming it would be if it 
were to imprint themselves durably and remain fixed upon the paper!” (TALBOT, apud BATCHEN, Geoffrey. 
William Henry Fox Talbot, p. 6. [Tradução nossa]). 



  34 

registrar imagens, sensibilizando papel comum com cloreto de prata.31 Ele colocava 

um objeto sob o papel sensibilizado e, então, expondo-o à luz solar, obtinha o 

resultado do que apenas as áreas expostas à luz escureciam. Tendo este resultado 

como princípio inicial de suas pesquisas, Talbot começou uma série de 

experimentos, copiando, por contato, imagens de plantas, rendas, flores, gravuras e 

penas. Essa combinação que Talbot utilizava nas fibras de papel de uso comum, 

tornava este suficientemente fotossensível para registrar uma imagem, na verdade, 

uma espécie de silhueta fotográfica.  

Tal procedimento permitiu a Talbot capturar a imagem de coisas simples tais 

como folhas, pedaços de tecidos e outros objetos de uso cotidiano. Ele chamou essa 

técnica fotográfica, que ainda estava no seus primórdios, de “photogenic drawing 

paper” ou simplesmente “photogenic drawings”. 32 

 

           
          fig. 1 - W.H. Fox Talbot, “A Pattern of Lace”  

            (c.1834). 

 

                                                 
31 Em relação ao aspecto químico da técnica fotográfica, mesmo durante seus experimentos iniciais com a 
camera obscura, Talbot já sabia que o nitrato de prata era sensitivo à luz. Ele sabia a partir de pesquisas 
anteriores que certos sais de prata escureciam  e mudavam de cor quando expostos à luz, registrando assim a 
imagem projetada num leque de tons escuros. Inicialmente, Talbot experimentou esse procedimento adicionando 
sal de cozinha com uma solução de nitrato de prata sobre papel de escrever e, ao expor este à luz do Sol, o papel 
escurecia. A seguir, ele adicionava uma segunda camada de sal que impedia, aparentemente, o progressivo 
escurecimento do mesmo papel. Na verdade, Talbot não era o único a ter tal idéia. Inúmeros outros 
pesquisadores e cientistas chegaram a alcançar resultados semelhantes com sais de prata na primeira metade do 
século XIX.  
32 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot , p. 7. 
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Na imagem que vemos na fig. 1, realizada aproximadamente em 1834, temos 

um dos primeiros exemplos de photogenic drawings criados por Talbot. Ele chamou 

essa imagem de “A Pattern of Lace” (“Amostra de Renda”) e ela é um dos inúmeros 

registros fotográficos que o fotógrafo produziu de tramas de tecidos, especialmente 

rendas,  durante a sua carreira.  

A concepção de “A Pattern of Lace” é bastante simples. Talbot simplesmente 

dispôs um recorte de renda qualquer sobre um papel pintado de preto para 

justamente acentuar o contraste da imagem. O registro é um negativo fotográfico 

feito por contato direto, tal como outras reproduções de renda que seriam 

apresentadas em The Pencil of Nature anos mais tarde, fixadas com iodeto de 

potássio, um método não muito eficiente utilizado inicialmente por Talbot para fixar a 

imagem obtida fotograficamente no papel. O problema desse procedimento era que, 

como podemos observar na imagem, o papel fotográfico acabava apresentado uma 

coloração amarelada devido à ação do iodeto. 

No entanto, mesmo assim, a partir dessa reprodução fotográfica já somos 

capazes de perceber o poder de captação que a técnica fotográfica desenvolvida 

pelo pesquisador inglês possuía. Apesar da tonalidade amarelada, o registro 

fotográfico reproduz perfeitamente o elaborado desenho da trama de renda. Com tal 

imagem, no ano de 1834, cinco antes do anúncio da descoberta fotográfica feita por 

Daguerre, Fox Talbot já demonstrava a que tipo de trabalho que a fotografia serviria, 

isto é, a reprodução de objetos com “perfeição” e “objetividade”, algo que certamente 

ia ao encontro do discurso técnico-científico do século XIX. 

Muitas das primeiras imagens criadas por ele, ou seja, por meio da técnica de 

photogenic drawing paper ou photogenic drawings, eram imagens impressas por 

contato.33 

As imagens por contato que Talbot criou constituem uma das séries mais 

antigas de fotografias já realizadas e tal procedimento resume a técnica fotográfica 

ao seu fundamento mais básico. Ele consistia simplesmente na impressão por 

contato direto de um objeto com o papel fotossensibilizado.  

Essa relação indexical com o objeto representado é justamente uma das 

características mais marcantes que diferenciam a fotografia de todos os outros 
                                                 
33 A maioria desses primeiros registros experimentais de Talbot, que ele veio a chamar de photogenic drawings, 
eram o que hoje nós chamamos de fotogramas, uma técnica bastante difundida e praticada nas primeiras décadas 
do século XX, especialmente por artistas e fotógrafos das vanguardas modernistas como Man Ray (1890-1976) e 
László Moholy-Nagy (1895-1946). 
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modos de representação de meados do século XIX, pois, de certa maneira como 

afirmaria Talbot em The Pencil of Nature, não era o artista que realizava a imagem 

mas a própria imagem criava a si mesma.  

Ainda em 1834 Talbot chegou a refinar seu processo a tal ponto que já era 

capaz de enviar imagens de seus photogenic drawings para familiares e colegas 

pesquisadores. Entretanto, ainda havia um problema. Ele encontrava muitas 

dificuldades para tornar estáveis suas imagens, fixadas imperfeitamente com uma 

solução de sal comum ou cloreto com iodeto de potássio. 

Em fevereiro de 1835, segundo o comunicado de John Frederick William 

Herschel (1792-1871), ele encontrou um modo de tornar seu papel mais sensível à 

luz34. Por meio de banhos alternados de sal comum e nitrato de prata no papel ainda 

úmido, as imagens melhoravam consideravelmente e se resolvia o problema da 

fixação. Assim, ao utilizar o mesmo sal de cozinha para impedir a contínua revelação 

da imagem até o seu desaparecimento, finalmente conseguiu fixar em papel uma 

imagem fotográfica inversa que permitia a reprodução infinita de cópias, aquilo que 

hoje chamamos de “negativo fotográfico”.35 Talbot assim relata tal descoberta: 

 

No processo Fotogênico ou Siagráfico, se o papel for transparente, o primeiro 
desenho pode servir como um objeto para produzir um segundo desenho no qual as 
luzes e as sombras estariam invertidas.36  
 
 
Foi desse modo que, em 1835, Talbot se referiu em seu caderno de 

anotações à possibilidade de se utilizar uma fotografia como um “negativo” para 

outra imagem “positiva”. Foram essas imagens realizadas por meio do princípio 

negativo-positivo, os photogenic drawings, que se tornaram o fundamento de toda 

fotografia moderna.  

 
 
 
 
 

                                                 
34 O encontro casual com John Herschel, em 1824, estabeleceu uma longa amizade e uma profunda colaboração 
crucial para o desenvolvimento posterior do método fotográfico inventado por Talbot.  
35 Na verdade, muitos dos termos fotográficos utilizados até hoje em dia foram cuhados por John Herschel, tais 
como “negativo fotográfico” e “fixação de imagens” (Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot , p. 
7). 
36 “ In the Photogenic or Sciagraphic process, if the paper is transparent, the first drawing may serve as an object, 
to produce a second drawing, in which the lights and shadows would be reversed” (TALBOT apud BATCHEN, 
Geoffrey. William Henry Fox Talbot , p. 8 [Tradução nossa]). 
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3.3 – O calótipo  
 

Neste momento, seria importante lembrarmos um pouco do advento da 

técnica fotográfica para entendermos melhor o que significava, no contexto das 

imagens visuais do século XIX, a invenção da técnica de Fox Talbot. 

Como sabemos, entre os anos de 1822 e 1826, o francês Joseph Nicéphore 

Niepce conseguiu produzir a primeira imagem com uma câmera fotográfica. No 

entanto, ele não era, de forma alguma, a única pessoa envolvida com experimentos 

fotográficos. 

Thomas Wedgwood (1771-1805) foi um dos pioneiros. Com o pretexto de 

auxiliar seu pai, o ceramista Josiah Wedgwood (1730-1995), a realizar uma série de 

cerâmicas, que retratassem individualmente uma pintura em miniatura de casas de 

campo inglesas, para o Czar da Rússia, Thomas decidiu pesquisar a respeito de um 

tipo de retratação visual que pudesse reproduzir as coisas por meio da luz do sol. 

Junto com Humphrey Davy (1778-1829), ele iniciou uma série de experimentos 

fotográficos utilizando como suporte papel de escrever, couro e uma variedade de 

outros materiais para produzir registros também negativos. Entretanto, como todos 

os primeiros pesquisadores da fotografia, ele não conseguia fixar as imagens, 

impedindo que esta continuasse a escurecer devido a exposição à luz. Assim, do 

mesmo modo que Fox Talbot, Thomas Wedgwood, a princípio, caminhava em 

direção - ao contrário do sistema de Niepce e, posteriormente, de Daguerre - daquilo 

que se tornaria a base da fotografia moderna: a produção de um negativo 

fotográfico.37  

Em 1839, Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) anunciou seu 

processo fotográfico, apenas algumas semanas antes de Talbot. O daguerreótipo 

era um processo positivo direto que produzia apenas uma única imagem. Ela não 

podia ser copiada a não ser se fotografada em outro daguerreótipo. O daguerreótipo 

produzia uma imagem bastante detalhada, mas, apesar de grandes daguerreótipos 

terem sido feitos ocasionalmente, a imensa maioria era de imagens de pequenos 

formatos, do tamanho das antigas pinturas em miniaturas.  

Depois dos primeiros experimentos, a ausência de qualquer tipo de imagem 

visível fez com que Daguerre acreditasse que seus experimentos fotográficos 

resultariam em total fracasso. No entanto, após várias pesquisas, foi comprovada a 

                                                 
37 Cf. HANNAVY, John. Fox Talbot, p. 12. 
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existência de uma imagem latente, tal como aconteceu no sistema de Talbot, que 

poderia ser intensificada por meio de outros tratamentos químicos. 

Consequentemente, a ideia de “revelação” seria anterior ao procedimento fotográfico 

criado por Talbot.38  

De qualquer forma, é curioso que as chapas metálicas de Daguerre acabaram 

sendo o processo fotográfico de maior popularidade nesse primeiro estágio do 

desenvolvimento fotográfico, apesar de sua natureza única e não reproduzível de 

imagem técnica.  

Como sabemos, anteriormente a ele, tanto Niepce como Wedgwood haviam 

realizado experimentos fotográficos utilizando outros meios como suporte para a 

impressão. Tal como Talbot, Niepce havia usado o papel e chapas feitas a partir de 

uma liga de estanho chamada peltre, enquanto Wedgwood havia utilizado o couro e 

também o papel como suporte para as suas imagens. Contudo, ambos tentaram 

utilizar o papel como base fotográfica, criando uma imagem negativa, ou como eles 

comentaram, imagens na quais as luzes e as sombras eram invertidas. Mas logo 

abandonariam tais experimentos com negativos em papel em busca de um processo 

positivo direto.39  

Wedgwood também havia abandonado seus experimentos porque não 

conseguia impedir o escurecimento das imagens quando continuamente expostas à 

luz. Na verdade, ele não chegou a ter conhecimento dos trabalhos de Herschel, 

publicados anos antes, a respeito do uso do sal comum como um meio químico que 

justamente impedia o progressivo escurecimento das imagens fotográficas.  

Daguerre, por sua vez, também chegou a utilizar sal comum em seus 

primeiros experimentos, depois passou a usar o tiosulfato de sódio como fixador, 

justamente o elemento que se tornou a base utilizada até os dias de hoje.  

Com o tempo, o processo de Daguerre se tornou amplamente popular e 

vários estúdios fotográficos rapidamente abriram por todo o mundo utilizando o seu 

processo de reprodução fotográfica. Ironicamente, os experimentos anteriores de 

Niepce e Wedgwood, abandonados em favor do processo positivo direto de 

Daguerre, demonstrariam ser o caminho que a fotografia moderna seguiria a partir 

dos primeiros experimentos de Talbot denominados de photogenic drawings.  

                                                 
38 Cf. HANNAVY, John. Fox Talbot, p. 12. 
39 Ibid., p. 13. 
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Ao contrário dos outros procedimentos fotográficos da época, os photogenic 

drawings de Talbot, que ele anunciou no final de 1839, produziam imagens maiores 

que os daguerreótipos, mas com uma definição não tão boa. Enquanto os 

daguerreótipos eram imagens únicas feitas em chapas de cobre, os photogenic 

drawings produziam um negativo em papel a partir do qual um número ilimitado de 

cópias poderia ser obtido. A princípio, Talbot não achou seu resultado produtivo, 

pois ele também estava em busca de um processo direto de reprodução, mas logo 

percebeu as vantagens de seu procedimento.40  

Não há dúvida de que os photogenic drawings de Talbot tinham uso limitado, 

apesar dos belos estudos de Talbot com os seus registros de contatos de plantas e 

rendas. Mesmo com o reconhecimento de cientistas e pesquisadores pelos seus 

photogenic drawings, Talbot se sentia ainda incapaz de levar seus experimentos 

relativos à fotografia adiante. Ele tinha plena consciência de que seu processo ainda 

necessitava de uma longa exposição à luz e de que seus registros fotográficos ainda 

eram pouco permanentes e exatos para os fins propostos por ele. Assim, distraído 

pelos seus outros interesses, tais como a política, os seus estudos ópticos e 

matemáticos, abandonou suas pesquisas fotográficas temporariamente. 

Em novembro de 1838, Fox Talbot finalmente retornou aos seus 

experimentos e começou a esboçar uma publicação a respeito da sua descoberta 

fotográfica. Em janeiro de 1839, ao ler uma notícia de jornal, soube da invenção de 

Daguerre e seu processo fotográfico no qual uma imagem positiva e única era 

formada numa placa de cobre banhada a prata. 

Quando as notícias da descoberta de Daguerre chegaram a Londres, Talbot 

ficou arrasado, pois ele poderia ter anunciado sua descoberta cinco anos antes do 

pesquisador francês. Imediatamente Talbot se apressou em comunicar seus 

experimentos e pesquisas à Royal Society, apresentando exemplares de seus 

photogenic drawings. Ele também chegou, sem sucesso, a contatar François Arago, 

que conhecera anos antes, que promovia e divulgava a invenção de Daguerre, para 

o persuadir de que ele, e não Daguerre, que havia inventado o processo fotográfico 

(na época, Talbot ainda não estava ciente de que o processo criado por Daguerre 

era completamente diferente do seu). 

                                                 
40 Cf. HANNAVY, John. Fox Talbot, p. 12-13. 
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Desde o início de suas pesquisas, Talbot sempre declarara que seu processo 

fotográfico de reprodução possuía uma grande variedade de aplicações. Para ele, a 

fotografia poderia servir para reproduzir todo o tipo de imagem, tais como: 

espécimes científicos, folhas, tramas de tecidos, reproduções de gravuras e de 

desenhos, estudos arquitetônicos, entre outros.  

Um jornal da época, “The Literary Gazette”, afirmava que o físico e químico 

inglês Michael Faraday (1791-1867), secretário da Royal Society, havia apresentado 

a descoberta de Talbot afirmando que nenhuma mão humana havia traçado linhas 

tais como daquelas imagens expostas aos membros da Royal Institution, já que era 

a natureza que se encarregava de desenhar e não mais o artista. 

Em janeiro de 1839, Faraday anunciou as descobertas de Talbot e Daguerre. 

No dia 31, os membros da Royal Society ouviram o comunicado de Talbot, sob o 

título de “Some Account of the Art of Photogenic Drawings or the Process by which 

Natural Objects may be made to Delineate themselves without the Aid of the Artist’s 

Pencil” (“Sobre a Arte dos Desenhos Fotogênicos ou o Processo pelo qual Objetos 

Naturais podem ser Delineados por si mesmos sem a Ajuda do Lápis do Artista”)41, 

no qual o autor afirmava enfaticamente que muito trabalho poderia ser poupado por 

meio do processo fotográfico na realização de imagens e na reprodução de qualquer 

tipo de objeto. Talbot acreditava que a fotografia era “mágica” e “industrial” em 

essência, um produto da ciência moderna que permitia a natureza retratar a si 

mesma em todos seus detalhes, sem qualquer tipo de mediação da mão do 

homem.42   

Entretanto, até aquele momento, os photogenic drawings de Talbot eram 

realizados pela ação direta da luz. Quando o negativo era removido da câmera, a 

imagem era totalmente visível, mas isso requeria uma exposição muito longa à luz 

do sol. Diante de tamanho desafio, ele se viu obrigado a desenvolver melhor o seu 

processo fotográfico, principalmente em se tratando do longo tempo de exposição e 

a qualidade dos papéis fotográficos.  

Em setembro de 1840, Talbot descobriu que adicionar ácido gálico à solução 

de nitrato de prata, aplicado ao papel logo após este ter sido banhado em iodeto de 

                                                 
41 Cf. KOSSOY, Boris. Hercule Florence: A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, p. 125. 
42 Entre as técnicas apresentadas à Royal Society, devemos citar aquelas realizadas, em 1834, com placas de 
vidro chamadas de photogenic etchings. Nesta técnica, tais placas eram recobertas com uma solução de resina e 
terebentina e, posteriormente, escurecidas com a fumaça de uma candeia. (Cf. BATCHEN, Geoffrey. William 
Henry Fox Talbot , p. 9) 
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potássio, aumentava em muito a sensitividade do papel à ação da luz. Tal 

combinação produzia uma imagem latente, uma imagem que permanecia invisível 

ao olho humano até que esta fosse revelada por uma segunda vez. Na realidade, 

esta foi uma outra notável descoberta de Talbot, já que isso também possibilitava 

uma exposição muito mais curta à luz solar, reduzindo drasticamente o tempo de 

exposição para a obtenção de uma imagem para uma questão de poucos minutos.43 

No entanto, apesar de todos os esforços e desenvolvimentos da técnica de 

Talbot, o futuro já havia sido definido. O método de Daguerre foi amplamente 

encorajado pelo governo francês e Talbot se viu em dificuldades. A Royal Society 

pouco ajudou Talbot, recusando-se até em publicar seu ensaio sobre suas 

pesquisas fotográficas. Mesmo assim, ele prosseguiu com seus photogenic 

drawings.  

A partir de suas conversas com Herschel, Talbot passou a utilizar o tiosulfeto 

de sódio como um agente fixador. Como resultado, seus registros apresentavam 

agora uma imagem negativa bem definida, clara e bem mais estável, da qual 

inúmeras cópias positivas poderiam ser realizadas. Algo que o daguerreótipo nunca 

poderia realizar. Tais imagens eram bem superiores aos photogenic drawings 

originais, apresentando uma maior variedade de tons e sendo bem mais sensíveis à 

luz.44  

A partir desse momento, não havia mais a necessidade de aguardar o 

aparecimento gradativo da imagem unicamente pela longa exposição à luz do sol. A 

imagem registrada no papel, durante a exposição na camera obscura, surgia quando 

o papel negativo era mergulhado numa solução de galo-nitrato de prata, que agia 

como um revelador. Apesar de não deixar nenhum traço visível no papel 

quimicamente preparado, no entanto, deixava uma imagem latente que poderia ser 

revelada com a aplicação de uma solução de ácido gálico. Após ser lavado e seco, 

esse papel negativo era então tratado com um tipo de cera para se tornar 

transparente. As cópias eram produzidas por contato, com papel sensibilizado com 

cloreto de prata, tal como nos seus photogenic drawings.  

                                                 
43 Já o método inventado por Daguerre, tornado público sete meses depois, era totalmente diferente daquele de 
Talbot. Os primeiros daguerreótipos, devido à necessidade de uma longa exposição, requeriam o ar livre. No 
caso de retratos, as pessoas fotografadas tinham que permanecer imóveis, em pleno Sol, por bastante tempo. O 
grande problema era o peso e o volume do material a ser utilizado, além da laboriosa manipulação que deveria 
ser imediatamente realizada antes e após o registro, durante o processo de revelação. (Cf. BATCHEN, Geoffrey. 
William Henry Fox Talbot , p. 10) 
44 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot , p. 10. 
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Resistindo aos pedidos de sua mãe para chamar seu novo processo de 

“talbotype” (“talbótipo”), Fox Talbot deu a tal técnica um nome mais modesto: 

“calotype” (“calótipo”), do grego “kalos”, que significa “belo” e “typos”, “imagem”.  

Com o procedimento fotográfico bem desenvolvido e estruturado, Talbot já 

poderia promover e divulgar seu sistema de reprodução fotográfica: o processo 

negativo-positivo do calótipo. 

Ele o anunciou publicamente na primavera seguinte. Com esse processo, que 

se originara com os primeiros photogenic drawings, Talbot estabeleceu 

definitivamente a base do sistema negativo-positivo que determinou o meio 

fotográfico pelos 150 anos seguintes, pois apresentava a possibilidade, até então 

inédita, de reprodutibilidade técnica, ou seja, a obtenção de uma quantidade infinita 

de cópias a partir de uma única “matriz”.  

No dia 8 de fevereiro de 1841, assim como Daguerre, Talbot apresentou, em 

Westminster, um pedido de patente para o seu processo, o calótipo, que foi 

registrado em 17 de agosto do mesmo ano. No entanto, isso acabou levando Talbot 

a frequentes processos e litigações para desencorajar outros fotógrafos a adotarem 

o seu processo fotográfico sem a devida licença.  

Para muitos, as várias patentes de Talbot em relação a sua técnica fotográfica 

de reprodução acabou fazendo com que o daguerreótipo se tornasse definitivamente 

ainda mais popular em relação ao sistema negativo-positivo do calótipo. 

Entretanto, existem também outros motivos pelos quais o calótipo não era tão 

popular quanto o seu concorrente: inicialmente os materiais utilizados no processo 

do calótipo eram menos sensíveis à luz, requerendo, assim, exposições mais 

longas; as imperfeições do papel onde seria realizada a cópia positiva também 

reduziam a qualidade da imagem final, já que o negativo do calótipo era realizado 

em papel também; o calótipo não apresentava a nitidez e a definição que as chapas 

de daguerreótipos apresentavam; o processo fotográfico em si era mais demorado, 

já que possuía duas etapas muito distintas: a etapa do negativo e depois a do 

positivo; e, finalmente, no princípio, as impressões fotográficas do calótipo tendiam a 

esvanecer com o tempo.45 

Por outro lado, o procedimento de Talbot também possuía suas vantagens em 

relação ao daguerreótipo. A reprodutibilidade técnica e o número ilimitado de cópias 

                                                 
45 Algo que não acontecia com as imagens fotográficas dos calotipistas escoceses David Octavious Hill e Robert 
Adamson, como vermos mais adiante. 
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que o sistema negativo-positivo possibilitava era um grande atrativo para uma 

sociedade técnico-industrial em franco desenvolvimento. Para o especialista, 

retoques poderiam ser feitos tanto no negativo quanto na cópia fotográfica positiva. 

Imagens em papel eram muito mais vantajosas, não somente do ponto de vista 

artístico, já que os registros positivos e as imperfeições do papel fotográfico 

possibilitavam nuances mais interessantes para os fotógrafos-artistas, mas também 

e principalmente pelo fato de que as imagens em papel eram muito mais leves e 

fáceis de serem transportadas, colecionadas e agrupadas do que as pesadas e 

delicadas chapas metálicas dos daguerreótipos. Por último, em relação à qualidade 

dos tons, o calótipo apresentava uma maior variedade de tonalidades mais quentes. 

De qualquer forma, para muitos praticantes da fotografia, a chapa de 

daguerreótipo, apesar de não ser multiplicável, parecia insuperável quanto a sua 

nitidez, comparada às cópias desvanecidas dos papéis granulados do calótipo. 

Desse modo, o daguerreótipo com sua clara e distinta imagem metálica que 

somente podia ser visualizada em determinadas perspectivas, pois a chapa de cobre 

refletia a luz dependendo do ângulo em que ela era visualizada, já havia se tornado 

a principal vertente da fotografia, apesar de produzir apenas uma única imagem 

positiva, não apresentando assim a possibilidade que caracterizaria a técnica 

fotográfica em relação as outras imagens visuais: a capacidade de reprodutibilidade 

técnica do sistema negativo-positivo do calótipo.  

Demoraria ainda algum tempo para a técnica de Talbot se tornar popular e 

competir com a hegemonia do daguerreótipo. Entretanto, os registros daquela 

melhoravam rapidamente, especialmente em relação ao tempo de exposição que, 

em poucos meses, passou de trinta minutos para setenta e cinco segundos e, 

finalmente, para apenas trinta segundos.  

Somando-se a esses fatos, tornou-se evidente a vantangem do papel como 

suporte fotográfico em relação às chapas metálicas, anteriormente utilizadas no 

processo do daguerreótipo. Um fato ainda mais relevante é de ordem econômica. O 

seu baixo custo tornava o calótipo muito mais acessível do que o daguerreótipo. Por 

esse motivo, ele tornou-se, em pouco tempo, muito popular e teve inúmeros 

adeptos46, até o surgimento do processo do colódio úmido, introduzido pelo escultor 

                                                 
46 Cf. SOUGEZ, Marie-Loup. História da Fotografia, p. 99-102. 
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e fotógrafo Frederick Scott Archer (1813-1857), em março de 1851, quando tanto o 

calótipo como o daguerreótipo se tornaram obsoletos.  

A busca de Talbot por um processo fotográfico que utilizasse um modo de 

impressão mais estável e permanente foi o grande passo no processo de 

desenvolvimento de suas pesquisas fotográficas. O calótipo foi o método que 

definitivamente garantiu a ele seu lugar como um dos pioneiros da fotografia. A partir 

desse processo o sistema negativo-positivo viria a se tornar definitivamente o 

fundamento de toda fotografia posterior.  

 

 

3.4 – O estúdio fotográfico em Reading  

 

Inicialmente Talbot não calculou a importância de seu processo, pois ele 

estava, na verdade, procurando apenas a possibilidade de fazer uma imagem 

positiva única tal como Daguerre havia conseguido. A princípio, a chapa de 

daguerreótipo, apesar de não ser multiplicável, parecia insuperável quanto a sua 

nitidez comparada às primeiras cópias desvanecidas dos papéis granulados do 

calótipo. No entanto, isso logo iria mudar.  

No início da década de 1840, Talbot realizou belas imagens fotográficas, 

sempre encorajado por seus amigos Herschel e Brewster. Ele não só compunha 

fotos nos gêneros praticados pela pintura tais como o retrato, a cena doméstica de 

interiores, a paisagem urbana e rural assim como a natureza-morta, como também 

exercitou sua câmera em fotografias ampliadas com um microscópio solar em 

conchas do mar, asas de borboleta em uma série de fotogramas diversos.  

Em 1843, quando estava de volta à Inglaterra, seus recursos possibilitaram a 

formação de um empreendimento comercial fotográfico em Reading com o propósito 

de fazer uma maior divulgação e promoção de seu novo processo fotográfico. Tal 

empreendimento teve um início de produção modesto, mas ao longo do tempo, a 

demanda aumentou e nos sete primeiros meses a produção já era de 

aproximadamente 10.400 imagens.  

A maioria das fotografias eram retratos e cópias de telas. Pessoas comuns 

eram fotografadas e algumas traziam mapas, pinturas e documentos para serem 

registrados fotograficamente. Esse empreendimento já demonstratava a 

potencialidade comercial da técnica fotográfica de Talbot e visava a produção em 



  45 

massa de registros fotográficos para a venda e para competir com as ilustrações de 

gravuras e litografias das publicações de então.47  

A grande publicação desse estúdio, sem dúvida alguma, foi The Pencil of 

Nature, “O Lápis da Natureza”, a primeira edição fotográfica do mundo, publicada 

em seis partes, entre os anos de 1844 e 1846. 

Além de The Pencil of Nature, o empreendimento foi responsável pela 

publicação de mais duas outras significativas produções fotográficas de Fox Talbot: 

Sun Pictures in Scotland (“Pinturas do Sol na Escócia”)  e The Talbotype Applied to 

Hieroglyphics (“O Talbótipo Aplicado aos Hieróglifos”). A primeira, publicada em 

1845, era ilustrada com vinte e três imagens relacionadas à vida e à obra do famoso 

escritor escocês Sir Walter Scott (1771-1832). A segunda, publicada no ano 

seguinte, utilizava a fotografia para explorar um outro interesse de Talbot: o estudo e 

a tradução de línguas antigas. Ela apresentava apenas três imagens relacionadas à 

descoberta de uma estela perto do complexo de Abu Simbel no Egito.  

Em 1847, o estúdio gerou outros frutos com a publicação do quarto volume 

dos Annals of the Artists of Spain (“Anais dos Artistas da Espanha”), com a presença 

de sessenta e seis calótipos reproduzindo obras de arte, o que foi, provavelmente, o 

primeiro livro de história da arte ilustrado fotograficamente.48  

Todas essas publicações representam apenas uma pequena parte da obra 

fotográfica do pesquisador e fotógrafo inglês nesse período. Sua propriedade, 

Lacock Abbey, se transformou no local de criação de gêneros fotográficos que, 

como veremos, posteriormente, influenciaram amplamente a fotografia moderna.  

Além disso, Talbot também continuou aplicando seu processo fotográfico às 

necessidades da ilustração científica, à reprodução de gravuras, pinturas e até 

mesmo de imagens de calótipos de daguerreótipos. A maioria dessas imagens 

mostra a influência do gosto romântico e pitoresco da época, mas algumas exploram 

uma estética fotográfica mais moderna e específica, enfatizando, por exemplo, a 

mobilidade da câmera e sua habilidade de retratar pedaços do mundo de maneira 

abstrata. Se atentarmos para a obra de Talbot, poderemos perceber a sua força e o 

seu talento como criador de imagens, um fotógrafo sempre dedicado ao 

                                                 
47 No final de sua produção, o estúdio fotográfico de Talbot chegou a produzir incríveis trinta mil calótipos em 
um período de apenas quatro anos. 
48 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot, p. 12. 
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desenvolvimento não somente técnico, mas estético do processo fotográfico por ele 

inventado.  

 

 

4 - The Pencil of Nature e a impressão automática da “natureza” 

 

Foi justamente no seu estúdio fotográfico em Reading, entre os anos de 1844 

e 1846, que Talbot publicou, em seis partes, a monumental obra The Pencil of 

Nature, que nada mais era do que álbuns de calótipos colados a mão que 

constituíram a primeira edição fotográfica do mundo.  

O livro foi certamente o maior projeto do empreendimento comercial de Talbot 

em Reading e uma publicação que mudaria a forma como as pessoas registravam a 

realidade a sua volta, assim como o próprio mercado editorial.  

Suas seis partes eram ilustradas por vinte e quatro imagens, que visavam 

demonstrar o potencial fotográfico para as publicações da época. As vinte e quatro 

reproduções fotográficas foram publicadas da seguinte forma: 

 

Parte 1 

 I – Part of Queen’s College, Oxford (“Parte do Queen’s College, Oxford”) 

 II – View of the Boulevards at Paris (“Vista dos Bulevares em Paris”) 

 III – Articles of China (“Artigos da China”) 

 IV – Articles of Glass (“Artigos de Vidro”) 

 V – Bust of Patroclus (“Busto de Pátroclo”) 

 

Parte 2 

 VI – The Open Door (“A Porta Aberta”) 

 VII – Leaf of Plant (“Folha de Planta”) 

 VIII – A Scene in a Library (“Cena em uma Biblioteca”) 

 IX – Fac-simile of an Old Printed Page (“Facsímile de uma Antiga Página  

                  Impressa”)  

 X – The Haystack (“O Monte de Feno”) 

 XI – Copy of a Lithographic Print (“Cópia de uma Impressão Litográfica”) 

 XII – The Bridge of Orleans (“A Ponte de Orleans”) 
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Parte 3 

 XIII – Queen’s College, Oxford: Entrance Gateway (“Queen’s College,  

                    Oxford: Pórtico de Entrada”) 

 XIV – The Ladder (“A Escada de Mão”) 

 XV – Lacock Abbey in Wiltshire (“Lacock Abbey em Wiltshire”) 

 

 

Parte 4 

 XVI – Cloisters of Lacock Abbey (“Claustros de Lacock Abbey”) 

 XVII – Bust of Patroclus (“Busto de Pátroclo”) 

 XVIII – Gate of Christchurch (“Portão de Christchurch”) 

 

Parte 5 

 XIX – The Tower of Lacock Abbey (“A Torre de Lacock Abbey”) 

 XX – Lace (“Renda”) 

 XXI – The Martyr’s Monument (“Monumento ao Mártir”) 

 

Parte 6 

 XXII – Westminster Abbey (“Abadia de Westminster”) 

 XXIII – Hagar in the Desert (“Agar no Deserto”) 

 XIV – A Fruit Piece (“Uma Cena de Frutas”) 

 

Esses registros eram extremamente sofisticados, cuidadosamente escolhidos 

e concebidos para demonstrar as infinitas possibilidades que sua técnica fotográfica 

oferecia.  

As imagens eram tão diversas que mostravam inúmeras cenas que variavam 

de vistas urbanas, tal como a esquina do Queen’s College, em Oxford, aos 

bulevares de Paris, vistas de Lacock Abbey e até a coleção de porcelana chinesa de 

Talbot. Em suma, tudo aquilo que se encontrava à volta do fotógrafo e a que a 

capacidade de captação da câmera fotográfica pudesse se aplicar. 

Cada imagem aparecia com um comentário escrito pelo próprio Talbot, que 

era nada mais nada menos que a sua reflexão a respeito do processo inventado por 

ele e os relatos de sua vida e de suas descobertas. Seus comentários eram tão 
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variados como as imagens que ele escolhera para compor o livro e, principalmente, 

tão diversos quanto a própria capacidade de retratação do dispositivo fotográfico.49  

Esses mesmos textos foram escritos num tom informal, basicamente como 

notas esclarecedoras, para um público leigo, sobre esse novo tema que era a 

técnica fotográfica. Mesmo assim, ainda persistia um toque literário, até mesmo 

romântico por toda a obra.  

As vinte e quatro imagens fotográficas foram escolhidas basicamente 

seguindo dois critérios. O primeiro estava relacionado ao tipo de texto que Talbot 

escolheu redigir, isto é, um estilo que fosse acessível a um público que não estava 

familiarizado com essa nova técnica de retratação que era a fotografia, ou seja, que 

o observador ficasse impressionado com todos os detalhes e nuances que os 

registros fotográficos de Talbot ofereciam em se tratando do seu impressionante 

poder de captação do real. O segundo era que as imagens ilustrassem algum tipo de 

aplicação vantajosa que a técnica fotográfica oferecia em comparação com os 

outros tipos de representação visual de meados do século XIX.  

 

 

4.1 – As imagens por contato de Fox Talbot  
 

Para iniciarmos a nossa discussão a respeito da questão da técnica e da 

verossimilhança fotográfica propriamente dita em The Pencil of Nature, devemos 

inicialmente considerar a seguinte imagem: 

 

    
    fig. 2 – W.H. Fox Talbot, “Lace” (c.1845). 

 

                                                 
49 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot, p. 11. 
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 Trata-se do vigésimo registro fotográfico de The Pencil of Nature, publicado 

no quinto fascículo desta obra, no qual Talbot apresenta um negativo fotográfico de 

um pedaço de renda. Esse procedimento não é muito comum em The Pencil of 

Nature, já que “Lace” (“Renda”) é justamente o único negativo fotográfico de todo o 

livro. 

De qualquer forma, vemos aqui uma imagem por contato de um mero pedaço 

de tecido que Talbot resolveu reproduzir na sua obra inaugural. Curiosamente, ele 

chegou a realizou mais de uma centena de cópias dessa mesma imagem, algo 

aparentemente estranho para nós, completamente acostumados a uma torrente de 

imagens fotográficas. No entanto, temos que nos lembrar de que até a publicação de 

The Pencil of Nature, imagens como essa eram algo totalmente inédito. 

Certamente, esse número enorme de cópias tem alguma relação com os 

propósitos que Talbot vislumbrava com a publicação de uma obra como The Pencil 

of Nature. Por todo o livro, tanto nas escolhas dos registros, quanto nos textos 

redigidos especialmente para cada imagem, o autor deixava muito claro a sua 

intenção: divulgar amplamente todas as possibilidades que essa nova forma de 

retratação, a técnica fotográfica, disponibilizava para o homem moderno. 

Fox Talbot tinha total conhecimento do momento histórico em que vivia e 

sabia perfeitamente o poder que uma tecnologia como a sua nova forma de 

retratação fotográfica, o calótipo, exerceria numa sociedade técnica e industrial em 

franco crescimento. 

Imagens como “Lace”, que tentam demonstrar o poder de captação e 

apreensão do real por meio do dispositivo fotográfico, aparecem por toda a 

publicação de The Pencil of Nature, tanto nas reproduções fotográficas como nos 

próprios textos redigidos por Talbot. 

Em “Lace” especificamente, vemos a imagem de um negativo fotográfico, na 

verdade, um registro elaborado por contato direto entre o pedaço de renda e o meio 

fotossensível, no caso um papel sensibilizado quimicamente. Na imagem, Talbot 

deixou, oportunamente, algumas dobras da renda à mostra, o que acaba dando a 

uma representação bidimensional como esta um sentido de profundidade, uma 

sensação de tridimensionalidade, além de uma ideia de acaso e acidentalidade.  

Assim, mesmo em um registro fotográfico absolutamente comum como 

“Lace”, onde o que realmente importa é a demonstração de “fidedigninade”, 

“exatidão” e “precisão”, Talbot ainda se preocupa com questões estéticas na 
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concepção da imagem. Ou seja, Talbot utiliza artifícios visuais, até mesmo nas 

reproduções mais simples, para conseguir uma melhor eficácia na elaboração de 

sua imagem fotográfica. Tais elementos presentes na vigésima prancha de The 

Pencil of Nature são apenas um exemplo do grau de elaboração, técnica e poder de 

persuasão que Fox Talbot  tentou apresentar por todo o livro. 

Na verdade, não podemos nos esquecer de que “Lace” também se relaciona 

àqueles registros realizados por Fox Talbot por meio do seu primeiro método de 

reprodução fotográfica: os photogenic drawings. Foram nestes tipos de registros 

visuais que Talbot vislumbrou primeiramente as possibilidades que sua técnica de 

retratação ofereceria ao homem de meados do século XIX. Mesmo naqueles 

registros mais simples e menos elaborados esteticamente, como nas imagens por 

contato direto de plantas e tecidos, Talbot já pensava a fotografia como uma espécie 

de escrita “automática”, uma inscrição “espontânea” e “natural”, realizada sem 

qualquer tipo de intervenção da mão do artista, ou seja, uma imagem técnica por 

excelência. 

Na introdução de The Pencil of Nature, vemos isso claramente. Nela, Talbot 

redigiu um ensaio e uma nota explicatória intitulada Notice to the Reader, que por si 

só definiria essa questão apresentada acima, assim como o discurso a respeito da 

técnica fotográfica em geral por todo o século XIX e, para alguns, até hoje: 

 

As pranchas da presente obra são impressas somente pela ação da luz, sem 
qualquer tipo de auxílio do lápis do artista. Elas são pinturas próprias do sol e não, 
como algumas pessoas imaginam, gravuras de imitação.50 
 
 
Como podemos ver, Talbot enxergava na fotografia uma espécie de substituto 

para o desenho, o próprio nome da obra já enfatizava tal desejo. A princípio, as 

imagens produzidas pela câmera fotográfica, tais como os contatos de renda que 

discutimos anteriormente, eram chamadas por ele de “sun-pictures”, “pinturas do sol” 

ou “imagens  feitas pelo sol”. 

 Foi desse modo que surgiu o conceito do “lápis da natureza”, ao contrário do 

lápis do artista, pois a técnica fotográfica registrava uma imagem “natural” 

espontaneamente, espécie de inscrição ou impressão automática. No entanto, essa 

                                                 
50 “The plates of the present work are impressed by the agency of Light alone, without any aid whatever from the 
artist’s pencil. They are the sun-pictures themselves, and not, as some persons have imagined, engravings in 
imitation.” (TALBOT, W.H. Fox. The Pencil of Nature, s.p. [Tradução nossa.]) 
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idéia de impressão ou registro automático se relacionava muito com uma questão 

muito própria da fotografia do século XIX: a impressão química do registro 

fotográfico. 

De maneira geral, como resultante de seu próprio dispositivo, a imagem 

fotográfica realizada por todo o século XIX e por praticamente todo o século XX foi 

sempre uma impressão química. Ou seja, o registro fotográfico analógico é sempre o 

efeito químico de uma causalidade física, eletromagnética, onde um fluxo de fótons 

provenientes de um objeto atinge uma superfície fotossensível. Em síntese, a 

impressão é sempre o resultado de um traço que um corpo físico imprimiu sobre 

outro corpo, mas um tipo de traço completamente diferente daquele das outras 

imagens visuais. 

 De acordo com o modo como é feito esse traço, podemos distinguir as 

impressões por contato direto ou as impressões feitas à distância. As de contato 

direto são resultado de uma ação mecânica ou química direta do material 

impregnante sobre o corpo impresso. Esse é o caso da gravura, da impressão de 

dinheiro, de uma máscara mortuária ou até mesmo de um fotograma. Os photogenic 

drawings de rendas e plantas realizados por contato, assim como a vigésima 

imagem de The Pencil of Nature, “Lace”, são um bom exemplo disso. Já em relação 

às impressões feitas à distância, exige-se a intervenção de um elemento físico 

intermediário entre o material impregnante e a impressão. Na fotografia, no caso a 

analógica, esse elemento intermediário é o fluxo fotônico. 

 Por isso que, enquanto impressão química, a imagem fotográfica é o 

resultado de uma interação fundamentalmente material entre dois corpos físicos, 

realizada por intermédio de um fluxo fotônico.51 É justamente isso que caracteriza 

uma das especificidades da imagem fotográfica em relação a todas as outras 

imagens visuais.52 Um bom exemplo de uma impressão por contato direto vemos 

também na próxima imagem (fig. 3), de aproximadamente 1839, também intitulada 

“Lace” (“Renda”): 

 

                                                 
51 Cf. SCHAEFFER, Jean-Marie. A Imagem Precária, p. 20-1.  
52 É desse modo que a técnica fotográfica diferencia-se fundamentalmente de sua irmã mais próxima, a camera 
obscura. Na fotografia há sempre uma separação entre o dispositivo estritamente óptico e a aparelhagem óptico-
química, ou digital, como suporte de uma impressão. Já no caso da camera obscura, observamos não apenas uma 
reprodução do visível, mas do visto também, pois é a partir de uma imagem aérea e de sua projeção retiniana que 
o artista executa o seu desenho. Na técnica de reprodução fotográfica isso não acontece, pois a produção da 
impressão é um processo autônomo, não necessariamente intermediado pelo olhar humano. 
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    fig. 3 – W.H. Fox Talbot, “Lace” (c.1839). 

 

 Em um escrito janeiro de 1839, Talbot relatou ter mostrado um de seus 

primeiros photogenic drawings de um amostra de renda a um grupo de amigos que 

nunca tinham visto uma fotografia. Segundo diz, perguntou a eles se achavam as 

imagens convincentes, isto é, um bom tipo de representação visual. Para o seu 

espanto, responderam irritados que não eram tolos e não seriam tão facilmente 

enganados, pois tal imagem não era, de forma alguma, algum tipo de representação 

visual, mas sim um pedaço de renda mesmo.53  

 Sendo verdadeira ou não essa anedota relatada por Talbot, certamente as 

primeiras pessoas que entraram em contato com imagens fotográficas devem ter 

ficado um pouco chocadas, já que, definitivamente, fotografias não eram algum tipo 

de registro visual ao qual elas estariam acostumadas. 

Além disso, não podemos deixar de considerar o fato de que os photogenic 

drawings de amostras de tecidos de Talbot eram registros bastante significativos 

numa época em que a indústria britânica acabara de sofrer uma grande 

transformação devido a sua crescente industrialização.  

Ainda em 1839, em mais um outro esforço para promover sua técnica de 

retratação fotográfica, Talbot enviou uma outra imagem por contato negativo de 

renda, também intitulada “Lace” (c.1839), para o botanista William Jackson Hooker, 

para que esta fosse exibida a alguns empresários da indústria têxtil de Glasgow. 

Como resultado, Hooker respondeu, dizendo que os empresários demonstraram 

                                                 
53 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot, plate 10, s.p. 
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bastante interesse pelo seu registro de tecido, e também a comunidade científica da 

região, que estava curiosa para conhecer suas outras imagens.54  

Tal fato reforça ainda mais a ideia do potencial comercial que a fotografia 

apresentava já em meados do século XIX e a campanha que Fox Talbot desenvolvia 

para o sucesso de sua técnica de reprodução. Mesmo nesses primeiros registros 

fotográficos de Talbot, o discurso do pensamento técnico-científico, aliado às  

supostas objetividade, exatidão, precisão e veracidade já era determinante, assim 

como no caso dos outros pioneiros da fotografia com suas respectivas técnicas. 

Uma outra bom aplicação da técnica fotográfica de Talbot, especialmente em 

se tratando de suas imagens por contato direto, está relacionada às ciências 

naturais, mais especificamente à botânica. Talbot realizou inúmeras imagens 

relacionadas a flores, folhas ou plantas em geral. Na verdade, tais imagens estão 

entre seus primeiros modelos a serem registrados pela técnica fotográfica, 

juntamente com as suas amostras de rendas.  

 

         

         fig. 4 – W.H. Fox Talbot, “Leaf” (1840). 

 

Esses primeiros registros de plantas ainda eram reproduções por contato que 

apresentavam uma coloração muito tênue e clara, possuindo um aspecto quase que 

etéreo, como se fossem espécies de sombras registradas no meio fotográfico. No 

entanto, elas já podiam fornecer uma retratação precisa dos contornos e formas de 

                                                 
54 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot, plate 10, s.p. 
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uma planta que evitavam os laboriosos procedimentos que um artista teria que fazer 

para retratar tais objetos por meio de gravuras ou desenhos.  

Na fig.4, “Leaf” (“Folha”), de 1840, temos um dos mais belos exemplos dos 

inúmeros contatos negativos de folhas que Talbot realizou. Imagens como essa 

demonstravam a capacidade que o processo fotográfico criado por Talbot possuía 

para reproduzir até mesmo os detalhes mais ínfimos de um objeto, o que evitava 

que artistas e copistas perdessem muito tempo e esforço para retratarem a 

complexidade de tais modelos. Para ele, objetos que para o artista mais habilidoso 

demorariam dias ou semanas de árduo trabalho para serem criados, seriam 

realizadas pelos poderes da química natural do processo fotográfico, descrita em 

The Pencil of Nature, em apenas alguns instantes. Por esse e outros motivos, 

acreditava que sua técnica de retratação possuísse algo de mágico: 

 

As coisas mais transitórias, uma sombra, o emblema proverbial de tudo que é 
efêmero e momentâneo, podem ser apreendidas pelos encantos da nossa mágica 
natural e, talvez, serem fixadas para sempre na posição que parece destinada a ser 
ocupada apenas por um único momento.55 
 
 

 Para Talbot, portanto, a técnica fotográfica era aquele dispositivo por 

excelência para capturar o efêmero e o transitório num momento único que estaria 

destinado a ser fixado para sempre no registro fotográfico. Com tais palavras, Talbot 

definiu basicamente o que seria o discurso a respeito da prática fotográfica por 

quase todo o século XIX e, como veremos mais adiante, em parte, também até os 

nossos dias. 

 

 

4.2 –  A máquina copiadora de Fox Talbot e as ilustrações de livros 

 

Podemos citar inúmeros exemplos de imagens que Fox Talbot realizou para 

divulgar as várias aplicações de seu processo fotográfico. São muitos os tipos de 

registros que o pesquisador inglês fez tanto para promover comercialmente o tipo de 

técnica de retratação fotográfica inventada por ele como também para demonstrar o 

                                                 
55 “The most transitory of things, a shadow, the proverbial emblem of all that is fleeting and momentary, may be 
fettered by the spells of our natural magic, and may be fixed for ever in the position which it seems only 
destined for a single moment to occupy.” (TALBOY, W.H. Fox apud. BATCHEN, Geoffrey. William Henry 
Fox Talbot, p. 10. [Tradução nossa.]) 
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potencial artístico da fotografia. Neste momento, trataremos de alguns relacionados 

às possibilidades comerciais da fotografia, principalmente para copiar textos, 

gravuras ou qualquer outro tipo de imagem visual complexa. 

Em toda sua obra, Talbot mostrou acreditar que a técnica fotográfica 

desenvolvida por ele poderia ser utilizada pelas pessoas como uma espécie de 

máquina copiadora. Em The Pencil of Nature, defendeu a ideia de que qualquer tipo 

de imagem, fosse esta uma gravura, uma pintura ou até mesmo um texto, poderia 

ser copiada pela técnica de reprodução fotográfica.  

Tal aplicação era algo que Talbot considerava muito importante, não apenas 

pelo fato de a fotografia ser uma espécie de máquina, auxiliando o homem moderno 

nas mais diversas funções, mas também porque ela era a única forma de 

reprodução que oferecia a possibilidade de alterar a escala das representações com 

extrema precisão e exatidão.  

Um registro fotográfico poderia reduzir e ampliar o tamanho daquilo que fosse 

fotografado simplesmente variando a distância entre a câmera e o objeto a ser 

registrado (algo que posteriormente, ainda no século XIX, seria realizado também 

com o auxílio de lentes fotográficas mais sofisticadas e poderosas). Um bom 

exemplo disso podemos ver na próxima imagem (fig. 5): 

 

   
   fig. 5 – W. H. Fox Talbot, “Copy of a Lithographic Print” (c. 1844). 

 

Em “Copy of a Lithographic Print” (“Cópia de uma Impressão Litográfica”), 

como o título sugere, vemos uma reprodução fotográfica de uma antiga litografia. 
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Essa reprodução era a décima primeira imagem de The Pencil of Nature. Ela 

demonstrava a capacidade de redução que a técnica fotográfica tinha para uma 

maior e melhor distribuição de imagens, especialmente para a ilustração de livros. O 

que era uma das especificidades que a técnica fotográfica de reprodução 

apresentava, pois os outros tipos de imagens visuais da época não atingiam o 

mesmo resultado, a não ser com custosas horas de trabalho de um artista 

especializado. 

A reprodução de gravuras ou de textos, como veremos adiante, era algo que 

a fotografia poderia realizar em apenas alguns instantes. A instantaneidade do 

registro fotográfico facilitava imensamente não somente a reprodução, mas também 

o número ilimitado de cópias que poderiam ser feitas a partir de uma única imagem, 

assim como poupava o trabalho ardoroso da reprodução manual e da subjetividade 

implícita na elaboração da cópia realizada por um artista. 

“Copy of a Lithographic Print” é uma das imagens de The Pencil of Nature que 

claramente demonstrava a perfeita aplicação que a técnica fotográfica de Talbot 

poderia disponibilizar para o mercado editorial do século XIX, pelo seu modo de 

produção reprodutível, a partir do sistema negativo-positivo, assim como estava 

imbuída da pretensa objetividade, precisão e exatidão que a fotografia possuía numa 

sociedade que era caracterizada cada vez mais por um discurso técnico-científico. 

Apesar de apresentar as extremidades cortadas, fato este resultante de um 

problema de foco nas áreas mais distantes do centro da imagem, já que as lentes 

utilizadas por Talbot ainda eram muito precárias, ela apresentava uma resolução 

formal bastante adequada para os propósitos de Talbot, ou seja, divulgar as 

aplicações da técnica fotográfica para a reprodução de imagens visuais, fossem 

estas desenhos, gravuras ou mesmo pinturas numa sociedade que necessitava de 

um meio de reprodução mais preciso e eficaz. 

Na verdade, essa questão não se originou de modo algum com a elaboração 

de The Pencil of Nature. Muito pelo contrário. Podemos afirmar que várias imagens 

fotográficas inseridas na obra inaugural de Fox Talbot foram consequência de 

inúmeros experimentos e de uma série de registros fotográficos elaborados anos 

antes por ele.  

Vemos também um bom exemplo de reprodução de imagem em “Copy of a 

Large Italian Print Reduced in the Camera” (“Cópia de uma Grande Gravura Italiana 
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Reduzida na Câmera”), de 1844, ou seja, no mesmo período em que Talbot iniciou a 

publicação de The Pencil of Nature. 

Tal como na prancha XI de The Pencil of Nature, “Copy of a Lithographic 

Print”, a reprodução da gravura do artista italiano Luigi Rossini também apresentava 

uma redução do tamanho, neste caso, de aproximadamente dois terços, como 

resultado da variação da distância focal do aparelho fotográfico e o modelo a ser 

registrado. Entretanto, desta vez Talbot não apresenta nenhum tipo de recorte ou 

mutilação do registro fotográfico, já que a definição da imagem é bastante 

homogênea. 

 

           
             fig. 6  – W. H. Fox Talbot, “Copy of a Large Italian Print  

                 Reduced  in the  Câmera” (1844). 

 

Um outro exemplo do poder de captação e reprodução da técnica fotográfica 

vemos na imagem, “Fac-simile of an Old Printed Page” (“Fac-símile de uma Antiga 

Página Impressa”), chapa IX de The Pencil of Nature. Neste registro (fig. 7) vemos 

mais uma outra demonstração da eficácia e do poder da técnica fotográfica de Fox 

Talbot em se tratando da questão de se fazer cópias de textos.  

Neste caso, temos a reprodução de uma página de um livro antigo, escrito em 

francês arcaico, da própria biblioteca de Talbot, que também se encontra na 
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segunda parte de The Pencil of Nature. Como Talbot era um ardoroso estudioso da 

tradução de textos antigos, ele demonstrava claramente o seu entusiasmo pela 

possibilidade que a técnica de reprodução fotográfica oferecia para a realização de 

cópias ou duplicatas exatas de textos raros ou frágeis.  

 

    
    fig. 7 - W. H. Fox Talbot, “Fac-simile  of an  Old Printed  

    Page” (c. 1844). 

 

Talbot certamente acreditava que cópias ou duplicatas de textos raros ou 

antigos forneceriam um maior acesso a estudiosos e cientistas de todo o mundo 

sem que esses necessitassem do contato imediato com o exemplar original. Dessa 

forma, a técnica de reprodução poderia ajudar no desenvolvimento da ciência.  

Além disso, essa máquina copiadora que era o processo fotográfico de Fox 

Talbot também poderia, em última instância, até mesmo revolucionar o próprio 

mercado editorial, facilitando imensamente a impressão de textos e livros em geral. 

Na realidade, todas as reproduções de textos antigos realizadas por Talbot tinham 

fundamentalmente esse propósito, tal como aparece nos registros fotográficos de 

textos e de gravuras em The Pencil of Nature. 

Em um outro trabalho anterior de Fox Talbot, na realidade, quatro anos antes 

da publicação de The Pencil of Nature, podemos já perceber essa questão da 

difusão e da reproduções de textos raros. 
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  fig. 8 – W.H. Fox Talbot,  “A  Stanza  from  the  ‘Ode to Napoleon’,  in  

  Lord’s  Byron’s  Hand” (1840). 

 

No registro fotográfico da fig. 8, “A Stanza from the ‘Ode to Naploeon’, in 

Lord’s Byron’s Hand” (“Um Verso da ‘Ode a Napoleão’, do punho de Lord Byron”), 

vemos uma imagem negativa feita por contato direto em papel de um escrito, 

redigido de próprio punho, pelo célebre poeta inglês George Noel Gordon Byron, 

conhecido como Lord Byron (1788-1824).  

A concepção de tal registro se deve a dois fatores: em primeiro lugar, Talbot 

era um apaixonado pela literatura, especialmente a poesia, chegando até mesmo a 

publicar alguns poemas; em segundo lugar, seu vizinho, Thomas Moore, foi amigo, 

editor e biógrafo de Byron e vislumbrava a realização de uma publicação, 

apresentando ilustrações fotográficas realizadas por Talbot, dedicada à memória do 

célebre poeta inglês. Portanto, temos aqui um outro exemplo das possibilidades 

comerciais da técnica de reprodução fotográfica de Talbot relacionada ao uso da 

imagem fotográfica como uma espécie de facsímile de textos antigos, documentos 

raros ou escritos em geral. 

Na fig. 9, “Copy of a Translation of a Hieroglyphic Tablet” (“Cópia de uma 

Tradução de uma Placa Hieroglífica”), podemos também vislumbrar um outro 

exemplo dessa capacidade de fazer cópias que o sistema negativo-positivo de 

Talbot disponibilizava ao homem  de meados do século XIX. 

Essa imagem foi realizada em 1846, ano em que saiu o último fascículo de 

The Pencil of Nature, e, ao contrário da anterior, foi concebida já no estúdio 

fotográfico de Talbot em Reading para a publicação de sua terceira obra fotográfica, 
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um pequeno texto denominado “The Talbotype Applied to Hieroglyphics” (“O 

Talbótipo Aplicado aos Hieróglifos”), também de 1846. 

Tal obra também apresentava como objetivo mais amplo a utilização da 

fotografia para explorar o interesse que Talbot tinha pelos estudos e traduções de 

línguas antigas, assim como uma nova publicação do estúdio fotográfico em 

Reading para divulgar as potencialidades da técnica fotográfica desenvolvida pelo 

pesquisador e fotógrafo inglês.  

Diferentemente de The Pencil of Nature, “The Talbotype Applied to 

Hieroglyphics” apresentava somente três imagens relacionadas à, na época,  

recente descoberta de uma estela perto do complexo de Abu Simbel no Egito. A 

imagem apresentada anteriormente, “Copy of a Translation of a Hieroglyphic Tablet”, 

reproduz um desenho feito a nanquim de hieróglifos encontrados nesta mesma 

estela.  

 

         
           fig. 9 – W.H. Fox Talbot, “Copy of a Translation of a Hieroglyphic  

           Tablet” (1846). 

 

Muito provavelmente o que Talbot buscava demonstrar com esse outro 

registro fotográfico era mais uma prova de que a capacidade de reprodução da 

fotografia poderia auxiliar a ciência, neste caso a arqueologia, no registro e na 

disseminação de imagens visuais complexas, já que a técnica fotográfica era 
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“imparcial” por natureza e por isso “objetiva”, servindo exatamente aos propósitos 

das ciências.56 

Como podemos perceber, Talbot não se cansava de promover as aplicações 

que a fotografia teria como uma nova forma de retratação do real e de reprodução 

de imagens ou de textos para a sociedade europeia do século XIX. Na realidade, 

aproveitando-se da crise por conta da perda de credibilidade dos registros visuais 

como um todo, demasiadamente dependentes da habilidade manual e subjetiva do 

homem, a técnica fotográfica de Fox Talbot, totalmente baseada numa nova 

possibilidade de inscrição, tendo como fundamento o desenvolvimento tecnológico, 

poderia, assim, acabar renovando a crença na imitação e na representação em 

meados do século XIX. 

 Registros fotográficos como esses, fossem eles cópias de manuscritos, 

gravuras ou pinturas, mudariam para sempre a prática de arte, principalmente o 

estudo de história da arte em livros ilustrados. Talbot até mesmo acreditava que os 

artistas responsáveis por tais tipos de registros visuais, tão comuns no dia a dia do 

século XIX, abandonariam seus antigos métodos de reprodução para, assim, 

adotarem a técnica fotográfica em prol de maior exatidão, precisão e objetividade de 

retratação. 

 Na realidade, essa era uma das maiores preocupações de Talbot no final de 

sua carreira fotográfica. Nos anos que se seguiram até a sua morte em 1877, ele 

não fez nenhuma fotografia inédita (as últimas imagens tiradas com sua câmera 

datam de 1846). Ele concentrou suas preocupações relacionadas à técnica 

fotográfica basicamente ao problema que desde cedo encontrou ao realizar sua 

primeiras publicações: a questão de como reproduzir imagens fotográficas de modo 

adequado para a ilustração de livros.57  

É certo que Talbot logo se deu conta da importância de sua invenção para o 

mercado editorial da época, principalmente após a publicação de The Pencil of 

Nature. Até então, livros eram ilustrados por desenhos ou gravuras. A partir do 

advento fotográfico, especialmente com o sistema negativo-positivo criado por ele, 

pois este permitia a reprodução em massa de imagens fotográficas, ilustrações de 

alta qualidade podiam ser feitas, a um certo custo, para o mercado editorial.  

                                                 
56 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot, p. 12. 
57 Cf. HANNAVY, John. Fox Talbot, p.14. 
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Quando a primeira parte de The Pencil of Nature foi publicada em 1844, ela 

foi amplamente aclamada e muito procurada. Contudo, como a maioria das 

publicações em fascículos, a demanda reduziu consideravelmente nas seguintes 

edições. Mesmo assim, The Pencil of Nature mudou o mercado editorial para 

sempre. Tal como Sun Pictures in Scotland, publicado no ano seguinte, cada 

ilustração tinha que ser colada em cada página manualmente. Como resultado, essa 

imensa operação manual, que era um sucesso, demandava um preço bastante alto 

para o produto final.58   

Muitos pesquisadores já haviam tentado solucionar tal problema, mas sem 

nenhum sucesso. Entretanto, em 1852, Talbot anunciou um sistema de reprodução 

fotomecânica bastante eficiente que ele denominou de “photographic engraving”. Tal 

método envolvia o banho de uma chapa de aço com uma emulsão gelatinosa de 

biocromato de potássio, o qual endurecia quando exposto à luz. Após a placa ter 

sido trabalhada, várias imagens fotográficas poderiam ser reproduzidas em papel 

com a própria tinta de impressão, o que tornava as representações mais 

permanentes para a ilustração. Em 1858, Talbot desenvolveu ainda mais tal 

processo por meio de uma camada de resina. Ele denominou tal técnica de 

“photoglyphic engraving”, aumentando ainda mais as possibilidades tonais para a 

reprodução fotográfica.59  

Podemos ver o resultado dessas últimas pesquisas de Fox Talbot na fig. 10, 

provavelmente de 1858, intitulada “Four City Views, with Patches” (“Quatro Vistas de 

Cidades com Remendos”).  

Tal registro é um ótimo exemplo da reprodução fotomecânica que Talbot 

desenvolveu no final de sua carreira fotográfica. Neste caso, utilizando fotografias 

realizadas por outros fotógrafos, ele criou uma colagem visual de cenas urbanas, 

incluindo fachadas de edifícios e imagens do Rio Sena. Uma dessas vistas foi 

repetida duas vezes, em dois tamanhos diferentes, uma diante da outra tal como 

num espelho. Todas as tentativas anteriores de se criar uma “janela para o mundo” 

como nas clássicas tomadas fotográficas de meados do século XIX, são aqui 

abandonadas em favor do puro deleite estético da reprodução fotomecânica. Além 

disso, podemos dizer que tal imagem ainda apresenta um toque artístico 

                                                 
58 Foram produzidos aproximadamente 120 exemplares dessa obra, com um total de mais de 2700 registros 
fotográficos feitos e colados à mão. (Cf. HANNAVY, John. Fox Talbot, p. 14-18) 
59 Ibid., p. 14. 
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diferenciado para a época, lembrando muito alguns trabalhos de colagem fotográfica 

que viriam a ser realizados bem posteriormente durante o período das vanguardas 

modernistas em pleno século XX. 

 

         

         fig. 10 – W.H. Fox Talbot, “Four City Views with Patches” (c.1858). 

 

Já em um outro exemplo de gravura fotomecânica (fig. 11), realizada entre os 

anos de 1853 e 1858, “View of Edinburgh and Fern” (“Vista de Edimburgo e um 

Feto”)60. Talbot também apresentou a vista de um cenário urbano, mas dessa vez, 

uma rua de Edimburgo assim como uma imagem por contato direto de uma planta. 

 Nesse caso, Talbot nem sequer se preocupou em retirar as cinco fitas 

adesivas utilizadas para fixar as imagens. Na realidade, podemos dizer que esta 

espécie de colagem fotomecânica era mais uma prova do grau de aperfeiçoamento 

a que Talbot conseguiu chegar com suas imagens feitas exclusivamente para a 

ilustração de livros, algo que já havia iniciado com os calótipos colados 

manualmente na publicação de The Pencil of Nature. 

Com a invenção do método de fotogravura de Talbot, a reprodução em larga 

escala de imagens fotográficas em ilustrações logo se tornaria possível e a relação 

que estabeleceríamos com o real e os objetos ao nosso redor por meio de 

reproduções visuais, logo se transformaria definitivamente, pois dali em diante, 

imagens em livros ilustrados poderiam agora viajar o mundo. 

                                                 
60 “Feto” é uma espécie botânica típica da Grã-Bretanha, muito parecida com uma samambaia. 
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            fig. 11 – W.H. Fox Talbot,  “View  of  Edinburgh  with  a  

               Fern” (c.1853-8). 

 

No fundo, todos esses experimentos relacionados à impressão fotomecânica 

completavam um dos projetos mais antigos de Talbot: a reprodução objetiva e 

apurada de ilustrações vinculadas às várias áreas da ciência que poderiam ser 

amplamente reproduzidas e divulgadas por toda a comunidade científica. Esses 

métodos desenvolvidos por Talbot foram os ancestrais do moderno processo de 

fotogravura e, embora não tenham obtido sucesso comercial no seu tempo, a longo 

prazo, as pesquisas de Talbot demonstraram que ele estava no caminho certo para 

um melhor tipo de ilustração fotográfica em livros. 

 

 

4.3 – A “prova de realidade” e o registro fotográfico de objetos em geral 

 

Um outro tipo de imagem fotográfica que Fox Talbot incluiu na edição de The 

Pencil of Nature estava relacionado aos registros de seus pertences, principalmente 
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livros, estatuetas e outros objetos de decoração, na maioria das vezes dispostos em 

prateleiras.  

De um modo geral, podemos afirmar que todas as imagens da obra que 

discutimos até aqui eram direcionadas, no fundo, a dois tipos de público: em 

primeiro lugar, aqueles que possuíam uma visão mais especializada da técnica de 

reprodução fotográfica, tais como cientistas, estudiosos em geral e ao mercado 

editorial; em segundo lugar, o público leigo que desconhecia completamente a 

técnica de retratação fotográfica ou que estava pouco familiarizado com ela.  

Seja como for, todos os registros fotográficos de objetos realizados por Fox 

Talbot tratavam de temas bem típicos da aristocracia e da burguesia inglesa do 

século XIX: a riqueza, os bens, a educação clássica e o gosto artístico da época. 

Mas não podemos nos esquecer de que eles também tratavam da capacidade de 

apreensão da realidade que a linguagem fotográfica possuía para retratar complexos 

objetos tridimensionais, cuja reprodução por outra forma de registro visual seria 

extremamente trabalhosa e demorada. Em síntese, temos aqui a fotografia encarada 

como uma “prova de realidade”, um “testemunho do real”. Vejamos como podemos 

perceber essa questão a partir das imagens. 

 

          
          fig. 12 – W.H. Fox Talbot, “Articles of China” (c.1844 ). 

 

O registro fotográfico acima (fig. 12), “Articles of China” (“Artigos da China”), 

realizado por volta de 1844, é uma variante da terceira imagem fotográfica de The 

Pencil of Nature, já que, como de costume, Talbot tinha o hábito de realizar várias 

fotografias do mesmo objeto.  
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Nessa imagem, Talbot dispôs simetricamente parte de sua coleção de louças 

chinesas, num total de trinta peças, em quatro prateleiras. Nela percebemos como o 

fotógrafo inglês demonstrou com extrema facilidade não apenas o que dissemos 

anteriormente, isto é, como a técnica fotográfica é capaz de registrar, para a 

surpresa do cidadão comum de meados do século XIX, qualquer tipo de objeto 

tridimensional, até aqueles mais elaborados e complexos visualmente, mas também 

um fato que se tornaria uma prática corriqueira nos dias de hoje: Talbot acreditava 

que registros fotográficos de objetos cuidadosamente executados poderiam adquirir 

até mesmo uma função jurídica, ou seja, que estes poderiam ser considerados como 

uma prova documental, verdadeiros estatutos de realidade. Conforme se lê neste 

trecho do  texto que acompanhava a imagem:  

 

Do exemplar aqui dado é suficientemente manifesto que toda a estante de um 
[...] colecionador [...] demoraria apenas um pouco mais de tempo para ser 
retratada em papel do que levaria para se fazer uma relação por escrito [...] e 
se por acaso no futuro um ladrão roubasse tais tesouros – caso o testemunho 
mudo de uma foto fosse apresentado contra ele em um tribunal – isso 
certamente seria um novo tipo de evidência.61  
 
 
Portanto, o que temos aqui é uma declaração de Talbot de que a fotografia 

era uma espécie de “testemunho mudo”, um documento que poderia até mesmo ser 

utilizado como prova criminal (algo que de fato aconteceria anos mais tarde, como 

veremos a seguir no caso da fotografia científica). Desse modo, em The Pencil of 

Nature, Talbot já assumia, veementemente, o discurso típico a respeito da prática 

fotográfica por todo o século XIX: a fotografia como documento, “prova de 

realidade”, espécie de “testemunho do real”.  

No pressuposto acima, o discurso da verossimilhança fotográfica se origina e, 

ao mesmo tempo, atinge o seu ápice. A técnica de reprodução fotográfica inventada 

por Talbot - e enfatizamos novamente o fato de ela ter sido inventada por este 

fotógrafo-pesquisador inglês, já que existiam outras formas de retratação fotográfica 

na época, mas nenhuma delas apresentava a possibilidade de reprodução técnica - 

era definida, desde o princípio, como aquele meio tecnológico de retratação visual 

                                                 
61 “From the specimen here given it is sufficiently manifest, that the whole cabinet of a [...] collector [...] might 
be depicted on paper in little more time than it would take him to make a written inventory [...] and should a thief 
afterwards purloin the treasures – if the mute testimony of the picture were to be produced against him in court – 
it would certainly be evidence of a novel kind.” (TALBOT, W.H. Fox. The Pencil of Nature, s.p. [Tradução 
nossa.]) 
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que permitia uma ampla distribuição de imagens, além de produzir uma 

representação fiel, precisa e objetiva da realidade, espécie de testemunho, prova do 

real. Por isso nos dedicamos tanto a refletir a respeito do processo fotográfico criado 

por Talbot, porque é nele que se apresenta mais precocemente e também mais 

claramente o chamado discurso da verossimilhança fotográfica, ou seja, o discurso 

que defende a capacidade mimética por excelência da fotografia em relação à 

realidade que nos cerca e a sua transposição para o espaço bidimensional da 

representação. 

 

         
             fig 13 – W.H. Fox Talbot, “Articless of Glass” (1843). 

 

Um outro exemplo disso vemos no quarto registro fotográfico de The Pencil of 

Nature, “Articles of Glass” (“Artigos de Vidro”), realizado em 1843. 

Nele temos temos novamente uma simples imagem de uma série de objetos, 

desta vez de vidro, dispostos em três prateleiras. No texto que acompanha a 

imagem, Talbot ressaltou novamente o fato de que a técnica fotográfica era capaz 

de registrar não apenas um objeto, mas vários ao mesmo tempo e sem o menor 

esforço. Tal declaração parece sem sentido hoje em dia, já que estamos 

completamente acostumados a ver fotografias como algo absolutamente corriqueiro, 

desde a mais tenra idade. Entretanto, devemos lembrar de que um dos motivos 

principais da publicação de The Pencil of Nature foi justamente o de divulgar essa 

nova tecnologia de retratação e reprodução visual para pessoas, que, na sua 

maioria, não estavam nem um pouco familiarizadas com a fotografia e por isso não 
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saberiam dizer se haveria alguma dificuldade em retratar um ou vários objetos ao 

mesmo tempo. 

 Assim, tanto em “Articles of China”, quanto em “Articles of Glass”, Talbot 

desejava promover a sua técnica de retratação para uma finalidade bem prática e 

simples: a fotografia era apresentada como aquela forma de representação que 

possuía o poder de registrar qualquer tipo de coisa que se colocasse diante da 

câmera. Em The Pencil of Nature, o poder de apreensão do real da fotografia era 

apresentado como sendo extremamente mais eficaz do que o de qualquer outra 

forma de registro visual da época, pois era mais fiel e mais preciso, podendo servir 

como testemunho documental de realidade, fosse esta uma prova criminal ou 

mesmo como um documento de propriedade de objetos de valor.  

Esses tipos de imagens de objetos dispostos em prateleiras já faziam parte do 

repertório visual de Talbot antes mesmo da concepção de The Pencil of Nature. Em 

“The Milliner’s Window” (“A Vitrine do Chapeleiro”) – fig. 14 - realizada em janeiro de 

1844, temos um outro exemplo desse tipo de registro fotográfico realizado pelo 

fotógrafo inglês. Contudo, essa imagem apresenta uma outra questão curiosa que, 

de certa forma, demonstra a visão de Fox Talbot em relação ao seu invento 

fotográfico e ao uso que as pessoas fariam dele. 

 

           
           fig. 14 – W.H. Fox Talbot, “The Milliner’s Window” (1844). 

 

Nessa reprodução completamente corriqueira para nós, temos quatro fileiras 

de chapéus femininos típicos do século XIX, cuidadosamente arranjados, sendo que, 

na margem esquerda da composição, os objetos retratados avançam para fora do 

campo visual, além do olhar do observador, sugerindo uma grande quantidade de 
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chapéus. Porém, o que é curioso nesta imagem é o fato de que ela definitivamente 

lembra os catálogos comerciais de venda de produtos que viriam a ser publicados e 

amplamente difundidos, fotograficamente, já em fins do século XIX. Ou seja, temos 

aqui, provavelmente pela primeira vez, o aparecimento da associação da imagem 

fotográfica com o desejo de consumo de uma sociedade capitalista em expansão.62 

 Por último, na fig. 15, “A Scene in a Library” (“Cena em uma Biblioteca”), 

realizada provavelmente também em 1844, vemos mais um registro fotográfico dos 

objetos pessoais de Talbot. Como sabemos, essa era uma prática muito comum do 

fotógrafo-pesquisador inglês, já que ele registrara, ao longo de sua carreira, 

inúmeras cenas de seus pertences ou dos arredores de sua propriedade, Lacock 

Abbey. Na verdade, a maioria das imagens em The Pencil of Nature eram 

compostas por cenas bastante simples e informais, na maioria registros de objetos 

comuns do dia a dia, como estes que vemos aqui.  

  

 

          
            fig 15 – W.H. Fox Talbot, “A Scene in the Library” (c.1844). 

 

 De qualquer forma, em “A Scene in a Library”, a chapa VIII de The Pencil of 

Nature, que se encontra no segundo fascículo dessa obra, Talbot deixou registrado 

os tipos de interesses que ele possuía, já que podemos ler alguns dos títulos das 

obras dispostas nas duas prateleiras retratadas na imagem. Nelas podemos ver 

livros de todos os tipos, abrangendo os vários interesses de Talbot por toda sua 

vida, tais como a egiptologia, a botânica, as artes, a poesia e a filosofia. No fundo, o 

                                                 
62 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot, plate 45, s.p. 
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oitavo registro fotográfico de The Pencil of Nature pode ser considerado como uma 

espécie de autorretrato das atividades de Fox Talbot, demonstrando os vários 

campos de pesquisa e estudo do fotógrafo e pesquisador inglês. 

Portanto, mesmo que todas essas imagens de The Pencil of Nature, que 

retratam objetos de decoração e livros pareçam extremamente simples e ordinárias 

para nós, um expectador do século XIX certamente não pensaria o mesmo. Talbot 

escolheu cuidadosamente o que deveria registrar na sua obra inaugural para 

promover a sua descoberta fotográfica, e esses objetos comuns certamente tinham 

um papel nessa sua campanha para promover o sistema negativo-positivo de 

reprodução fotográfica. Em The Pencil of Nature, e em toda a sua obra fotográfica, 

Talbot não cansou de tentar demonstrar, em inúmeros registros, as aplicações que a 

fotografia poderia ter nas várias atividades exercidas pelo homem do século XIX, em 

geral com o propósito de promover sua descoberta fotográfica apresentando essa 

nova forma de representação como testemunhos de realidade, provas “concretas” 

da existência de certos objetos que faziam parte do modo de vida das pessoas 

daquele século.  

 

 

5 - O registro automático e a crise das imagens 

 

 Neste momento devemos discutir um pouco a respeito das implicações 

conceituais e das consequências daqueles discursos que fundamentam a 

concepção de uma obra como The Pencil of Nature e o discurso de uma impressão 

supostamente automática, natural e espontânea realizada pela técnica fotografica. 

Em primeiro lugar, temos que considerar o fato de que o momento histórico 

onde nasceram todas as invenções fotográficas, criadas a partir das pesquisas e 

experimentos fotográficos de pesquisadores como Nicéphore Niépce, Louis J. 

Mandé Daguerre, Hippolyte Bayard (1801-1887) e Fox Talbot era o período da 

chamada “era mecânica”.  

Esse novo período que se apresentava ao homem moderno era dominado 

basicamente pelo discurso técnico-científico e o culto à máquina e à tecnologia 

numa sociedade industrial em plena ascensão. Para muitos estas eram as novas 

divindades da modernidade, que fomentavam os mais violentos debates nos círculos 

intelectuais do século XIX. 
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Podemos dizer que a época em que ocorreu a publicação de The Pencil of 

Nature foi um momento de transição, onde a sociedade moderna acabara de passar 

do estágio pré-industrial ao nível industrial. É justamente então que surge a técnica 

de retratação fotográfica de Fox Talbot, apresentada como um instrumento dentre 

vários outros para auxiliar o homem moderno a captar e registrar a realidade a sua 

volta, num mundo que rapidamente substituía as máquinas manuais por aparelhos 

tecnológicos. Nesse sentido, o advento fotográfico equipava o universo das imagens 

visuais do século XIX com um novo modo de percepção e apreensão do real, no 

fundo, uma nova forma para se adaptar aos chamados tempos modernos.63  

Enquanto havia aqueles que criticavam a prática fotográfica, acusando-a de ser 

privada da habilidade da mão do artista, aqueles que a defendiam viam na 

mecanização um meio para aumentar a eficácia da representação. Para estes que 

apoiavam os pressupostos da técnica fotográfica, nenhuma mão humana poderia 

“desenhar como o sol”, exatamente a premissa básica de Fox Talbot em The Pencil 

of Nature, ou seja, a capacidade intrínseca ao processo fotográfico da natureza se 

imprimir a si mesma. 

Na verdade, talvez o moderno naquela época fosse exatamente isso: que o 

humano e o não humano se distinguissem de maneira extrema e radical, que entre 

eles não fosse possível qualquer âmbito de interferência. E, principalmente, acreditar 

fielmente no discurso técnico-científico, ou seja, nas virtudes e nas inúmeras 

possibilidades disponibilizadas pela tecnologia, especialmente as máquinas e as 

ciências. 

No fundo, em relação à técnica fotográfica, os adversários da fotografia e os 

seus antagonistas cometiam sempre o mesmo erro: polarizados pela questão da 

técnica, uns a condenavam, outros a idealizavam. A fotografia em geral era 

concebida como uma espécie de espelho capaz de reter a impressão de todos os 

objetos nele refletidos, tal como a imagem metálica das chapas do daguerreótipo.64 

 Seu advento foi o resultado de um longo e demorado processo de inúmeras 

descobertas, tanto químicas como ópticas, que se desenvolveram desde a 

Antiguidade até o grande desenvolvimento da ciência nos séculos XVII e XVIII. 

Certamente esse feliz encontro de dois âmbitos de conhecimentos e práticas, o 

                                                 
63 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 32. 
64 Como as chapas de daguerreótipo eram feitas de cobre extremamente polidas, elas pareciam um espelho e as 
imagens nela registradas só eram perceptíveis ao olho humano dependendo do ângulo de incidência da luz. 
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químico e o óptico, cujo fruto foi a técnica fotográfica e o sistema negativo-positivo 

de Talbot somente poderia acontecer no panorama geral da industrialização e do 

desenvolvimento de uma sociedade técnica-científica, onde o apelo da técnica 

possuía um amplo campo para se desenvolver. 

Tal como Fox Talbot afirmaria anos mais tarde, o acontecimento fotográfico de 

fato foi importante, pois a luz solar passou a ser esse agente todo-poderoso capaz 

de reter e registrar imagens numa tarefa que antes fora totalmente atribuída à mão 

do artista. André Rouillé, em sua obra A Fotografia: entre Documento e Arte 

Contemporânea (2005), sintetizou muito bem essa questão relativa à óptica e à 

química fotográfica:  

 

[...] ao colocar uma máquina óptica e química no lugar das mãos, dos olhos e das 
ferramentas de desenhistas, gravadores e pintores, a fotografia redistribui a relação 
que, havia vários séculos, existia entre a imagem, o real e o corpo do artista. Os lápis, 
os buris ou pincéis são ferramentas tão rudimentares, e tão tributárias da mão, que não 
passam de simples prolongamentos dela. O artista adere às suas ferramentas e às 
suas imagens, e é precisamente essa unidade entre corpo-ferramenta e a imagem 
manual que a fotografia vem quebrar, para selar um novo elo: entre as coisas do mundo 
e as imagens. Enquanto as imagens manuais emanam dos artistas, longe do real, as 
imagens fotográficas – que são impressões luminosas – associam o real à imagem, 
longe do operador. A antiga unidade homem-imagem dá lugar a uma nova unidade 
real-imagem [...].65  
 
 
Portanto, como podemos perceber, com a “imagem-máquina” da fotografia, a 

realidade material acabou tomando o lugar do operador, do artista e de seu lápis. 

Com a técnica fotográfica de impressão, a produção de imagens na modernidade 

passou a obedecer novas regras.  

 

 

5.1 - O verdadeiro fotográfico e o testemunho do real 

 

A questão da crença na exatidão, na verdade, no testemunho e na realidade 

do registro fotográfico, enquanto documento, certamente se sustentava no fato de 

que a técnica fotográfica havia aperfeiçoado, racionalizado e mecanizado a 

organização visual imposta no Ocidente a partir do século XV, ou seja, a forma 

simbólica da perspectiva e o dispositivo da camera obscura.66  

                                                 
65 ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 34. 
66 Ibid., p. 63. 



  73 

A imagem em perspectiva utilizada pelo dispositivo fotográfico é uma 

organização fictícia, imaginária que traduz o mundo numa forma codificada de 

enquadramento oriunda da Renascença. O hábito perceptivo que se desenvolveu 

com a imagem em perspectiva não foi, de modo algum, contestado na metade do 

século XIX pela técnica fotográfica, mas, muito pelo contrário, foi sistematizada pela 

óptica e pela utilização da camera obscura, que anteriormente era apenas um 

acessório para o artista.67  

A fotografia associou essa espécie de mecanização dos aspectos miméticos  

com um outro ponto de exatidão e de objetividade: o registro químico das aparências 

no documento fotográfico, a chamada questão da verossimilhança fotográfica. Ou 

seja, as propriedades químicas da impressão reuniram-se às propriedades físicas da 

máquina para renovar a crença na imitação.  

Diante da perda de crédito que afetava as artes gráficas em geral, a fotografia 

acabou por renovar os procedimentos documentais na metade do século XIX. 

Aliando a física a química, a técnica fotográfica realizou tal façanha mecanizando a 

óptica da camera obscura, duplicando-a em uma questão táctil que é aquela do 

âmbito da impressão, isto é, da química.  

Nesse novo tipo de registro visual, o artista acabou cedendo lugar ao 

operador e 

 

[...] as artes liberais às artes mecânicas, a originalidade e a unicidade da obra à 
similaridade e à multiplicidade das provas. A mecanização, o registro, a impressão, 
todavia, são fatores de verdade apenas em virtude da crença moderna que deseja 
que a verdade cresça à medida que diminua a cota do homem na imagem. 
Contrariamente às obras de arte, a fotografia-documento deveria sua verdade ao fato 
de ser, como dizem, uma imagem sem homem, pelo fato de ter rompido a antiga 
unidade entre o artista e sua obra em proveito de uma nova aderência entre a coisa 
e sua fotografia.68  
 

A crença na realização de “uma imagem sem homem” já foi discutida 

anteriormente quando analisávamos algumas imagens de The Pencil of Nature. Tal 

crença se opunha completamente à dos adversários da prática fotográfica, para 

quem a verdade se apoiava inteiramente no artista, o único capaz de alcançar, 

acima das meras aparências, as esferas superiores do verdadeiro (no entanto, como 

                                                 
67 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 63. 
68 Ibid., p. 64. 
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veremos adiante, para Talbot essa discussão entre fotografia e arte não era tão 

simples assim). 

No século XIX, o novo real que se apresentava ao homem moderno 

convocava novas imagens, novos dispositivos de imagens para novos modos de 

crença e retratação. A ideia do “espelho” transformou-se na metáfora mais utilizada 

para a fotografia que era vista como um documento: uma imagem perfeitamente 

analógica, absolutamente confiável e infalsificável, porque era um registro 

automático, ou seja, sem o auxílio da mão do homem.69  

Por acentuar tanto a questão da automaticidade do registro fotográfico, a 

técnica fotográfica, durante o século XIX, foi basicamente entendida como um mero 

dispositivo de receptividade passiva e neutra, pois registrar nada mais é do que reter 

um instante, um momento, uma tentativa de se obter aparências, conservar 

impressões. Assim, os discursos que tratavam o registro fotográfico como 

meramente um resultado de uma inscrição ou impressão, fizeram com que a 

fotografia fosse considerada apenas como um receptáculo, uma simples reprodução 

técnica sem autor, um perfeito banco de dados e de informações.70 

Por mais de um século, essa forma de registro foi pensada como uma espécie 

de verdade, como se uma realidade verdadeira estivesse impressa, inscrita no 

documento fotográfico. No entanto, essa crença no verdadeiro não foi simplesmente 

inerente ao procedimento fotográfico, como é comum de se pensar. A verdade e o 

verdadeiro não fazem parte da natureza da fotografia. A verdade, nesse caso, foi o 

efeito de uma crença que, em um dado momento da história das imagens visuais, se 

baseou em práticas e formas cujo suporte foi o dispositivo fotográfico. Ou seja: 

 

O verdadeiro da fotografia-documento se estabelece pela diferença na comparação, 
 de um lado, com o verdadeiro da pintura ou do desenho, e, do outro, com o da 
 fotografia artística. As formas do verdadeiro tendem a confundir-se com as formas do 
 útil.71  

 

Desse modo, todo aquele discurso a respeito da técnica fotográfica em se 

tratando da sua capacidade de apreensão do real, enquanto um documento, um 

testemunho de realidade, de verdade mesmo, se fundamenta numa crença típica da 

modernidade, dominada pelo pensamento técnico-científico e pela essência da 

                                                 
69 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 65-6. 
70 Ibid., p. 66. 
71 Ibid., p. 82-3. 
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técnica, na qual um aparato tecnológico, a fotografia, era capaz de captar a 

realidade de uma forma mais objetiva, exata e precisa do que por meio das 

representações manuais. E, principalmente, porque essas formas do verdadeiro se 

mesclam à utilidade e à praticidade que um meio de reprodução visual, tal como a 

fotografia, disponibiliza para uma sociedade determinada por um pensamento 

técnico-científico utilitarista. 

Desse modo, no fundo, a ideia da fotografia como o espelho do real, assim 

como a própria mecanização da imagem, denunciava uma concepção objetivista e 

calculista segundo a qual a realidade seria principalmente material, e a verdade 

inteiramente contida nos objetos, nas coisas do mundo, seria  totalmente acessível 

por meio da visão e captada pela impressão fotográfica e não pelas artes ditas 

manuais.72   

Concebida dessa maneira, a técnica fotográfica, enquanto testemunho do real 

e como documento de realidade, nunca poderia mentir, nunca seria capaz de 

inventar, pois o dispositivo fotográfico não escolheria, jamais selecionaria, ele 

simplesmente registraria tudo que vê.  

No entanto, a verdade dos fatos e das coisas não coincide com a 

verossimilhança e a mimese fotográficas. Apesar de seu contato com os entes, com 

as coisas no mundo, a técnica fotográfica não foge à regra: ela própria tem que 

obedecer à lógica da verossimilhança e não à da verdade das coisas. Como 

discutiremos no próximo capítulo, imagens fotográficas não são provas de realidade, 

tampouco testemunhos do real. 

 

 

5.2 – “O lápis da natureza” e a ciência  

 

Como vimos inicialmente, o advento da prática fotográfica surgiu naquele 

momento histórico no qual o apelo da técnica determinou o modo de ser do homem. 

Nessa época, havia uma grande desconfiança em relação ao valor documental das 

imagens manuais. O próprio título da primeira obra fotográfica do mundo reflete isso: 

não é mais o lápis do artista que registra as imagens, mas sim a própria natureza. 

                                                 
72 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 66. 
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De certa forma, podemos dizer que a técnica fotográfica surgiu quando o olho 

humano, mesmo o do artista, se sentiu desprevenido diante do advento de um novo 

real, uma realidade muito mais vasta e complexa, sempre em constante mutação. 

No panorama de avanços científicos e desenvolvimentos tecnológicos da metade do 

século XIX, a fotografia possuía um papel essencial: o de produzir as visibilidades 

adaptadas a essa nova época.  

Não há dúvida de que a técnica fotográfica permitiu ao homem do século XIX 

enxergar as coisas e o mundo de um modo bem diferente daquele oferecido pelas 

técnicas tradicionais de representação, tais como o desenho, a gravura e a pintura. 

Na verdade, o olhar fotográfico lançou o homem a uma outra perspectiva, 

produzindo novas visibilidades, abrindo as coisas, extraindo evidências inusitadas.73  

A partir desse momento, a realidade poderia ser definitivamente representada 

e distribuída à vontade pela técnica de retratação fotográfica. Como vimos, em The 

Pencil of Nature, Fox Talbot se esforçou bastante em promover tal ideia, tanto nas 

imagens como nos escritos que as acompanhavam.  

Não é por acaso que logo após o surgimento da fotografia várias instâncias 

da sociedade moderna, inclusive a ciência, aderiram ao surto fotográfico em 

benefício próprio. Desde o princípio, a fotografia teve amplo uso técnico-científico e 

Talbot não deixou passar desapercebida tal possibilidade, pois The Pencil of Nature 

já defendia tal pressuposto com bastante veemência. 

Podemos perceber claramente essa associação entre ciência e fotografia 

numa outra imagem de Fox Talbot da mesma época da publicação de The Pencil of 

Nature: “Two Photomicrographs of Sections of Plants” (“Duas Microfotografias de 

Secções de Plantas”) – fig. 16, realizada em 1844. 

Nela temos uma reprodução de duas imagens microfotográficas retratando 

secções de plantas, realizadas por meio de um microscópio solar acoplado ao 

dispositivo fotográfico. Essa foi uma das primeiras fotografias realizadas por meio de 

um microscópio desse tipo.  

O que é interessante nessa imagem é que Talbot teve que acoplar o 

dispositivo fotográfico a um outro aparato tecnológico, no caso, o microscópio solar, 

para somente assim poder visualizar algo que o olho humano seria incapaz de 

enxergar e muito menos captar. Dessa forma, ao unir o aparelho fotográfico a um 

                                                 
73 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 41. 
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outro dispositivo, ele foi capaz de capturar e apreender detalhes que, então, seriam 

reproduzidos e disponibilizados, no caso, para a comunidade científica, permitindo 

uma visibilidade muito além da capacidade natural do homem.  

 

            

            fig. 16 – W.H. Fox Talbot, “Two Photomicrographs of Sections  

            of Plants” (1844). 

 

Na verdade, seria completamente sem sentido imaginarmos um desenhista 

ou um gravador, por exemplo, tentando realizar uma cópia “precisa” e “objetiva” de 

uma imagem gerada por um microscópio solar, ou qualquer outro tipo de imagem do 

gênero. Neste ponto, a fotografia entrava em perfeito acordo com o discurso técnico-

científico enquanto aquele aparato tecnológico que produzia um novo tipo de 

visibilidade adaptada à modernidade. 

São bastante variados os exemplos, posteriores às pesquisas e publicações 

de Talbot, a respeito do uso que a técnica fotográfica teve no âmbito das ciências. A 

possibilidade de reprodutibilidade técnica introduzida pelo seu processo fotográfico 

foi, sem dúvida alguma, determinante. Citaremos aqui apenas aqueles que se 

tornaram mais célebres, ou por sua extrema popularidade ou simplesmente pelo 

próprio uso institucional que a sociedade moderna fez deles.74 

 O primeiro exemplo que daremos foi inspirado no universo “fantástico” da 

fotografia científica do final do século XIX e nas novas possibilidades que o 

dispositivo fotográfico, por meio de sua reprodutibilidade técnica, poderia trazer para 

                                                 
74 Neste momento, utilizaremos os depoimentos a respeito da chamada “fotografia científica” discutidos no livro 
O Ato Fotográfico (1990) de Philippe Dubois, especialmente o quinto capítulo intitulado “O corpo e seus 
fantasmas”. Cf. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 219-250. 
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o progresso da própria ciência e do desenvolvimento humano. Era a chamada 

“fotografia das auras da alma humana”. Essa fotografia “científica” nasceu das 

experiências muito singulares do então popular Dr. Hippolyte Baraduc.  

Dr. Baraduc era psiquiatra e um dos grandes especialistas em doenças 

nervosas, principalmente aquelas relacionadas à histeria e seus métodos 

terapêuticos. Ele era contemporâneo do também médico e cientista francês Jean-

Martin Charcot (1825-1893) e um dos membros mais célebres da famosa Escola da 

Salpêtrière, até o dia em que conheceu a fotografia e passou a desenvolver estudos 

a respeito da captação em meio fotográfico das supostas auras da alma humana. A 

partir da fotografia que realizara de seu filho segurando um pássaro, morto pouco 

tempo antes, Baraduc tentou desenvolver a revelação e a ampliação de imagens de 

luzes e espectros pouco discerníveis que chamava de “luzes da alma”.  

Baraduc decidiu interpretá-las como a marca de uma espécie de “graça”, 

como o traço ou registro de uma “luz invisível”, tal como o fantasma de um 

sentimento ou de um pensamento experimentado por um indivíduo num dado 

momento de sua vida. Afinal, para ele, o véu dessa “luz invisível” era o que ele 

chamava de a “luz da alma”. A partir disso, Baraduc tentaria suscitar 

sistematicamente esse tipo de vivência e reproduzi-la experimentalmente por meio 

do dispositivo fotográfico. Ele chegaria até, como um bom exemplo do delírio 

científico incentivado pelo mito de veracidade do aparato fotográfico, a fotografar 

corpos de pessoas recentemente falecidas, para que a suposta força vital ainda 

existente nos corpos transmitisse suas irradiações para o meio fotossensível, 

possibilitando, assim, uma melhor apreensão no registro fotográfico.75 

Com a mescla de um discurso absolutamente científico e um outro totalmente 

fantasioso, Baraduc tentou “provar”, por meio da imagem fotográfica, que a 

fotografia era capaz de captar auras que a alma humana emanava. O aparelho 

fotográfico possuía, para ele, o caráter de prova definitiva de realidade. Como se 

registrando as auras pelo meio fotossensível, se pudessem provar as teorias e 

pressuposições a respeito de sua existência. Trata-se de um caso em que uma 

prática científica completamente instituída, os estudos sobre a histeria e as doenças 

nervosas, se revelou pura “ficção científica”, senão pura invenção pseudo-científica. 

Tudo isso graças à tecnologia do registro fotográfico.  

                                                 
75 Cf. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 237-8. 
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 Um outro grande fantasma científico que assombrou a segunda metade do 

século XIX, foi o uso da fotografia com uma vertente muito mais prática relacionada 

à criminalística, chamado de “optograma”.  

Em 1870, o optograma foi apresentado à Sociedade de Medicina Legal de 

Paris num artigo da “Revue Photographique des Hôpitaux de Paris”, com o título de 

“Estudo Fotográfico da Retina dos Sujeitos Assassinados”. O objetivo desse trabalho 

era bem simples: o Dr. Bourion, de Darney (Vosges), acreditava que era possível 

encontrar na retina de pessoas assassinadas a imagem fixada dos supostos 

assassinos. Era a tentativa de se encontrar uma prova criminal impressa na retina 

de pessoas assassinadas e posteriormente fotografadas de maneira apropriada para 

auxiliar a polícia e o sistema judiciário francês a capturar o criminoso.  

O que estava por trás dessa prática era a teoria de que o olho humano 

também era capaz de “registrar o real”, mas que somente a fotografia era capaz de 

revelar a imagem captada pelo olho do homem. Nesse ponto, já podemos perceber 

um outro aspecto da “fantasia” científica do século XIX em relação ao registro 

fotográfico, a de que não só o olho humano pudesse registrar sua última imagem, tal 

como o dispositivo fotográfico, mas a de que a fotografia pudesse revelar aquilo que 

estaria “fotografado” previamente pelo aparato humano.76 

 Há, inclusive, o exemplo de um relato do Dr. Bourion a respeito de como ele 

conseguiu realizar o registro fotográfico da retina de uma mulher assassinada em 14 

de junho de 1868. Supostamente esse “documento”, ou seja, o registro fotográfico, 

representava o momento em que um assassino teria matado uma criança enquanto 

o cão da casa corria até a pobre vítima. Eis o relato do próprio Dr. Bourion: 

  
 

O assassinato [...] foi cometido no domingo, 14 de junho de 1868, entre o meio-dia e 
as quatro horas da tarde. A extração dos olhos das órbitas foi praticada a 16 de 
junho, por volta das dez horas da manhã. A prova fotográfica foi obtida no mesmo 
dia, por volta das seis horas da tarde. Operei nos dois olhos da criança e nos dois 
olhos da mãe. Os olhos da criança revelaram apenas nuvens [...] A peça anatômica 
foi submetida à operação fotográfica de imediato; mal eu terminara de colocar a peça 
anatômica em seu ponto de apoio, o fotógrafo operou: alguns instantes de atraso e 
não haveria imagem, pois o corpo vítreo murcharia. Tendo quatro olhos à minha 
disposição, a princípio operei no da criança, nos quais tinha a certeza de nada 
encontrar. Fiz uma secção circular atrás da íris, após ter tirado o cristalino. O 
resultado foi nada. Do mesmo olho eu extraíra o humor vítreo, mantendo a 
esclerótica afastada com érinas. Nenhum resultado mais satisfatório, ou melhor, 
ainda menos. No segundo olho do mesmo sujeito, operei da mesma maneira para 

                                                 
76 Cf. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 231. 
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chegar ao mesmo resultado. No olho esquerdo da mãe, mesma secção, extração do 
corpo vítreo. Obtive uma imagem pouco marcada: só se via a cabeça do cão e de 
maneira pouco compreensível; pois só após ter operado no olho do lado direito e 
obtido a imagem da qual vocês têm uma cópia que consegui perceber as coisas. No 
olho direito, mesma secção. Mas, conservando o cristalino, apertei minha pinça com 
um pouco de força, o que a quebrou, e várias partes foram projetadas no corpo vítreo 
produzindo essas manchas brancas, das quais três formam, por assim dizer, a 
espinha do cão; três outras, mais acima e mais à esquerda, estão justamente ao 
nível do cotovelo do assassino etc.77 
 
 
Temos acima o exemplo de uma nova “prova de realidade”, um testemunho 

do real retratado pelo “lápis da natureza”. Um caso de ficção científica extrema cujo 

personagem central era o registro fotográfico da retina humana. Uma espécie de 

encenação “fantástica” do ato de ver e de ser visto, da questão de acreditar e fazer 

acreditar.  

Por si só tal relato é de uma evidência e violência impressionantes. A 

intensidade dessa citação muito provavelmente se deve ao fato de que ela leva ao 

pé da letra a metáfora tradicional do olho e da fotografia: o olho, no caso, o da 

vítima, enquanto um aparelho de registro e a retina como uma espécie de película 

sensível, como a superfície fotossensível do dispositivo fotográfico. Na verdade, 

encontramos nessa passagem uma figura antiga que remonta a uma experiência 

contada por Descartes em sua “Dióptrica”, tratando da analogia entre o olho e a 

camera obscura: 

 
[...] podereis ainda ter mais certeza se, tomando o olho de um homem morto há 
pouco tempo [...], cortardes com habilidade em direção ao fundo as três peles que o 
envolvem [...] Pois, feito isso, se olhardes para esse corpo branco [...], nele vereis, 
não talvez sem admiração e prazer, uma pintura, que representará com muita 
ingenuidade em perspectiva todos os objetos de fora.78 

 
 

Assim, percebemos uma ligação muito estreita, quase que fisiológica, entre o 

órgão, o olho humano, e o dispositivo técnico. Nas experiências de Dr. Bourion, o 

olho “fotografava” o real, mas era a técnica de reprodução fotográfica, com a sua 

impressão automática, que revelava a imagem produzida por ele. Nesse sentido, a 

“fotografia ocular” era um ato último, do ponto de vista da vítima, pois ver significava 

a sua própria morte. Por outro lado, ver significava também a morte do outro, já que, 

                                                 
77 VERNOIS, 1870 apud DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 232. 
78 DESCARTES, apud DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 233. 



  81 

para conhecer a sua visão, era preciso perfurar literalmente seu olho, para a 

extração da imagem pelo fotógrafo.79 

De qualquer maneira, por mais absurda que seja essa ideia de registro 

realizado pelo olho humano, o optograma não deixou de suscitar um verdadeiro 

interesse nos meios policiais e judiciários da segunda metade do século XIX. A 

extrema violência do relato de Dr. Bourion só demonstra até que ponto chegou o 

discurso cientificista e utilitarista desse período. E, novamente, como no caso da 

fotografia das auras da alma, o quanto o meio fotográfico era o dispositivo por 

excelência que representava o pensamento técnico-científico moderno, ao menos 

em relação à capacidade de retratação e apreensão do real. 

 O terceiro exemplo, e talvez o mais famoso de todos os mencionados, é o 

caso da fotografia de identidade judiciária ou identificação antropométrica. Esse 

novo uso da fotografia “científica” foi idealizado pelo notório Alphonse Bertillon 

(1853-1914), chefe do Serviço de Identidade Judiciária da Polícia de Paris. A 

antropometria, também chamada de “bertillonage”, em homenagem a seu 

idealizador, era o resultado de uma combinação de medidas físicas coletadas por 

procedimentos meticulosamente prescritos. A identificação antropométrica era a 

compilação e a comparação sistemática das medidas do corpo humano na qual a 

fotografia detinha um papel fundamental.  

Esse sistema funcionava de maneira bastante complexa, com três operações 

complementares cuja conjunção constituiria a formação da identidade individual do 

criminoso. Eram elas: a fotografia da face e do perfil do suspeito, muito 

rigorosamente fotografado; a “mensuração antropométrica”, ou seja, a medida em 

números de cada parte do corpo; e da “sinalética do retrato falado”, isto é, da 

descrição verbal dos elementos fisionômicos e das marcas corporais de todos os 

tipos.  

Quando apreendido, o criminoso era medido, descrito e fotografado, e a sua 

ficha indexada na categoria apropriada. Inseridos nesse sistema de informações 

cruzadas, todos os componentes de um corpo individual que foi fragmentado, os 

chamados “invariantes morfológicos” e as “marcas particulares”, eram precisamente 

fotografados, medidos e identificados de maneira praticamente “irrefutável”. E o mais 

                                                 
79 Cf. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 233. 
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importante: o resultado disso era fornecido pela célebre “ficha de polícia” à qual, a 

partir de 1902, era acrescentada a famosa impressão digital.  

Partindo desses elementos do corpo criminal, o passo seguinte consistia em 

generalizar, estender as referências, enumerar os elementos de base, classificá-los, 

compará-los, reagrupá-los e fazer grandes “quadros sinópticos dos traços 

fisionômicos” para então serem reproduzidos e distribuídos pelas delegacias por 

todo território francês com o objetivo de identificar os criminosos.80 

O próprio Bertillon expôs amplamente o seu sistema em vários textos. Suas 

imagens de identidade judiciária foram publicadas em larga escala. O sistema foi 

oficialmente adotado pela polícia de Paris em 1882 e, logo a seguir, por todo 

território francês se expandindo rapidamente pela Europa e por todo o mundo, 

chegando inclusive ao Brasil em 1894. 

Não insistiremos a respeito desse tema, apenas enfatizaremos que o sistema 

de Bertillon não estava nem um pouco longe do método de Baraduc e seu 

optograma. Na maioria desses sistemas encontramos uma preocupação exacerbada 

com a sistematização, a presença de uma lógica absoluta da tipologização, das 

aproximações, dos recortes e dos reagrupamentos em categorias. Em suma, todo 

tipo de procedimento decorrente da aplicação do pensamento técnico-científico 

numa área prática. No caso de Bertillon, há uma atenção extrema às aparências 

morfológicas, um investimento absurdo apenas na parte formal e mensurável do 

corpo humano. Nesse ponto, o registro fotográfico desempenhava um papel 

essencial. A fotografia era uma espécie de inscrição automática por natureza, a 

“prova”, que podia ser mensurada, porque era objetiva e precisa, do traço físico 

correspondente ao sistema imposto pelo próprio modelo de Bertillon.  

A imensa ação levada a cabo por Bertillon, a partir de 1888, no Serviço de 

Identificação da Chefatura de Polícia de Paris, tanto pela sua amplitude, assim como 

pelo seu próprio fracasso, revelou uma total confiança concedida à força de verdade 

que todo registro fotográfico carregava consigo. Para a proposta de Bertillon, a 

própria concepção de controle policial passava inevitavelmente pela suposta 

transparência e poder de captação da realidade pela fotografia.81  

Em 1890, a Chefatura de Polícia de Paris possuía inacreditáveis noventa mil 

provas fotográficas dispostas em prontuários que chegavam a uma extensão de 

                                                 
80 Cf. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 241-2. 
81 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 86. 
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quinhentos metros. Todas classificadas de acordo com um meticuloso sistema de 

arquivamento onde um número de ordem remetia a um registro especialmente 

destinado ao controle das operações fotográficas, onde se encontravam todos os 

dados e medições do detento.82  

Esse elaborado sistema era tão minucioso que para fazer funcioná-lo,  

Bertillon lançava mão do famoso retrato duplo do criminoso, de frente e de perfil, 

assim como controlava a iluminação, a direção do olhar, a maneira de arrumar os 

cabelo, absolutamente tudo era estabelecido minuciosamente com o mesmo rigor.  

A precisão era tamanha que, em relação aos registros fotográficos, eles 

tinham que ser cortados a exatamente um centímetro acima dos cabelos e colados 

sobre uma ficha. Até mesmo a cadeira onde o detento teria que sentar para posar 

era construída conforme indicações muito específicas. Qualquer tipo de retoque 

fotográfico era terminantemente proibido pois poderia alterar o resultado final da 

imagem.83  

 No entanto, se tamanha normalização formal da técnica de Bertillon conferia 

uma aparente transparência das imagens, essa mesma transparência, precisão e 

objetivação do mecanismo fotográfico não alcançavam simplesmente a tão almejada 

condição de controle que a polícia de Paris tanto ambicionava. A fotografia era 

demasiadamente analógica, ficando seriamente desprovida de elementos 

pertinentes de classificação.  

Além disso, ela não tinha como ser eficaz frente às transformações físicas dos 

reincidentes. Justamente por esse motivo, a imagem fotográfica tinha que ser 

associada a um outro sistema de identificação: a antropometria signalética, que 

acabou se tornando o procedimento indispensável de qualquer registro fotográfico 

judiciário para identificação antropométrica.84  

 Assim, os retratos fotográficos de Bertillon tinham que ser  acompanhados de 

várias observações antropométricas, ou seja, medidas de certas partes do corpo, 

tais como  a cabeça, o nariz, a testa, a orelha, os pés, a distância dos dedos, do 

cotovelo etc. A esses procedimentos fotográficos associava-se uma série de 

mensurações estritamente estabelecidas que exigiam uma aparelhagem muito 

                                                 
82 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 87. 
83 Ibid., p. 87. 
84 Ibid., p. 87. 
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determinada, tais como réguas graduáveis, esquadros, compassos e todos esses 

tipos de aparelhos de mensuração.85   

O sistema de Bertillon, baseado numa fusão entre a fotografia e a 

antropometria, era a prática de controle institucionalizada por excelência de uma 

sociedade técnica. Acreditava-se que essa fusão entre imagem fotográfica e um 

sistema de mensuração de corpos era a ferramenta mais bem adaptada para a 

classificação e a identificação de indivíduos no final do século  XIX. 

 Mas, ao contrário dos discursos convencionais a respeito da verdade 

automática dos registros fotográficos, o sistema de Bertillon experimentou 

dificuldades para produzir o tipo de verdade de que a polícia parisiense precisava. 

No fundo, percebemos hoje que seu procedimento confirmava apenas que a 

verdade não era passível de ser captada, registrada fotograficamente, mas sim 

construída: ela era sempre específica e exigia a invenção de procedimentos 

meticulosos para justificá-la.  

Em tais registros, apenas aparentemente estava contida a ideia da abolição 

do operador por trás da câmera, tal como Talbot acreditava, espécie de imagem 

automática que encarnava o triunfo da máquina e dessa verdade fundamentada na 

suposta ausência da mão do homem sobre o registro fotográfico. Este, como 

veremos, nada mais era do que um dos discursos da rivalidade entre a técnica 

fotográfica, de um lado, e da expressão artística, de outro.86  

 Os registros fotográficos do sistema de Bertillon buscavam uma mensuração 

e um levantamento mais neutro possível, mas, no fundo, eram apenas o reflexo de 

todos os traços de um corpo coagido e mensurado. A suposta estética da 

transparência e da verdade registrada na imagem fotográfica era somente a estética 

do documento, daquela realidade registrada na fotografia e nada mais.87  

 O que é mais relevante do procedimento de Bertillon é que ele mostra 

concretamente que a chamada transparência da fotografia enquanto um documento 

não era um produto automático de um aparelho, de um automatismo mecânico 

intrínseco na máquina, mas sim o resultado de uma engenhosa construção com 

muitas variáveis. O resultado de uma junção de vários fatores para a realização do 

                                                 
85 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 87. 
86 Ibid., p. 88. 
87 Ibid., p. 89. 
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registro que supostamente se apoiava na questão da veracidade, transparência e 

verossimilhança do registro fotográfico com o real.  

Todos esses sistemas pseudo-científicos não eram nada mais do que 

resultado da crença, muitas vezes absurda, no princípio de uma tipologia formal 

baseada numa objetividade científica, tendo como apoio a técnica fotográfica 

enquanto um modo pelo qual olhamos e compreendemos a realidade. 

Todo esse diversificado uso que a técnica fotográfica teve, a partir de meados 

do século XIX, era fruto do tipo de retratação e representação que a fotografia 

disponibilizava frente aos antigos meios de representação visual da época.  

Entretanto, ela não mostrava nem mais nem melhor, como acreditavam seus 

adeptos; nem menos, como afirmavam seus adversários. Ela simplesmente 

mostrava alguma coisa diferente, fazendo surgir outras evidências, justamente por 

propor novos procedimentos de investigação ao colocar o real em imagens:  

 

Às visibilidades produzidas pela arte – ancoradas nas tradições da pintura, do 
 desenho e da gravura -, a fotografia opõe, na metade do século XIX, 
 visibilidades estreitamente ligadas às novas práticas da ciência, da técnica e da 
 indústria. As incessantes querelas e controvérsias que contrapõem a fotografia e 
 a arte manifestam a heterogeneidade e a incompatibilidade desses dois tipos de 
 visibilidade; ou, mais precisamente, indicam que os procedimentos documentais 
 estão passando do domínio da arte e da mão para o domínio da ciência e da 
 máquina”.88  

 

A técnica fotográfica de retratação é, assim, um dos melhores exemplos de 

como o pensamento técnico-científico passou a dominar todas as esferas da vida 

moderna, principalmente em se tratando dos procedimentos documentais, que já 

estavam em crise e passaram do domínio da arte para o da ciência e da tecnologia. 

Em todas as várias áreas em que a fotografia foi aplicada durante o século XIX, 

e a obra de Fox Talbot certamente antecipou isso, tais como a botânica, a 

arqueologia, a arte e a arquitetura, mesmo os maiores adversários da técnica 

fotográfica mais entusiastas sempre reconheceram, no entanto, sua inevitável 

superioridade em relação à pintura, ao desenho, à gravura e à litografia. Pelo fato de 

ter renovado e ampliado os pontos de vista, a fotografia convidou o homem moderno 

a uma verdadeira redescoberta da forma como ele enxergava o mundo. Sem dúvida 

                                                 
88 ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 42. 
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alguma, ela favoreceu uma transformação do olhar que teve efeito sobre as outras 

artes visuais, tal como a pintura do fim do século XIX.89 

Ao contrário das obras de arte, destinadas a serem contempladas, expostas e 

admiradas, ela era realizada principalmente para ser reunida, arquivada e utilizada 

como uma espécie de inventário de recursos e informações, tal como vimos nos 

exemplos da fotografia científica, discutidos anteriormente. E ao se unir ao 

pensamento técnico-científico, transformava-se numa arma poderosa para o 

discurso de uma classe tecnológica que, então, se tornava dominante. 

A fotografia foi também uma resposta à grave crise de confiança que afligiu o 

valor documental das imagens manuais na metade do século XIX. Ela sucedeu o 

tipo de registro do processo gráfico, renovando o chamado regime de verdade, 

alimentando ainda mais a crença de que o registro fotográfico fosse algo associado 

à exatidão, à verdade e à própria realidade das coisas.90  

A capacidade fotográfica para reformar, na metade do século XIX, o regime da 

verdade, ou seja, para inspirar confiança no valor de testemunho ou documento do 

registro fotográfico, não se apoiou somente em seu dispositivo técnico, mas em sua 

coerência com o caminho tomado pela sociedade ocidental caracterizado pela 

mecanização e o discurso técnico-científico. Diferentemente dos modos de 

representação da metade do século XIX, as imagens manuais como a gravura e o 

desenho que passaram a ser considerados como subjetivas, a imagem fotográfica, 

pela crença na sua inscrição automática inerente ao dispositivo, não poderia 

“mentir”. A fotografia era, dessa maneira, a prova de confiança de que algo existia, 

de que algo estava realmente diante dos homens, de que algo era “verdadeiro”, 

assim como Talbot tentou demonstrar nas suas imagens de objetos em The Pencil 

of Nature. Mesmo que combinada com outros fatores e elementos para justificar a 

sua eficácia e pretensa objetividade, como por exemplo, o sistema de Bertillon, a 

crença na veracidade fotográfica persistia. 

                                                 
89 Basta lembrarmos dos vários artistas, principalmente do período impressionista ou pós-impressionista, que 
utilizavam registros fotográficos para a elaboração de suas telas. 
90 Um bom exemplo disso foi o episódio que reuniu o célebre arqueólogo Félician Caignart de Saulcy (1807-
1880) e o fotógrafo Auguste Salzmann  (1824-1872) em 1854. O resultado das pesquisas e escavações de Saulcy 
realizadas em Jerusalém suscitaram violentas polêmicas em Paris, sendo inclusive negada qualquer validade dos 
desenhos e mapas realizados no local de escavação, como era a prática científica da época. Entretanto, Salzmann 
propôs trocar as imagens manuais realizadas durante a expedição por imagens fotográficas, substituindo o 
desenhista, supostamente mistificador e subjetivo, pela própria impressão, sempre “fiel” e “objetiva”, do sol: a 
“foto-grafia”. Após vários meses, Salzmann realizou cerca de 150 provas fotográficas que acabaram por 
confirmar as teorias de Saulcy, colocando um ponto final em todas as discussões científicas.   
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Foi esse tipo de discurso de verdade, verdade do registro fotográfico enquanto 

testemunho, espécie de prova ou documento do real, que prevaleceu por mais de 

um século e que já estava presente e foi amplamente defendido por Talbot. Esse era 

justamente o discurso da fotografia como “o lápis da natureza”, o dispositivo 

automático e “natural” por excelência de retratação do real. 

No entanto, não pretendemos dar a entender que The Pencil of Nature teve 

alguma influência direta na elaboração de todos aqueles discursos pseudocientíficos 

presentes na chamada “fotografia científica” do século XIX. Por mais que Talbot 

vislumbrasse o uso que sua técnica de retratação fotográfica poderia oferecer ao 

mundo moderno, em momento algum, em The Pencil of Nature, ou em qualquer 

outro lugar, ele defendeu o delírio cientificista que se desenvolveu junto com a 

utilização da fotografia por alguns ramos das ciências. Na realidade isso se deve 

mais ao apelo generalizado que o pensamento técnico-científico teve sobre todos os 

âmbitos da sociedade moderna, resultado direto daquilo que discutimos 

anteriormente a respeito da questão da técnica na filosofia de Heidegger. Nesse 

sentido, apresentamos a fotografia científica apenas como uma consequência 

radical daquele discurso de veracidade e de verossimilhança que se associou à 

técnica fotográfica durante a maior parte do século XIX.  

A única coisa que podemos afirmar, com toda certeza, a respeito da concepção 

de The Pencil of Nature, é que ela foi a primeira obra publicada na qual já estava 

presente, com toda a sua amplitude e clareza, o discurso da verossimilhança 

fotográfica e da capacidade que a fotografia tinha de apreender o real, tal como um 

documento, como se ela fosse um testemunho de realidade “natural” e 

“espontâneo”, um mero espelho do real. Nesse ponto, um dos propósitos de Talbot 

se cumpriu: não há dúvida de que a técnica fotográfica criada por ele conseguiu 

apresentar um inventário incomparavelmente mais amplo do que aquele fornecido 

pelo olho do homem ou pelo lápis do artista para registrar a realidade a nossa volta.  
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  Segunda Parte 
 
O discurso sobre “o lápis da natureza” e a linguage m fotográfica 

como transformação do real  

 
1 – “O lápis da natureza” e o nascimento da arte fotográfica  
 
 

As relações entre fotografia e arte sempre alimentaram as mais vivas 

controvérsias. Isso é tão verdadeiro que a própria história da fotografia foi marcada 

por uma variedade de discursos e de tomadas de posição algumas vezes a favor, 

outras contra a assimilação da fotografia pela arte. Essa questão trouxe à tona um 

outro aspecto mais geral que se relacionava aos tipos de imagens do século XIX, ou 

seja, se uma arte poderia ser tecnológica, ou mesmo se uma imagem tecnológica 

poderia ser considerada arte.  

Neste momento, propomos discutir essa questão a respeito do estatuto 

tecnológico da fotografia, sua relação com as possibilidades artísticas presentes em 

The Pencil of Nature e as consequências desses discursos com a visão, proposta 

inicialmene por Fox Talbot, de que a fotografia era a técnica “natural” e espontânea 

da natureza se registrar a si mesma.  

 

 

1.1 – A técnica fotográfica como o espelho do real 

 

Como já foi aqui demonstrado, de acordo com os pontos de vista da época, 

essa capacidade mimética da fotografia procedia de sua própria natureza técnica, 

isto é, de seu procedimento mecânico que permite fazer aparecer uma imagem na 

forma de registro de modo automático e objetivo, quase que “natural” e espontâneo, 

assim como foi apresentado em The Pencil of Nature.  

 A partir desse princípio, todo discurso sobre a técnica fotográfica, durante o 

século XIX, passava ora pela denúncia, ora pelo elogio. Em seus escritos 

denunciando a fotografia, o escritor francês Charles Baudelaire (1821-1867) liderava 

aqueles que acusavam a prática fotográfica. Por ocasião do Salão de 1859, 

Baudelaire redigiu um famoso texto, “O Público Moderno e a Fotografia”, a respeito 
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da exposição da Sociedade Francesa de Fotografia no prestigioso Salão de Belas-

Artes de Paris:91 

 
Em matéria de pintura e estatuária, o Credo atual das pessoas de sociedade, 
principalmente na França (e não acredito que alguém ouse afirmar o contrário) é o 
seguinte: “Acredito na natureza e só acredito na natureza (há boas razões para isso). 
Acho que a arte é e só pode ser a reprodução exata da natureza [...] Assim, a 
indústria que nos desse um resultado idêntico à natureza seria a arte absoluta”. Um 
Deus vingador acolheu favoravelmente os desejos dessa multidão. Daguerre foi seu 
Messias. E então ela disse para si: “Como a fotografia nos proporciona todas as 
garantias desejáveis de exatidão (eles acreditam nisso, os insensatos!), a arte é a 
fotografia”. A partir desse momento, a sociedade imunda precipitou-se, como um 
único Narciso, para contemplar sua imagem trivial no metal. Uma loucura, um 
fanatismo extraordinário apoderou-se de todos esses novos adoradores do sol.92 
 
 
Na citação acima, Baudelaire ainda estava se referindo aos primórdios da 

fotografia, os anos de popularidade do daguerreótipo. É difícil saber até que ponto 

foi traumatizante o surgimento da fotografia entre os artistas e toda a sociedade do 

século XIX no que diz respeito à percepção de realidade das pessoas. O que 

certamente podemos afirmar é que a transformação técnica foi enorme. 

O advento fotográfico despertou um tipo de discussão marcada por medo e 

repulsa. Essa ambivalência era exatamente aquela característica de Baudelaire, que 

elaborou sua violenta denúncia ao gosto da multidão pela fotografia sem, por isso, 

deixar de pedir várias vezes para fotógrafos célebres da época, como Nadar (1820-

1910) e Étienne Carjat (1826-1906), fazerem seu retrato.  

Isso se devia ao fato de que desde o princípio, a relação entre a fotografia e a 

arte, principalmente a pintura, foi ambígua e complexa. Segundo a versão habitual 

da época, a fotografia acabou usurpando a tarefa do pintor de produzir imagens do 

real de modo acurado, ao tomar para si mesma a tarefa de retratar de forma realista, 

atividade que era até então monopólio da outra arte. 

 As primeiras controvérsias entre a fotografia e a pintura giravam em torno da 

questão de saber se a fidelidade da primeira às aparências e sua dependência de 

um aparelho mecânico impediam-na de ser uma das belas-artes. Durante um 

                                                 
91 Este salão era a mais oficial das manifestações artísticas da época, onde os fotógrafos esperaram, por muito 
tempo, obter uma legitimidade nova para a sua atividade. Entretanto, suas expectativas foram enormemente 
frustradas por apenas terem sido relegados a um espaço contíguo daquele das belas-artes, mas, mesmo assim, 
separado destas. Na realidade, no salão de 1859, a instituição das Belas-Artes havia concedido oficialmente à 
fotografia um lugar a meio caminho do produto industrial e da obra de arte (Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: 
Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 241). 
92 BAUDELAIRE,1859 apud DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 28. 
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século, a defesa da fotografia se identificou com a luta para estabelecê-la como arte. 

Contra a crítica de que a fotografia era meramente uma cópia mecânica da 

realidade, os fotógrafos defendiam-se afirmando que ela proporcionava uma nova 

forma de se enxergar a realidade, um ataque aos padrões comuns de visão, em 

última instância, uma arte tão digna quanto a pintura.93 

Devemos nos lembrar de que no Romantismo, em grande parte, a arte era 

voltada para uma classe média ascendente que viera substituir aristocracia como 

principal forma de patrocínio e mecenato. Assim como a litografia94, descoberta por 

Alois Senefelder (1771-1834) em 1797, a fotografia satisfazia as exigências da 

florescente classe média, ávida por todos os tipos de imagens.  

Por volta de 1800, grande parte da burguesia consumia retratos realizados 

por pintores especializados e muito habilidosos. Foi justamente nesse meio técnico 

que a fotografia obteve sua aceitação mais imediata. Logo após a introdução do 

daguerreótipo, os estúdios fotográficos se proliferaram por toda parte. Qualquer 

pessoa ávida por um retrato fotográfico podia ser retratada com facilidade e a um 

preço acessível. Com o tempo, o homem comum passou a ser, ele também, notável. 

A fotografia tornou-se, assim, amplamente difundida. 

No entanto, o debate que mais marcou a prática fotográfica no século XIX, 

tendia a opor a estética naturalista da reprodução à estética romântica da 

imaginação. Assim como no século XVIII, no qual a camera obscura havia sido muito 

criticada por substituir a atividade criadora pela passividade do decalque e excluir 

todo princípio de seleção e composição, Baudelaire, no século XIX, atacou a 

fotografia insistindo exatamente sobre os mesmos pontos.  

          Defendendo os pressupostos da estética romântica, ele contrapunha a 

verdadeira arte à fotografia, na qual via a realização material da ideologia 

“positivista” da reprodução, isto é, da mera cópia. Para ele, a fotografia, nada mais 

era do que uma decadência da pintura. Ela era um processo mecânico de absoluta 

fidelidade material, excluindo toda atividade da imaginação. Ela seria uma 

apresentação decadente na qual a imagem não era mais a manifestação da 

essência, mas uma simples cópia do mundo empírico. Na realidade, uma das 

                                                 
93 Cf. SONTAG, Susan. Sobre Fotografia, p.143. 
94A litografia basicamente consiste em desenhar sobre uma pedra especial com uma tinta muito gordurosa. Em 
seguida, a pedra é banhada com ácido diluído e fixa-se o desenho, conferindo ao resto da superfície a 
propriedade de repelir a tinta gordurosa. Consequentemente, somente os traços do desenho retêm a tinta, 
permitindo, assim, um grande número de provas em papel. 
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formas de pensar a reprodução, a cópia como algo que permanece preso à “falsa 

realidade” do mundo sensível.   

Para muitos pensadores e artistas do século XIX, o que afastava 

decisivamente a linguagem fotográfica da arte era que em todos os níveis aquilo que 

era acessório no registro fotográfico era tão importante quanto aquilo que deveria 

ser principal. Supostamente, a fotografia implicava em um procedimento que não  

estabelecia nenhuma espécie de hierarquia. Para ela todas as coisas eram iguais.  

Entretanto, a aclamada fidelidade, tão alardeada pela propaganda fotográfica, 

foi um elemento decisivo na adesão de vários artistas e pensadores do século XIX 

ao novo invento. O crítico e ensaísta inglês John Ruskin (1819-1900) foi um bom 

exemplo disso. Para ele, inicialmente, a fotografia não fazia parte do “veneno 

mecânico” que assolava a sociedade oitocentista. Na verdade, Ruskin chegou a 

utilizar a fotografia, no caso o daguerreótipo, como registro documental desde 1841. 

Em seus escritos Amostras da Arquitetura de Veneza (1851) e Elementos de 

Desenho (1857), sua atitude naturalista o levou a utilizar constantemente a técnica 

fotográfica.  

Em tais obras, Ruskin sugeria aos artistas a utilização de reproduções 

fotográficas das esculturas das catedrais francesas para estudar os panejamentos, 

dizendo que eles, a partir de um registro fotográfico poderiam constatar o que de 

fato faltava aos seus estudos tendo como ponto de partida o “real”. Foi somente na 

década de 1870, que Ruskin se voltou contra a mecanização e o estreitamento da 

visão fotográfica com a sua consequente massificação.95  

Já o historiador de arte suíço Heinrich Wölfflin (1864-1945), sempre exibiu 

uma atitude ambivalente em relação à representação fotográfica. Seguindo os 

critérios de uma pura visualidade, ele apreciava as tomadas frontais de edifícios e 

esculturas, que respeitavam a perspectiva renascentista. Entretanto, reprovava 

outras formas de visualização não tão ortodoxas, pois estas ele considerava 

“erradas” porque poderiam ocultar partes importantes, alterando as relações de 

profundidade entre os vários componentes de uma obra ou de uma estrutura 

tridimensional, como uma escultura ou um edifício. Na realidade Wölfflin reprovava a 

técnica fotográfica justamente no tipo de “tradução” do real que ela realizava ao 

passar a cena fotografada para o plano bidimensional da imagem.96  

                                                 
95 Cf. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 184. 
96 Ibid.,  p. 185. 
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Por outro lado, muitos artistas da época, tais como o grande pintor francês 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), repetiam as críticas de Baudelaire. 

Por temerem o que poderia ser uma espécie de invasão da fotografia no campo da 

arte, eles protestavam continuamente contra qualquer tipo de assimilação que se 

podia fazer dela à arte. Até mesmo aqueles pintores que se recusavam a se 

associar aos seus colegas opositores da técnica fotográfica não conseguiam 

reconhecê-la como arte.97 

Um bom exemplo disso vemos também nas declarações do pintor romântico 

francês Eugène Delacroix (1798-1863). Ele acreditava que a “enfermidade” da 

fotografia era exatamente a sua demasiada perfeição, pois a fotografia era tão 

precisa que deturpava e ofuscava a própria visão possibilitando a percepção de 

infinitos detalhes. Para ele, a pintura era da ordem da construção e demandava que 

o pintor organizasse todos os elementos da tela, enquanto que a fotografia dependia 

meramente da captação e da adaptação do próprio corte fotográfico, já que essa 

forma de registro era apenas uma parte recortada de um todo.  

Sob esse ponto de vista, a oposição entre pintura e fotografia se resumia na 

possibilidade e na impossibilidade de se sacrificar os detalhes de uma imagem ou de 

simplesmente os escolher. No fundo, questões que se relacionavam ao tipo de 

representação concebida: a escolha de um imagem desfocada ou nítida; uma 

imagem que se baseava num processo de construção ou de captação; a valorização 

da  totalidade da imagem ou apenas de um fragmento desta. Questões que estariam 

presentes ao longo de todo o século XIX. 

Apesar de Delacroix ter até uma atitude favorável à fotografia, pintando 

quadros a partir de registros fotográficos realizados com a colaboração de Eugène 

Durieu, ele nem sequer imaginaria que ela poderia ter um outro papel senão aquele 

de auxiliar as artes. Delacroix considerava a fotografia somente como uma espécie 

                                                 
97 Talvez o único artista, no século XIX, que trabalhou francamente com a fotografia tenha sido o francês Edgar 
Degas (1834-1917), pois ele via na linguagem fotográfica algo a mais do que um simples apontamento para a 
elaboração de seus quadros. Degas fazia registros com aquelas mesmas qualidades que ele pretendia explorar na 
sua própria pintura: a fragmentação da imagem, a imediatez, a espontaneidade e uma atmosfera de 
instantaneidade relacionada à captação daquele instante único a ser registrado no meio fotográfico. Mais do que 
qualquer outro artista do século XIX, Degas compreendeu aquela nova possibilidade que a visão fotográfica 
proporcionava, dela se aproveitando para a elaboração de suas composições descentralizadas, com cortes 
ousados, introduzindo uma outra perspectiva com angulações intensas, que multiplicavam os pontos de vista 
dando um maior dinamismo e amplidão ao espaço composicional. Assim, lançou as bases de uma nova visão 
artística, valorizando justamente aquelas “imperfeições” da imagem fotográfica descritas acima. Por isso que, 
para muitos, ao transformar tais defeitos em elementos verdadeiramente constitutivos de suas telas, o artista 
francês mostrou que de fato entendeu a originalidade plástica desse novo meio de retratação (Cf. FABRIS, 
Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 196-7). 



  93 

de “máquina didática” para o uso dos artistas, um instrumento que poderia ajudá-los 

a pintar melhor, graças a sua perspectiva exata, embutida no próprio aparelho 

fotográfico, além de, por meio de reproduções, fazer conhecer os quadros dos 

mestres da pintura. Para ele, a imagem fotográfica era mais do que um decalque, 

ela era o espelho de um objeto, espécie de reflexo, cópia do real, de certa maneira 

falsa justamente por ser exata demais. Em suma, as declarações de Delacroix 

apenas retomavam as críticas favoritas dos adversários da técnica fotográfica.98  

Baudelaire, por outro lado, falava em nome da imaginação e do alcance 

simbólico da arte. Um problema que no século XVIII se manifestava essencialmente 

quanto à defesa da mimesis idealizante, uma imitação da “bela natureza”, em 

oposição a uma reprodução servil. Os adversários da fotografia identificavam essa 

com a camera obscura mecanizada. Eles relacionavam o dispositivo fotográfico ao 

maquinismo do século XIX, com todos os problemas relacionados à alienação do 

homem perante a máquina e a tecnologia. Para eles, a fotografia não poderia ser 

uma atividade criativa, pois substituía a criação humana pelo mecanismo de uma 

máquina.  

No fundo, essa também era a tese de Baudelaire, para quem a técnica 

fotográfica era o sintoma, por excelência, do perigo que o progresso tecnológico e 

material representaria para a atividade artística. E o desprezo de Baudelaire pela 

fotografia é compreensível, pois o que estava acontecendo na época com os artistas 

gravadores e os retratistas profissionais em relação ao aparecimento da fotografia 

era similar ao que havia acontecido com os artesãos do século XVIII, quando da 

invenção da tecelagem e das prensas de forja. A relação do homem com a fotografia 

foi sempre uma relação com a máquina. 

 Os discursos contra a fotografia também encontraram mais um aliado num 

outro contemporâneo de Baudelaire, o filósofo, historiador e crítico francês Hippolyte 

Taine (1828-1893). Seus discursos eram talvez menos violentos no entanto, 

certamente inspirados pela mesma ideia. Segundo ele: 

 
[...] a fotografia é a arte que, numa superfície plana, com linhas e tons, imita com 
perfeição e sem qualquer possibilidade de erro a forma do objeto que deve 
reproduzir. Sem qualquer dúvida a fotografia é um instrumento útil à arte pictural. É 
manejada muitas vezes com gosto por gente culta e inteligente, mas, afinal, nem se 
cogita compará-la com a pintura.99 

                                                 
98 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 243. 
99 TAINE, Hippolyte. Philosophie de l’art. apud. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 29. 
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Como percebemos, também nesse caso era necessário evitar qualquer tipo 

de confusão ou mal-entendido a respeito da prática fotográfica e o seu papel no 

mundo das imagens, deixando muito claro a cada prática o seu campo próprio de 

atuação: a arte com a pintura, a indústria e a técnica com a fotografia. Nesse ponto, 

Baudelaire era ainda mais explícito: 

 
Estou convencido de que os progressos mal aplicados da fotografia contribuíram 
muito, como aliás todos os progressos puramente materiais, para o empobrecimento 
do gênio artístico francês, já tão raro [...] Disso decorre que a indústria, ao irromper 
na arte, se torna sua inimiga mais mortal e que a confusão das funções impede que 
cada uma delas seja bem realizada [...] Quando se permite que a fotografia substitua 
algumas das funções da arte, corre-se o risco de que ela logo a supere ou corrompa 
por inteiro graças à aliança natural que encontrará na idiotice da multidão. É portanto 
necessário que ela volte a seu verdadeiro dever, que é o de servir ciências e artes, 
mas de maneira bem humilde, como a tipografia e a estenografia, que não criaram 
nem substituíram a literatura. Que ela enriqueça rapidamente o álbum do viajante e 
devolva a seus olhos a precisão que falta à sua memória, que orne a biblioteca do 
naturalista, exagere os animais microscópicos, fortaleça até com algumas 
informações as hipóteses do astrônomo; que seja finalmente a secretária e o caderno 
de notas de alguém que tenha necessidade em sua profissão de uma exatidão 
material absoluta, até aqui não existe nada melhor. Que salve do esquecimento as 
ruínas oscilantes, os livros, as estampas e os manuscritos que o tempo devora, as 
coisas preciosas cuja forma desaparecerá e que necessitam de um lugar nos 
arquivos de nossa memória, seremos gratos a ela e iremos aplaudi-la. Mas se lhe for 
permitido invadir o domínio do impalpável e do imaginário, tudo o que só é válido 
porque o homem lhe acrescenta a alma, que desgraça para nós!100 

 
 

Na citação acima, o escritor esclareceu as circunstâncias do surgimento de 

uma técnica que ameaçava o estatuto de arte romântica, não apenas uma técnica 

qualquer de reprodução, mas sim uma técnica de reprodutibilidade por excelência, 

um procedimento que possuía “exatidão material absoluta”. E o que é fundamental 

aqui é que ele estabeleceu claramente a diferença entre a fotografia como uma 

simples técnica, um “instrumento de uma memória documental do real” e a “arte 

como pura criação da imaginação”.  

Nesse sentido, o papel da técnica fotográfica era o de apenas conservar o 

registro de um passado ou simplesmente auxiliar as ciências em sua tentativa de 

melhor apreender a realidade do mundo. Em outras palavras, na ideologia estética 

de sua época, Baudelaire colocou com clareza a fotografia em seu devido lugar, isto 

é, como algo auxiliar da memória, uma simples testemunha daquilo que foi. A 

fotografia não deveria “invadir” o campo das artes, pois este seria o âmbito da 

                                                 
100 BAUDELAIRE, 1859 apud DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 28. 
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criação. Na verdade, o que sustentava as afirmações de Baudelaire é que ele não 

acreditava que uma obra podia ser ao mesmo tempo artística e documental - 

exatamente aquilo que caracteriza a ambivalência e a ambiguidade da linguagem 

fotográfica - pois, para ele, a arte era provavelmente definida justamente como 

aquilo mesmo que se deixa escapar do real.101 

O princípio de que o verdadeiro dever da fotografia era o de servir ciências e 

artes, mas de maneira bastante humilde, tal como a tipografia e a estenografia, era 

demasiadamente forte no lugar desprivilegiado que a fotografia ocupava na 

concepção romântica de Baudelaire. E a concepção de que a técnica fotográfica 

salva do esquecimento os elementos que o tempo devora, “as coisas preciosas cuja 

forma desaparecerá e que necessitam de um lugar nos arquivos de nossa memória”, 

se assemelha bastante à do phármakon platônico apresentado no Fedro e discutido 

amplamente por Derrida.102  

Certamente a reação de Baudelaire à fotografia estava relacionada ao fato de 

que ele reconheceu, na maioria das produções fotográficas de sua época, a forte 

influência da corrente realista e do pensamento naturalista-cientificista de então - 

algo que influenciaria definitivamente o discurso sobre a verossimilhança fotográfica. 

Aparentemente, dentro dessa complexidade e ambivalência do pensamento de 

Baudelaire, parece, portanto, que não era tanto o meio fotográfico em si, mas as 

suas utilizações numa sociedade cada vez mais técnica e cientificista, que 

Baudelaire denunciava e atacava em primeiro lugar.  

O escritor identificava a expansão da fotografia com o impulso econômico e o 

resultado do narcisismo da burguesia ascendente. Naquele texto do Salão de 1859, 

Baudelaire formulou, na realidade, uma dupla rejeição contra a técnica fotográfica: 

em primeiro lugar uma rejeição contra a indústria, “a mais mortal inimiga da arte”; e, 

em segundo, contra o realismo, que acreditava na possível reprodução exata do 

real.103  

                                                 
101 Cf. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 30. 
102 Em A Farmácia de Platão (1972), Jacques Derrida (1930-2004) discute a respeito da complexidade que 
envolve o termo “phármakon” apresentado no Fedro de Platão. Derrida toma como ponto de partida o mito de 
Theuth (274c-275a) narrado por Sócrates, que trata da genealogia da escritura. No mito, o personagem de 
Theuth, um semi-deus, oferece a escritura como uma oferenda ao rei dos deuses, Thamous. Theuth apresenta a 
descoberta de um remédio (phármakon) para a memória, e também, segundo ele, para a sabedoria. Em A 
Farmácia de Platão, Derrida discute a própria ambiguidade do phármakon platônico, podendo significar tanto 
remédio como veneno, algo tanto maléfico como benévolo. É justamente nessa ambiguidade de sentido que o 
autor discute toda complexidade da própria escritura e linguagem. 
103 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 59-60. 
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No fundo, toda a mordacidade das declarações de Baudelaire era 

consequência do fato de que a fotografia não podia fornecer aquilo que ele exigia da 

pintura. Ele acreditava que a técnica fotográfica não deixava aflorar o impalpável, o 

imaginário que, para ele, a arte deveria realizar. Desprovida de aura, a fotografia 

era, para o poeta francês, inevitavelmente inseparável do real, enquanto que a arte 

almejava alcançar o ideal. Sua severidade era exemplar. Até mesmo a fotografia 

artística era excomungada por ele.  

Baudelaire, na verdade, enunciava uma rejeição que não era somente 

destinada à técnica fotográfica. Como dissemos, além da fotografia, ele repudiava a 

indústria, que, para ele, era a mais mortal inimiga da arte; o realismo, que acreditava 

ser possível realizar a reprodução exata da natureza; e a burguesia, acusada por ele 

pelo fato de contemplar narcisisticamente sua trivial imagem nas chapas metálicas 

do daguerreótipo. No fundo, ele opunha âmbitos que, para ele, eram absolutamente 

inconciliáveis: a arte e a indústria, o belo e o verdadeiro, a poesia e o progresso, o 

impalpável e a matéria, o devaneio e a visão.104 

Por outro lado, ao contrário das posições aversivas de Baudelaire, existiam 

vários tipos de discursos e declarações definitivamente otimistas e entusiastas 

proclamando a própria libertação da arte pela fotografia. O curioso é que esses 

discursos afirmativos baseavam-se exatamente na mesma concepção de que há 

uma separação radical entre a arte, ou seja, a criação imaginária, e a técnica 

fotográfica, que seria o instrumento fiel e verdadeiro de reprodução do real. 

Em última instância, a conotação dos valores que envolviam a prática 

fotográfica podia ter mudado, mas a lógica permaneceu a mesma já que a fotografia 

é uma técnica muito mais bem adaptada do que a pintura para a reprodução 

mimética do mundo. Por isso, a fotografia se encontrou, com o tempo, designada 

como aquilo que deveria, a partir de então, se encarregar de todas as funções 

sociais e utilitárias até aquele momento exercidas pela pintura, pelo desenho e pela 

gravura. Desse modo, presenciou-se rapidamente a transformação dos antigos 

retratistas oficiais em fotógrafos profissionais.105  

                                                 
104 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 242. 
105 De acordo com Walter Benjamin (1892-1940) em seu texto “Pequena História da Fotografia” (1931): “No 
momento em que Daguerre teve a sorte de conseguir fixar as imagens da camera obscura, os técnicos 
substituíram, nesse ponto, os pintores. Mas a verdadeira vítima da fotografia não foi a pintura de paisagem, e sim 
o retrato em miniatura. A evolução foi tão rápida que por volta de 1840 a maioria dos pintores de miniaturas se 
transformou em fotógrafos, a princípio de forma esporádica e pouco depois exclusivamente.” (BENJAMIN, 
Walter. Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política, p. 97) 
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Da mesma forma, também floresceu ao longo de todo o século XIX o 

argumento de que, devido à técnica fotográfica, a pintura poderia se adequar àquilo 

que constituiria a sua mais própria essência, ou seja, a criação puramente 

imaginária, distanciada de qualquer contingência empírica ou realista. Para muitos, 

com o advento da fotografia, a pintura se encontrou liberada do real, daquilo que era 

considerado “concreto” e utilitário. Para eles, a fotografia havia chegado no momento 

certo para libertar a pintura da tendência naturalística e realista da arte. Podíamos 

nos perguntar, assim, por que os artistas continuariam a tentar retratar da maneira 

mais verossímil a realidade imediata, se aquilo a ser registrado poderia ser obtido 

com muito mais precisão pela objetiva de um aparelho fotográfico sem o mínimo 

esforço (ao menos era nisso que se acreditava na época). 

 A fotografia libertava as artes visuais de sua obsessão mimética. A pintura 

sempre se esforçara para iludir, por meio de muitos artifícios, entre eles, 

principalmente, a perspectiva linear e a pictórica que prevaleciam na arte pelo 

menos desde o Renascimento. A partir de então, o artista era visto como aquele que 

foi libertado do complexo da semelhança, ou seja, da “obsessão” pelo realismo. 

Constituiu-se, assim, uma distribuição muita clara de papéis no século XIX: à 

fotografia coube a função documental, o real e o “concreto”; à pintura, a busca 

formal, o imaginário, em uma palavra, a arte. 

Essa distribuição bipartida apresentava uma oposição clara entre a técnica e 

a atividade humana. Por um lado, a fotografia seria o resultado objetivo da 

neutralidade de um aparelho mecânico, enquanto a pintura, por outro, seria o 

produto subjetivo da sensibilidade de um artista, não um técnico, e de sua respectiva 

habilidade. Como disse Philippe Dubois: 

 

[...] a pintura transita inevitavelmente por meio de uma individualidade. Por isso, por 
 mais “objetivo” ou “realista” que se pretenda, o sujeito pintor faz a imagem passar por 
 uma visão, uma interpretação, uma maneira, uma estruturação, em suma, por uma 
 presença humana que sempre marcará o quadro. Ao contrário, a foto, naquilo que 
 faz o próprio surgimento de sua imagem, opera na ausência do sujeito. Disso se 
 deduziu que a foto não interpreta, não seleciona, não hierarquiza. Como máquina 
 regida apenas pelas leis da óptica e da química, só pode retransmitir com precisão e 
 exatidão o espetáculo da natureza. Eis pelo menos o que fundamenta o ponto de 
 vista comum, a doxa, o saber trivial sobre a foto.106 

 
 

                                                 
106 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 32. 
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1.2 – A técnica fotográfica e a percepção do real 

 

Dissemos anteriormente que o discurso predominante do século XIX a 

respeito da fotografia foi aquele que identificava a técnica fotográfica de retratação 

com a sua capacidade mimética de reproduzir o real. Entretanto, no final do século 

XIX, apareceu um outro discurso, embora não predominante, mais relacionado com 

a ideia de transformação da percepção do real que temos pela fotografia.  

Na verdade, é um tanto difícil imaginarmos o método fotográfico sendo 

inventado cem anos antes considerando o fato de que o século XVIII foi uma época 

tão voltada para a fantasia. Para muitos, a pintura de retratos, por exemplo, se 

preocupava muito mais em criar uma imagem que favorecesse o modelo, por 

exemplo, do que em reproduzi-lo com exatidão e o registro objetivo da câmera seria 

algo totalmente fora de contexto. 

Nos primeiros anos do advento fotográfico, o fotógrafo era visto como um 

aguçado observador e isento do ato de criação. Contudo, as pessoas logo 

descobriram que ninguém tirava uma foto de uma mesma coisa da mesma maneira. 

Assim, a suposição de que as câmeras fotográficas propiciavam uma imagem 

impessoal e objetiva levou o seu primeiro golpe. As fotografias são indícios não só 

do que existe, mas daquilo que um indivíduo vê e como ele vê. A foto não é apenas 

um registro, mas uma avaliação do mundo. Tornou-se claro que não existia somente 

uma atividade comum denominada “ver”, que era auxiliada e registrada pela câmera 

fotográfica, mas sim um “modo de ver fotográfico”, que era ao mesmo tempo um 

novo modo de as pessoas verem a realidade, assim como uma nova atividade para 

elas desempenharem.107 

 Esse discurso que insistia na questão da transformação do real pela fotografia 

estava muito menos presente, no século XIX, que o discurso da verossimilhança 

fotográfica, mas mesmo era assim atuante. Podemos perceber isso, de forma muito 

sutil, num texto de 1857, da historiadora da arte e crítica inglesa Lady Elizabeth 

Eastlake (1809-1893): 

  
Consequentemente, é evidente que, qualquer que seja o sucesso que a fotografia 
possa ter quanto a uma estrita imitação dos jogos de sombra e de luz, nem por isso 
deixa de falhar na restituição de um verdadeiro chiaroscuro, ou na verdadeira 
imitação da luz e da obscuridade. E, mesmo se o mundo no qual nos encontramos, 

                                                 
107 Cf. SONTAG, Susan. Sobre Fotografia, p. 105. 
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em vez de se exibir diante de nossos olhos com todas as variedades de uma paleta 
colorida, só fosse constituído de duas cores – o preto e o branco com todos os seus 
graus intermediários – e se qualquer figura fosse vista em monocromo [...] mesmo 
então a fotografia ainda não poderia copiá-las corretamente. Devemos nos lembrar 
de que a Natureza não é apenas feita de sombras e luzes verdadeiras, diretas; por 
trás dessas massas muito elementares, possui inúmeras luzes e meios-tons 
refletidos que brincam ao redor de cada objeto, arredondam as arestas mais 
cortantes, iluminam as zonas mais escuras, clareiam os lugares cobertos de 
sombras, o que o pintor experiente se deleita em restituir.108 

 
 

O que esse trecho indica, bastante fragmentariamente, é justamente a 

inaptidão da técnica fotográfica para retratar toda a sutileza e a riqueza do real, 

todas as nuances luminosas daquilo que foi registrado no meio fotográfico, não 

apenas o reduzido espectro de cores e o simples jogos de dégradés que vão do 

preto ao branco (lembremos que a fotografia em cores somente apareceu muitos 

anos mais tarde). 

Como sabemos, se observarmos atentamente um registro fotográfico, 

perceberemos que este apresenta muitas outras “falhas” na sua retratação e 

representação, pretensamente “perfeita”, do real. Perceberemos que nas polêmicas 

a respeito da fotografia como arte durante o século XIX, os defensores de sua 

vocação artística não cessaram de colocar em evidência essas lacunas, esses 

defeitos, essas fraquezas do dispositivo fotográfico. Tudo isso no sentido de 

invalidar a ideia segundo a qual a essência da fotografia estaria em ser unicamente 

uma reprodução mecânica, fiel e objetiva do mundo que nos cerca. 

Nem mesmo a camera obscura era tão neutra como se acreditava a princípio. 

A própria concepção de espaço que ela implicava era convencional e sempre foi 

determinada pelos princípios da perspectiva renascentista. Podemos dizer que, em 

certo sentido, a fotografia começou com as primeiras tentativas do homem de reter 

uma imagem que aprendera a formar há muito tempo. Essa própria familiaridade 

com a imagem assim obtida e o aspecto, aparentemente, objetivo e, por assim dizer 

automático do processo de retratação fotográfica esconde o fato de que a imagem 

da qual os primeiros fotógrafos pretenderam apoderar-se nada tem de natural. Na 

realidade, os princípios que regem a construção de um aparelho fotográfico e a da 

camera obscura, estão completamente vinculados a uma noção convencional do 

espaço e da objetividade que foi elaborada muito antes da invenção fotográfica e à 

                                                 
108 EASTLAKE, 1857 apud DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 37-8. 
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qual os fotógrafos, em sua imensa maioria, na melhor das hipóteses, somente se 

adequaram.  

Se considerarmos os fatos dessa maneira, os primeiros pesquisadores, 

operadores e fotógrafos, na sua grande maioria, só tiveram que se adequar a uma 

composição e a um modo de olhar que já vinha, pelo menos, desde a Renascença. 

“O lápis da natureza” de Talbot não era tão “natural” assim. Essa ideia colabora com 

aquela que se relaciona com a inaptidão da técnica fotográfica de retratar com total 

objetividade e veracidade a realidade, já que esse modo de composição é bem 

anterior ao surgimento da própria fotografia e, portanto, não pode ter surgido com 

ela. 

Normalmente todos concordam em ver na imagem fotográfica o modelo de 

fidedignidade e de objetividade em relação ao que chamamos de “realidade”. De fato 

a fotografia fixa um aspecto do real que é sempre o resultado de uma seleção 

arbitrária, isto é, as qualidades visuais que se dão no momento e a partir de um 

único ponto de vista, transcritas em preto e branco ou a cores, reduzidas e 

projetadas no plano bidimensional do meio fotossensível. Se a fotografia é 

considerada como um registro perfeitamente realista e objetivo da realidade visível é 

porque lhe foram designadas, desde o seu advento, práticas consideradas como 

“realistas” e “objetivas”, conforme uma lógica de representação do mundo que se 

impôs na Europa desde a Renascença.  

Assim, encontramos a noção de naturalidade e objetividade do registro 

fotográfico claramente desnaturalizada. A fotografia aqui não é mais um meio 

reprodutor neutro da realidade, mas de fato um aparelho de efeitos e consequências 

deliberadas, da mesma forma que a própria linguagem é também um instrumento de 

interpretação do real. 

A significação das imagens fotográficas é sempre dada e determinada 

historicamente. Todos os homens não são necessariamente iguais diante de uma 

fotografia, pois existe a necessidade de um “aprendizado” para se entender a 

linguagem fotográfica, que é determinada por uma solicitação que é sempre 

específica e histórica.109 

Nesse novo tipo de discurso a fotografia deixou de ser vista como 

simplesmente um dispositivo inocente, transparente e realista. O valor de espelho, 

                                                 
109 Cf. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 42. 
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de documento exato e de semelhança infalível foi questionado e posteriormente 

abandonado. Dessa forma, a fotografia deixava de ser o meio incontestável de uma 

verdade empírica, passando a possuir as mesmas características e ambiguidades 

de toda linguagem. Assim, toda imagem passaria a ser analisada como uma 

interpretação, isto é, como uma espécie de transformação do real, mas que é 

determinada historicamente, possuindo uma linguagem que lhe é própria.  

 
 
2 – O nascimento da fotografia artística   
 

Em meados do século XIX, a linguagem fotográfica se constituiu a partir de 

uma cisão entre duas práticas bastante diferentes: de um lado, o fotógrafo 

comercial, e, do outro, o fotógrafo-artista, aquele que se diz portador de uma 

abordagem liberada do jugo da mercadoria e das imposições da utilidade tão em 

moda durante aquele período histórico. 

O processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica fotográfica se 

inseriu em um vasto movimento que acompanhou a ascensão da sociedade 

industrial em meados do século XIX, ou seja, “[...] o abandono, pela literatura e pelas 

artes, de suas antigas subordinações aristrocráticas para entregar-se às leis do 

mercado, dos salões e da imprensa”110, fato este que ocorreu paralelamente à 

invenção da estética pura e do personagem social do artista profissional. 

Contudo, essa postura artística de alguns fotógrafos, em meados do século 

XIX, foi bastante reduzida em face da preponderância e da quase absoluta 

hegemonia dos procedimentos comerciais e utilitários da prática fotográfica. Nesse 

sentido, o procedimento artístico não se apresentou como uma alternativa aos 

valores estéticos, técnicos e econômicos do pensamento utilitarista e pragmático 

dominante por todo o século XIX.  

Grosso modo, essa espécie de cisão na fotografia era resumida pela oposição 

inicial entre, por um lado, a técnica de Daguerre, cuja imagem metálica teve um 

imenso sucesso, sustentado pela Academia de Ciências francesa; e, por outro, pela 

técnica de Bayard, cujo procedimento em papel, apesar de restrito, foi apoiado pela 

Academia de Belas-Artes de Paris, e pelo sistema negativo-positivo de Talbot, 

                                                 
110 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 236. 
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também em papel, que possibilitava a obtenção de um número ilimitado de cópias a 

partir de uma única matriz, praticado apenas pelos entusiastas do calótipo.111 

Como sabemos, em 1839, François Arago, um cientista, anunciou a 

descoberta da fotografia diante da Academia de Ciências e da Academia de Belas 

Artes da França, tomando descaradamente o partido de Daguerre e da ciência 

contra as invenções de Nièpce e Bayard. Dois meses depois, o arqueólogo francês e 

secretário da Academia de Belas-Artes francesa, Désiré Raoul-Rochette (1790-

1854), apresentou diante dessa instituição as imagens positivas diretas sobre papel 

de Bayard, como uma outra alternativa às imagens metálicas do daguerreótipo.112  

Na realidade, ao apresentar os positivos diretos sobre papel de Bayard, a 

Academia de Belas-Artes francesa anunciava a oposição que colocaria mais tarde 

em confronto, de um lado, os calotipistas, os entusiastas da técnica descoberta por 

Talbot, que eram fotógrafos-artistas, muitas vezes amadores, adeptos fervorosos do 

negativo em papel e do efeito granulado e esfumado da fotografia, contra os 

fotógrafos comerciais, geralmente profissionais, partidários do daguerreótipo e 

posteriormente do negativo em vidro, cujas imagens eram bastante nítidas e 

precisas.  

Em suma, nessa disparidade técnica entre as chapas de metal e o papel, 

desde meados do século XIX, apoiou-se uma série de oposições: os profissionais de 

ofício e os artistas; a ciência e a arte, o ofício e a criação; a utilidade e a curiosidade; 

o lucro e a qualidade; procedimentos fotográficos diferentes, o de Daguerre, de um 

lado, e o de Bayard e Talbot, do outro; a imagem nítida contra a imagem esfumada e 

granulada.113  

Em geral, todos esses fotógrafos-artistas resistiam em adequar o modo de 

produção das imagens fotográficas à lógica comercial em nome dos valores da arte, 

escolhendo o campo artístico, que era bastante restrito, e não o comercial, cujo 

mercado estava em franco desenvolvimento. Na realidade, a posição deles era 

consideravelmente desfavorável, já que se situavam entre as premissas da lei de 

                                                 
111 No caso francês, a rivalidade era mais clara do que no caso de Talbot, que fora totalmente abandonado pelo 
governo de seu país, não recebendo qualquer tipo de apoio, apesar de suas várias tentativas e demonstrações de 
seu processo fotográfico. 
112 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 198. 
113 Ibid., p. 237. 
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mercado e a dos artistas, com quem eles compartilhavam os valores de arte e 

muitas vezes até mesmo a formação, mas por quem, no entanto, eram rejeitados.114  

Mesmo os artistas e pensadores mais abertos, em meados do século XIX, 

consideravam que os registros fotográficos mais artísticos estavam separados da 

arte por uma distância absolutamente instransponível e que até mesmo a melhor 

imagem tecnológica estava sempre condenada a ficar para fora do âmbito das artes.  

As numerosas e muitas vezes superficiais polêmicas a respeito da técnica 

fotográfica e a arte dissimulavam a evidência de que a arte, no sentido da tradição 

pictórica, nunca foi seriamente reivindicada pelos fotógrafos de meados do século 

XIX. Isso, em primeiro lugar, porque praticamente quase todos esses fotógrafos, 

que, na sua maioria, possuíam o mesmo tipo de formação artística e frequentavam 

os mesmo ateliês de artistas, acabavam assimilando, assim, o mesmo papel que na 

arte se atribuía à mão do artista.  

Na verdade, eles nem mesmo sonhavam em sustentar a crença em uma arte 

tecnológica como a fotografia. Até mesmo porque a menor tentativa encaminhada 

nessa direção seria completamente rechaçada com hostilidade por toda e qualquer 

tendência do meio artístico, que, por sua vez, percebia muito bem a ameaça que a 

fotografia poderia trazer para a noção de arte do século XIX.115  

Para aqueles praticantes da arte fotográfica, em meados do século XIX, o 

valor simbólico da arte obviamente prevalecia sobre o mercantil. Enquanto o 

fotógrafo comercial se concentrava mais na demanda de seu trabalho, o chamado 

“fotógrafo-artista” obedecia apenas à sua arte e aos valores a ela agregados. 

Infelizmente, durante praticamente todo século XIX, ele foi qualificado tanto como 

pintor frustrado quanto de comerciante medíocre. Muito provavelmente, isso se 

devia ao fato de que a sua prática se encontrava justamente em um território, por um 

lado, demarcado pela fotografia comercial e a fotografia-documento, e, por outro, 

pela arte da pintura, que sempre foi a referência para a fotografia artística, apesar de 

não ser aceita por ela.116  

Logo após o seu surgimento, foi a pintura que serviu como o meio para 

legitimar a postura artística da fotografia assim como para sustentar sua diferença 

                                                 
114 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 238. 
115 Ibid., p. 239. 
116 Ibid., p. 244. 



  104 

em relação à fotografia comercial.117 No fundo, uma simples tentativa de se 

encontrar uma base, um fundamento inicial para sustentar o processo de 

autonomização desse novo modo de retratação do real. 

Em meados do século XIX, a não aceitação e a exclusão da fotografia como 

arte não era algo nem inevitável, tampouco natural, mas sim o resultado de uma 

situação de poder desfavorável perante as outras artes, especialmente a pintura. A 

impossibilidade, tanto de Baudelaire como de Delacroix, por exemplo, de considerar 

que a fotografia pudesse pertencer ao âmbito da arte era também apenas uma 

consequência do modo como eles levavam em consideração as relações existentes 

entre a pintura e a fotografia, algo que era separado por uma heterogeneidade 

verdadeiramente  instransponível: uma prática que demarcava um âmbito entre a 

mão do artista e a mão do operador, daquilo que era considerado legítimo e  

ilegítimo enquanto arte.118  

Entretanto, a separeção desses dois ramos de maneira bem clara e definida, 

como faziam Baudelaire e Delacroix, pode ser interpretada também como um sinal 

de uma verdadeira desorientação diante de todas aquelas transformações que 

afetavam o mundo das imagens em meados do século XIX. Emergências estas que 

no campo da arte, estavam associadas ao mercado, à tecnologia e ao público 

apreciador de imagens em geral. No fundo, a hostilidade e os violentos ataques dos 

adversários da técnica de retratação fotográfica estavam relacionados às tentativas 

de designar aquilo que dependia legitimamente da arte. Em outras palavras, uma 

questão de se traçar os limites do território da própria arte frente o avanço e o franco 

desenvolvimento do pensamento técnico-científico e das novas tecnologias do 

século XIX.  

Assim, por algumas poucas décadas, a maioria dos pintores e intelectuais 

acreditava que a arte jamais iria se emancipar da soberania da mão do artista. A 

resposta negativa deles, no fundo, deixava de considerar as transformações 

causadas pelas fortes mudanças na sociedade moderna, muitas delas frutos da 

Revolução Industrial, e da mudança dos discursos a respeito da veracidade e do 

                                                 
117 Isso fica claro se considerarmos as imagens fotográficas daqueles artistas-fotógrafos relacionados ao 
movimento do Pictorialismo, que se desenvolveu no final do século XIX. Nos trabalhos dos pictorialistas, vários 
tipos de intervenções eram realizados tanto no negativo fotográfico assim como nas imagens positivas, tudo em 
nome de uma arte fotográfica que se baseava totalmente numa estética derivada da pintura dos salões 
acadêmicos daquele século. 
118 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 244. 
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crédito que as artes manuais possuíam como documentos visuais, algo que a 

fotografia logo revolucionaria.119 

Na própria prática fotográfica havia uma cisão interna entre a indústria e a 

arte. Enquanto os adversários da fotografia consideravam impensável uma arte 

tecnológica, seus partidários empenhavam-se, ao contrário, em multiplicar as 

sutilezas e as diferenciações. Para eles, a imagem fotográfica não era simplesmente 

o produto automático de uma máquina, mas sim a criação de um artista que fazia 

escolhas estéticas como qualquer pintor. O registro fotográfico possuía a 

consistência do gosto do artista, de suas escolhas estéticas e de sua inteligência, 

muito mais que simples fórmulas químicas e pressupostos ópticos que pudessem 

fazer parte da frieza de uma aparato meramente tecnológico.120  

Em suma, desde seus primórdios, a fotografia apareceu como uma linguagem 

visual profundamente ambivalente e dividida entre a ciência e a arte. Para muitos, tal 

divisão já se mostrava de imediato nos tipos de técnicas fotográficas e nas suas 

implicações. No entanto, aquilo que temos chamado de “fotografia artística”, 

designando os fotógrafos mais atentos às regras da arte do que exatamente às 

regras do mercado, era muito menos difundido do que a fotografia comercial. Mesmo 

assim, a linguagem fotográfica sempre foi marcada por essas forças contrárias, 

esses dois campos de atuação que sempre a determinaram. Na realidade, esses 

dois âmbitos característicos da fotografia já se encontravam presentes, como iremos 

ver a seguir, nas imagens fotográficas de Fox Talbot em The Pencil of Nature.  

 

 

2.1 – A arte fotográfica de Fox Talbot  

 

Fox Talbot não só defendeu com muita veemência a questão do testemunho 

e da verossimilhança do documento fotográfico – aquilo que temos chamado de “o 

lápis da natureza” – e a utilidade que esse pressuposto teria na sociedade 

oitocentista, caracterizada pelo discurso técnico-científico, mas também apresentou, 

embora em menor parte, um outro tipo de discurso: a linguagem fotográfica pensada 

como expressão artística. 

                                                 
119 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 244-5. 
120 Ibid., p. 245. 
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 A imagem que vemos na figura 17 é intitulada “The Open Door” (“A Porta 

Aberta”) e foi realizada em abril de 1844. Trata-se da sexta chapa de The Pencil of 

Nature e, sem dúvida alguma, é um de seus registros mais famosos.  

 

   
   fig. 17 – W. H. Fox Talbot, “The Open Door” (1844). 

   

 “The Open Door” é um dos exemplos mais precoces na história da fotografia 

de um registro fotográfico que foi concebido com a mesma sensibilidade e beleza 

que um pintor faria ao arranjar a composição de uma tela.  

Na imagem vemos uma vassoura, uma lâmpada e um arreio de cavalo 

localizados ao redor de uma porta entreaberta. O interior do recinto está em total 

escuridão e, bem ao fundo, vemos uma pequena janela que permite entrar apenas 

um pouco de luz. 

A versão que temos aqui foi incluída na edição de janeiro de 1845, o segundo 

fascículo de The Pencil of Nature. A imagem em si sofreu várias alterações, tais 

como níveis diferentes de luz, a própria disposição dos objetos na cena, assim como 

banhos químicos para alterar seu tom e sua atmosfera. 

Sabemos que Talbot realizou um certo número de variantes dessa mesma 

composição desde janeiro de 1841 até maio de 1844, na qual ele experimentava 

diferentes tonalidades, contrastes e intensidade de sombras. Entretanto, apesar de 
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todas essas variações, o que é sempre marcante em todas elas é a simples 

geometria das formas retratadas.121  

A ausência de pessoas é um outro aspecto fundamental dessa imagem. 

Apesar dos objetos de uso comum, cuidadosamente posicionados, indicarem a 

presença do homem, não vemos pessoa alguma retratada na cena. No fundo, 

podemos dizer que “The Open Door”  é uma espécie de palco à espera de pessoas. 

A ausência e o vazio da presença humana dão a essa imagem uma atmosfera muito 

intensa e carregada. Um ar poético mesmo. Algo bastante significativo para esse 

estágio bastante precoce de desenvolvimento da técnica fotográfica.  

Por outro lado, essa foto também pode ser pensada como um tipo de 

encenação, espécie de ilustração da vida do campo.  Muitas das primeiras imagens 

fotográficas que chegaram até nós se referiam à vida do campo ou ao trabalho 

braçal.122 Até mesmo Talbot incluiu em The Pencil of Nature alguns exemplos desse 

gênero. No entanto, nessas outras imagens, ele costumava colocar a presença da 

figura humana, especialmente os seus empregados em Lacock Abbey fazendo 

algum tipo de tarefa na sua propriedade 

Na época em que Talbot realizou esse registro, era muito recorrente que os 

primeiros fotógrafos e os pioneiros da prática fotográfica arranjassem a composição 

de suas imagens seguindo os mesmos critérios que os pintores utilizavam. Como 

dissemos anteriormente, no início do advento fotográfico, a pintura foi uma 

referência determinante para a fotografia, especialmente aquela que não possuía um 

uso comercial tão evidente. Na verdade, The Open Door é uma das imagens 

fotográficas mais conhecidas desse novo “gênero” que Talbot estava, por assim 

dizer, também criando.  

No texto que acompanhava a imagem, Talbot se referiu explicitamente à 

pintura holandesa. De fato, podemos dizer que “The Open Door” se assemelha a 

algumas composições dos grandes mestres holandeses, especialmente a pintura de 

interiores, no entanto, sem a presença da figura humana. Nas suas palavras: 

 

Nós temos autoridade suficiente na Escola Holandesa de arte para pegarmos como 
modelos de representação cenas cotidianas e familiares. O olho de um pintor com 
frequência se detém onde as pessoas comuns nada veem de extraordinário. Um 
brilho casual da luz do sol, ou uma sombra que se projeta em seu caminho, um 

                                                 
121 Cf. HANNAVY, John. Fox Talbot, p. 27. 
122 Cf. JEFFREY, Ian. Photography: A Concise History, p. 23-4. 
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carvalho seco pelo tempo, ou uma pedra coberta de limo que podem fazer despertar 
uma série de pensamentos, sentimentos e imaginações pitorescas.123 
 

No trecho acima podemos perceber bem claramente o que dizíamos 

anteriormente em relação à influência da pintura na composição desses primeiros 

registros fotográficos artísticos. Talbot foi explícito ao relacionar a elaboração de sua 

imagem com a tradição holandesa de cenas de interiores. Além disso, apontou um 

outro ponto essencial à prática fotográfica por todo o século XIX, isto é, o fato de que 

ela, tal como a arte, mais especificamente a pintura, pode captar aquilo que se 

apresenta diante da câmera e que aparentemente nada tem de extraordinário, mas 

que nos revela muitos sentidos e significados - tal como a poeticidade da porta 

misteriosamente entreaberta no centro de “The Open Door” e suas várias 

interpretações.  

Essa imagem pode ser considerada, portanto, o primeiro registro fotográfico 

em The Pencil of Nature no qual fica clara a capacidade artística da técnica 

fotográfica desenvolvida por Talbot. Nela, o pesquisador-fotógrafo inglês explicitou a 

sua referência à pintura holandesa, tanto na composição da imagem como no 

próprio texto que ele redigiu para acompanhá-la. 

Nesse sentido, “The Open Door” é fruto de uma situação híbrida por natureza. 

Por um lado, ela nos remete à poeticidade de algumas pinturas da escola 

holandesa, especialmente com o seu arranjo de interiores e de objetos comuns. Por 

outro, ela também pode ser considerada como uma forma de apreensão da 

realidade que nos cerca. Ou seja, temos aqui uma imagem tecnológica que segue 

todos aqueles pressupostos, levantados anteriormente, relacionados à ciência e ao 

pensamento técnico-científico enquanto um aparato tecnológico capaz de reproduzir 

cenas complexas; e, ao mesmo tempo, um belo exemplo de como esse novo modo 

de retratação visual, que é a fotografia, pode ser concebido como uma forma de 

manifestação artística plena. 

Desse modo, acreditamos que em “The Open Door” Talbot certamente 

desejava demonstrar, com toda a sua habilidade, sofisticação e poeticidade as 

possibilidades artísticas de sua técnica de retratação fotográfica. A fotografia não 

                                                 
123 “We have sufficient authority in the Dutch School of art, for taking as subjects of representation scenes of 
daily and familiar occurrence. A painter’s eye will often be arrested where ordinary peolple see nothing 
remarkable. A casual gleam of sunshine, or a shadow thrown across his path, a time-withered oak, or a moss-
covered stone may awaken a train of thoughts and feeleings, and picturesque imaginings.” (TALBOT , W. H. 
Fox. The Pencil of Nature, plate VI, s.p. [Tradução nossa.]) 
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tinha necessariamente que servir apenas às ciências ou simplesmente ter um uso 

mais pragmático e utilitarista na sociedade de meados do século XIX, tal como era 

defendido por aqueles antagonistas da fotografia. Para ele, ela também poderia ser 

concebida como arte. E, nesse sentido, Talbot conseguia demonstrar que as 

possibilidades da técnica fotográfica eram bastante amplas comparadas aos outros 

tipos de registros visuais da época. 

Na figura 18, vemos mais uma cena de um registro artístico de Talbot, “The 

Haystack” (“O Monte de Feno”), a décima prancha de The Pencil of Nature:  

 

   
   fig. 18 – W. H. Fox Talbot, “The Haystack” (1844). 

 

Essa imagem, também de abril de 1844, é um outro exemplo de uma das 

fotografias mais impressionantes realizadas por Fox Talbot. Aqui temos presente 

mais uma vez toda aquela ambiguidade que tanto caracterizou suas obras e a 

composição de The Pencil of Nature como um todo. 

Como podemos perceber, ela nos oferece a visão de um monte de feno, que 

toma praticamente todo o centro do espaço composicional, tendo ao fundo algumas 

árvores em contraluz. Na parte esquerda, vemos uma escada totalmente iluminada 

que contrasta intensamente com a sua sombra refletida em uma das paredes do 

monte de feno que, curiosamente, se assemelha com a estrutura de uma casa. 

No entanto, o que é mais surpreendente em “The Haystack” são justamente 

os detalhes, a riqueza de informação e a poeticidade que Talbot conseguiu registrar 
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em única imagem, algo que somente a habilidade de um verdadeiro artista seria 

capaz de realizar, principalmente se levarmos em consideração a precariedade com 

a qual ele tinha que trabalhar. Como se não bastasse, o contraste e o jogo de luzes 

da composição também é marcante. Na verdade, esse jogo de contrastes é 

constante por toda a imagem, o que a torna uma das mais belas e bem resolvidas 

composições fotográficas que o século XIX já viu. 

Por outro lado, temos aqui novamente aquele aspecto testemunhal e de 

veracidade do registro fotográfico que tanto caracterizouThe Pencil of Nature. No 

texto que acompanha a imagem Talbot disse: 

 

Uma vantagem da Descoberta da Arte Fotográfica será que ela nos permitirá 
introduzir nas nossas imagens uma variedade de detalhes minuciosos que 
acrescentam à verdade e à realidade da representação, mas que nenhum artista 
tentaria copiar fielmente da natureza [...] é bom que tenhamos os meios a nossa 
disposição para introduzir essas minúcias sem qualquer tipo de problema, pois elas 
irão dar um ar de variedade muito além do que se espera para ser representado.124 

 
 
 Percebemos nessa passagem a ênfase que Talbot deu a um tema bem 

recorrente em The Pencil of Nature: o poder de captação do real que o seu 

procedimento fotográfico apresentava, mesmo em se tratando de registros artísticos. 

Além disso, ele não reluta em chamar a sua descoberta de “Arte Fotográfica”, algo 

que mais uma vez reflete a tremenda ambiguidade na concepção de sua obra, assim 

como do seu próprio procedimento fotográfico como um todo, já que este não 

somente era capaz de apreender toda aquela riqueza de detalhes e efeitos da 

natureza, mas também possuía a habilidade de realizar tal tarefa, quando 

necessário, de uma maneira bastante poética e artística. 

Um outro ponto central da composição de “The Haystack”, algo que acontece 

também em “The Open Door”, é a ausência explícita da figura humana. No entanto, 

ainda temos na imagem alguns indicativos da presença do homem, tais como a 

escada e o estranho formato do monte de feno, que lembra a construção de uma 

casa. 

                                                 
124 “One advantage of the Discovery of the Photographic Art will be that it will enable us to introduce into our 
pictures a multitude of minute details which add to the truth and reality of the representation, but which no artist 
would take the trouble to copy faithfully from nature [...] it is well to have the means at our disposal of 
introducing these minutiae without any additional trouble, for they will sometimes be found to give an air of 
variety beyond expectation to the scene represented.” (TALBOT . op. cit. [Tradução nossa.]) 
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Nesse sentido, podemos indagar se Talbot queria apenas demonstrar a 

possibilidade técnica de captação da fotografia em apreender e reproduzir o real. 

Por que escolher para essa demonstração uma cena retratando um monte de feno 

que apresenta a forma de uma casa? Por que a presença enigmática de uma 

escada localizada à esquerda da imagem? Será ela apenas um elemento formal que 

dirige o olhar do observador por toda a composição, especialmente em direção à 

parte de cima da cena, ou será um artifício visual de Talbot, bastante inteligente, 

aliás, que demonstra ainda mais a sua sofisticação artística na concepção de seus 

registros mesmo nesse estágio tão precoce da prática fotográfica? Se Talbot 

quisesse somente demonstrar o poder e a capacidade de apreensão e retratação de 

seu novo procedimento fotográfico, por que ele não utilizou algo mais simples e 

menos elaborado como muitas outras imagens de The Pencil of Nature? 

De qualquer forma, apesar de não podermos responder com certeza a tais 

perguntas, certamente em “The Haystack”, assim como em “The Open Door”, vemos 

algo a mais do que uma mera cena de paisagem ou de interiores. Num registro 

como esse, Talbot introduziu elementos que transcendem todo aquele discurso 

relacionado unicamente ao poder mimético. Em imagens como essa, toda a 

ambiguidade e a ambivalência da linguagem fotográfica, que tanto marcaram uma 

obra como The Pencil of Nature e a carreira de Fox Talbot como um todo, mais uma 

vez aparecem.  

Em “The Haystack”, temos novamente presente uma especificidade da 

linguagem fotográfica que certamente a distingue das outras formas de retratação 

visual do século XIX. Ao contrário das outras artes, a fotografia nasceu e teve sua 

origem tanto no âmbito da linguagem quanto no campo da técnica. Fotografia é esse 

tipo de imagem que amalgama técnica e arte. Nela, podemos ver tacitamente essa 

espécie de diálogo ambivalente que a linguagem fotográfica realizava com a arte e 

com a técnica do século XIX. Nela vemos um impressionante registro de detalhes, 

assim como uma importante demonstração da capacidade tecnológica de apreensão 

de realidades, principalmente em função do seu mimetismo com aquilo que 

chamamos de “real”, em um registro claramente elaborado com pretensões 

artísticas. No fundo, essa imagem lida com uma questão bastante moderna, pois a 

própria ambiguidade e ambivalência entre arte e técnica é uma das principais 

questões da modernidade. 
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Em “The Haystack”, Talbot compôs um registro que esbarra no poético. 

Nessa imagem “o lápis da natureza” é desnaturalizado, pois nela está sugerido que 

ele não é tão isento assim da mão do homem, já que definitivamente existe a 

presença do artista por trás de sua concepção. Trata-se de uma imagem tão 

habilmente concebida que demonstra os dois campos de atuação que acabariam por 

determinar a prática fotográfica desde meados do século XIX: a ciência e a técnica, 

enquanto capacidade de apreensão e retratação do real; e a arte, enquanto um novo 

modo de expressão e produção artística. 

 

           
              fig. 19 – W. H. Fox Talbot, “Oak Tree in Winter” (c.1842-3). 

 

Na figura 19, “Oak Tree in Winter” (“Carvalho no Inverno”), realizada por volta 

de 1842-3, Talbot selecionou uma única árvore, um carvalho, como centro de sua 

composição. Nesse registro, vemos a bela e complexa forma de seus galhos, 

preenchendo praticamente todo o campo visual da composição, tendo ao fundo o 

céu de inverno, esplendidamente registrado pela técnica do calótipo e a rugosidade 

do papel utilizado nesse aparelho. Temos aqui talvez um dos mais belos exemplos 

de registros fotográficos de paisagens realizados por Talbot.  

Em “Oak Tree in Winter”, Talbot optou por fazer o registro de um carvalho em 

contraluz, ou seja, com a luz incidindo diretamente sobre as lentes do aparelho 
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fotográfico, enquanto o objeto fotografado permanece na sombra, contra o fundo 

iluminado. Esse é um dos motivos pelos quais o carvalho apresenta essa tonalidade 

escura que vemos na imagem, contrastando com o fundo meio amarelado e 

envelhecido do céu, graças à perícia de Talbot e à química de seu procedimento 

fotográfico.  

Além disso, é interessante também como as outras árvores, no fundo da 

composição, adquiriram um toque bem esvanecido, com um registro bem tênue e 

frágil, em comparação com os detalhes do carvalho no primeiro plano, contrastando 

bastante com o resto da cena.  

     

     
     fig. 20 – W. H. Fox Talbot, “Trees with Reflections” (c.1841-3). 

 

De certa maneira, “Oak Tree in Winter” pode ser considerado como uma 

espécie de “retrato de uma árvore”, a representação de um carvalho com seus 

galhos secos e destruídos registrados pela técnica fotográfica de Talbot. Talvez uma 

bela representação simbólica da própria decadência da natureza perante uma 

extrema valorização da técnica numa época de franco desenvolvimento tecnológico 

e científico. De qualquer modo, nessa imagem temos novamente uma demonstração 

de como a fotografia, além de servir como “reflexo do real”, podia ser concebida 

como um meio sofisticado de arte, um meio poético, repleto de nuances e tons, tal 

como uma gravura, criando uma atmosfera carregada de poeticidade. 
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Outras imagens de Talbot que podem nos ajudar a refletir a respeito do início 

da arte fotográfica no século XIX são: “Trees with Reflections” (“Árvores com 

Reflexos”) – fig. 20, realizada provavelmente entre 1841 e 1843, e “Loch Katrine 

Pier, Scene of ‘The Lady of the Lake’” (“Píer do Loch Katrine, Cena de ‘A Dama do 

Lago’”), de outubro de 1844 (fig. 21). 

Nessas cenas, temos outros dois exemplos da habilidade artística de Talbot 

para conceber registros de paisagens. Ambas as imagens “brincam” muito bem com 

a metáfora amplamente difundida, desde aquela época, de que a fotografia é uma 

espécie de espelho do real. 

Na reprodução da página anterior, vemos a cena de um lago (localizado na 

propriedade de Talbot em Lacock Abbey) e de árvores ao fundo que lançam o seu 

reflexo, quase que simetricamente no espelho d’água. Para a composição da 

imagem, Talbot colocou a linha do horizonte bem no centro do campo visual, 

fazendo com que o jogo de reflexos das árvores se tornasse o grande foco desse 

registro. 

 

   
   fig. 21 – W. H. Fox Talbot,  “Loch Katrine Pier, Scene of ‘The Lady of  the  

   Lake’” (1844). 

 

 “Loch Katrine Pier, Scene of ‘The Lady of the Lake’” faz parte de uma outra 

publicação de Talbot, realizada também em seu estúdio em Reading, denominada 

Sun Pictures in Scotland . Sabemos que ele iniciou os registros para tal publicação a 
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partir de 1844, e as vistas utilizadas nela foram inspiradas na vida e nos escritos do 

célebre escritor escocês Sir Walter Scott. Essa imagem foi concebida por Talbot 

tendo em mente o poema “The Lady of the Lake” (1810).125 E nela vemos uma outra 

amostra de suas habilidades artísticas. 

 Como podemos perceber, Talbot compôs a cena com muito cuidado, fazendo 

também com que a linha do horizonte cruzasse exatamente o centro da imagem. Na 

realidade, um procedimento que acaba acentuando o efeito de espelho criado pela 

projeção da paisagem no lago, assim como enfatizando ainda mais a própria 

geometria da cena.  

 Com relação a esse registro, podemos dizer também que os contrastes, o ar 

pitoresco do Loch Katrine e a simetria da imagem obedecem fielmente aos 

pressupostos de uma estética romântica, tal como na obra de Scott, assim como 

suas respectivas associações literárias. Temos aí também uma forte influência 

romântica no ideal de paisagem, muito frequente na Inglaterra, em meados do 

século XIX.  

De certa forma, tanto nesta imagem quanto na anterior, temos presente uma 

questão, ao mesmo tempo, bem realista e bem abstrata. Tais obras jogam não 

somente com a ideia de espelho da realidade, que reflete muito bem a premissa 

fotográfica do “lápis da natureza”, tanto enfatizada por Talbot, mas apresentam 

também elementos que são simultaneamente abstratos e concretos.  

Em “Trees with Reflections”, a extrema simetria da composição, apresentando 

a linha do horizonte bem no centro da imagem, faz com que as árvores e os seus 

reflexos no espelho d’água se assemelhem a uma obra abstrata. Ao mesmo tempo, 

a imagem é bastante realista e poética, já que podemos perceber nitidamente os 

detalhes dos vários galhos e contornos das árvores contra a luz de fundo. 

Na cena que retrata o Loch Katrine, temos um elemento formal geometrizante 

bem forte, apresentando o ponto de fuga da imagem bem no centro da composição. 

                                                 
125 “The Lay of the Lake”  (“A Dama do Lago”) foi sem dúvida alguma o poema mais famoso, e o ápice de 
popularidade, do poeta e novelista escocês Walter Scott. Na realidade, “The Lady of the Lake”  é o nome de uma 
personagem relacionada a uma série de narrativas das lendas do Rei Arthur. No longo poema de Walter Scott, o 
romance e o heroísmo das narrativas do Rei Arthur permanecem, mas a história foi completamente modificada. 
Seu poema basicamente retrata a luta entre o Rei James V e o poderoso clã dos Douglas. Logo no início da obra, 
o rei bane a família inteira dos Douglas, que são obrigados a permanecerem na região do Loch Katrine, na 
Escócia. Lá conhecemos a heroína do longo poema narrativo, Ellen, que se refugia em uma ilha desse mesmo 
lago. A partir de então, vários cavaleiros passam a disputar o amor da donzela, especialmente o herói da 
narrativa, um jovem cavaleiro, aliado do rei, chamado Malcolm Graene, que se comove com a situação da 
família de Ellen e se apaixona por ela. 
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Ela possui aspectos bastante “modernos” para a concepção de um novo tipo de 

registro visual: a produção de uma obra, a reprodução fotográfica de uma paisagem, 

baseada em outra, o poema narrativo de Scott.  

De qualquer maneira, Talbot elaborou muito bem esses dois registros, em 

relação ao aspecto mimético da fotografia, assim como suas novas possibilidades 

artísticas. Algo que, de certo modo, esperaríamos de uma forma tradicionalmente 

artística, como a pintura, por exemplo, e não de um registro que a princípio, como se 

acreditava na época, deveria ser documental. Nesse sentido, defendemos a ideia de 

que ele já tinha plena consciência de que a fotografia poderia ser concebida como 

arte e estava demonstrando esse fato, tanto em The Pencil of Nature, como nas 

suas outras imagens fotográficas daquele período. 

Em suma, mesmo numa publicação realizada para demonstrar a capacidade 

de retratação de seu novo procedimento fotográfico, Talbot não hesitou em 

apresentar uma outra possibilidade que a fotografia traria para o homem do século 

XIX: um outro tipo de veículo de manifestação artística. Apesar de os textos de The 

Pencil of Nature serem, na grande maioria das vezes, bastante simplistas, senão 

meramente descritivos, em relação às imagens e à origem da invenção de seu 

processo fotográfico, Talbot apresentou indubitavelmente em seus registros a 

fotografia também como um meio de expressão artística. 

 

 

2.2 – O calótipo e as imagens fotográficas de Adamson e Hill 

 

Podemos dizer que até 1870 a fotografia artística basicamente se organizou 

em volta daquele procedimento fotográfico desenvolvido por Fox Talbot: o calótipo. 

Na realidade, para aqueles que se utilizavam da fotografia, o calótipo era muito mais 

do que um mero procedimento, pois ele se relacionava a várias questões técnicas: o 

negativo em papel e a possibilidade de obtenção de inúmeras cópias a partir de um 

único negativo; efeitos estéticos, tais como uma maior ênfase nas massas e 

atenuação dos detalhes dos registros fotográficos; práticas fotográficas diferentes, 

tais como as tomadas ao ar livre, em vez do estúdio, e um número maior de 

reproduções de paisagens.126  

                                                 
126 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 248. 
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De uma forma geral, para os calotipistas, a fotografia não era uma simples 

técnica nem um mero ofício, mas sim uma arte. Assim, ele situava-se na intersecção 

de um duplo eixo: a tradição e os tempos modernos, a arte e o mercado. Na 

realidade, o calótipo era uma imagem técnica híbrida e ambivalente por natureza. 

Ele era, ao mesmo tempo, moderno, enquanto arte, e “antimoderno”, no sentido da 

economia de mercado. Suas orientações estéticas anunciavam a modernidade 

artística, no entanto, sua técnica dava lugar à sensação do vago, do indefinido, ao 

artesanato e ao manual, valores opostos à modernidade e à sociedade industrial.127  

Muito disso podemos ver nos calótipos de dois escoceses: David Octavious 

Hill (1802-1870) e Robert Adamson (1821-1848). Esses dois fotógrafos estavam 

entre os primeiros que fizeram registros fotográficos, na mesma época em que 

Talbot realizava os seus. São deles talvez os melhores calótipos já realizados, 

imagens que podem ser comparadas, na sua beleza e na sua sofisticação estética, a 

“The Open Door” e “The Haystack”. 

Sabemos que o calótipo chegou à Escócia em 1841, quando Talbot enviou a 

Brewster detalhes de seu processo fotográfico. Como Talbot não havia estendido a 

patente de seu processo fotográfico a esse país, a pedidos do próprio Brewster, de 

certo modo, ele acabou encorajando o seu uso lá.128 Podemos até mesmo afirmar 

que a introdução do calótipo em terras escocesas ocorreu devido à amizade entre 

esses amigos de longa data. 

Brewster, que era diretor da St. Andrews University, entusiasticamente 

compartilhou os detalhes do procedimento do calótipo com alguns colegas seus, 

entre eles o Dr. John Adamson (1810-1870) e Hugh Lyon Playfair (1786-1861). Após 

inúmeras tentativas malsucedidas em trabalhar com o método desenvolvido por 

Talbot, em maio daquele mesmo ano, Adamson finalmente conseguiu realizar o 

primeiro retrato fotográfico em território escocês, o de sua irmã Melville Adamson. Já 

em novembro de 1841, Brewster enviou a Talbot alguns registros fotográficos 

realizados por John Adamson.129  

Em 1842, Adamson começou a instruir seu irmão mais novo, Robert, na arte 

do calótipo. Robert Adamson era engenheiro, mas devido a problemas de saúde, 
                                                 
127 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 248. 
128 Muito provavelmente, isso se deu, porque uma patente separada, registrada em território escocês, resultaria 
em um custo adicional que certamente não interessava a Fox Talbot. Dessa forma, na Escócia, experimentos com 
o calótipo, e até algumas modificações, aconteceram com total apoio e conhecimento de Talbot, como veremos, 
no caso de Adamson e Hill. (Cf. HANNAVY, John. Fox Talbot, p. 30) 
129 Cf. NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 142. 
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abandonou a carreira de engenharia, que demandaria muito de sua frágil condição, 

e passou a se dedicar a fotografia.  

Em agosto daquele mesmo ano, Brewster informou a Talbot que Robert 

Adamson estava pretendendo utilizar o calótipo profissionalmente em Edimburgo. 

Entre 1842 e 1843, ele trabalhou com seu irmão mais velho realizando registros 

fotográficos, por meio da técnica desenvolvida por Talbot, nos arredores de St. 

Andrews.130 Posteriormente, os irmãos Adamson, em reconhecimento da descoberta 

realizada pelo fotógrafo-pesquisador inglês, até mesmo enviaram a este último um 

pequeno álbum fotográfico de seus trabalhos, que veio a ser chamado de The 

Tartan Album.131 Então, em maio de 1843, Robert Adamson finalmente decidiu abrir 

seu próprio estúdio fotográfico em Rock House, Calton Hill Stairs, Edimburgo.132  

Em 23 de maio de 1843, um grupo dissidente da Igreja escocesa fundou a 

Free Church of Scotland numa cerimônia oficial em Edimburgo. No dia seguinte, 

David Octavious Hill, que presenciou a cerimônia, publicou em um jornal local uma 

gravura que representaria uma tela que iria realizar para comemorar a fundação 

dessa nova instituição.133  

Em junho de 1843, Brewster apresentou Hill a Robert Adamson, sugerindo 

que ambos poderiam entrar numa parceria para a realização de registros 

fotográficos que auxiliariam na elaboração dos retratos da grande tela comemorativa 

anunciada antes pelo pintor. Segundo Hill, a fotografia poderia ser um modo mais 

rápido e eficiente de se obterem registros daquelas personalidades que deveriam 

ser retratadas para o quadro. Como Adamson já dominava bem a técnica do 

calótipo, para Brewster, nada seria mais oportuno para ambos do que uma parceria 

fotográfica. 

                                                 
130 Um artigo de janeiro de 1843 do jornal “Edinburgh Review” dizia a respeito das imagens dos irmãos 
Adamson, Brewster e um membro da St. Andrews University, Hugh Playfair: “Temos agora diante de nós um 
conjunto de fotografias admiráveis [...] Várias delas possuem toda a força e a beleza dos esboços de Rembrandt e 
algumas foram consideradas pelo próprio Sr. Talbot como umas das melhores que ele já viu [...] Todos esses 
calótipos foram realizados por meio da excelente camera obscura construída pelo Sr. Thomas Davidson, óptico 
de Edimburgo [...] O Sr. Robert Adamson, cuja habilidade e cuja experiência em fotografia são muito grandes, 
está prestes a iniciar essa arte profissionalmente na nossa cidade.” [Tradução nossa.] (“We have now before us a 
collection of admirable photographs [...] Several of these have all the force and beauty of the Sketches of 
Rembrandt, and some of them have been pronounced by Mr. Talbot himself to be among the best he has seen 
[...] All these calotypes were taken by means of the excellent camera obscura constructed by Mr. Thomas 
Davidson, optician in Edimburgh [...] Mr. Robert Adamson, whose skill and experience in photography is very 
great, is about to practice the art professionaly in our northern metropolis.” [“Edinburgh Review”, janeiro de 
1843, citado por Weston Naef (ed.), Hill and Adamson: Photographs from The J. Paul Getty Museum, p. 143). 
131 Cf. NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 142. 
132 Ibid., p. 7-8. 
133 Ibid., p. 143. 
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Inicialmente, devido à sua formação artística, Hill era um pouco incrédulo em 

relação à fotografia. No entanto, ele logo ficou fascinado e entusiasmado pelas 

novas possibilidades apresentadas pelo meio fotográfico, tanto que, em 8 de julho 

de 1843, a parceria fotográfica entre Hill e Adamson foi anunciada, com a exibição 

de alguns calótipos que eles realizaram na galeria do irmão de Hill, Alexander.134  

Assim, a princípio, a parceria de Hill e Adamson foi estabelecida apenas para 

a realização de registros fotográficos como estudos para a pintura comemorativa de 

Hill, mas, já no fim de 1844, eles claramente entendiam o valor de seus calótipos 

como obras de arte propriamente ditas e decidiram expandir a sua parceria para 

projetos muito mais ambiciosos, tais como retratos de pessoas famosas no cenário 

escocês da época, paisagens, estudos arquitetônicos e registros de comunidades 

pitorescas como a vila de pescadores em Newhaven.  

 

         
        fig. 22  –  R.  Adamson  e  D. O.  Hill,  “Thomas  

        Chalmiers” (c.1843). 

 

Para iniciarmos a nossa reflexão sobre a arte fotográfica dos calótipos 

realizados por Adamson e Hill, consideremos o retrato do pastor Thomas Chalmers 

(fig.22).  

                                                 
134 Cf. NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 143. 
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Trata-se de uma bela imagem que muito se assemelha a uma gravura. Nela, 

Hill e Adamson optaram por uma impressão mais esfumada. Seus contrastes entre 

claro e escuro são impressionantes, especialmente no fundo preto da composição, 

na cabeça do pastor, assim como na mão e em parte do suporte no qual repousa um 

livro. A granulação da imagem, devido às fibras do papel, é bastante expressiva 

também, dando a ela um frescor e uma expressividade que somente eram possíveis 

fotograficamente, em meados do século XIX, com a técnica do calótipo. 

Na verdade, a imagem do calótipo apresentava uma variedade de tons que 

lembrava, muitas vezes, o aspecto gráfico e pictórico das outras formas de 

reprodução da época. Em parte, isso era o resultado do tipo de absorção que as 

fibras de papel causavam durante a ampliação da imagem a partir do negativo 

também em papel. Para muitos, inclusive Hill, essa era a principal característica do 

calótipo, aquele aspecto que o diferenciava dos outros tipos de registros fotográficos 

e que tanto o aproximava das outras formas de representações artísticas.  

Em uma carta de 17 de janeiro de 1848, Hill escreveu:  

 

A textura áspera e desigual por todo o papel é a causa principal da deficiência em 
 detalhes do calótipo diante do daguerreótipo [...] e isso é justamente a própria vida 
 dele. Eles (calótipos) se parecem com o trabalho imperfeito do homem [...] e não o 
 já diminuído perfeito trabalho de Deus.135  

 

Portanto, era justamente o caráter imperfeito do calótipo que atraiu artistas-

fotógrafos como Adamson e Hill para a técnica fotográfica criada por Talbot. Aqui, 

novamente, temos a comparação da imagem fotográfica em papel imperfeita, 

esfumada e granulada do sistema negativo-positivo de Talbot com a nitidez das 

chapas metálicas do daguerreótipo. Uma imagem que talvez servisse mais à 

retratação artística do que à exatidão e à precisão do documento científico. Na 

verdade, as chapas de Hill e Adamson eram frequentemente comparadas as águas-

fortes de Rembrandt devido ao forte efeito de chiaroscuro de seus registros 

fotográficos.136  

 Em relação à composição dessa mesma imagem, é preciso observar que 

vemos novamente a influência das artes plásticas, pois esse retrato fotográfico muito 

                                                 
135 “The rough and unequal texture throughout the paper is the main cause of the calotype failing in details 
before the daguerreotype [...] and this is the very life of it. They look like the imperfect work of man [...] and not 
the much diminished perfect work of God. ”( D. O. Hill. Citado por NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 
5. [Tradução nossa.]) 
136 Cf. NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 5.  



  121 

se assemelha a alguns trabalhos do artista escocês David Wilkie (1785-1841), que 

costumava retratar também pastores pregando em cima de um púlpito.137  

Muito provavelmente esse registro, uma das primeiras imagens de Adamson 

e Hill de que temos conhecimento, deveria estar relacionado à concepção da tela 

para a Free Church of Scotland. Apesar disso, podemos perceber que nesse registro 

fotográfico a imagem final já se colocava além de um simples estudo preparatório 

para uma pintura. A maioria das primeiras fotografias de Adamson e Hill já possuía 

uma certa poeticidade, apresentando o calótipo como uma obra de arte 

propriamente dita. As imagens deles, por uma questão de resolução e 

enquadramento, assim como de acabamento, indicam uma preocupação e um 

questionamento plásticos que tentavam elevar os registros fotográficos à categoria 

de obras de arte. 

 Muitos autores e críticos da história da fotografia julgam a alta qualidade dos 

calótipos realizados por Hill e Adamson como o resultado de alguns procedimentos 

técnicos bastante específicos praticados por eles.  

Por um lado, a ótima qualidade de seus calótipos era fruto da escolha dos 

papéis que eles utilizavam. Sabemos que os dois fotógrafos escoceses preferiam 

sempre trabalhar com os papéis produzidos pela Whatman Turkey Mill, que eram de 

melhores do que os outros disponíveis na época. Para o registro de suas imagens, 

eles preparavam o papel com uma camada de nitrato de prata, tal como Talbot fazia. 

Depois de secar, o papel era tratado com iodeto de potássio. Antes da exposição, 

era aplicada uma mistura de ácido acético e ácido gálico. A imagem que era gravada 

no negativo, era uma imagem latente, que requeria uma outra etapa para se tornar 

positiva com uma outra mistura adicional de nitrato de prata e ácido gálico. Na etapa 

seguinte, o papel negativo era colocado em cima de uma outra folha de papel, 

também tratada anteriormente. Assim, ambas as folhas eram deixadas à exposição 

direta da luz solar.138  

 Geralmente, esse era o procedimento realizado pela maioria dos calotipistas, 

inclusive Talbot. No entanto, alguns outros adeptos do calótipo, entre eles Adamson 

e Hill, preferiam passar uma camada de cera sobre o papel negativo antes mesmo 

de fazerem o contato para a criação da imagem positiva. Tal procedimento 

aumentava a transparência da imagem, assim como a própria durabilidade dela 

                                                 
137Cf. NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 14. 
138 Ibid., p. 26. 



  122 

sobre o papel. É por isso que muitos críticos da época relacionavam o acabamento 

de suas imagens com as gravuras e águas-fortes, já que a escolha de papel, o tipo 

de tratamento que os fotógrafos escoceses davam a este e o tipo de água139 que 

havia em Edimburgo faziam com que o resultado final dos calótipos tivesse um 

aspecto esfumado e granulado, efeitos que davam uma característica quase que 

pictórica aos seus registros fotográficos.  

 

       
      fig. 23 – R. Adamson e  D.O. Hill, “James Nasmyth”  

      (c.1843-47). 

  

 Certamente o que mais impressiona nas imagens de Hilll e Adamson são 

justamente esses intensos jogos de luzes e o intenso chiaroscuro de seus registros 

fotográficos que muito contribuíram para que a fotografia fosse reconhecida como 

arte, principalmente seus retratos que, frequentemente, eram comparados com 

                                                 
139 Acredita-se que outro fator importante na qualidade das imagens de Hill e Adamson era a água que estes 
usavam em Edimburgo. A água era um solvente essencial que removia a química fotográfica utilizada durante a 
revelação das imagens, já que se algum traço destas permanecesse, manchas ou borrões poderiam aparecer na 
imagem final. A água em Reading não era tão boa, já que seu fornecimento era bastante irregular, e ela estava 
sujeita a muita contaminação, principalmente por materiais orgânicos.  
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aqueles dos grandes artistas gravadores. Não é à toa que muitos tratavam dos seus 

trabalhos com uma conotação verdadeiramente artística.140 

Um outro bom exemplo de uma imagem fotográfica de Hill e Adamson que 

apresenta um intenso chiaroscuro é o retrato de James Nasmyth (1843-47). 

 James Nasmyth era um inventor, filho do mestre de Hill, o pintor de paisagens 

Alexander Nasmyth. Como era de costume na época, Hill e Adamson introduziram 

na composição desse registro fotográfico, na mão esquerda do modelo, um grande 

livro e um pequeno compasso, localizados no lado esquerdo da imagem. Na maioria 

das vezes, Adamson e Hill introduziam objetos para indicar o status ou a referência 

profissional da pessoa retratada. Nesse caso, a presença de um livro e de um 

instrumento de mensuração indica que Nasmyth era um intelectual. Além disso, 

existe um outro motivo para tal costume: a introdução de tais objetos na composição 

possibilitava às mãos da pessoa fotografada um lugar de apoio, evitando, assim, que 

ela se movimentasse muito, o que poderia resultar em um borrão na imagem final.141  

 Entretanto, o que é mais marcante nesse calótipo é o intenso fundo negro da 

composição e o contraste que este faz com as partes iluminadas da pessoa 

retratada, tais como a cabeça, as mãos e a camisa. Além disso, a intensa expressão 

do rosto do modelo, o seu olhar cabisbaixo, assim como a complexidade visual da 

imagem, dão a esse retrato um ar de profunda introspecção e poeticidade, algo 

bastante raro nos registros fotográficos da época. 

 Assim, temos aqui mais um exemplo de como Hill e Adamson tratavam a 

concepção de seus registros, muito além de meros documentos visuais tal como 

pregava o discurso estético e técnico-cientificista de meados do século XIX em 

relação à capacidade mimética da fotografia. Imagens como essa demonstram a 

tamanha sofisticação com que os calótipos podiam ser concebidos, mesmo nos 

primórdios da técnica fotográfica. O tamanho contraste proporcionado pelo intenso 

chiaroscuro dessa imagem certamente levou os registros fotográficos de Hill e 

Adamson a serem considerados como verdadeiras fotografias artísticas. 

 No entanto, nem somente de intensos contrastes e fortes chiaroscuros eram 

feitas as imagens de Adamson e Hill. Na figura 24, “Mrs. Anne Rigby” (1843-47), 

                                                 
140 Um bom exemplo disso foi a declaração do pintor de cenas marítimas Clarkson Stanfield (1793-1867), 
quando recebeu um álbum dos trabalhos de Hill e Adamson em 1845, afirmando que preferia possuir um 
portfólio dos registros visuais dos fotógrafos de Edimburgo do que até mesmo o melhor Rembrandt. (Cf. NAEF, 
Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 26) 
141 Cf. NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 32. 
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temos a bela imagem da senhora Rigby que foi retratada de perfil, tal como era o 

costume das antigas imagens de silhueta dos séculos XVII e XVIII. Nesse caso, a 

imagem apresenta um jogo de contraste bem menos intenso do que nas imagens 

dos fotógrafos escoceses discutidas anteriormente. A única exceção se encontra na 

ampla parte branca do vestuário da senhora Rigby e de algumas áreas negras ao 

fundo. 

 

             
          fig. 24  –  R.  Adamson  e  D. O.  Hill,  “Mrs. 

            Anne  Rigby” (c.1843-47). 

 

Um dos elementos que mais chamam a atenção nesse calótipo é justamente 

o fundo da composição. Nele Hill e Adamson não fizeram a menor questão de 

preservar nitidez, apresentando o que parecem ser folhagens ou plantas com uma 

forma praticamente abstrata, algo que se assemelha e faz um paralelo direto com o 

próprio desenho feito pela vestimenta da senhora Rigby. A própria silhueta da 

personagem retratada se mescla com o fundo abstrato da composição, pois é difícil 

distinguirmos os contornos do modelo do jogo abstrato no fundo da imagem. E 

ressalta-se que tanto o retrato fotográfico em perfil, quanto a mescla do modelo com 

um fundo abstrato não eram, de modo algum, características comuns para as 

composições fotográficas da época. 

Curiosamente, esse retrato antecipou, ou até mesmo influenciou, uma pintura 

(fig. 25) muito conhecida do século XIX: “Arrangement in Grey and Black: Portrait of 
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the Painter’s Mother” (“Arranjo em Cinza e Preto: Retrato da Mãe do Artista”) – 1871, 

do norte-americano expatriado James Abbot McNeill Whistler (1834-1903). A 

composição e o enquadramento do retrato de Hill e Adamson são 

impressionantemente semelhantes aos do quadro do pintor americano. 

Temos conhecimento de que Whistler chegou a visitar Edimburgo em 1849 e 

de que ele tinha, inclusive, contato com a família Rigby, sendo assim possível que 

ele tivesse visto o calótipo dos fotógrafos escoceses antes mesmo de ter realizado a 

sua tela. O que é certo é que em maio de 1893, mais de vinte anos depois da 

realização da pintura de Whistler, o fotógrafo James Craig Annan (1864-1946) 

enviou algumas cópias de registros de Hill e Adamson a Whistler e esse se mostrou 

profundamente impressionado pela qualidade de suas imagens.142  

 

        
      fig. 25  –  J. A. Whistler,  “Arrangement  in Grey  and  

      Black: Portrait of the Painter’s Mother “(1871). 

 

Seja como for, o retrato de Mrs. Anne Rigby sem dúvida alguma estabelece 

alguns paralelos com as artes plásticas, em relação a sua composição – composição 

esta muito semelhante aos perfis em silhueta dos século XVII e XVIII, assim como 

aquela utilizada por Whistler na elaboração de sua tela, por influência direta ou não 

– e em se tratando de uma certa poeticidade e delicadeza na própria concepção.  

Aqui a retratação fotográfica é concebida não apenas com intensos 

contrastes, como geralmente acontece com os fortes chiaroscuros das imagens de 

Adamson e Hill, mas sim com uma atmosfera poética e refinada, concebida a partir 

                                                 
142 Cf. NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 52. 
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de delicados jogos de luzes e do contraste de partes mais realistas e outras mais 

abstratas, como, por exemplo, o perfil da senhora Rigby em relação ao fundo.  

Nesse ponto os fotógrafos escoceses eram muito precisos: eles sabiam muito 

bem criar a atmosfera apropriada para retratar o modelo adequadamente. Quando 

fosse necessário uma atmosfera forte e dramática para caracterizar o objeto a ser 

retratado, eles utilizavam intensos contrastes e jogos de luz, quando não, como no 

caso do retrato da senhora Rigby, eles conseguiam transmitir, graças à perícia e à 

sofisticação de seus registros fotográficos, uma delicadeza na retratação de um 

modo que somente a arte era capaz de fazer. 

O último exemplo que daremos neste momento das obras fotográficas de Hill 

e Adamson relacionadas à fotografia artística é a imagem da fig. 26, intitulada “St. 

Andrews Cathedral, the East Gable” (“Catedral de St. Andrews, Frontão Leste”) de 

1846. Tal registro faz parte do álbum de calótipos, publicados também em 1846, 

intitulados “A Series of Calotype Views of St. Andrews” (“Uma Série de Calótipos das 

Vistas de St. Andrews”), que, de acordo com a edição, continha de vinte e um a vinte 

e três imagens fotográficas.  

 

        
      fig. 26  –  R. Adamson  e  D. O. Hill,  “St. Andrews  

      Cathedral, the East Gable” (1846). 
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Como o próprio nome sugere, essa publicação retratava aspectos da cidade 

de St. Andrews,  que foi justamente o local da primeira universidade da Escócia em 

1411 e o berço da fotografia naquele país a partir dos esforços de pesquisadores 

como Brewster e o irmão mais velho de Robert, John Adamson. 

Na realidade, sabemos que seguindo os passos de Fox Talbot, Hill e 

Adamson pretendiam produzir elaborados álbuns de calótipos para serem vendidos 

ao público em geral. Eles até mesmo chegaram a anunciar os supostos títulos de 

tais publicações na imprensa local em 1844.  

Apesar da parceria entre os fotógrafos escoceses ter produzido várias 

imagens para os volumes de “A Series of Calotype Views of St. Andrews” (1846), tal 

como a que reproduzimos aqui, nenhum outro álbum fotográfico chegou a ser 

realizado, com a exceção deste.143 Mesmo assim, os dois fotógrafos deixaram um 

imenso número de imagens, demonstrando que a quantidade de registros feitos por 

eles era mais do que suficiente para outras publicações.144  

Na imagem da página anterior, vemos as ruínas da catedral de St. Andrews. 

Nela podemos ver o contorno do que resta das torres, registradas com um forte 

contraste com o céu superexposto à luz do sol. Essa superexposição do céu fez com 

que uma cor bem clara e uniforme predominasse no fundo da composição, algo que 

foi ainda mais enfatizado pela própria escolha de perspectiva para a realização do 

registro.  

Trata-se de uma composição bastante dinâmica, com um caminho que 

suavemente acompanha o muro externo da catedral, onde vemos apenas a silhueta 

de uma pessoa. Esse mesmo caminho apresenta uma coloração bem escura, que 

contrasta fortemente com o céu cinza claro chapado, quase como em uma gravura 

ou em uma composição destacada de seu fundo.  

A cena é também bastante poética e muito evocativa, já que temos aqui, 

registrado no meio fotossensível do calótipo, o registro-documento de uma espécie 

de concretude visual, habilmente concebida, de um passado histórico que já se foi, 

no caso, as ruínas da catedral de St. Andrews. O fundo é um exemplo de como os 

fotógrafos também conseguiam realizar registros de paisagens tão evocativos e com 

                                                 
143 Muito provavelmente o que impediu a elaboração dessas outras publicações fotográficas de Hill e Adamson 
foi a falta de recursos, já que ambos investiram muito dinheiro em sua parceria fotográfica. Entretanto, o que 
certamente inviabilizou de uma vez por todas a publicação de outras obras de calótipos foi a trágica morte de 
Adamson em janeiro de 1848, aos vinte e seis anos de idade. 
144 Cf. NAEF, Weston. Hill and Adamson, p. 9-10. 
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a mesma atmosfera de poeticidade e sofisticação que encontramos nos seus 

retratos fotográficos. 

É interessante ressaltar também que muitos dos registros fotográficos de 

Adamson e Hill foram realizados ao ar livre, tal como vemos nessa imagem, pois a 

técnica do calótipo demandava uma grande intensidade de luz para sua realização. 

Apesar de isso ter restringido o trabalho dos fotógrafos a apenas alguns meses do 

ano, a quantidade de registros fotográficos realizados pela dupla escocesa foi 

impressionante. Chegaram a criar mais de mil e quinhentas imagens, com tamanha 

sofisticação técnica que, na maioria das vezes, ultrapassavam as próprias de 

Talbot.145  

Seus registros fotográficos foram certamente o resultado de uma rica 

colaboração. Sua parceria, que foi realizada apenas quatro anos após o anúncio da 

invenção da fotografia, utilizava o mesmo processo de papel negativo-positivo 

desenvolvido por Fox Talbot, com apenas algumas melhorias. Para muitos, Hill era o 

artista que compunha a imagem e Adamson o operador que conhecia a técnica do 

calótipo como ninguém. Aliás, essa era a visão do próprio Hill a respeito de seu 

companheiro de trabalho, de quem pouco se sabe, a não ser pelas suas 

declarações.  

Os fortes contrastes e o intenso chiaroscuro, somados a uma coloração 

marrom avermelhada em algumas de suas imagens, eram mais uniformes e até 

mesmo mais estáveis do que os próprios registros realizados por Talbot, sugerindo 

talvez que Adamson houvesse descoberto algum ingrediente novo na fórmula do 

calótipo que acabou por desenvolver ainda mais o procedimento inventado pelo 

fotógrafo-pesquisador inglês. Como resultado, as imagens apresentavam melhor 

qualidade e maior durabilidade, nos registros negativos e nas cópias positivas.146  

Hill, por outro lado, era um conhecido pintor que frequentava todos os círculos 

artísticos de Edimburgo, alguém que a princípio utilizava a técnica fotográfica 

apenas como um meio de ampliar as suas possibilidades artísticas – um uso que 

correspondia ao tipo de pensamento em relação à técnica fotográfica que 

predominava entre os artistas de meados do século XIX –, fazendo estudos de 

composição e de temas, talvez como uma extensão do seu trabalho anterior de 

                                                 
145 Cf. NAEF, Weston (ed.).  Hill and Adamson, p. 8. 
146 Ibid., p. 9. 
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desenho, litografia e pintura.147 Mas, depois, junto com seu companheiro, percebeu 

a capacidade artística inerente ao próprio processo fotográfico com o qual 

trabalhava.  

Em suma, nos registros visuais de Adamson e Hill já vemos claramente a 

fotografia apresentada como uma linguagem visual, como uma forma de expressão 

artística independente. As imagens realizadas por eles representam não somente o 

início da prática fotográfica na Escócia, mas talvez a primeira tentativa de uma 

produção fotográfica verdadeiramente dedicada à criação artística.  

 

 
3 - O traço de realidade e contiguidade fotográfica 

 

Para muitos, a originalidade da fotografia residiu em sua objetividade 

essencial. Pela primeira vez, entre o objeto inicial e sua representação, nada se 

interpunha além de um outro objeto. Pela primeira vez também, uma imagem do 

mundo exterior poderia se formar automaticamente sem a intervenção do homem. 

Nesse sentido, todas as artes teriam suas bases na presença do homem. Somente 

na fotografia poderíamos visualizar sua ausência, algo como um “fenômeno natural”, 

quase que “automático” realizado pelo dispositivo fotográfico do “lápis da natureza”. 

No entanto, num outro discurso, de fins do século XIX, herdeiro daquele 

apresentado inicialmente por Fox Talbot em The Pencil of Nature, a fotografia não 

estava mais reduzida à condição de produtora de semelhança. Para ele, a questão 

de semelhança não passaria de um resultado, de uma característica própria do meio 

e, consequentemente, do produto fotográfico. O que importava não era 

necessariamente a imagem realizada, acabada, mas sim a origem dessa, ou seja, 

seus modos de constituição. Segundo esse novo pressuposto, a essência da 

fotografia estaria exatamente nisso, não no efeito de mimese propriamente dita, tal 

como no discurso do “lápis da natureza”, mas na relação de contiguidade entre o 

que aconteceu existencialmente e o que foi registrado no documento fotográfico. Em 

outras palavras, um pressuposto que se baseava no princípio de transferência das 

                                                 
147 Para muitos, foi justamente a “química” que havia entre o artista e o engenheiro transformado em fotógrafo 
que era o ingrediente essencial para o sucesso de suas imagens. Na realidade, nada mais do que o resultado  
daquela eterna divisão, típica do século XIX, entre a arte e a ciência, a mão do artista e a destreza e precisão do 
técnico-pesquisador. Algo que, como vimos, esteve presente em todas as instâncias relacionadas à linguagem 
fotográfica por todo o século XIX. 
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“aparências do real” para um meio sensível fotográfico, fosse este uma chapa de 

metal ou vidro, ou até mesmo de papel. 

É a ideia de marca e a de traço do real que caracterizam esse outro tipo de 

discurso sobre a linguagem fotográfica. No fundo, a ideia de que existe uma espécie 

de rastro entre a coisa real e seu registro fotográfico, segundo a crença de que coisa 

e imagem estejam ligadas por um contato físico e, ao mesmo tempo, separadas por 

uma incisão brutal, sem mediação: o gesto fotográfico.  

Nesse novo discurso, o realismo do registro fotográfico não é negado, é 

simplesmente deslocado. E, mesmo tendo qualquer forma de objeção em relação a 

ele, somos obrigados a acreditar ao menos em uma coisa: seja como for, algo 

esteve diante da câmera e foi registrado pelo dispositivo fotográfico, ou seja, somos 

levados a acreditar na existência prévia do objeto representado, registrado na foto. 

Dessa forma, a contingência inicial e originária do registro fotográfico foi tornada 

presente materialmente, presentificada no tempo e no espaço da representação 

fotográfica.  

Em síntese, nessa outra concepção, a fotografia passou a ser vista como 

aquela técnica de reprodução que se beneficiou de uma espécie de transferência de 

realidade da coisa existente diante da câmera para a sua reprodução no registro 

fotográfico.148 

A concepção de que a fotografia é uma espécie de relíquia, marca de um 

resquício ou traço de realidade, foi sempre acompanhada de um conjunto de sólidas 

convicções: de que a imagem fotográfica é o espelho do real, que se origina do 

advento da objetividade e da automatização da imagem, semelhante a um 

verdadeiro fenômeno natural, tal como sugere a metáfora que dá título à obra 

principal de Talbot. 

No entanto, de acordo com esse discurso que defendia a ideia de marca ou 

traço de realidade, a fotografia passou a ser pensada mais em relação ao seu 

aspecto testemunhal, espécie de prova da existência de uma contingência passada, 

testemunho de que algo realmente esteve presente no momento do registro, mas 

sem que isso implicasse necessariamente semelhança com essa contingência, isto 

é, com o objeto fotografado. O peso do real que caracteriza a fotografia viria do fato 

                                                 
148 Cf. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 35. 
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de que ela seria uma marca, um traço de contiguidade do real e não simplesmente 

pelo seu mimetismo. 

Para iniciarmos a nossa discussão e entendermos esse novo aspecto que se 

desloca da capacidade mimética do registro fotográfico para um tipo mais especifico 

de traço da linguagem fotográfica, podemos citar um trecho dos textos bastante 

premonitórios de Walter Benjamin (1892-1940), em particular a sua “Pequena 

História da Fotografia” de 1931:  

 

Mas na fotografia surge algo de estranho e de novo: na vendedora de peixes de 
Newhaven, olhando o chão com um recato tão displicente e tão sedutor, preserva-se 
algo que não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo Hill, algo que não pode ser 
silenciado, que reclama com o nome daquela que viveu ali, que também na foto é 
real e que não quer extinguir-se na “arte” [...] a técnica mais exata pode dar às suas 
criações um valor mágico que um quadro nunca mais terá para nós. Apesar de toda 
a perícia do fotógrafo e de tudo o que existe de planejado em seu comportamento, o 
observador sente a necessidade irresistível de procurar o lugar imperceptível em que 
o futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito tempo extintos, e com 
tanta eloquência que podemos descobri-lo olhando para trás [...]149 
 

O registro fotográfico ao qual Benjamin se referiu acima faz parte de uma 

série de extraordinários calótipos realizados pelos fotógrafos escoceses Robert 

Adamson e David Octavious Hill, na pequena vila pesqueira de Newhaven, 

localizada a apenas uma milha ao norte de Edimburgo. 

No retrato da fig. 27, uma outra versão daquela mesma vendedora de peixes 

citada por Benjamin, temos uma poderosa imagem de simplicidade e virtuosismo 

fotográfico. Nele vemos uma típica mulher da vila de Newhaven, vestida a caráter, 

segurando uma cesta onde provavelmente peixes eram vendidos. Seu olhar não 

está direcionado para a câmera, em vez disso, ela olha para o chão, deixando a 

metade direita de seu rosto na sombra. 

Como na maioria dos calótipos de Hill e Adamson, há um intenso jogo de 

contrastes por todo o campo visual da imagem. Para a realização desse registro, os 

fotógrafos escoceses iluminaram intensamente a roupa da mulher, apresentando, 

assim, um branco bastante intenso, que contrasta maravilhosamente com o fundo 

                                                 
149 BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas, Vol. 1, Magia e Técnica, Arte e Política, p. 93-4. Na realidade, 
Benjamin credita a imagem somente a Hill, deixando de mencionar a participação de Adamson. Isso talvez seja 
resultado daquele discurso que tanto marcou a fotografia, logo após o seu advento, sua divisão entre arte e 
técnica. No caso, Hill era considerado o artista, responsável pela elaboração e visualização conceitual da 
composição, enquanto Adamson, somente o técnico, o operador da técnica fotográfica. 



  132 

negro, assim como em alguns pequenos focos de luz e sombra do cesto que ela 

segura.  

 

         
       fig. 27 – R. Adamson  e  D. O. Hill, “Mrs. Elizabeth  

        Hall” (c.1843-7). 

 

Aqui a técnica fotográfica de Hill e Adamson encontra um de seus melhores 

momentos. O olhar da modelo é realmente penetrante e destoa de todo o resto da 

composição. Outro ponto importante são suas mãos, que seguram o cesto e, em 

certo sentido, fazem um paralelo com o árduo mundo do trabalho de alguém 

proveniente de uma vila de pescadores.  

Além disso, a imagem um pouco irregular ao fundo, com alguns trechos de 

maior granulação do papel, e o próprio ar “imperfeito” do calótipo dão a esse registro 

um toque não somente artístico, mas também transmitem um pouco daquilo que 

Benjamin chamou de o “que reclama com o nome daquela que viveu ali”, ou seja, 

daquela pessoa que ali esteve e foi registrada, embalsamada para sempre no meio 

fotográfico. 

Na verdade, o que é fundamental naquele trecho do filósofo alemão é 

justamente o fato de que o registro fotográfico foi o testemunho da existência de 

uma contingência passada, no caso, de uma pessoa que esteve diante da câmera 
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em um certo momento e que foi registrada pelo dispositivo fotográfico. É a ideia da 

existência de uma espécie de traço de realidade, que une o objeto registrado no 

documento fotográfico à circunstância original, uma espécie de criação dotada de 

um valor “mágico”, devido a essa peculiar característica de contiguidade com o real, 

que nenhuma outra forma de retratação oferece, mas que, no entanto, a fotografia 

supostamente realiza.  

Esse relato de Benjamin deixa claro também que a fotografia é, 

aparentemente, a técnica mais exata e perfeita de retratação do real, não somente 

pelo seu mimetismo, mas porque apresenta essa espécie de emanação, verdadeiro 

testemunho que emana da realidade de que algo esteve lá, de que algo de fato 

aconteceu num dado momento e que, por contiguidade, foi registrado pelo fotógrafo. 

No fundo, um verdadeiro traço de continuidade entre a contigência passada e a 

imagem fixada, preservada no meio fotográfico. 

 

       
     fig. 28 – R. Adamson  e  D. O. Hill, “James Linton”  

     (c.1843-7). 

 

 Um outro exemplo que também demonstra o que Benjamin apresentou no 

trecho discutido anteriormente é esse retrato de um pescador também realizado 

pelos fotógrafos escoceses entre os anos de 1843 e 1847. Nessa imagem vemos 
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uma figura bastante descontraída, reclinada sobre um pequeno barco de pesca onde 

está escrito o nome da localidade de onde esse trabalhador morava e trabalhava: a 

comunidade pesqueira de Newhaven.  

Por um lado, muito provavelmente essa característica “realista” das imagens 

de Newhaven era o resultado do fato de que Adamson e Hill conseguiram adquirir 

uma certa confiança e intimidade com os habitantes do vilarejo. Por outro, temos 

que levar em consideração também o fato de que a fotografia era o meio de 

retratação visual, ao contrário das outras formas de registros visuais do século XIX, 

que era capaz de transmitir a própria cena, a própria contingência a ser registrada, 

espécie de “real literal” embalsamado, não simplesmente pela sua capacidade de 

reprodução mimética ou verossimilhança propriamente dita, mas sim pelo fato de 

que o real, de alguma forma, emanava para o meio fotográfico no momento do 

registro e lá ficava registrado. 

Na verdade, muitos outros autores defenderam concepções similares a 

respeito da “perfeição analógica” da linguagem fotográfica. Os mais frequentes 

defendiam a chamada “teoria do índice” na fotografia ou algo decorrente desta. 

Entre eles, podemos citar Rosalind Krauss (1941), nos Estados Unidos, Philippe 

Dubois (1958) e, naturamente, Roland Barthes (1915-1980), na França.  

Em geral, em todas essas concepções, o estudo da linguagem fotográfica 

acabou se concentrando no aspecto de impressão que um objeto real gerava no 

meio fotográfico em determinado momento. Nesse sentido, Barthes talvez tenha sido 

o mais fiel à concepção segundo a qual a imagem fotográfica não se distingue nunca 

daquilo que ela representa, remetendo sempre à ideia de que algo emana, a partir 

do real, para o meio fotográfico.  

Em A Câmara Clara, obra póstuma de 1980, Barthes descreveu 

brilhantemente a linguagem fotográfica partindo da postura de um espectador da 

fotografia, no caso, ele próprio. Ela foi o resultado de uma pesquisa compulsiva que 

ele realizou em suas fotos de família, na esperança de aí reencontrar sua mãe, 

recentemente falecida.  

 Se considerarmos as reflexões de Barthes, perceberemos sua preocupação 

com a noção de analogia da fotografia, como se o registro fotográfico fosse sempre 

uma espécie de analogon do real, em vez de algo estritamente relacionado à 

valorização de uma concepção mimética. Barthes acreditava que a pintura poderia 

até fingir a realidade por meio da ilusão, mas que jamais seria possível negar que 
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aquilo que foi fotografado esteve presente diante da câmera em um dado momento, 

o que se assemelha ao que Benjamin afirmara na citação anterior.  

Na imagem fotográfica há sempre uma coexistência entre realidade e 

passado, que, para Barthes, era a própria essência da fotografia: a ideia de que 

“isso foi”, de que algo aconteceu e foi registrado pelo dispositivo fotográfico. 

Podemos tentar compreender esse aspecto da linguagem fotográfica visualizando 

“The Ladder” (“A escada”), de Fox Talbot, o único registro fotográfico de The Pencil 

of Nature que incluía a figura humana. 

 

     
     fig. 29 – W. H. Fox Talbot, “The Ladder” (c.1845). 

 

Para a realização desse calotipo, Talbot teve que solucionar, antes de mais 

nada, alguns problemas técnicos. Como podemos notar pelo ângulo de visão que 

temos da cena, ele teve que elevar a sua câmera e apontá-la para o centro da 

composição, na qual a escada é a figura central, evitando, assim, o efeito de 

perspectiva distorcida. Esse fato demonstra o elevado grau de sofisticação técnica 

de seu trabalho nesses primeiros anos logo após o descobrimento fotográfico.   

A composição apresenta, no centro, um triângulo formado por três pessoas, 

provavelmente assistentes e trabalhadores de Talbot em Lacock Abbey. Na cena, 

dois homens seguram uma escada na região central da imagem, cujas laterais são 
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demarcadas por parte da vegetação, provavelmente uma árvore ou um arbusto. 

Esse artifício fez com que a composição da imagem se tornasse bastante simétrica, 

como se a vegetação emoldurasse a cena que se desenrola no centro da foto. 

Talbot foi hábil o suficiente para deixar no ar uma sensação de “realidade” e 

“naturalismo”, como se algo de fato estivesse prestes a acontecer. Essa sensação 

de “realidade” era algo muito raro nas imagens fotográficas de meados do século 

XIX, já que devido à precariedade dos materiais e do longo tempo de exposição, 

muitos artifícios e truques tinham que ser utilizados para que a fotografia 

conseguisse transmitir esse ar de naturalidade e espontaneidade. 

Inclusive, o texto que acompanha essa imagem revelava não somente o 

verdadeiro propósito da publicação de The Pencil of Nature, ou seja, estimular o 

interesse do público em geral pela fotografia e em particular pelo o calótipo, mas 

também a intenção de transmitir esse ar de “realidade” ao seu registro fotográfico:  

 

Grupos de personagens não requerem mais tempo para serem retratados do que 
apenas um único, já que a câmera retrata todos de uma só vez, não importando o 
quão numerosos eles sejam. Mas até o momento, nós não podemos ser bem-
sucedidos nesse tipo de arte sem a devida consideração e o devido preparo. Mas 
quando um grupo de pessoas for artisticamente agrupado e treinado por um pouco 
de prática para manter uma imobilidade absoluta por alguns poucos segundos, 
imagens muito encantadoras são facilmente obtidas. Eu tenho observado que grupos 
de família são especialmente meus favoritos: e os mesmos cinco ou seis indivíduos 
podem ser agrupados com tamanha diversidade de atitudes para justamente 
transmitir um maior interesse e uma maior aparência de realidade a uma série de 
imagens como essa.150 
 
 
Essa aparência de “realidade” descrita acima é bastante forte em “The 

Ladder”, já que, de fato, as personagens retratadas parecem realmente estar 

interagindo umas com as outras de maneira bem natural. Mas o que achamos mais 

significativo nessa declaração é que Talbot, mesmo nos primórdios da invenção da 

fotografia, já demonstrava uma nítida preocupação com esse aspecto de “realidade”, 

de presentificação de um evento passado que a imagem fotográfica poderia 

proporcionar. 

                                                 
150 “Groups of figures require no longer time to obtain than single figures would require, since the camera 
depicts them all at once, however numerous they may be, but at present we cannot well succeed in this branch of 
art without some previous concern and arrangement. But when a group of persons has been artistically arranged, 
and trained by a little practise to maintain an absolute immobility for a few seconds of time, very delightful 
pictures are easily obtained. I have observed that family groups are especial favourites: and the same five or six 
individuals may be combined in so many varying attitudes, as to give much interest and a great air of reality to a 
series of such pictures.” (W. H. Fox TALBOT. The Pencil of Nature, plate XIV, s.p. [Tradução nossa.]) 
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Isso fica ainda mais nítido em um outro calótipo de Talbot, intitulado “‘From 

the Life’: Goddard instructs Henneman and Porter” (“‘Da Vida’: Goddard instrui 

Henneman e Porter). Nessa reprodução, realizada dois anos antes do início da 

publicação de The Pencil of Nature, vemos mais um exemplo de registro fotográfico 

ao qual Talbot se dedicara bastante: o retrato de amigos ou de familiares em 

situações variadas, de seus empregados trabalhando ou conversando em grupo. 

Nesse caso, o cientista e pesquisador fotográfico John Goddard está conversando 

com um assistente de Talbot, Henneman, e o seu amigo Porter.  

Nessa reprodução, há novamente a tentativa de transmitir aquela mesma 

aparência de “realidade” sobre a qual discutíamos anteriormente, ou seja, a ideia de 

que algo de fato estava acontecendo diante dos olhos do fotógrafo, no instante do 

gesto fotográfico, e que a “realidade” desse momento foi apreendida pela câmera. 

 Podemos perceber isso claramente por meio de uma figura localizada à 

esquerda da imagem que se inclina para frente sobre as duas pernas de uma 

cadeira virada de costas, dando a entender que ela está muito atenta ao que 

Goddard, localizado à direita da composição, supostamente relata. Este último, por 

sua vez, também contribui para enfatizar a atmosfera de “realidade”, com um gesto 

curioso de sua mão, com os dedos levemente curvados para cima, registrados pelo 

ato fotográfico e indicando assim uma certa espontaneidade por parte do locutor. 

Entretanto, apesar da tentativa de capturar a “realidade” daquele momento, ou seja, 

a suposta espontaneidade da cena “real” que se desenrolava diante da câmera, é 

nítida a encenação da composição, que apresenta uma certa artificialidade, assim 

como um meticuloso planejamento de Talbot. 

 Além disso, retratos de grupos de pessoas tinham que ser cuidadosamente 

concebidos, já que o tempo de exposição necessário era mais do que um minuto, 

indicando que toda a composição da imagem havia sido elaborada nos mínimos 

detalhes previamente.  

Ressalta-se que o título da fotografia, “From the Life”, é bastante significativo, 

pois sugere que essa cena realizada por Talbot era, de fato, tirada da vida “real” ou, 

pelo menos, era isso o que ele pretendia, acreditando que o calótipo possuía a 

capacidade de apreender a realidade de um certo momento, eternizado-o numa 

imagem. 
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          fig. 30  –  W. H. Fox Talbot,  “‘From the Life’:  Goddard  instructs  

          Henneman and Porter” (1842). 

  

De qualquer modo, aqui podemos novamente ver o princípio de conexão 

física existente entre o objeto ou a cena original que “emanou” para o documento da 

impressão fotográfica. Segundo esse novo discurso sobre a prática fotográfica, o 

registro fotográfico tornava-se inseparável, por meio de uma conexão física, da 

situação que o originou, isto é, do objeto que foi fotografado num dado momento e 

numa dada circunstância. 

Aparentemente a problemática a respeito da linguagem fotográfica gira a 

partir daí em torno da questão sobre o tipo de traço que a fotografia introduzia no 

universo visual de meados do século XIX:  

 

É decerto uma enorme evidência lembrar que, em seu nível mais elementar, a 
 imagem fotográfica aparece a princípio, simples e unicamente, como uma impressão 
 luminosa, mais precisamente como o traço, fixado num suporte bidimensional 
 sensibilizado por cristais de haleto de prata, de uma variação de luz emitida ou 
 refletida por fontes situadas à distância num espaço de três dimensões.151 

 

Se considerarmos essa definição em toda a sua amplitude, poderemos 

perceber a relevância dessa questão da impressão, do traço, da marca e do registro 

na prática fotográfica. Em A Câmara Clara, Barthes escreveu: 

                                                 
151 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 60. 
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Diz-se com frequência que são os pintores que inventaram a Fotografia 
(transmitindo-lhe o enquadramento, a perspectiva albertiniana e a óptica da camera 
obscura). Digo: não, são os químicos. Pois o noema “Isso foi” só foi possível a partir 
do dia em que uma circunstância científica (a descoberta da sensibilidade dos sais 
de prata à luz) permitiu captar e imprimir diretamente os raios luminosos emitidos por 
um objeto diversamente iluminado. A foto é literalmente uma emanação do referente. 
De um corpo real, que estava lá, partiram radiações que vêm me atingir, a mim, que 
estou aqui; pouco importa a duração da transmissão; a foto do ser desaparecido vem 
me tocar como os raios retardados de uma estrela. Uma espécie de vínculo umbilical 
liga a meu olhar o corpo da coisa fotografada: a luz, embora impalpável, é aqui um 
meio carnal, uma pele que partilho com aquele ou aquela que foi fotografado.152 

 
 
Segundo esse novo discurso, a fotografia é sempre uma emanação de algo. 

Ela sempre remete ao objeto que estava ali anteriormente presente diante da lente. 

O modo constitutivo da imagem fotográfica remete à impressão luminosa 

característica da fotografia. É impossível se pensar a fotografia sem a ideia de 

emanação, que necessariamente se refere ao objeto que esteve diante da câmera 

antes de ser fotografado. Este é um dos pontos fundamentais em relação ao ato e 

ao registro fotográfico. Na verdade, a idéia da fotografia como impressão luminosa 

implica pelo menos duas coisas: 

 
[...] Por um lado, no plano técnico, isso significa que o aparelho de fotografar não é, 
em princípio, indispensável para que haja fotografia – como se todo dispositivo óptico 
(a câmera obscura, o dispositivo de captação da imagem) interviesse apenas 
secundariamente, em segunda mão, com relação ao dispositivo químico 
(sensibilização, revelação e fixação), dado como único essencial e propriamente 
constitutivo. Por outro, na mesma ordem de consequência, mas num nível mais 
teórico, isso quer dizer que a imagem obtida nessas condições mínimas não é a 
priori mimética, não é necessariamente à imagem (à semelhança) do objeto do qual 
é o traço. É certo que acontece de as fotos se parecerem com objetos, pessoas, 
situações – é até mesmo o efeito geral -, mas justamente esse analogismo figurativo 
não passa de um efeito, não é primordial, resulta de uma certa organização dos 
cristais de haleto de prata da emulsão, que reagem ao impacto dos raios luminosos 
emitidos ou refletidos pelos objetos do mundo exterior constituindo plagas mais ou 
menos diferenciadas, que se estruturam aos poucos em imagens eventualmente 
reconhecíveis como tendo as mesmas aparências que as dos objetos dos quais 
emanam. São portanto leis físicas (as próprias para a projeção de raios luminosos 
numa superfície fotossensível) que determinam a relação entre os objetos de partida 
e seus efeitos no suporte fotográfico. Essa relação pode chegar, no final, à colocação 
de um efeito de representação mimético, mas este não é absolutamente dado de 
imediato como tal [...]153  
 
 

                                                 
152 BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 120-1. 
153 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 67. 
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O traço fotográfico só pode ser, em seu fundo, único e singular. Tão singular 

quanto as cenas descritas acima, que foram registradas pela câmera fotográfica. 

Como representação por contato, a imagem fotográfica designa sempre um objeto, 

um ser particular no que este tem de absolutamente mais individual. Em A Câmara 

Clara, Barthes não deixou de insistir, a seu modo, nessa característica elementar e 

tão rica em implicações, principalmente filosóficas: 

 
O que a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete 
mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela o 
acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa: ela reduz sempre o corpus de 
que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela é o Particular absoluto, a Contingência 
soberana, fosca e um tanto boba, o Tal (tal foto e não a Foto), em suma, [...] a 
Ocasião, o Encontro, o Real em sua expressão infatigável.154 

 

Portanto, apesar de toda a precariedade e as dificuldades implícitas na 

elaboração de registros fotográficos como “The Ladder” e “‘From the Life‘: Goddard 

instructs Henneman and Porter”, ambos da década de 1840, neles já podemos 

perceber uma característica bem distinta e singular que marcaria mais uma etapa na 

história dos discursos a respeito da técnica fotográfica: nesses calótipos vemos a 

face da morte de um passado estampado no retrato desses companheiros e amigos 

de Fox Talbot. Neles vemos exatamente aquilo que Barthes tão enfaticamente 

enunciava quase cento e quarenta anos depois no trecho de A Câmara Clara: a 

ideia do “isso-foi”, a morte de um passado que não tem mais retorno, que foi fixado, 

embalsamado para sempre no registro fotográfico. 

É interessante salientar que esse princípio de singularidade encontra de fato 

sua origem na própria particularidade do objeto ou na contingência registrada no 

meio fotográfico. Por definição, esta jamais poderá se repetir existencialmente, 

assim como não podemos atravessar duas vezes um mesmo rio. É seguindo a 

lógica da contiguidade que esse mesmo traço de singularidade irá caracterizar 

também a relação que se estabelece entre o objeto fotografado e a imagem 

fotográfica, ou seja, um passado que foi registrado no presente do documento 

fotográfico.  

Desse modo, ao olharmos cenas como aquelas retratadas nas imagens de 

Talbot, temos a sensação de que a fotografia pode ser uma espécie de repetição 

incansável da contingência que se originou no passado, pois, devido ao seu modo 

                                                 
154 BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 13. 
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de captação, completamente distinto das outras artes de documentação visual, a 

imagem fotográfica sempre traz consigo o seu referente. Não dá para separar um do 

outro sem serem destruídos, eles estão sempre colados, unidos por um laço 

permanente.  

Diferentemente de outras artes, a fotografia coloca uma presença imediata no 

mundo. Em A Câmara Clara, a concepção de que “isso foi”, ou seja, que algo de fato 

aconteceu não afirma outra coisa: 

 
A Fotografia não fala (forçosamente) daquilo que não é mais, mas apenas e com 
certeza daquilo que foi. Essa sutileza é decisiva. Diante de uma foto, a consciência 
não toma necessariamente a via nostálgica da lembrança (quantas fotografias estão 
fora do tempo individual), mas sem relação a qualquer foto existente no mundo, a via 
da certeza: a essência da Fotografia consiste em ratificar o que ela representa [...] 
Nenhum escrito pode me dar esta certeza. O infortúnio (mas também, talvez, a 
volúpia) da linguagem é não poder autenticar-se a si mesma. O noema da linguagem 
talvez seja essa impotência, ou, para falar positivamente: a linguagem é, por 
natureza, ficcional; para tentar tornar a linguagem inficcional é preciso um enorme 
dispositivo de medidas: convoca-se a lógica ou, na sua falta, o juramento; mas a 
Fotografia, por sua vez, é indiferente a qualquer revezamento: ela não inventa; é a 
própria autentificação; os raros artifícios por ela permitidos não são probatórios; são, 
ao contrário, trucagens: a fotografia só é laboriosa quando trapaceia [...] ela jamais 
mente: ou antes, pode mentir quanto ao sentido da coisa, na medida em que por 
natureza é tendenciosa, jamais quanto a sua existência. Impotente para as idéias 
gerais (para a ficção), sua força, todavia, é superior a tudo o que o espírito humano 
pode, pôde conceber para nos dar garantia da realidade – mas também essa 
realidade é sempre apenas uma contingência [...] 
Toda fotografia é um certificado de presença. Esse certificado é o gene novo que sua 
invenção introduziu na família das imagens.155 
 

 
 Desse modo, a fotografia é sempre a certeza daquilo que foi, que existiu 

diante do aparato fotográfico. Ela é, assim, uma espécie de certificado de 

autentificação, de que algo esteve presente, certificado de que algo se passou e que 

foi documentado no registro. É esse um traço fundamental sem o qual não haveria a 

fotografia. 

O pintor pode simular uma realidade, sem nada ter visto. Ao contrário desse 

tipo de representação, com a fotografia sempre se atesta que algo existiu. Essa é a 

ordem fundadora da fotografia. O nome do noema da fotografia é o “isso foi”: isso 

que vejo encontrou-se lá, num lugar do passado, que, todavia, de súbito, foi 

separado pelo ato fotográfico.156  

                                                 
155 BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 127-9. 
156 Ibid., p. 115-6. 



  142 

Para Barthes, a fotografia é sempre contingência pura. E ela só pode ser isso. 

A fotografia pode nos dizer muitas coisas, mas sempre de um modo fático. Ela 

somente pode nos permitir ter acesso a um olhar sobre certo momento registrado no 

meio fotográfico.  

Diferentemente do discurso da verossimilhança fotográfica, ela não é uma 

mera cópia do real, mas uma emanação do real passado. Segundo Barthes:  

 

O importante é que a foto possui uma força constativa, e que o constativo da 
 Fotografia incide não sobre o objeto, mas sobre o tempo. Na fotografia, de um ponto 
 de vista fenomenológico, o poder de autentificação sobrepõe-se ao poder de 
 representação.157  

 

A fotografia não tem o poder de rememorar o passado. O efeito que ela 

produz não é o de restituir o que é abolido pelo tempo e a distância, mas somente 

atestar o que existiu. Mais do que qualquer outra forma de representação visual, a 

fotografia coloca uma presença imediata no mundo. Ela fala apenas daquilo que foi. 

Ela não inventa, ela é a própria autentificação. Sua essência é justamente ratificar 

aquilo que ela representa. Nesse sentido, ela jamais mente. A fotografia pode 

apenas mentir quanto ao sentido daquilo que foi registrado, não quanto a sua 

existência. Para esse discurso da ratificação fotográfica, é esse aspecto que a 

diferencia dos outros tipos de registros. Nenhum escrito, por exemplo, pode dar esse 

tipo de certeza.  

Assim, na linguagem fotográfica, a evidência é intensificada, não a figura do 

que ela representa, mas a própria existência de que algo de fato existiu. Na 

fotografia não há somente a ausência de um objeto que esteve presente, pois esse 

objeto esteve onde nós o vemos. Na fotografia nossa certeza é imediata: falsa no 

nível da percepção e verdadeira no nível do tempo. Nenhuma outra forma de 

representação possui a capacidade de assegurar o passado da coisa, a imagem 

fotográfica, sim. Na fotografia ninguém pode desmentir que de fato algo existiu e 

esteve, pelo menos por algum momento, diante da câmera.158  

Portanto, para esse outro tipo de discurso fotográfico, toda fotografia é essa 

espécie de certificado de presença, de que algo realmente existiu e esteve presente 

no momento do registro. É justamente isso que a fotografia traz de novo no universo 

das imagens visuais. A fotografia faz cessar a resistência que temos em acreditar no 

                                                 
157 BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 132. 
158 Ibid., p. 169. 
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passado. Com a imagem fotográfica, o passado torna-se tão seguro quanto o 

presente do registro.  

 

 

4 – Ausência e morte no registro fotográfico  

 

Podemos dizer que o discurso de que estamos tratando neste momento, 

assim como aquele que Barthes defendeu, está relacionado com a ideia de que a 

linguagem fotográfica tem alguma coisa a ver com um tipo de “ressurreição”. O 

conceito barthesiano do “isso-foi” remete à fotografia, como se esta fosse uma 

espécie de ressurreição que apresenta o real no estado passado. Para esse tipo de 

pensamento, no registro fotográfico, há um só tempo, no qual o real e o passado se 

mesclam, se amalgamando num traço que une aquilo que outrora era presente, no 

ato do registro, mas, que após o corte fotográfico, torna-se passado. Nesse sentido, 

o registro, ou documento fotográfico, se torna uma espécie de encarnação material 

do passado, fazendo renascer aquela contingência antiga, a partir da materialidade 

da imagem fotográfica, mas sem nunca poder devolver a experiência. Certamente é 

esse um dos mistérios da linguagem fotográfica, o simples mistério da concomitância 

entre o passado da contingência e o presente do registro.159  

No fundo, esse tipo de ressurreição fotográfica, essa encarnação material do 

passado representada no registro fotográfico se relaciona a uma espécie de 

ausência, um tipo de discurso caracterizado pela “morte” de um passado que não 

tem mais retorno, mas que se apresenta fisicamente na linguagem fotográfica. Para 

analisarmos esse tema de maneira mais apropriada, vejamos a reprodução da fig. 

31. 

 Essa imagem, intitulada “Portrait of Talbot’s Daughter Ela with a Flower in her 

Hand” (“Retrato da filha de Talbot, Ela, com uma flor em sua Mão”), realizada por 

volta de 1843, é um belo retrato da filha de Talbot com apenas oito anos de idade. 

Como podemos perceber, a imagem de Ela apresenta uma composição 

bastante centralizada, na qual a menina está segurando uma flor, símbolo da beleza 

e também da juventude. Nesse caso, Talbot optou pela realização de um registro 

fotográfico que apresenta um ar bem mais informal e íntimo do que as outras 

                                                 
159 Cf. BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 124. 
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imagens discutidas anteriormente. Ele certamente visava deixar clara a 

superioridade de seu processo fotográfico para o registro de retratos.160  

 

                         
       fig. 31  –  W. H.  Fox Talbot,  “Portrait  of Talbot’s  

       Daughter Ela with a Flower in her Hand” (c.1843). 

 

 Entretanto, novamente temos aqui a construção de uma bela imagem que 

apresenta uma aura bastante melancólica, saudosista e também muito poética, da 

filha de Talbot quando criança. Em parte, essa poeticidade é resultado da própria 

química do calótipo e sua ação esvanecida sobre o papel preparado com sais de 

prata, fazendo com que a imagem se assemelhasse muito a uma reprodução 

artística, tal como uma gravura. No fundo, aqui encontramos outra vez aquela 

questão já discutida anteriormente sobre a própria ambiguidade pictórica do calótipo 

como veículo de retratação fotográfica.  

 Por outro lado, a sensação de passado nessa imagem é muito violenta. Não 

somente pelo fundo negro da composição, ou pelo esvanecimento e pela 

irregularidade da impressão sobre papel a partir de um negativo fotográfico, também 

de papel, mas porque, de certa forma, é inevitável que esse aspecto testemunhal do 

passado apareça no registro fotográfico, principalmente em se tratando de retratos 

de pessoas. 

                                                 
160 Cf. BATCHEN, Geoffrey. William Henry Fox Talbot, plate 29. 
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 É certo que toda imagem fotográfica carrega consigo essa ideia de um 

registro de algo que aconteceu no passado. Mesmo imediatamente depois do 

instante em que apertamos o botão para a realização do registro, ou seja, da 

impressão fotográfica, esse mesmo registro já se torna passado quando comparado 

com o presente do documento material. 

 É essa uma das maiores diferenças da técnica de captação fotográfica em 

relação a todas as outras formas de registros manuais. Nesse sentido, é difícil não 

acreditar naquilo que o discurso do “isso-foi” barthesiano sugere: a concomitância 

entre passado e presente na imagem-documento da fotografia. 

Tal como no retrato da filha de Talbot, temos a “foto-grafia” de um momento 

do passado aprisionado, preservado num suporte material. Por isso esse certo ar 

fantasmático de uma criança, que já morreu há muito e que, no entanto, ficou 

registrada para sempre no meio fotográfico. Espécie de imagem de algo ausente ou 

morto, simplesmente por não estar mais presente. Em outras palavras, temos aqui 

uma espécie de espectro do passado, o “isso-foi” de uma contingência que é 

possível de ser atualizada pelo presente da representação fotográfica. 

É justamente esse conceito de espectro, também barthesiano, que acrescenta 

ao registro fotográfico esse aspecto um pouco misterioso, senão terrível, que há em 

todas as fotografias: aquilo que Barthes chamou de “o retorno do morto”, isto é, a 

presença da morte, espécie de passado morto.  

 Se nos debruçarmos sobre o texto de Barthes, perceberemos que essa ideia 

de morte presente no registro fotográfico é o tema principal de A Câmara Clara. Na 

realidade, segundo Barthes, essa questão é exatamente aquilo que nos toca de 

maneira mais profunda na fotografia, espécie de contingência pura que nos toca e, 

ao mesmo tempo, nos mortifica. Em outras palavras, ela é sempre alguma coisa que 

é representada, um corpo ao mesmo tempo vivo e morto, aquilo que ele chama de 

punctum, ou seja, o acaso que nos marca, que vem nos tocar como um pequeno 

corte que nos punge, em última instância, nos mortificando.161 Na verdade, uma 

espécie de presença que anuncia uma ausência. Uma espécie de ausência que 

anuncia uma presença. Ideia de distância e proximidade juntas.  

De certo modo, para muitos, inclusive Barthes, o advento fotográfico foi 

contemporâneo do desaparecimento dos ritos no Ocidente, consequência da 

                                                 
161 Cf. BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 47-8. 
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influência do pensamento pragmático e utilitarista, e, talvez por isso, ele 

correspondesse à intrusão, em nossa sociedade tecnológica e cientificista, de uma 

morte fora da religião, fora do ritual. Uma espécie de morte literal:  

 
Todos esses jovens fotógrafos que se movimentam no mundo, dedicando-se à 
captura da atualidade, não sabem que são agentes da Morte. É o modo como nosso 
tempo assume a morte: sob o álibi denegador do perdidamente vivo, de que o 
Fotógrafo é de algum modo o profissional. Pois a Fotografia, historicamente, deve ter 
alguma relação com a “crise de morte”, que começa na segunda metade do século 
XIX; de minha parte, preferiria que em vez de recolocar incessantemente o advento 
da Fotografia em seu contexto social e econômico, nos interrogássemos também 
sobre o vínculo antropológico da Morte e da nova imagem. Pois é preciso que a 
Morte, em uma sociedade, esteja em algum lugar; se não está mais (ou está menos) 
no religioso, deve estar em outra parte; talvez nessa imagem que produz a Morte ao 
querer conservar a vida. Contemporânea do recuo dos ritos, a Fotografia 
corresponderia talvez à intrusão, em nossa sociedade moderna, de uma Morte 
assimbólica, fora da religião, fora do ritual, espécie de brusco mergulho na Morte 
literal. A Vida/a Morte: o paradigma reduz-se a um simples disparo, o que separa a 
pose inicial do papel final.162 

 
 

Talvez uma maneira de entendermos melhor essa questão é considerando 

um outro retrato fotográfico. Vejamos o seguinte calótipo de Robert Adamson e 

David Octavious Hill: 

  

                                                                                       
                                           fig.  32  –  R.  Adamsom  e  D.  O.  Hill,  “Sir  

                 David  Brewster”  (c.1843-4). 

                                                 
162 BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 138. 
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Como dissemos anteriormente, Brewster, diretor da St. Andrews University, 

entusiasticamente compartilhou os detalhes do procedimento do calótipo com alguns 

de seus colegas, entre eles o irmão de Robert Adamson, Dr. John Adamson – que 

posteriormente transmitiu os seus conhecimentos fotográficos ao seu irmão mais 

novo. Seja como for, nessa imagem, temos um célebre personagem da história da 

fotografia na Escócia, assim como um amigo próximo dos dois fotógrafos.  

Podemos perceber que, para a realização dessa imagem, posicionou-se o 

modelo sentado, segurando um livro, como era hábito de Adamson e Hill, ao retratar 

uma figura do mundo das artes ou das ciências. A composição desse retrato é 

bastante simples. O modelo se encontra sentado numa cadeira, ligeiramente para a 

direita do campo visual, e, a sua esquerda, há uma pequena mesa ou aparador, 

estabilizando a composição da imagem, que recebe um pouco de luz refletida. A 

tonalidade da impressão é impressionante e o tom escuro predomina por quase toda 

a imagem. Poucos locais recebem luz direta, como, por exemplo, o rosto e as mãos 

de Brewster, que folheiam um livro. 

 O que mais se destaca nesse registro é justamente esse clima soturno, como 

se a figura retratada emergisse do fundo completamente negro. Ainda para enfatizar 

essa atmosfera sombria, a cabeça do modelo apresenta um aspecto granulado, 

irregular, quase que esvanecido, assim como sua mão direita e a página do livro, 

que aparece borrada devido ao movimento da mão.  

Por todos esses motivos, esse retrato de Brewster traz consigo uma aura do 

passado, de recordação, de lembrança de alguém que estave presente, mas não 

está mais. É como se presenciássemos a face da morte, no caso, de uma 

personagem do século XIX que morreu há muito, que se apresenta diante de nós, 

por meio da linguagem fotográfica.  

Contudo, obviamente não podemos afirmar que Hill e Adamson tinham sequer 

essa intenção ao realizar tal retrato. Também é verdade que registros fotográficos 

muito antigos, principalmente da época da qual estamos tratando, transmitem 

inevitavelmente essa atmosfera de passado, de antiguidade, esse ar meio 

saudosista ou esse invólucro de relíquia.  

É exatamente nesse ponto que esse novo discurso da marca ou traço do real 

insiste: de que em todo e qualquer registro fotográfico, independentemente da 

intenção daquele que realizou a foto, a presença de um passado ausente está 

registrada no presente da imagem, do documento fotográfico. Morte de uma 
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contingência anterior e vida de um registro material. Presente e passado unidos por 

esse traço de contiguidade entre esses dois tempos. Tudo isso realizado pela 

imagem-documento que é a fotografia . 

No entanto, estamos tratando aqui de um retrato fotográfico. E o tema de um 

retrato, isto é, ver-se a si mesmo, não em um espelho, mas em uma reprodução, é 

bastante recente em termos históricos, dentro da tradição da arte ocidental. Na 

verdade, sabemos que o retrato pintado ou desenhado era, até a difusão da 

fotografia, um bem bastante restrito, destinado, na maioria das vezes, a apregoar 

uma situação financeira e social. Somente as pessoas de consideráveis posses 

podiam pagar por um retrato desse tipo.  

Entretanto, um retrato pintado ou desenhado não é a mesma coisa que um 

retrato fotográfico, por mais semelhante que ele possa parecer com o modelo. 

Diferentemente do retrato realizado pelas artes ditas manuais, o retrato fotográfico 

apresenta um fato curioso. Um fato que o retrato a óleo ou a lápis não apresenta: a 

fotografia apresenta aquilo que Barthes chamou de o “advento de nós mesmos 

como o outro”. Em outras palavras, a fotografia tem o poder de nos transformar em 

objeto, algo disponível ao uso do homem. O sujeito passa a ser um mero objeto no 

registro fotográfico, de uma forma que não acontecia antes nas outras artes 

reprodutivas. Nesse sentido, a fotografia pode apresentar uma dissociação astuciosa 

da percepção que temos da nossa própria identidade, e consequentemente até 

mesmo da realidade.163 

Segundo Barthes, isso pode acontecer do seguinte modo: ao sermos olhados 

por uma câmera, nós geralmente posamos, fabricamos instantaneamente uma 

espécie de “outro corpo”, transformando-nos antecipadamente em imagem. Assim, 

uma transformação ativa acontece aqui. A fotografia cria um “novo corpo”, uma 

espécie de espectro a ser registrado no aparato fotográfico, ou até mesmo mortifica 

o nosso corpo ao seu bel-prazer. Pensado dessa forma, o que acaba sendo 

registrado no meio fotográfico nunca somos nós mesmos, mas esse “outro-imagem” 

que assume o nosso papel perante a câmera.164 

Desse modo, temos aqui a linguagem fotográfica concebida como um campo 

de forças onde várias ideias se cruzam, pois diante da câmera, nós somos ao 

mesmo tempo: aquele que nos julgamos, aquele que gostaríamos que fôssemos, 

                                                 
163 Cf. BARTHES, Roland. A Câmera Clara, p. 25-6. 
164 Ibid., p. 22. 
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aquele que o fotógrafo nos julga e, por último, aquele que serve ao fotógrafo para 

criar o seu registro. Segundo o próprio Barthes:  

 

Em outras palavras, [...] a Fotografia [...] representa esse movimento muito sutil em 
 que, para dizer a verdade, não sou nem um sujeito nem um objeto, mas antes um 
 sujeito que se sente tornar-se objeto: vivo então uma microexperiência da morte (do 
 parêntese): torno-me verdadeiramente espectro.165 

  

Assim, para esse novo tipo de discurso, a imagem fotográfica seria essa 

espécie de empréstimo feito ao real no qual algo emana para o registro fotográfico 

por um elo de contiguidade. O sujeito no retrato se sente tornar-se objeto, não mais 

ele mesmo, espécie de morte, que o transforma em espectro na fotografia. Quando 

nos descobrimos no produto dessa operação, tornamo-nos a morte em pessoa, algo 

impessoal que se colocou diante da câmera. Portanto, o registro fotográfico seria 

essa espécie de microexperiência da morte. Morte enquanto espectro, enquanto 

perda da identidade de alguém, um sujeito que se torna objeto, que se transforma 

em algo disponível. Um “não-você mesmo”.  

O bom fotógrafo profissional deve estar ciente do fato de que o registro de 

seu gesto irá embalsamar alguém ou alguma coisa. O bom fotógrafo tem que lutar 

muito para que a fotografia não se transforme apenas nessa morte. Desse modo, 

quando nos vemos como produtos dessa operação, descobrimos que nos tornamos 

uma espécie de “todo-imagem”, ou seja, uma forma da morte em pessoa, já que 

deixamos de ser nós-mesmos, nos tornamos um “outro”. Um outro que nos 

desapropria de nós mesmos, nos transformando em objetos, nos colocando à 

disposição – tal como na reflexão heideggeriana a respeito da questão da técnica – 

nos arrumando em fichários, álbuns, preparados para todas as hábeis trucagens e 

manipulações do meio fotográfico.166 

No entanto, isso não é algo exclusivo do retrato fotográfico. Como dissemos 

anteriormente, toda imagem fotográfica carrega essa questão de morte consigo, 

independentemente dessa ser um retrato, uma paisagem ou uma cena de interiores. 

Até mesmo em uma imagem encenada encontramos essa questão da ausência e da 

morte na fotografia. Na imagem intitulada “Edinburgh Ale” (“Cerveja de Edimburgo”), 

                                                 
165 Cf. BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 27. 
166 Ibid., p. 29-30. 
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que foi realizada também por Adamson e Hill, entre os anos de 1843 e 1847, temos 

um belo exemplo disso. 

 

          
        fig. 33 – R Adamson e D. O. Hill, “Edinburgh Ale” (c.1843-7). 

 

Na cena retratada acima, vemos, da esquerda para a direita, o escritor e 

artista James Ballantine (1808-1877), o reformista social Dr. George Bell (m. 1889) e 

o próprio Hill.167 É absolutamente perceptível que o registro fotográfico desses três 

amigos foi totalmente ensaiado, mas, apesar disso, ele apresenta uma certa 

informalidade e descontração. Os modelos foram representados aparentemente 

relaxados, o que dá à cena um ar de vitalidade, típico de um instantâneo fotográfico 

dos dias de hoje, algo muito raro para uma época onde a pose e os longos tempos 

de exposição eram a regra e a espontaneidade justamente a exceção.  

Apesar de toda a preparação para essa atmosfera de instantâneo fotográfico, 

temos aqui novamente a presença da morte na fotografia. Por mais que a imagem 

transmita um ar de descontração e alegria, tal como esperamos numa cena de bar 

entre amigos bebendo e celebrando, a atmosfera de passado reina nesse registro 

dos fotógrafos escoceses. É impossível olharmos para essa imagem e não 

percebermos que, pelo menos, vemos uma cena do passado que não existe mais, 

até pelo fato de que sabemos que todas as pessoas retratadas no registro já estão 

mortas há muito tempo.  

                                                 
167 Cf. NAEF, Weston (ed.). Hill and Adamson, p. 66. 
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Mesmo que esse fosse o registro de um passado recente, sabemos que a 

imagem reproduz um evento que já não existe mais existencialmente, apesar de 

termos o presente do documento fotográfico. Nesse sentido, o discurso de Barthes é 

bastante eficaz: temos aqui uma microexperiência da morte diante de nós. A morte 

do passado enquanto experiência e a vida do registro fotográfico enquanto uma 

espécie de rememoração sobre um tempo que já se foi. Tudo isso amalgamado pelo 

traço de contiguidade inerente ao dispositivo fotográfico.  

Portanto, segundo esse tipo de discurso, há uma coisa terrível em toda 

fotografia: ela é a presentificação da morte, espécie de retorno daquilo que é 

passado e consequentemente está morto. Fotografia seria uma espécie de 

transformação. Transformação que se dá a partir de um evento real que acaba por 

criar um corpo material, que é depois mortificado e embalsamado na imagem 

fotográfica. O próprio ato de posar seria uma forma de fabricarmos 

instantaneamente como um outro, ato de metamorfose que nos transforma em 

imagem, em documento fotográfico. A fotografia seria, assim, o advento de nós 

mesmos como o outro, algo que transforma o sujeito em objeto, só que em um 

objeto morto.168   

 Vejamos uma outra imagem, desta vez, uma cena urbana, especificamente, 

de edifícios. Trata-se da reprodução “Part of Queen’s College, Oxford” (“Parte do 

Queen’s College, Oxford”), realizada no dia 4 de setembro de 1844, e é um bom 

exemplo do que falamos a respeito dessa aura de passado intrínseca ao registro 

fotográfico. 

Tal imagem foi a primeira reprodução fotográfica incluída por Talbot em The 

Pencil of Nature.  Na verdade, Talbot tomou muito cuidado ao escolher esse calótipo 

para abrir a sua ambiciosa seleção de registros fotográficos para promover a 

invenção do seu sistema negativo-positivo.  

Nesse caso, Talbot retratou um edifício em Oxford, para demonstrar, assim 

como as imagens que analisamos na primeira parte deste texto, a capacidade de 

retratação e a utilização que sua nova técnica fotográfica possibilitaria para a 

sociedade do século XIX. Para evidenciar o grau de objetividade e precisão para 

registrar o que quer que se posicionasse diante de sua câmera fotográfica, Talbot 

fotografou uma parte do Queen’s College, apresentando um edifício bem grande que 

                                                 
168 Cf. BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 22. 
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ocupa quase toda a metade esquerda da composição, uma estreita passagem e 

alguns outros pequenos edifícios à direita e também ao fundo.  

 

           
              fig. 34 – W. H. Fox Talbot, “Part of Queen’s College, Oxford” (1844). 

 

 A composição da cena é interessante e a resolução do registro apresenta 

certa granulação, devido à passagem da imagem negativa em papel para um 

positivo também em papel. É justamente esse aspecto granulado da imagem, 

juntamente com a coloração marrom-avermelhada, fruto da química do calótipo, que 

dão um toque nostálgico, e, ao mesmo tempo, artístico a tal registro.  

No texto que acompanha a fotografia, Talbot simplesmente descreveu o que 

vemos, ou seja, um edifício cuja fachada de pedra se encontra bastante desgastada 

pela ação do tempo. Segundo ele: “[...] este edifício apresenta na sua superfície as 

mais evidentes marcas da passagem do tempo no desgastado estado da pedra”.169  

A completa ausência de pessoas, assim como a coloração marrom-

avermelhada da imagem, juntamente com o registro visual da ação do tempo 

possuem um certo ar saudosista, de algo que passou e que não tem mais retorno, 

uma atmosfera que passou a existir somente no registro fotográfico, um tempo que 

definitivamente se foi. Na verdade, a presença da figura humana nessa imagem é 

irrelevante em relação à passagem do tempo, pois ao olharmos um registro 

                                                 
169 “[...] this building presents on its surface the most evident marks of the injury of time and weather, in the 
abraded state of the stone”. (TALBOT, W. H. Fox. The Pencil of Nature, Plate I, s.p. [Tradução nossa.]) 
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fotográfico como este, sabemos que a ação do tempo não foi apenas sentida pela 

pedra dos edifícios retratados por Talbot, mas por nós mesmos também. Por mais 

que não estejamos retratados no registro, sabemos que a ação do tempo 

inevitavelmente incide sobre nós, tal como na imagem. 

É interessante essa afirmação sintética de Talbot, pois se o tempo marcou 

sua presença na fachada dos edifícios do Queen’s College, é também ele que faz 

com que essa imagem se torne uma espécie de relíquia do passado, já que, na 

época de sua realização, ela documentava a passagem do tempo na superfície de 

pedra dos edifícios. Em outras palavras, vemos uma imagem que trata da 

deterioração que a passagem do tempo provoca sobre as fachadas de pedra de 

alguns edifícios, e, ao mesmo tempo, temos o documento de como tais edifícios se 

encontravam já deteriorados no passado.  

Concebido desse modo, o registro fotográfico pode ser pensado como uma 

espécie de documento-imagem que consegue reter a reprodução de um passado 

que não existe mais. Um passado morto, que não está mais acessível 

existencialmente tal como foi naquele dado momento, mas que, mesmo assim, se 

encontra disponível materialmente enquanto registro. 

De qualquer modo, percebemos que, na fotografia, alguma coisa se pôs 

diante da câmera, no caso, os edifícios do Queen’s College, e aí permaneceu 

registrada para sempre no meio fotográfico. Segundo o discurso da contiguidade 

fotográfica com o real, a fotografia sempre é essa presença de uma coisa em um 

certo momento do passado. Fazendo isso, ela certifica que aquilo que é morto está 

vivo, espécie de imagem viva de uma cadáver. No fundo, um tipo de confusão 

perversa entre dois conceitos distintos que se unem na imagem fotográfica: o real e 

o vivo. A fotografia atesta que o objeto foi real, ao acreditar que ele está vivo, nos 

fazendo, assim, atribuir ao real um valor absolutamente superior, como que eterno, 

mas ao deportar esse mesmo real para o passado, ela sugere que ele já se encontra 

morto. Segundo Barthes: 

 

[...] É conhecida a relação original do teatro e do culto dos Mortos: os primeiros 
atores destacavam-se da comunidade ao desempenharem o papel dos Mortos: 
caracterizar-se era designar-se como um corpo ao mesmo tempo vivo e morto: busto 
pintado de branco do teatro totêmico, homem com rosto pintado do teatro chinês, 
maquiagem à base de pasta de arroz do Katha Kali indiano, máscara do Nô japonês. 
Ora, é essa mesma relação que encontro na Foto; por mais viva que nos esforcemos 
por concebê-la (e esse furor de “dar vida” só pode ser a denegação mítica de um 
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mal-estar de morte), a Foto é como um teatro primitivo, como um Quadro Vivo, a 
figuração da face imóvel e pintada sob a qual vemos os mortos.170  
 

 

Portanto, a fotografia é essa espécie de teatro morto da morte, encenação da 

morte na vida. A fotografia é um furor de dar vida, de negação mítica de um mal-

estar do morrer. Como um quadro vivo, a fotografia é a figuração da face imóvel e 

pintada dos vivos sob a qual vemos os mortos. A técnica fotográfica seria um 

dispositivo possuidor de um poder misterioso e divino, onde o tempo é obstruído, 

local onde é possível ressuscitar simbolicamente os mortos, autorizando a volta 

destes à vida, ressuscitando aquilo que o tempo eliminou. Ou seja, um dispositivo 

capaz de inverter o curso natural das coisas.171  

Segundo o discurso defendido por Barthes em A Câmara Clara, o que 

definitivamente encaramos na fotografia é a nossa própria morte. A morte é o eidos 

da fotografia. Na imagem fotográfica nos desapropriamos de nós mesmos, somos 

colocados à mercê de nossos desejos e de todos os interesses que fundamentam os 

pressupostos de uma sociedade técnica e industrial. 

Barthes acreditava que os registros fotográficos não eram nada mais do que 

espécies de pontos de partida para regressões e rememorações intermináveis, 

espécie de retomada do tempo, retomada da morte para a vida. Uma ilusão 

totalmente metafísica de que um caminho direto leva do presente atual da imagem, 

do registro fotográfico, à uma suposta origem, isto é, o modelo, a contingência 

originária. Para ele, o que nós vemos numa imagem fotográfica não é apenas uma 

lembrança, uma reconstituição, uma ilusão, mas sim o real e o passado, ou melhor, 

o real em estado passado.172  

Fotografia era, assim, uma espécie de tentativa de reconstituir 

progressivamente a memória a partir do presente da imagem para o passado da 

contingência. A noção de Barthes do “isso foi” baseia-se inteiramente no 

pressuposto de que o tempo se escoa de maneira contínua, ou seja, o passado seria 

meramente um antigo presente e o presente, aquilo que naturalmente sucede o 

passado. Assim, uma diferença de grau e não de natureza separaria essas duas 

instâncias.  

                                                 
170 Cf. BARTHES, Roland. A Câmara Clara, p. 54. 
171 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 211. 
172 Ibid., p. 211-2. 
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O tempo assim concebido tem como fundamento o presente vivido que passa, 

e o passado e o futuro como somente dimensões desse presente. O passado do 

“isso foi” que se mescla ao presente da percepção da imagem, momento em que 

coexistem o presente e os polos mais opostos do passado, onde combinam 

percepção e lembrança.173  

Certamente a ideia do “isso foi” serve como base para a maioria das reflexões 

acerca do tempo fotográfico, a evidência do vivido, mas ela traduz menos a essência 

da fotografia do que exprime um ponto de vista muito particular e, sem dúvida 

alguma discutível, dela e do tempo. Essa concepção da impressão como certificado 

de presença, de que “algo se passou”, constitui o pedestal da fotografia tendo a 

memória como fundamento.  

Pensado desse modo, o registro fotográfico torna-se, de certa forma, a 

encarnação de uma espécie de memória voluntária, que se desloca de um presente 

atual a um presente que foi, que deixou de existir no passado, mas que opera no 

presente vivo da representação, tentando recompor o passado perdido por meio de 

uma sucessão de presentes suspensos, paralisados, em forma de relíquias. No 

fundo, em cada instante do registro fotográfico, o tempo da matéria se mescla com o 

tempo da memória, o presente vivo da imagem coexistindo com o passado da 

contingência. 

 

 

4.1 – A questão do tempo e da finitude do homem na fotografia 

 
Certamente até o observador menos atento percebe que a questão do tempo 

é um dos aspectos essenciais para se compreender a fotografia. Basicamente, o 

gesto fotográfico reduz o fio do tempo a um único ponto, ele transforma a duração 

que escoa infinitamente nas nossas vidas num simples instante que é registrado, 

detido na imagem fotográfica. Ele torna esse curto lapso de tempo embalsamado 

numa imagem, um instante pego, um instante perpétuo, uma fração de segundo 

eternizada, capturada de uma vez por todas, destinada a permanecer.  

Na verdade, o tempo da linguagem fotográfica não é o tempo real. O registro 

fotográfico abandona o tempo cronológico, real, o tempo inscrito na duração, para, 

assim, adentrar numa nova temporalidade, numa nova realidade separada e própria 

                                                 
173 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 215-6. 
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da fotografia. Temporalidade esta que também dura, temporalidade que permanece 

infinita na imobilidade total, congelada na duração daquilo que é petrificado, 

mumificado pela representação fotográfica.  

Dessa forma, o ato fotográfico implica não apenas um gesto de corte de 

continuidade com o real, mas principalmente uma ideia de passagem, de mediação, 

de uma irredutível transposição de realidades. Assim como disse Philippe Dubois em 

seu texto O Ato Fotográfico: “Ao cortar, o ato fotográfico faz passar para o outro lado 

[...] a um tempo petrificado, do instante à perpetuação, do movimento à imobilidade, 

do mundo dos vivos ao reino dos mortos, da luz às trevas, da carne à pedra”.174  

Como discutimos anteriormente, esse é o discurso da morte na fotografia. 

Morte da contingência experienciada, morte da presentificação daquilo que foi vivido 

no momento do registro fotográfico, morte da presença daquilo que originou a 

representação, morte como ausência dessa experiência que não tem mais retorno. 

Entretanto, vida de uma nova realidade, a do registro, a da linguagem fotográfica.  

 

É, portanto, disso que se trata em qualquer fotografia: cortar o vivo para perpetuar o 
 morto. Com um golpe de bisturi, decapitar o tempo, levantar o instante e embalsamá-
 lo sob (sobre) faixas de película transparente, bem achatado e bem à vista a fim de 
 conservá-lo e protegê-lo de sua própria perda. Furtá-lo para o revestir melhor e exibi-
 lo para sempre. Arrancá-lo à fuga ininterrupta que o conduziria à dissolução para 
 petrificá-lo de uma vez por todas em suas aparências detidas. E assim, de certa 
 maneira, – eis o jogo paradoxal – salvá-lo do desaparecimento fazendo-o 
 desaparecer. Como esses animais dos tempos imemoriais que hoje conhecemos 
 porque foram fossilizados. Como esses insetos gelados no âmbar que foram pegos 
 vivos e transformados literalmente em “naturezas mortas”. Como esses cortes para 
 microscópio, sob o vidro, qualquer vida detida, cortada, mas oferecida a partir de 
 então a nosso olhar atento.175 

  

Portanto, a fotografia é essa espécie de inscrição que causa um 

arrebatamento naquele que experiencia uma contingência passada, que de fato 

aconteceu, registrada no meio fotográfico. E, principalmente, sob a condição de que, 

por mais que esta seja reproduzida infinitamente, o retorno existencial dessa 

contingência é sempre impossível. 

É basicamente desse modo que se explica boa parte dos usos e dos valores 

relegados ao meio fotográfico. Valores e usos sempre muito pessoais, íntimos, 

sentimentais e às vezes amorosos e até mesmo nostálgicos. Esse mistério, ou seja, 

essa força que trabalha por trás dessas imagens técnicas, amadoras ou artísticas, 
                                                 
174 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico, p. 168. 
175 Ibid., p. 169. 
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ingênuas ou cuidadosamente elaboradas e pensadas, é o que torna única a 

presença física do objeto ou da contingência registrada. Ela é aquilo que Barthes 

chamou de “punctum”, aquilo que de fato nos toca, nos arrebata e nos fere na 

representação fotográfica. Uma presença que anuncia uma ausência. Uma ausência 

que anuncia uma presença.  

Tal como uma impressão luminosa, o que de fato ela é, a imagem fotográfica 

é a presença íntima de algo, de uma pessoa, de um lugar ou de um objeto, que 

nunca mais irá se repetir. Ela impiedosamente coloca aquilo que foi registrado fora 

de qualquer duração, nos inserindo num espaço localizável, que é o próprio registro 

fotográfico, mas fora dos lugares originais, os da contingência passada retratada. Eis 

de onde surge o que poderíamos chamar de “mania fotográfica”. Ela se origina do 

princípio da conexão física, da proximidade existente com aquilo que chamamos de 

“real” numa determinada contingência. Ou seja, essa idéia de uma tentativa de fusão 

com o real, de apreender a realidade de uma forma definitiva, guardá-la como se 

fosse uma lembrança, um souvenir, algo completamente impossível de realizarmos 

existencialmente apesar de todo aparato tecnológico que nos envolve hoje em dia. 

É desse modo que, com o advento da fotografia, impulsionado por um 

pensamento técnico-científico dominante, a realidade passou a ser definida e 

compreendida a partir de imagens, mas não qualquer tipo de imagem, imagens 

técnicas, ilusões registradas num meio fotossensível. Imagens que passaram a ser 

preferidas às coisas mesmas; a cópia, ao original; a representação, ao que está 

presente, a aparência ao ser.    

A fotografia, ao contrário do que afirmam a crença popular e os defensores do 

discurso da mimese fotográfica, não nos mostra a verdade, mas apenas um 

fragmento selecionado da realidade concreta do passado, um traço do real. Nessa 

seleção existe sempre um “filtro cultural” que é o fotógrafo, o contratante da foto e os 

outros intérpretes que utilizaram tal foto de uma forma ou de outra. O grande desafio 

ao se falar de fotografia é justamente esse, pois ela é sempre um fotograma isolado 

em um dado espaço no tempo. 

Em um texto intitulado “Morte e Vida na Fotografia”, o fotógrafo e crítico 

fotográfico brasileiro Boris Kossoy (1941) afirmou: 

 
A fotografia é sempre o registro de algo irreversível. Uma foto nossa tirada há uma 
semana atrás faz-nos tomar consciência de um tempo concreto. Você tem, então, a 
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noção precisa de que o tempo existe e é irreversível (pelo registro material). A foto é, 
então, a constatação material de um passado que não tem mais volta [...] 
De alguma maneira, quando contemplamos aquelas fotos guardadas, de pessoas 
queridas, ou as nossas próprias fotografias do passado, essa contemplação de um 
pedaço de vida que nos diz respeito e que foi desperta em nós uma emoção por um 
reviver de algo que nos pertence. Ao mesmo tempo, esse passado que é parte de 
nossa vida e que nos álbuns de fotografia nos possibilita o contato com momentos 
felizes, que quiséramos tornar inesquecíveis, traz-nos a constatação crua de algo 
irreversível. Então, instala-se em nós um conflito irresolvível e angustiante: ao 
mesmo tempo que a fotografia do passado nos torna acessível uma parte de nós 
mesmos, onde, pela emoção, temos acesso ao que foi, ela torna-nos presente a 
experiência dolorosa do irrecuperável. Neste sentido, o convívio prazeroso com 
essas imagens é mesclado com um sentimento de impotência perante uma finitude: 
é o prazer e a dor que são vividos simultaneamente, a vida de um passado que se 
torna presente, a morte de um passado que não volta mais. 
Por outro lado, nesses álbuns de recordações, vamos ao encontro de uma “pseudo-
história” familiar, onde estão recortados apenas os bons momentos, como se a 
tristeza e o sofrimento não fossem dignos de ser lembrados.176 
 
 
Essa ideia de que um registro fotográfico pode se relacionar com a 

contemplação de um pedaço de vida que nos diz respeito, em geral algo que foi 

bom, ao qual não temos mais acesso existencialmente, ou seja, a emoção de reviver 

algo que nos pertence, mas que só existe enquanto registro fotográfico, torna-nos 

presente a experiência dolorosa do irrecuperável. Dessa forma, ao lidarmos com a 

linguagem fotográfica, estamos lidando sempre com um sentimento de impotência 

perante uma perda, que, em última instância, se relaciona à impotência que 

sentimos perante a nossa própria finitude, a nossa própria morte.  

Nesse sentido, a morte que a fotografia apresenta pode não ser apenas 

aquela de um passado que não tem mais retorno, mas sim a constatação material, 

através do registro fotográfico, de que somos seres finitos e de que o tempo passa, 

assim quando nos vemos numa fotografia antiga. Algo que nos remete novamente à 

questão da temporalidade, à de um passado resgatado pelo presente da 

representação que, por sua vez, nos remete a um futuro, nesse caso, o da nossa 

própria morte como possibilidade última. É a presença da morte que segue a sua 

trajetória na “vida documental”, aquela que pertence somente ao registro fotográfico: 

 
[...] É o que sobrevive eternamente daquele instante interrompido: morte do objeto, 
vida da representação. É a partir desses fragmentos de morte que se organizam os 
álbuns de retratos e as naturezas mortas, para sempre. Assim se nutre o documento 
fotográfico, da presença imaginária do modelo, revivido nos diálogos saudosos do 
homem com suas memórias. 

                                                 
176 BEIRÃO, Maria Fernanda S. F. (org.). Vida, Morte e Destino, p. 9-10. 
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Diálogos e silêncios permeiam nossa relação com as imagens. O que elas dizem em 
suas iconografias nos é relativamente inteligível. É por trás da aparência, porém, no 
ato de sua concepção e ao longo de sua trajetória, naquilo que ela tem de oculto, em 
seus silêncios, que residem as histórias secretas dos objetos e dos seres, das 
paisagens e dos caminhos. São os mistérios que encobrem o significado dos 
conteúdos gravados nesses pequenos pedaços de papel. O próprio aparente se 
carrega de sentido na medida em que recuperamos o ausente da imagem.177 
   
        
Dessa forma, tal como nós, todo registro fotográfico tem atrás de si uma 

história. Uma história que foi construída e elaborada. Entretanto, aquilo que está 

oculto, velado, por detrás do registro silencioso da imagem fotográfica, é justamente 

o que tanto nos fascina. Mistério de algo que ficou impresso, registrado, mumificado, 

na fotografia que, devido ao seu traço de contiguidade com a realidade fotografada, 

nos dá a impressão de conseguirmos recuperar o que foi perdido, o que está morto, 

memória daquilo que está ausente na representação. 

Nesse sentido, talvez algumas ideias de Martin Heidegger possam lançar 

sobre esse aspecto um olhar revelador, ao fazer uma reflexão crítica sobre essa 

noção de vestígio e rastro sobre a qual tanto comentamos anteriormente. Utilizando 

o conceito dos objetos que estão à-mão ou ao-alcance-da-mão, ou seja, as coisas 

dadas e manejáveis, Heidegger observou que justamente aquilo que reunimos sob a 

ideia de rastro não poderia possuir nenhuma marca do passado, se não 

pudéssemos relacionar esses indícios a um ambiente que, embora desaparecido, 

ainda levasse consigo seu ter-sido, a concepção daquilo que não tem mais retorno 

existencialmente. Na verdade, somente podemos dizer que certas coisas provêm do 

passado, porque o ser-aí traz consigo os rastros de sua proveniência.  

A própria noção de homem para Heidegger, isto é, o conceito de ser-aí, nunca 

pode ser o passado propriamente dito, pois, fundamentalmente, ele nunca pode 

estar-à-mão disponível como um mero objeto. Ou seja, seguindo o pensamento 

heideggeriano, perceberemos uma forte crítica dirigida a um tratamento do passado 

enquanto mero objeto, tipo de instrumento ou utensílio, como todo o discurso da 

técnica nos mostrou, algo que uma imagem fotográfica aparentemente pode nos 

disponibilizar. Na verdade, uma crítica aos modos de ser do existente e da coisa 

dada como mero objeto manejável, à disposição do homem, isto é, o caráter de 

ausência do passado que se torna algo disponível à manipulação humana. Assim, o 

caráter de não manejável, indispensável ao passado, parece corresponder, na 

                                                 
177 KOSSOY, Boris. Os Tempos da Fotografia, p. 156. 
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prática, à ausência, na esfera da representação. É uma espécie de dialética da 

presença e da ausência, inerente a qualquer representação do passado, que 

estabelece sua contribuição específica à meditação sobre a morte, ou ao velamento 

daquilo que se encontrava originariamente presente.  

Dessa forma, o passado num processo natural é um passado morto. A 

imagem fotográfica dá a impressão de reverter isso. Relação entre a ausência do 

passado e sua representação do presente. A fissura entre o passado e o além. No 

fundo, a problemática da presença do ausente na representação do passado. A 

imagem fotográfica não se dedica apenas a ressuscitar os viventes de outrora, que 

não existem mais, ela se dedica a “re-apresentar” situações. É o enigma, o mistério 

de uma representação presente do passado ausente, espécie de vínculo em virtude 

do qual o passado persiste no presente. A falta de presença de um passado para 

sempre irrevogável. Uma fuga desnorteada do passado e o congelamento do 

presente.  

Segundo Heidegger, a convocação da morte para o futuro é a maior de todas 

as convocações. Nesse sentido, é relevante para a nossa reflexão a maneira pela 

qual, em um ponto essencial de Ser e Tempo (1927) - parágrafos 50-53 

especificamente - é situada a relação do homem com a sua morte. Em Ser e Tempo, 

a morte como fim do homem revela-se como a possibilidade mais própria, certa, 

indeterminada e insuperável do ser humano. Na sua própria estrutura fundamental, 

enquanto algo que se encontra sempre amalgamado com o seu ambiente, com a 

sua história e com a temporalidade, o ser-aí é, no fundo, um ser-para-o-fim, isto é, 

um ser que se encaminha constantemente para a morte e, como tal, está desde 

sempre em relação com esta.  

Assim, o homem, para Heidegger, é um ser-para-a-morte, pois ele morre 

fatica e constantemente até o momento final de sua vida. Somente nesse modo do 

ser-para-a-morte, no qual se tem a experiência da impossibilidade mais radical, que 

o homem pode atingir sua dimensão mais autêntica e, assim, se compreender como 

um todo.  

 Em Ser e Tempo, a morte é apresentada como algo que nos constitui. Morrer 

é a nossa última possibilidade, o nosso poder-ser mais radical e último. A morte é a 

nossa maior peculiaridade, ela traz consigo a iminência do fato de que o homem é 

um ser-no-mundo que caminha para a sua própria destruição.  
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 Desse modo, a constatação de que todos nós nos dirigimos para o nosso 

próprio fim pode trazer a urgência do nosso poder-ser, a urgência das nossas 

próprias vidas, pois esse fato, na realidade, anuncia a precariedade da existência. 

Por isso que o acolhimento da compreensão do fim, isto é, da mortalidade, abre a 

vida, abre novas possibilidades de compreensão sobre a indigência na qual a nossa 

existência está colocada. Em outras palavras, a compreensão da finitude é o 

começo da apropriação da própria existência.  

 Enquanto ser-no-mundo, lançado no ser-para-a-morte, o homem experimenta 

a angústia da qual, no cotidiano, sempre busca fugir. Frente à angústia do morrer, o 

homem tem a possibilidade de compreender a sua existência voltada para o seu fim. 

Justamente na antecipação da totalidade de sua existência, torna-se possível para o 

homem a sua singularidade, sua unicidade, apropriando-se de si mesmo a partir da 

compreensão de sua morte.178 Assim, a evidência da morte reivindica a ideia de 

tomar posse da própria vida. Na morte, enquanto um fim como possibilidade última 

do homem, há uma requalificação da condição do viver, a apropriação da nossa 

existência a partir da condição da nossa mortalidade.  

No fundo, toda essa discussão está implicada na meditação acerca do 

intervalo de tempo entre nascimento e morte sobre o qual Heidegger constrói o 

conceito daquilo que ele chamou de “historicidade”. Para ele, apenas na nossa 

mortalidade temos a possibilidade de nos reconhecer como um tempo, como uma 

história que acontece durante esse espaço de tempo entre nascimento e morte. 

Somente na mortalidade nos reconhecemos como um tempo, ou seja, somente 

assim a nossa vida pode passar a ser história. 

Em Ser e Tempo, Heidegger apresentou o homem como sendo puro tempo. 

Nesse texto, o filósofo alemão propôs uma tripartição em relação à experiência 

temporal: a temporalidade propriamente dita, que é a temporalidade introduzida pela 

orientação para o futuro, especificado pelo ser-para-a-morte; a historicidade, 

introduzida pela consideração do intervalo entre o nascimento e a morte, onde 

prevalece, de certa forma, a referência ao passado e a memória; e a 

intratemporalidade ou ser-no-tempo, em que predomina a preocupação que nos 

torna dependentes das coisas manejáveis que utilizamos na nossa lida com o 

mundo. Percebemos, dessa forma, certa correlação que se estabelece entre esses 

                                                 
178 Cf. DUBOIS, Christian. Heidegger, p. 51. 
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três níveis de temporalização, assim como a prevalência alternada das três 

instâncias respectivamente, a do futuro, a do passado e a do presente.  

Para a filosofia heideggeriana, a orientação para o futuro, a antecipação 

perante a morte, se torna o centro de referência de toda essa análise a respeito da 

temporalidade. Ela é mais autêntica e mais originária do que a orientação para o 

passado e aquela para o presente, devido à condição ontológica do próprio homem 

de ser-para-a-morte, fato este que se encontra intimamente relacionado ao âmbito 

do futuro. 

Como podemos perceber, em relação à temporalidade, Heidegger não 

somente pôs a ênfase principal no futuro, mas colocou a noção de “futuridade” sob o 

conceito de ser-para-a-morte, submetendo o homem inevitavelmente à ideia de 

finitude. E é justamente esta última que nos interessa diretamente aqui, no que diz 

respeito à linguagem fotográfica e ao paradoxo da ausência da contigência 

experienciada e a presença material do registro fotográfico. Justamente por retratar 

aquilo que não pode mais acontecer existencialmente, a experiência vivida no 

passado, a qual a reprodução fotográfica mumificou, a fotografia nos coloca diante 

de uma outra situação que não somente está relaciona à tentativa de se eternizar 

uma memória ou de registrar uma imagem tal como num documento: ela pode, 

dependendo de como for concebida, nos colocar face a face com a nossa percepção 

de finitude. Em outras palavras, uma constatação material, a do registro fotográfico, 

de que o tempo passa, de que somos históricos e de que temos um fim, ou seja, de 

que o homem é uma “história” que se dá numa temporalidade determinada. 

Na realidade, é o conceito de antecipação da própria morte que nos coloca 

sempre em vista essa possibilidade do morrer. Ele é que dá o limite, o contorno do 

nosso viver. Ele nos dá a liberdade para acolhermos a morte, para compreendermos 

a vida. Um modo de acolhermos a nossa existência de uma maneira mais própria.  

Portanto, com determinadas imagens fotográficas, podemos nos reconhecer 

como um “tempo”, podemos nos enxergar como fomos no passado, a partir do 

presente, e como o caminhar para a morte é algo iminente e irrevogável. Ao 

olharmos um retrato antigo de nós mesmos, percebemos que o tempo passa, essa é 

a única prova “documental” que um registro fotográfico pode nos trazer. Prova de 

que construímos uma história e não somente uma mera sucessão de fragmentos 

isolados de uma vida, “pedaços” de realidade preservados, mumificados e 
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disponibilizados pela linguagem fotográfica. Podemos descobrir, assim, o próprio 

tempo a partir da descoberta da possibilidade do morrer registrado numa imagem.  

O tempo sempre inclui a ideia de presente, passado e futuro e de como as 

coisas se abrem para nós na relação que estabelecemos com estas temporalidades. 

Passado, presente e futuro são modos pelos quais estamos nos relacionando com o 

mundo. O tempo só é perceptível com a nossa ocupação com as coisas do mundo. 

Imagens fotográficas podem realizar isso. Espécie de testemunhas que 

sobreviveram a acontecimentos, evocação dos mortos como encenação dos vivos, 

relação do presente com o passado que outrora foi. Um passado que é 

constantemente refeito ao correr de uma história pessoal na qual novos significados 

também constantemente recriam esse mesmo passado. 

Desse modo, a fotografia pode ser vista como uma espécie de relação com a 

morte. Morte que assinala, sob certo aspecto, o ausente. A representação do 

passado como reino dos mortos, espécie de sepultura, ato de enterrar que 

transforma o passado perdido. Gesto de sepultura transformado em linguagem, 

transfiguração da morte em linguagem visual. Espécie de rito de sepultamento que 

exorciza o morto, introduzindo-o no mundo da linguagem e da interpretação. Ideia de 

marcar um passado morto como meio de fixar um lugar para aquilo que é vivo. No 

fundo, a inclusão da morte não como resíduo apenas, mas como condição de 

possibilidade do homem em um mundo tecnológico.  

 

 

5 – Vida e transformação na fotografia 

 

Exatamente pelo seu caráter extremamente ambíguo e híbrido, podemos 

pensar também a fotografia de um outro modo. Na “Pequena História da Fotografia”, 

Walter Benjamin afirmou que o apogeu da fotografia havia sido exatamente no 

primeiro decênio após sua descoberta. Segundo ele, após esse apogeu, teria havido 

uma decadência, talvez posteriormente seguida por um “renascimento”, o momento 

de produção de trabalhos de alguns fotógrafos que tinham acabado de ser 

redescobertos no início da década de 1930: Félix Nadar, David Octavious Hil (Robert 

Adamson nem sequer é citado no texto) e Eugène Atget (1857-1927).179  

                                                 
179 Na realidade, questões sobre a possibilidade de a fotografia ser arte ou não, que tipos de modificações a 
imagem fotográfica introduzia no próprio conceito de arte e se a reprodução técnica, tal como a fotografia, seria 
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Ao comentar a respeito da fotografia da vendedora de peixes de Newhaven, 

de Adamson e Hill, já mencionada anteriormente, Benjamin ressaltou:  

 

[...] não estavam longe da verdade quando diziam que o “fenômeno da fotografia” 
lhes parecia uma “grande e misteriosa experiência”, mesmo que se tratasse apenas 
da impressão de estarem diante de “um aparelho que podia rapidamente gerar uma 
imagem do mundo visível, com um aspecto tão vivo e tão verídico como a própria 
natureza. Dizia-se da câmera de Hill que ela mantinha uma discreta reserva. Mas 
seus modelos não são menos reservados; eles têm uma certa timidez diante do 
aparelho, e a regra de um fotógrafo posterior ao período do apogeu, “não olhem 
jamais a câmera”, poderia ter sido deduzida desses modelos.180 

 

Nesse caso, temos presente novamente aquela questão relacionada ao 

aspecto mimético da representação fotográfica e à realidade da contingência que 

deu origem ao registro. No entanto, Benjamin pressupunha algo mais, pois, a 

princípio, as pessoas não ousavam olhar um retrato fotográfico por muito tempo. A 

nitidez dessas primeiras imagens fotográficas, como no caso dos calótipos de 

Adamson e Hill, impressionava muito, na verdade, assustava as pessoas. Tinha-se a 

impressão de que os rostos humanos retratados no documento fotográfico eram 

capazes de nos ver, tão surpreendente era a semelhança desses registros com o 

modelo real.  

No fundo, era esse o tipo de fascínio que a fotografia possuía em meados do 

século XIX, especialmente nessa primeira fase do desenvolvimento da prática 

fotográfica identificada por Benjamin. Uma poderosa e “misteriosa experiência” que 

se relacionava com aquele traço de continuidade que existia entre a realidade do 

momento do ato fotográfico e a realidade da representação que permaneceria 

embalsamada, capturada, no registro-documento.  

Entretanto, naquela mesma citação de Benjamin a respeito da imagem da 

vendedora de peixes, percebemos que, ao contrário dos convencionais retratos de 

pessoas que, em questão de poucas gerações, logo perdiam o interesse, 

sobrevivendo somente a assinatura daquele que realizou a pintura, a imagem da 

pescadora de Newhaven apresentava algo de novo. Aquele que observa tal imagem 

de Adamson e Hill, registro esse de uma pessoa absolutamente anônima, depara 

com alguma outra coisa: a intensidade de seu olhar. Um olhar que, 

                                                                                                                                                         
somente uma mera forma de imitação permeavam todo o texto de Benjamin. No fundo, questões que nos 
remetem ao cerne do problema da mimese e da própria questão da verossimilhança da representação fotográfica. 
180 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política, p. 95 
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independentemente da habilidade daquele que o fez, reclama pelo nome daquela 

pessoa que estava lá presente, no momento do registro. É exatamente a intensidade 

peculiar desse olhar, isto é, o olhar daquela mulher humilde de uma vila de 

pescadores, que irá se tornar o elemento diferenciador para a imagem dessa pessoa 

anônima. 

Nesse ponto Benjamin conclui: “depois de mergulharmos suficientemente 

fundo em imagens assim, percebemos que também aqui [...] a técnica mais exata 

pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro nunca mais terá para 

nós [...]” 181, pois apesar de toda a perícia daquele que realizou a foto, o observador 

acaba sentindo a irresistível necessidade de procurar nesse registro aquela “[...] 

pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou a 

imagem [...]”182, que foi eternizada na fotografia. 

Assim, como podemos perceber, não se trata de pensar que aquilo que é 

revelado pela fotografia seja apenas a natureza exatamente como ela é, espécie de 

real em estado passado. O observador pode até mesmo ir em busca da realidade 

passada supostamente registrada na imagem, mas essa busca será sempre 

infrutífera, pois, como afirmou Benjamin, o real apenas “chamuscou” o registro 

fotográfico, ou seja, ele nunca esteve lá de fato de maneira integral. 

Isso significa que toda imagem fotográfica contém algo que foi definitivamente 

perdido, do qual somente temos indícios “chamuscados” no documento fotográfico. 

Indícios de um futuro possível que necessariamente nos obriga a olhar para trás, ou 

seja, que nos remete novamente a uma questão de temporalidade. 

Portanto, mergulhar numa imagem assim significa também uma experiência 

de temporalidade que interrompe a nossa noção de tempo cronológico, de contagem 

de tempo, onde justamente o futuro possível e o presente estão amalgamados 

nesse “olhar para trás” descrito pelo filósofo. 

De certo modo, isso é parte daquele discurso da morte e do traço de 

continuidade do real impresso no registro fotográfico. Mas, como dissemos 

anteriormente, temos aqui uma questão de outra ordem também. Algo que nos 

coloca em um outro tipo de relação com a imagem fotográfica e com a “realidade” 

que vemos nela. Algo que nos “desloca”, nos tira de um lugar habitual, de um tempo 

e de um espaço conhecidos, ao mesmo tempo em que transforma sentido usuais, 

                                                 
181 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política, p. 94. 
182 Ibid., p. 94 
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revelando e apresentando outros. Algo que, por meio da visualidade da fotografia, tal 

como na imagem da vendedora de peixes de Newhaven e seu intenso e profundo 

olhar, pode apresentar um aspecto realmente único, algo que é somente 

característico de um tipo de “linguagem mágica” e profundamente reveladora. Algo 

que podemos vislumbrar nos trabalhos de um outro fotógrafo que Benjamin 

identificou como aquele que representaria o “renascimento” da linguagem 

fotográfica: Eugène Atget. 

 

 

5.1 – A fotografia no final do século XIX e o cartão de visita fotográfico 

 

Para entendermos um pouco melhor a produção e as peculiaridades dos 

registros fotográficos do fotógrafo francês Eugène Atget, temos que analisar um 

pouco o desenvolvimento da prática fotográfica no final do século XIX. 

Grosso modo, podemos determinar três momentos distintos da complexa 

relação existente entre a fotografia e a sociedade do século XIX. O primeiro seria 

aquele entre 1839, ano do anúncio da descoberta de Daguerre, e a década de 1850, 

quando o interesse pela técnica fotográfica se restringia a um público bastante 

restrito. O segundo corresponderia à descoberta do colódio úmido, por Frederick 

Scott Archer, e a invenção do cartão de visita fotográfico (carte de visite 

pothographique) por André-Adolphe-Eugène Disdéri (1819-1889), que colocou a 

fotografia numa escala verdadeiramente industrial, principalmente pelo 

barateamento da reprodução. Por último, por volta de 1880, com o desenvolvimento 

do gelatino-brometo, houve o momento da massificação, quando a fotografia tornou-

se de fato um fenômeno comercial, sem, no entanto, deixar de lado sua pretensão 

de ser arte.183  

Como vimos anteriormente, em março de 1851, Sir Frederick Scott Archer 

(1813-1857) publicou a descrição de um processo chamado “emulsão de colódio 

úmida”, que viria substituir o daguerreótipo e o calótipo. Apesar da reivindicação feita 

por outros pesquisadores, entre eles Talbot, que defendia a ideia de que o colódio 

era nada mais que um plágio do seu processo fotográfico, o colódio úmido 

representou um passo decisivo no desenvolvimento da técnica fotográfica, pois 

                                                 
183 FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 17. 
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permitia a aproximação à imagem instantânea, com uma exposição profundamente 

inferior. Contudo, o colódio ainda apresentava alguns problemas, pois os 

procedimentos e operações para o seu uso tinham que ser realizados com bastante 

rapidez para que a emulsão continuasse úmida.  

Não cabe aqui descrevermos o elaborado processo, basta apenas 

lembrarmos que ele, hoje aparentemente tão arcaico e complicado, foi utilizado por 

aproximadamente trinta anos, tanto nos estúdios fotográficos, quanto em expedições 

e viagens remotas, assim como nas imagens de fotógrafos amadores. Na verdade, 

podemos dizer que o colódio úmido foi durante muitos anos o maior avanço na 

prática fotográfica após as pesquisas iniciais de Niépce, Daguerre e Talbot. 

Entretanto, o fato que mais marcou e que possibilitou uma ampla difusão da 

fotografia, nesse segundo momento de desenvolvimento da prática fotográfica no 

século XIX, foi, sem dúvida alguma, a invenção da carte de visite pothographique, 

pelo fotógrafo francês André-Adolphe-Eugène Disdéri. 

Em parte, isso aconteceu devido ao fato de que desde a invenção do 

processo negativo-positivo e principalmente com o surgimento do colódio, imagens 

fotográficas de temas variados já eram produzidas comercialmente em uma escala 

bastante considerável. Além disso, paralelamente ao desejo das pessoas de ver 

suas próprias imagens perpetuadas por meio do dispositivo fotográfico, uma 

verdadeira indústria da imagem começava a se desenvolver.  

 Podemos ver plenamente tal característica numa prática bastante comum 

daquela época, que foi justamente a invenção da carte de visite. O aparecimento do 

cartão de visita fotográfico impulsionou esse modismo dando ênfase à ideia de um 

mundo substituto, espécie de simulação analógica do real, composto de imagens 

que poderiam ser colecionadas, tal como era característico em todos os momentos 

daquele discurso que via na fotografia o “lápis da natureza” por excelência.  

Na realidade, a carte de visite era uma das mais importantes aplicações do 

colódio, nada mais que uma fotografia copiada em papel, em geral albuminado, e 

colada sobre um cartão-suporte, no formato de um cartão de visitas. O cartão de 

visita fotográfico foi bastante utilizado para o retrato e ganhou enorme difusão em 

todo o mundo. Seu baixo custo de produção popularizou o retrato fotográfico, 

tornando-o acessível a uma ampla camada da população do século XIX. Além disso, 

o costume de oferecê-lo com uma dedicatória contribuiu ainda mais para o consumo 
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generalizado, transformando-o no maior modismo que a técnica fotográfica 

conheceu durante todo o século XIX.184  

Disdéri registrou sua patente da carte de visite em 1854. Ao contrário da 

maioria de seus colegas fotógrafos da época, mais ligados à valores artísticos do 

que às leis de mercado, Disdéri compreendeu que, para tornar a fotografia mais 

acessível às necessidades do comércio e do consumo, era preciso diminuir os 

custos de sua fabricação, especialmente no caso dos retratos fotográficos.  

Sabendo que o formato das reproduções encarecia o preço das fotografias, 

Disdéri resolveu alterar o procedimento habitual na realização de clichês 

fotográficos.185 Disdéri concebeu um sistema fotográfico reunindo sobre uma mesma 

chapa negativa, não mais apenas um único clichê, como de costume, mas quatro, 

seis, oito ou dez, menores, de aproximadamente 6 x 9 cm. A economia do sistema 

de Disdéri não consistia simplesmente na menor quantidade de produtos devido à 

diminuição do tamanho, mas no fato de que uma mesma sequência de 

manipulações fotográficas permitia imprimir não apenas uma única imagem, mas 

várias simultaneamente.186  

Durante uns dez anos, o cartão de visita fotográfico fez um enorme sucesso, 

tornando-se uma verdadeira mania entre as classes burguesas, da elite ao pequeno 

empregado. Esse fenômeno social pode ser designado como a primeira mídia de 

massa capaz de associar um registro fotográfico ao nome de celebridades, uma 

função que até então, no decorrer de 1850, ainda era realizada pela gravura e pela 

litografia.187 Pela primeira vez “o lápis da natureza” poderia ser amplamente 

comercializado e acessível a todos. 

Desse modo, a carte de visite pothographique, por ser muito barata, de 

pequeno formato e impressa em vários exemplares, difundiu enormemente os 

retratos fotográficos por todo o final do século XIX. Retratos que apresentavam 

pessoas comuns e simples, mas também personalidades da época, como políticos, 

militares, religiosos e artistas. Disdéri elaborou, assim, um procedimento técnico e, 

em segundo plano, estético, que adaptou definitivamente o retrato fotográfico às 

condições sociais e econômicas vigentes.  
                                                 
184 Cf. ROUILLÉ, André.  A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 52. 
185 Na época, uma dúzia de cartões de visita chegava no máximo a custar vinte francos, enquanto um retrato 
convencional custava de cinquenta a cem francos. (CF. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções 
no Século XIX, p. 20) 
186 Ibid., p. 53. 
187 Ibid., p. 53. 
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Esse enorme sucesso afirmou a pertinência que a fotografia introduzia no 

século XIX: a questão da técnica e a da economia prevaleciam sobre a estética. 

Essa nova visão acabou dominando a fotografia por quase todo o final do século 

XIX, assim como a maior parte do XX. Foi justamente a interiorização desse aspecto 

do dinheiro e do consumo na imagem que possibilitou e concretizou o 

desenvolvimento da prática fotográfica, ou seja, a dupla lógica da tecnologia e da 

economia monetária que nela se concretizou, tanto na fotografia artística como na 

documental.188   

Entretanto, o que é relevante para a nossa discussão neste momento é que, a 

partir da década de 1850, uma tendência cada vez mais crescente se confirmou no 

universo fotográfico: a antiga relação pessoal entre fotógrafo e o modelo a ser 

fotografado, que estava nas bases das obras dos artistas-fotógrafos da geração 

anterior, foi substituída pela relação puramente mecânica entre o homem e a 

máquina instaurada pelo procedimento de Disdéri.189 Na verdade, o cartão de visita 

de Disdéri supriu a carência de retratos na sociedade oitocentista, principalmente 

nas classes menos abastadas.190  

De qualquer forma, foi esse esquema que estabeleceu as condições 

econômicas e os critérios de gosto de uma clientela crescente. De certo modo, ele 

definiu as características ideais do retrato fotográfico do final do século XIX: uma 

boa nitidez por toda a imagem, uma fisionomia “agradável” do retratado, proporções 

naturais, sombras, meios-tons e partes claras acentuadas e, principalmente, a 

“beleza” do modelo. Para as imagens que não eram os retratos, os modelos eram 

aquelas pinturas acadêmicas dos salões, sempre se alinhando ao ecletismo vigente, 

especialmente aqueles com uma forte influência dos pintores Paul Delaroche (1797-

1856) e Ingres.191  

 Além disso, não podemos nos esquecer que Disdéri fotografava seus 

modelos de corpo inteiro, cercando seus clientes de artifícios bastante teatrais que, 

tal como nas imagens de Adamson e Hill, definiam seu status. Mas, diferentemente 

dos fotógrafos escoceses, ele criava uma espécie de paródia da auto-representação, 

onde se fundia o realismo essencial da fotografia comercial com uma extrema 

                                                 
188 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 54. 
189 CF. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 20. 
190 Os ricos, por sua vez, continuaram a privilegiar o daguerreótipo até a década de 1860 e, depois, passaram a 
preferir a fotografia pintada. 
191 Ibid., p. 20. 
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idealização do modelo retratado. Foi justamente por esse motivo que a técnica do 

retoque acabou se tornando um dos procedimentos mais utilizados nos ateliês 

fotográficos posteriores à década de 1860.  

Seguindo o modelo de Disdéri, os outros fotógrafos comerciais passaram a 

adotar toda aquela série de aparatos teatrais tão comuns na fotografia de fins do 

século XIX: telões pintados com decorações exóticas, colunas, mesas, cadeiras, 

poltronas, tapetes, tripés, flores, peles, panejamentos e roupas que se ajustassem a 

todo tipo de modelo.192 Tudo isso para criar imagens opulentas que ostentassem a 

classe social do indivíduo, ou até mesmo a idealizassem.  

E principalmente, para evitar qualquer tipo de problema que pudesse colocar 

em dúvida a pretensão à verossimilhança do registro fotográfico com o modelo 

retratado – devido a razoes técnicas tais como os longos tempos de exposição que 

poderiam não deixar aparecer o olhos do fotografado ou até mesmo a ausência de 

cor em certas partes do corpo – os fotógrafos comerciais passaram a utilizar até 

mesmo operações de retoque a lápis, óleo, aquarela e anilina (mesmo quando se 

tratava das imagens do daguerreótipo).193   

Na maioria das vezes, esses retoques eram realizados por pintores e 

miniaturistas, que recebiam as informações necessárias do fotógrafo para finalizar a 

imagem. Na realidade, o fotógrafo tinha que fazer uma série de anotações 

complementares à realização do registro, tais como a cor da pele, dos olhos e dos 

cabelos do modelo. Essas informações seriam passadas para o miniaturista finalizar 

a imagem.194  

Portanto, no final do século XIX, o fenômeno da massificação da fotografia já 

havia se concretizado. A partir de então, o uso de todos esses artifícios, tais como o 

retoque e a coloração, tornaram-se absolutamente correntes entre os fotógrafos 

comerciais, já que estes tinham, principalmente depois da década de 1880, de 

enfrentar os seus colegas amadores. Esse tipo de intervenção, totalmente artesanal, 

que novamente caberia às mãos do artista, tornava-se, dessa forma, o toque 

distintivo da fotografia profissional. Aqui o chamado testemunho “fiel” da realidade 

era pintado e disfarçado por meio do artista. Tudo em prol de uma maior e mais 

                                                 
192 Na realidade, era muito comum os fotógrafos comerciais da época fornecerem roupas a seus modelos que 
eram descosturadas nas costas, para que elas se ajustassem a todo tipo de talhe. (CF. FABRIS, Annateresa (org.). 
Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 21.) 
193 Ibid., p. 21. 
194 Ibid., p. 22. 
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barata disponibilização de imagens fotográficas para uma sociedade consumista, 

ávida por representações visuais. Nesse contexto, o “lápis da natureza” não era, de 

forma alguma, tão “natural” assim. Imagens fotográficas entravam no próprio 

paradigma do processo industrial. Elas poderiam ser distribuídas em série de uma 

forma nunca antes vista. É nesse panorama que podemos compreender o último 

fotógrafo sobre o qual pensaremos, para discutir mais sobre o discurso do “lápis da 

natureza” e sua relação com a representação e a apreensão do real. 

 

 

5.2 - Os registros fotográficos de Eugène Atget 

 

Eugène Atget ficou conhecido como o fotógrafo da velha Paris. Entre 1897 e 

1927 ele registrou a marca do tempo sobre essa cidade como ninguém. Traçar as 

mudanças diárias de Paris não era apenas seu trabalho, mas certamente a sua 

maior vocação fotográfica.  

Seus principais compradores eram instituições históricas, museus, bibliotecas 

e coleções mantidas por associações comerciais em geral. Entretanto, contrário à 

maioria de seus colegas fotógrafos, Atget conseguia manter certa independência 

profissional. Era ele que decidia quais modelos deveriam ser fotografados e como 

deveriam ser registrados. Seus principais interesses eram vistas urbanas e de 

interiores, construções ou outros tipos de interpretações de configurações espaciais.  

Com o tempo, Atget concebeu composições muito distintas daquelas 

utilizadas pela maioria dos seus colegas fotógrafos de fins do século XIX: fortes 

contrastes, profundas sombras que criavam uma impressão de profundidade, formas 

que se cortavam e se interceptavam, portões que revelavam objetos deixados ao 

acaso, que convidavam o observador a imaginar a realidade oculta por trás daquelas 

imagens da vida cotidiana, em suma, tudo aquilo que acabou se transformando na 

característica básica de sua visão fotográfica.195  

Seus registros mostravam muitas diferentes facetas de Paris, não apenas as 

estreitas ruas que atravessavam o centro histórico, cujos edifícios e magníficos 

palácios datavam de bem antes da Revolução Francesa. Apresentavam também as 

praças parisienses, as pontes do Sena, placas de lojas, escadarias, capturando os 

                                                 
195 Cf. ADAM, H. Christian (ed.). Eugène Atget’s Paris, introdução de Andreas Krase: “Archive of Visions – 
Inventory of Things”, p. 26. 
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detalhes de fachadas exteriores e interiores de edifícios. Ele era fascinado por 

bazares, festivais religiosos e suas respectivas igrejas, os parques de Versailles, 

Sceaux e Saint-Cloud ou os pequenos comerciantes que vendiam seus produtos 

pelas ruas da cidade e até mesmo os bairros pobres e abandonados com suas 

prostitutas não passavam desapercebidos.  

Para a realização de suas imagens, Atget utilizava uma antiga câmera de 

madeira, com negativos de vidro de 18 x 24 cm, muito comum no final do século 

XIX, mas muito aquém dos equipamentos fotográficos de última geração disponíveis 

no mercado.  

De qualquer forma, o que nos interessa aqui é que Benjamin acreditava que 

algo “renascia” na fotografia com as imagens de Atget, algo que ele relacionava a 

uma espécie de renúncia, a renúncia de um tipo de representação caracterizada 

simplesmente pelo seu aspecto imitativo, de mera reprodução fidedigna da 

realidade. 

Essa característica de transformar a imagem em algo outro era a tarefa 

redentora da fotografia de Atget – assim como a de Adamson e Hill –, algo que era 

certamente compartilhado com algumas das vanguardas históricas da época em que 

foi redigido o texto. Na verdade, Benjamin acreditava que, se havia algo que 

determinava a relação moderna entre a arte e a fotografia, isso estava relacionado  

àquela tensão, ainda não resolvida, que existia desde a descoberta da fotografia 

com as artes plásticas, especificamente a pintura, já que muitos fotógrafos que 

determinaram os contornos da técnica fotográfica de representação haviam partido 

das artes visuais.196  

Para ele, tais praticantes da técnica fotográfica haviam abandonado as 

referências da pintura na tentativa de colocar seus próprios meios de expressão 

numa relação direta e inequívoca com a vida contemporânea. Entretanto, com o 

tempo, mais problemática se tornou essa relação, porque mais uma vez, nesse 

caso, oitenta anos depois (na época em que Benjamin redigiu o texto), a fotografia 

estava novamente substituindo a pintura: 

 

“As possibilidades criadoras, a serviço do novo”, diz Moholy-Nagy, “são na maior 
parte dos casos descobertas, lentamente, através de velhas formas, velhos 
instrumentos e velhas esferas de atividade, que no fundo já foram liquidados com o 
aparecimento do novo, mas sob a pressão do novo emergente experimentam um 

                                                 
196 Cf. BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política, p. 104. 
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floração eufórica [...] Do mesmo modo, podemos considerar, com alguma prudência, 
alguns [...] como precursores de uma nova forma de representação visual, que em 
breve utilizara apenas meios técnicos de natureza mecânica”. E, segundo Tristan 
Tzara, em 1922: “Quando tudo o que se chamava arte se paralisou, o fotógrafo 
acendeu sua lâmpada de mil velas e gradualmente o papel sensível à luz absorveu o 
negrume de alguns objetos de consumo. Ele tinha descoberto o poder de um 
relampejar terno e imaculado, mais importante que todas as constelações oferecidas 
para o prazer dos nossos olhos”. Os fotógrafos que passaram das artes plásticas à 
fotografia, não por razão oportunísticas, não acidentalmente, não por comodismo, 
constituem hoje a vanguarda dos especialistas contemporâneos, porque de algum 
modo estão imunizados por esse itinerário contra o maior perigo da fotografia 
contemporânea, a comercialização.197  
 
 
Assim, a linguagem fotográfica, esse novo “meio técnico de natureza 

mecânica”, poderia se liberar de certos contextos, certas formas de retratar o real 

que marcaram sua existência desde meados do século XIX. Modos de ver e registrar 

o mundo a nossa volta ainda caracterizados por aquela premissa básica já existente 

na obra de Fox Talbot: “o lápis da natureza”.  

O mérito de fotógrafos como Atget, segundo Benjamin, consistia no fato de 

que seus registros fotográficos eram o ponto de ruptura e de passagem entre uma 

época de decadência, logo após o advento da fotografia, época que precedia a sua 

industrialização e que foi marcada por uma profunda comercialização, e um suposto 

“renascimento” da linguagem fotográfica. Atget teria, assim, liberado o tipo de 

representação praticada pela fotografia convencional de retratos do final do século 

XIX. Seu trabalho consistia justamente em libertar o objeto de sua aura de 

unicidade, de seu aspecto de figura singular – espécie de aparição única de algo 

distante.198  

De certa forma, podemos vislumbrar essa questão na fig. 35. Nessa imagem 

realizada em 1899, vemos um dos típicos registros fotográfico realizados por Atget 

da velha Paris, no caso, o antigo ossário da Igreja de Saint-Gervais. Ela retrata, ao 

centro, uma estreita rua, à esquerda, os fundos do que supostamente parece ser a 

igreja e, à direita, o muro de uma construção lateral com outros edifícios. Tudo isso é 

apresentado com uma acentuada perspectiva e com uma certa geometrização dos 

elementos que compõem a imagem.  

 

                                                 
197 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política, p. 104-5. 
198 Ibid., p. 101. 
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                   fig. 35  

–  E. Atget,  “Ancient  Charnier  –  Eglise Saint-Gervais”  

              (1899). 

 

Podemos perceber que todos os edifícios retratados na cena estão bastante 

desgastados pela ação do tempo, algo enfatizado com o intenso contraste da 

imagem. Na verdade, vemos aqui um registro fotográfico de algo bem antigo, uma 

imagem de um passado, tal como era em 1899 e que não existe mais. Em uma 

imagem como essa, podemos perceber toda aquela visualidade fotográfica discutida 

a respeito dos preceitos apresentados em A Câmara Clara de Barthes, ou seja, a 

presença daquele discurso de morte na fotografia e do rastro de contiguidade da 

realidade passada com a realidade do documento fotográfico. No fundo, a imagem 

retrata justamente aqueles elementos da velha Paris que ainda existiam na época de 

Atget, mas que logo deixariam de existir. 

Não há dúvida de que esse fotógrafo era um mestre em fazer esses tipos de 

registros, documentos visuais, como ele chamava, que nos remetem a um passado 

remoto, a uma contingência que estava prestes a desaparecer. Entretanto, temos 

aqui algo mais. Há algo de estranho e misterioso na concepção dessa cena.  
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Por um lado, sabemos que o próprio ossário, que dá titulo à fotografia, está aí 

em algum lugar, mas não sabemos dizer exatamente onde. Tudo o que podemos 

fazer é apenas supor que ele está representado em algum lugar, provavelmente à 

esquerda da composição. Por outro lado, até mesmo pelo tipo de composição que 

Atget selecionou para a concepção dessa imagem, no caso a escolha do tipo de 

perspectiva, o olhar do fotógrafo nos convida a adentrar no espaço dessa fotografia. 

O tipo de perspectiva utilizada nos convida a caminhar por essa lúgubre passagem 

de Paris de fins do século XIX. Um caminho bastante opressivo e desolador, que 

aparentemente não vai a lugar nenhum. Na realidade, um caminho que se dirige 

para um único lugar, que é justamente o ponto de fuga da imagem, absolutamente 

escuro, local onde reina a mais completa e absoluta escuridão. Talvez, no fundo, o 

que Atget pretendia fazer, ao realizar essa imagem, era justamente mostrar que o 

ossário não era apenas parte da velha igreja que ele retratara, mas sim a própria 

cidade, a velha Paris registrada pelo dispositivo fotográfico que logo deixaria de 

existir. 

Seja como for, o caminho retratado leva o olhar do observador literalmente da 

opressão da visão do ossário e da morte subentendida nele, no primeiro plano da 

cena, à total escuridão, à treva absoluta da passagem escura no fundo da imagem. 

Artifício este  que, de certa forma, intensifica ainda mais a sensação claustrofóbica 

da composição, algo que aumenta também seu clima de vazio e desolação. 

Contrariamente à fotografia convencional de fins do século XIX, nada aqui 

temos de exótico ou exuberante registrado pelo aparelho fotográfico. Muito pelo 

contrário, vemos apenas um cenário vazio e desolado, marcadamente um cenário 

de morte ou ao menos de certa espiritualidade, já que se tratava de um ossário de 

uma igreja.  

Na maioria de seus registros, e certamente nas imagens da velha Paris, Atget 

buscava aquilo que era perdido e desolado, em vez das cenas exóticas, majestosas 

e românticas, composições muito idealizadas e artificiais, típicas da fotografia do 

final do século XIX. Curiosamente, como é o caso desse registro, muitas de suas 

imagens eram vazias. Elas retratavam não apenas ruas desoladas e edifícios vazios, 

mas também escadas faustosas, pátios e terraços dos cafés, muitos deles 

completamente desertos.  

Entretanto, esses locais, apesar de desertos, não eram, de forma alguma, 

solitários, mas sim, tal como assinalou Benjamin: 
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[...] privados de toda atmosfera; nessas imagens, a cidade foi esvaziada, como uma 
 casa que ainda não encontrou moradores. Nessas obras, a fotografia [...] prepara 
 uma saudável alienação do homem com relação a seu mundo ambiente. Ela liberta 
 para o olhar politicamente educado o espaço em que toda intimidade cede lugar à 
 iluminação dos pormenores.199  

  

Suas cenas urbanas, completamente desertas, na sua maioria, mostram 

constantemente rastros e marcas do tempo, tempo de intenso uso humano e sua 

consequente decadência. O homem pode não estar presente visivelmente em 

imagens tais como a que analisamos acima, mas suas mãos estiveram lá em algum 

momento do passado, muito antes do registro, e suas fotografias deixam isso bem 

claro.  

Atget, dramaticamente, trouxe aquilo que era morto para a vida, aquilo que 

está escondido para a luz da visualidade fotográfica. Por mais que a cena retratada 

numa imagem como “Ancient charnier – Eglise Saint-Gervais” seja sombria, 

desolada e carcomida pelo tempo, vemos algo de espantoso e enigmático brilhar 

diante dos nossos olhos. Algo de inusitado, algo verdadeiramente “mágico”. 

Analisemos um outro exemplo da obra fotográfica de Atget. Na imagem da fig. 

36, intitulada “Vue prise sur les toits – Eglise Saint-Séverin” (“Vista a partir do 

Telhado – Igreja de Saint-Séverin”), de 1903, temos uma visão em perspectiva dos 

arcobotantes da igreja de Saint-Séverin em Paris.  

Nessa reprodução, que apresenta um ângulo bastante inusitado dos 

arcobotantes de uma igreja, percebemos que a fonte de luz da composição incide 

diretamente sobre a câmera do fotógrafo, fazendo com que a parte superior do 

registro apresente essa característica meio borrada e esvanecida entre os arcos, em 

contraposição com a parte inferior da imagem que apresenta uma maior nitidez. 

Uma outra característica importante dessa composição é o intenso jogo de 

diagonais, tanto aquelas que demarcam as partes claras e escuras da composição, 

assim como os próprios arcos e o estreito caminho que se abre ao observador, à 

direita. 

Como podemos perceber, essa imagem apresenta elementos bem abstratos, 

apesar de ser, aparentemente, bastante concreta, já que retrata elementos 

estruturais de uma igreja. Por toda a composição, existem muitas associações 

abstratas e geométricas. No fundo, trata-se de uma cena muito poética e muito bem 

                                                 
199 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política, p. 102. 
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concebida plasticamente, que trabalha muito bem os aspectos formais de 

composição, especialmente em se tratando do jogo de contrastes de regiões claras 

e escuras, assim como o jogo de diagonais por todo o campo visual.  

 

                         
    fig. 36 – E. Atget, “Vue prise sur lês toits” (1903). 

 

Além disso, o fato de que o primeiro plano foi retratado de maneira bastante 

realista e o segundo não, nos remete à própria questão da espiritualidade que 

esperamos encontrar numa imagem que retrate algo de religioso, como uma igreja. 

Em outras palavras, o primeiro plano é bem concreto e material, e o segundo, 

aquele que se direciona para o alto da imagem, justamente o local onde 

esperaríamos alguma espécie de ascendência, a representação é bem esfumaçada 

e enevoada, quase que transcendente.  

Do mesmo modo que na imagem anterior, Atget criou uma cena sem a 

presença humana, porém, diferentemente da outra, num local de muito difícil 

acesso, uma vista incomum e somente para poucos, os arcobotantes da igreja de 

Saint-Séverin.  
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Novamente temos a sensação de uma cena não habitual, não somente pelo 

local de difícil acesso, mas principalmente devido à escolha compositiva do autor. 

Em “Vue prise sur lês toits - Eglise Saint-Séverin”, vemos uma cena que nos desloca 

daquilo que é esperado de uma técnica de retratação supostamente objetiva e 

precisa. Os fortes contrastes, decorrentes do tipo de iluminação e do próprio 

equipamento de Atget, principalmente em relação a suas lentes de curto alcance, 

que intensificam o efeito de perspectiva da imagem, e a atmosfera criada com todos 

esses efeitos transformam a realidade retratada, captada pelo meio fotográfico.  

Essa é uma imagem que nos propõe também uma visualidade que não é 

aquela da fotografia típica de fins do século XIX, um olhar que não é ordinário e 

habitual, caracterizada simplesmente por um mimetismo intrínseco ao aparato 

fotográfico ou todos aqueles elementos que encontrávamos no discurso do “lápis da 

natureza”. Aqui encontramos algo que transcende essa mera premissa mimética da 

fotografia. Temos algo que, tal como na vendedora de peixes de Adamson e Hill, nos 

tira do habitual, de uma temporalidade e de um espaço conhecidos, ou seja, uma 

outra visualidade que exacerba os aspectos miméticos e objetivos da representação 

fotográfica.  

Em síntese, nessa imagem, temos um tipo de ambiguidade e tensão em um 

espaço interior de um edifício, no caso, os arcos de uma igreja, que também está 

aberto para o exterior. Uma imagem que apresenta um belo jogo de luzes e 

sombras, um lugar que é aberto e, ao mesmo tempo, é também fechado para as 

pessoas. Um local de acesso restrito, retratado realisticamente, mas que, ao mesmo 

tempo, é também transcendente enquanto conceito e representação. Nessa 

fotografia, encontramos todos esses tipos de oposições e contraposições de olhares, 

tudo isso em um único registro-documento fotográfico. 

Já na reprodução da fig. 37, temos um exemplo de um outro tipo de registro 

no qual Atget se especializou: imagens de fachadas de edifícios, vitrines de lojas e 

placas comerciais. Nesse caso, vemos o registro da fachada de um café. 

De certa forma, nessa fotografia, podemos dizer que há uma espécie de  

visão moderna que retrata o antigo. Nela vemos uma cena bastante centralizada, 

retratando a porta de entrada de um café parisiense e parte de sua vitrine típica do 

final do século XIX. Entretanto, apesar de centralizado, o clichê fotográfico é apenas 

um recorte da fachada desse estabelecimento, pois podemos perceber o letreiro 

principal cortado no alto da imagem. 
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        fig. 37 – E. Atget, “Café ‘A l’Homme Armé’ –  25 rue  dês  Blancs- 

         Manteaux” (1900). 

 

Mas o que de fato nos chama atenção nesse registro é que, bem ao centro da 

composição, vemos também uma enigmática figura humana que emerge da 

escuridão do interior do café. Na verdade, essa figura está envolta numa atmosfera 

de profundo mistério, pois não sabemos quem é essa pessoa que olha para fora, 

nos encarando fixamente, quase que posando para o fotógrafo. Será alguém que 

trabalhava no café, ou será simplesmente um freguês qualquer que estava 

passando por lá e Atget realizou o seu retrato?  

Essa personagem lembra a pequena escultura, exatamente acima dela, que 

parece retratar um soldado todo a caráter, com suas armas, sentado sobre um 

canhão, que dá o nome a imagem. Na realidade, podemos dizer que essa figura 

está estreitamente relacionada com a pessoa atrás da entrada do café, criando uma 

espécie de paralelismo entre a pequena escultura, a frase, que dá titulo à imagem e 

a pessoa anônima. Seja o que for, existe um forte estranhamento nesse registro, 

pois o sujeito na entrada do café certamente está fora de lugar. 
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O que nos chama mais a atenção nesse registro de Atget é que nele 

encontramos elementos que rompem com a obviedade da cena como um mero 

registro documental da fachada. Nele existe uma tensão, uma certa poeticidade no 

ar. Os próprios dizeres na fachada da loja, “A l’Homme Arme”, dão poeticidade à 

obra, tal como um verso. A representação é muito ambígua, não só porque retrata 

uma pessoa que parece estar deslocada da imagem, mas também porque ela é em 

si muito ambivalente. Não sabemos se a imagem é um retrato ou o registro de uma 

fachada de loja. Por um lado, ela é o registro da fachada de um café de Paris da 

virada do século XIX para o XX; por outro, ela pode ser considerada uma espécie de 

retrato fotográfico, já que temos um sujeito nos encarando diretamente, quase como 

um modelo fazendo pose para uma foto. Entretanto, “Café ‘A l’Homme Armé’ – 25 

rue des Blancs-Manteaux” é mais do que um retrato, pois possui muito mais 

elementos a serem interpretados do que uma simples imagem de uma pessoa 

posando. 

Desse modo, aqui temos uma imagem que “joga” com essas questões tão 

caras à linguagem fotográfica desde o seu surgimento. Ambiguidades e 

ambivalências que questionam o estatuto da fotografia como o mero “lápis da 

natureza”, tal como vimos nas premissas iniciais de Fox Talbot. Nesse caso, a 

fotografia serve tanto para retratar acuradamente a realidade, como também para 

interpretá-la, ou melhor, transformá-la a partir de um modelo que, a priori, 

chamaríamos de “real”. Essa imagem nos mostra o habitual sem, no entanto, 

permanecer nele. Há aqui uma quebra, uma ruptura daquelas premissas que por 

muito tempo designavam a fotografia como mera cópia da realidade.  

Nesse sentido, numa imagem como essa, Atget rompeu com aquelas normas 

que ditavam a prática fotográfica daquele período de massificação e industrialização 

da fotografia. Nela o olhar é levado a um outro lugar, um local ambíguo onde 

reconhecemos o comum e o ordinário e, no entanto, não permanecemos nele. 

Alguns de seus elementos nos deslocam do plano habitual e costumeiro, para um 

local que talvez somente as premissas da arte conseguem nos levar, naquele onde 

há “magia”, poeticidade e mistério. A imagem nos dá uma “pista” do que é inusitado 

e surpreendente na vida, algo que transforma o olhar, nos reposicionando perante a 

nossa própria visão de mundo. 

 Nesse registro de um simples e costumeiro café de fins do século XIX de 

Paris, Atget conseguiu capturar, mesmo por meio de uma cena totalmente 
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corriqueira, que normalmente passaria desapercebida aos olhos do observador 

comum daquela época, algo de extraordinário que veio à luz, algo de único que foi 

apreendido pelo registro de uma imagem técnica. Nesse momento, a técnica 

fotográfica atingiu um de seus momentos supremos, tal como nas imagens de 

Adamson e Hill que analisamos anteriormente e mesmo em alguns registros do 

pioneirismo fotográfico de Fox Talbot. 

Nessas “simples” imagens de objetos absolutamente ordinários, de espaços 

interiores e exteriores, de fachadas e vistas urbanas, de cenas vazias e decadentes, 

em todos esses tipos de imagens, Atget registrou o inusitado e o extraordinário, 

fotografias-documento cheias de significados. Significados estes que foram tornados 

relevantes, desvelando suas próprias particularidades, como se tivessem de fato 

algo a revelar a partir da simplicidade de seu momento único. Ao contrário de seus 

contemporâneos, em algumas imagens, ele ironizava a nossa percepção relação 

àquilo que se encontra no mundo e que não conseguimos ver, podendo, assim, 

chamar a nossa atenção para o inusitado, algo que poderia alterar a nossa própria 

percepção, justamente o tipo de visualidade que muito importou para as vanguardas 

modernistas a partir da década de 1920.  

É interessante que, em uma carta ao diretor de Artes Visuais do Museu de 

Monumentos Históricos de Paris, Atget assim resumiu o que ele tentava realizar com 

as suas imagens:  

 

Pelos últimos vinte anos, por meio do meu trabalho e da minha própria iniciativa, 
tenho colecionado documentos artísticos da arquitetura do século XVI ao século XIX 
em todas as antigas ruas da velha Paris, na forma de chapas fotográficas no formato 
de 18 x 24 cm: velhos hotéis, casas curiosas e históricas, belas fachadas e portas, 
revestimentos, aldravas, velhas fontes, escadarias (madeira e ferro), e interiores de 
todas as igrejas de Paris (vistos completamente e em detalhes), incluindo Notre-
Dame, St Gervais et Protais, St Severin, St Julien-le-Pauvre, St Étienne-du-Mont, St 
Nicholas-du-Chardonnet etc. Essa imensa coleção artística e documental está agora 
completa e eu posso verdadeiramente dizer que eu possuo toda a velha Paris.200  
 
 
Portanto, temos aqui mais um exemplo da ambiguidade e da ambivalência da 

prática fotográfica, senão da própria fotografia. Sabemos, e podemos perceber pelo 

tom final da citação, que Atget se considerava um fotógrafo documental, e não 

artístico, alguém que concebia documentos visuais na forma de registros 

fotográficos. Entretanto, a partir de meados de década de 1920, os registros 

                                                 
200 ATGET, 1920 apud JEFFREY, Ian. Photography: A Concise History, p. 139. [Tradução nossa.]. 
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fotográficos de Atget passaram a ser assimilados por um discurso eminentemente 

estético, ao contrário de suas declarações, quando suas imagens chamaram a 

atenção das vanguardas modernistas.  

O artista e fotógrafo americano Man Ray (1890-1976), fascinado por algumas 

imagens inusitadas de Paris feitas por Atget, acreditava que elas possuíam algo que 

se assemelhava ao verdadeiro espírito dos antigos trabalhos da arte Dada e do 

Movimento Surrealista. 

Por volta de 1926, Man Ray convenceu Atget a permitir que quatro imagens 

suas fossem publicadas no jornal “La revolution surréaliste”. No entanto, para 

impedir qualquer tipo de desentendimento, Atget pediu que seu nome fosse omitido 

dos créditos, com a justificativa de que seus registros eram apenas “documentos, 

nada além de documentos”.201  

Em 1929, na exposição modernista intitulada “Film und Foto”, em Stuttgart, 

onze imagens de Atget foram também expostas, especialmente aquelas que 

retratavam fachadas de edifícios, vitrines de lojas com seus manequins e 

espartilhos, detalhes de placas e feiras populares.  

Dessa forma, começaram a surgir olhares dirigidos a esse imenso arquivo de 

imagens, num total de aproximadamente dez mil registros fotográficos. Nesse 

conjunto de fotografias, era possível isolar aquela repetitiva acumulação de 

informações que tanto interessava às vanguardas modernistas, especialmente os 

surrealistas, particularmente atraídos pelas vitrines de lojas e pelos seus objetos, 

que fizeram de Atget uma celebridade em meados da década de 1920.  

De qualquer forma, como podemos perceber na citação anterior, Atget 

certamente acreditava no poder de captação da fotografia para registrar o real. O 

fato de ele afirmar enfaticamente que possuía “toda a velha Paris” indica ainda a 

presença de parte daquele discurso da mimese e da verossimilhança fotográfica que 

tanto caracterizou a prática fotográfica oitocentista.  

No entanto, as imagens de Atget apresentam esse outro aspecto sobre o qual 

discutimos anteriormente, muito mais marcante do que o que seu criador apresentou 

em seus escritos. Atget foi, sem dúvida alguma, um precursor. Tal como afirmara 

Benjamin, “Atget foi um ator que retirou a máscara, descontente com a sua 

profissão, e tentou, igualmente, desmascarar a realidade”.202  

                                                 
201 Cf. JEFFREY, Ian. Photography: A Concise History, p. 139. 
202 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política, p. 100. 
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Ele, sem dúvida alguma, foi um dos fotógrafos mais importantes da história da 

fotografia. Seu trabalho pode ser visto como uma espécie de passagem da 

linguagem fotográfica do século XIX para a arte fotográfica e documental do século 

XX. Não é à toa que Benjamin o valorizava tanto. Ele despiu o real para a fotografia 

e, ao mesmo tempo, despiu a fotografia de sua obsessão mimética pela “realidade”, 

pela verossimilhança com o modelo fotografado. Atget procurou despir a realidade 

de sua camuflagem e a fotografia de sua ilusão mimética.  

Com ele, vemos o outro tipo de imagem que a fotografia de fato introduzia no 

universo das artes visuais. Uma imagem técnica que poderia se estabelecer como 

um objeto plenamente ambíguo e ambivalente, não apenas como “o lápis da 

natureza”, espécie de cópia fidedigna do real. 

Nesse fotógrafo que iniciou sua trajetória em fins do século XIX, vemos 

aquela mesma ambivalência fotográfica que tanto marcou a elaboração de uma obra 

como The Pencil of Nature. Tal como no caso do fotógrafo-pesquisador inglês, o 

discurso que permeava a concepção dos registros fotográficos de Atget era também 

definido pelo conceito de que a fotografia era uma espécie de captadora de 

realidades, uma espécie de máquina que poderia apreender essências. 

No entanto, algumas das imagens de Atget eram livres daquela atmosfera 

evocativa e mimética tanto valorizada pelos fotógrafos tradicionais de fins do século 

XIX. Nelas, a fotografia encontrou um momento de transição decisivo, talvez de 

renascimento, tal como afirmara Benjamin muitos anos antes. Atget não procurava 

fazer arte, mas, mesmo assim, por sua tremenda ambiguidade, suas imagens são 

certamente um dos melhores exemplos dessa categoria na história da fotografia. 

“Boutique Empire - 21 rue Du Faubourg-Saint-Honoré” (fig. 38) de 1902, é um 

belo exemplo visual de tudo isso que discutimos anteriormente. Aqui temos mais 

uma amostra de como o aspecto mimético da fotografia, aquele que valorizava a 

questão da verossimilhança, se mesclava com aquele outro aspecto da fotografia: o 

do olhar artístico e poético.  

 Essa curiosa imagem é um outro registro fotográfico da fachada de uma loja 

parisiense, como inúmeros outros feitos por Atget. A composição é bastante 

centralizada, e, bem no centro dela, na vitrine principal, vemos o próprio Atget 

usando um chapéu, com sua enorme câmera fotográfica de tripé, apertando o botão 

para o registro da imagem (fig. 39).  
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            fig. 38 – E. Atget, “Boutique Empire - 21 rue Du Faubourg- 

            Saint-Honoré” (1902). 

 

 Nessa foto, vemos também um intenso jogo de planos sobrepostos, 

exatamente no primeiro plano da composição, ou seja, na vitrine da loja, como era 

hábito do fotógrafo francês. No detalhe que reproduzimos na fig. 39, temos uma 

espécie de autorretrato no qual existe uma total indistinção entre o sujeito e o objeto 

da fotografia. Na verdade, Atget invadiu o espaço de composição dessa 

representação ao deixar seu reflexo ser fotografado na vitrine da loja tal como num 

espelho. 

 Como resultado desse procedimento, acabou introduzindo uma total 

indistinção entre os planos compositivos da imagem. Não sabemos muito bem o que 

é reflexo e o que é realidade nesse jogo de planos. Na imagem, vemos elementos 

abstratos que se confundem com os outros elementos que são mais concretos. Por 

mais que tenhamos a fachada completa dessa loja, no reflexo da vitrine, o olhar se 

perde, pois vemos o outro lado da rua e, principalmente, vemos o próprio fotógrafo 

deixando-se registrar na própria representação, algo definitivamente nada comum 

para a época.  
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      fig. 39  –  E. Atget,  (detalhe)  “Boutique  Empire -  21 

      rue  Du  Faubourg-Saint-Honoré” (1902). 

 

A única parte que é de fato nítida nessa composição é aquela região 

correspondente ao vitral e o nome do estabelecimento que se encontram 

exatamente acima da vitrine da loja. Apesar de o sujeito-fotógrafo ser um mediador 

na própria construção da imagem, no primeiro plano dessa cena, ele não se 

distingue dos outros elementos compositivos da representação. Sua “máquina de 

fazer imagens”, nesse sentido, acaba se tornando uma espécie de mediadora sem 

essência, porque não interfere da passagem de um plano a outro. 

 Portanto, a vitrine dessa imagem cumpre uma função dupla: a de vitrine e a 

de espelho. Se a fotografia é, como o discurso da verossimilhança fotográfica 

defende, o espelho do real, ela não deveria intervir e manipular. Ao contrário disso, 

aqui o real é completamente manipulado através do vidro e do reflexo dos objetos. 

Se as fotos trabalham com a questão da verdade, temos aqui um registro-

documento de uma fachada de loja no final do século XIX e início do XX. Mas 

também temos um trabalho absolutamente pensado e manipulado, com um espírito 

bastante irônico, que questiona a própria fotografia e a sua concepção enquanto 

portadora de verdades, deixando claro que aquilo que acreditamos ser científico e 

objetivo, ou mesmo que aquilo que cremos ser real, nada mais é do que pura 

mistificação. 
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 Aqui a metáfora da fotografia como espelho do real é desconstruída, ou 

melhor, reelaborada. A técnica fotográfica retrata o real, não como um espelho 

propriamente dito, mas como um campo de conversão onde vários planos e 

instâncias de significados se mesclam, confundindo-se uns com os outros. O que é 

real e o que é construído, elaborado pelo próprio modo fotográfico de se conceber a 

imagem, é instituído a partir do olhar peculiar de Atget. Espaço e tempo se mesclam 

num jogo de luzes e sombras, de planos e reflexos, tudo isso embalsamado na 

imagem-documento da linguagem fotográfica. 

As frequentes sobreimpressões visuais de planos, tal como num espelho, 

autorizam uma interpretação dessas obras de Atget como uma espécie de 

representação de seu próprio processo de criação fotográfica, algo bastante 

“moderno” para a época. Já, em outras imagens, leituras mais formais no plano da 

composição eram privilegiadas, tais como as imagens que mostram um ponto em 

torno do qual as trajetórias espaciais do lugar fotografado se revelam numa visão e 

numa simetria especialmente reveladora. 

Mas, apesar de sua incrível amplitude fotográfica, não podemos nos esquecer 

que os registros de Atget eram extremamente desiguais do ponto de vista da 

invenção formal. Na verdade, para muitos autores, Atget era uma espécie de 

antropólogo visual da fotografia.203 Alguém cujas fotografias apresentavam um 

sistema de códigos visuais herdeiro daqueles catálogos utilizados nas bibliotecas e 

nas coleções topográficas, para as quais o próprio Atget realizava a maioria de suas 

imagens.  

Seus temas eram frequentemente padronizados, porque, na realidade, eles 

eram ditados parcialmente pelas próprias categorias estabelecidas oriundas do tipo 

de documentação histórica e topográfica.204  De certo modo, podemos ver isso nos 

títulos que Atget dava a suas imagens, geralmente escolhidos a partir do nome do 

estabelecimento fotografado, caso fosse uma loja ou um café, por exemplo, ou da 

rua onde eles se localizavam, quando não ambos. Muito provavelmente, parte da 

concepção da obra fotográfica de Atget estava de fato relacionada às exigências de 

uma espécie de catálogo fotográfico da capital francesa e de suas cercanias.  

                                                 
203 Cf. KRAUSS, Rosalind. O Fotográfico, p. 52-4. 
204 É interessante notarmos que, para Rosalind Krauss, o trabalho de Atget pode ser pensado como o produto de 
um catálogo fotográfico. Para ela, a produção visual de Atget estava mais relacionada às exigências de uma 
espécie de catálogo visual, e de suas respectivas categorias, do que às condições de sucesso ou fracasso estético 
de suas imagens. 
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Apesar dessa desigualdade formal em relação aos seus registros, há algo 

muito intenso em representações fotográficas como essas que mostramos aqui. Algo 

que nos remete àquelas primeiras imagens fotográficas de Talbot e de Adamson e 

Hill. Algo que relaciona intimamente o fotógrafo com sua técnica e o modo com o 

qual a linguagem fotográfica pode alterar a nossa percepção daquilo que nos cerca. 

Em suma, alguns dos registros fotográficos de Atget não são meros 

documentos visuais de um passado que estava sendo substituído freneticamente 

pelo novo e pelo “moderno”. Eles não retratavam somente paisagens urbanas 

decadentes, usadas e gastas, praticamente corroídas pelo tempo e pela ação da 

mão do homem. As imagens fotográficas de Atget abarcavam duas instâncias: a do 

tempo que se foi e que ficou registrado no presente do documento fotográfico – 

nesse sentido ele poderia ser considerado um fotógrafo documental – e a da 

concepção e da criação de uma nova percepção do espaço composicional na 

linguagem fotográfica. Um espaço que implica uma temporalidade que nos “retira” 

do habitual, de um tempo e de um espaço habitualmente conhecidos, nos 

deslocando de um tipo de representação plástica caracterizada somente pelo seu 

aspecto mimético com a realidade imediata, mas que, ao mesmo tempo, transforma 

sentidos comuns e usuais, podendo, assim, revelar outros.  

No fundo, trata-se de um novo olhar que liberta a visão do modo fotográfico 

de conceber o campo visual da imagem. Um novo olhar que se encontra em total 

oposição à visualidade da maioria dos outros fotógrafos contemporâneos de Atget, 

especialmente aqueles que se relacionavam com o retrato representativo e bem 

remunerado. Uma visão fotográfica que permitia uma certa ambiguidade, uma certa 

ambivalência em relação ao sentido e ao significado da representação visual. Uma 

visualidade que, na maioria das vezes, renunciava à crença na visão fotográfica de 

caráter imitativo, simples reprodução servil e objetiva da realidade, em outras 

palavras, “o lápis da natureza” por excelência e nada mais. Algo que, no fundo, já 

estava presente desde os primórdios do advento fotográfico, na ambiguidade de 

algumas imagens de Talbot, Adamson e Hill, por exemplo, mas que havia 

praticamente desaparecido, devido à crescente industrialização e à produção em 

larga escala da fotografia comercial em fins do século XIX.  

Essa ambiguidade e essa ambivalência são exatamente aquilo de novo que a 

fotografia trouxe para o universo das técnicas reprodutivas. Desse modo, a 

reprodução fotográfica, apesar de ser uma imagem técnica, nunca se limitará a ser 
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uma mera imitação de realidades. Nessas imagens de Atget, Talbot, Adamson e Hill 

que analisamos anteriormente, a linguagem fotográfica pode revelar exatamente 

aquilo que é “mágico” e imperceptível no mundo. Aquilo que está ao nosso redor, 

mas que, às vezes, não conseguimos perceber. Assim, a linguagem fotográfica pode 

trazer algo que é único e extraordinário à percepção do homem. 
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Considerações finais 
 

 Ambivalências fotográficas no século XIX 

 
De certa forma, refletir a respeito da linguagem fotográfica em sua relação 

com a sociedade do século XIX implica também uma análise de todos aqueles tipos 

de imagens impressas e multiplicáveis, que constituíam o cerne da informação visual 

desde a Idade Média e que acabaram por determinar a visualidade específica 

daquele período anterior à descoberta fotográfica.  

Dos três momentos da história das imagens reprodutíveis anteriores à 

invenção fotográfica – ou seja, os períodos correspondentes às técnicas da 

xilogravura, século XIII; da água-forte, século XV; e da litografia, século XIX –, temos 

que dar a devida importância a este último, pois as razões da prática fotográfica já 

estavam presentes na técnica litográfica, que, no fundo, correspondia a uma série de 

demandas e exigências geradas pela Revolução Industrial.205  

No processo litográfico de impressão, tanto o desenho original como o 

desenho impresso são praticamente idênticos. Com o advento da litografia, não era 

mais preciso retocar ou “traduzir” o desenho original em uma outra forma de 

expressão. Com ela desaparecia o gravador de interpretação, ou seja, aquele 

técnico que tinha que interpretar o esquema original do primeiro desenho para 

transmiti-lo ao meio onde seria impresso. Assim, o desaparecimento desse 

profissional acompanhava o aparecimento da informação visual de primeira mão, 

sem a necessidade de uma interpretação. 

Além disso, se levarmos em consideração questões de ordem prática, tais 

como a facilidade de execução, o baixo custo dos equipamentos, a recuperação e a 

reutilização das pranchas e o próprio arquivamento do desenho no papel, 

entenderemos o alcance que o desenvolvimento da técnica litográfica desempenhou 

para a sociedade oitocentista.  

Na verdade, o próprio processo de produção industrial foi fundamental  para 

esse procedimento, já que ele acabou determinando os novos ritmos de produção 

de imagens para o século XIX. Consequentemente, a produção de imagens, devido 

                                                 
205 Cf. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 11-2. 
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a uma demanda cada vez mais crescente, viu-se obrigada a se pautar por requisitos 

de uma nova ordem: a rapidez de execução, a exatidão, o baixo custo e, finalmente, 

a possibilidade de reprodução.  

Se o processo litográfico representou um marco determinante na definição de 

um novo estatuto de imagem – precedido pelo retrato em miniatura, pelos perfis em 

silhueta e pelo fisionotraço, estes últimos haviam proporcionado maior rapidez de 

execução, preço menor e produção em série206 – não podemos esquecer que os 

experimentos químicos também tentaram apresentar soluções capazes de satisfazer 

o crescente consumo de imagens visuais do século XIX.  

Desde o final do século XVIII, especialmente na Inglaterra e na França, várias 

experiências foram feitas para a obtenção de superfícies fotossensíveis e, 

posteriormente, para a fixação de imagens, graças ao emprego dos sais de prata. 

Esses dois processos, associados a um outro, a camera obscura, podem ser 

considerados como os fundamentos que lançaram as bases do advento fotográfico.  

Os primeiros pesquisadores do processo fotográfico somente conseguiram 

fixar temporariamente suas imagens e, em pouco tempo, abandonaram seus 

estudos. Entretanto, outros pesquisadores e cientistas conseguiram solucionar o 

problema da fixação – graças aos esforços, especialmente, de Herschel – como foi o 

caso dos processos desenvolvidos por Niepce, Daguerre, Bayard e Talbot.  

A princípio, o enorme sucesso do daguerreótipo se deu, porque ele 

proporcionava uma representação “precisa” e “fiel” da realidade, retirando, 

supostamente, da imagem o caráter de subjetividade que tanto caracterizava as 

reproduções das artes manuais. Além disso, o procedimento era razoavelmente 

simples e acessível à maioria, permitindo, assim, sua ampla difusão.  

Na verdade, muito do interesse inicial desses primeiros procedimentos 

fotográficos pode ser entendido em função da lógica industrial e do próprio 

pensamento técnico-científico predominante por todo o século XIX. Tais 

procedimentos permitiam a racionalização da produção de imagens numa sequência 

de operações técnicas ordenadas, sucessivas e obrigatórias. Aquele gesto quase 

“místico” de criação realizado pelo lápis do artista cedia lugar a uma sucessão de 

gestos mecânicos, ópticos e químicos específicos. O fotógrafo-operador não era o 

                                                 
206 Cf. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 12. 
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autor de uma árdua operação manual, mas sim o espectador da aparição automática 

e “natural”, quase mágica, de uma imagem química.  

Os processos únicos de imagem, ou seja, as técnicas de Niépce, Daguerre e 

Bayard se assemelhavam muito à própria unicidade das técnicas tradicionais de 

pintura e da miniatura. Na realidade, seus poderes de sedução e de consumo se 

encontravam na fidelidade da imagem com o real e no preço, relativamente baixo, 

quando comparado aos outros tipos de retratação feitos a mão.  

Como vimos, imediatamente após o anúncio da descoberta de Daguerre, 

outros inventores afirmaram ter conseguido também (até mesmo antes dele) criar 

imagens graças à ação da luz. Sem dúvida alguma, os que mais se destacavam 

entre esses pesquisadores foram Hyppolite Bayard e Fox Talbot, que conseguiram 

produzir imagens fotográficas sobre papel.  

No procedimento inventado por Talbot, que inicialmente recebeu o nome de 

“photogenic drawings”, uma imagem latente era transformada em negativo, que 

gerava uma matriz possível de ser reproduzida, criando, assim, a capacidade de 

reprodutibilidade fotográfica. Esse processo, que depois foi bastante melhorado, 

recebeu o nome de calótipo. No entanto, ele não chegava a rivalizar com o processo 

do daguerreótipo devido a razões técnicas que se mesclavam também com razões 

sociais.  

Tecnicamente, o sistema de Talbot não oferecia a mesma nitidez de 

reprodução que a imagem metálica do daguerreótipo, pois os contornos do calótipo 

eram menos definidos, apresentando uma tonalidade mais esfumada. Além disso, 

por produzir apenas uma imagem única, o sistema de Daguerre era mais rápido do 

que o processo criado por Talbot, que tinha dois momentos bem distintos: a 

operação fotográfica que criava o negativo em papel e a passagem para uma 

imagem positiva, também em papel. Dessa forma, ao menos logo após o surgimento 

do calótipo, a possibilidade técnica de multiplicação da imagem passou quase que 

desapercebida em comparação à chapa única do daguerreótipo.  

Apesar desses empecilhos, o calótipo trouxe em si uma outra possibilidade de 

interpretação visual: sua imagem, composta pela justaposição de zonas claras e 

escuras, permitia ao olho selecionar os pontos sobre os quais se fixar, ao contrário 

do que acontecia com o sistema de Daguerre, que apresentava valores muito 

lineares que acabavam por determinar um trajeto praticamente fixo, sem levar em 

consideração o fato de que, por ser uma chapa de metal brilhante, tal como um 
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espelho, a imagem só poderia ser visualizada dependendo do ângulo de visão do 

observador.207 Ou seja, o calótipo apresentava uma ambivalência muito grande em 

relação a uma imagem técnica que supostamente deveria ser objetiva e precisa na 

interpretação da realidade que ele registrava. 

De qualquer forma, o daguerreótipo manteve sua primazia até a década de 

1850. A partir de então, o sistema de Daguerre perdeu progressivamente sua 

popularidade para a fotografia sobre papel, principalmente para o sistema negativo-

positivo, que atendia a uma maior necessidade de difusão de imagens para o 

consumo.  

No princípio, especialmente nos dez primeiros anos após o advento da 

fotografia, quando somente um pequeno número de especialistas enfrentava 

dificuldades muito grandes, devido aos procedimentos fotográficos que requeriam 

conhecimentos muito específicos, a linguagem fotográfica parecia estar ainda 

envolta por aquele “mistério” da criação, tal como as outras artes. Contudo, com a 

simplificação dos procedimentos, que permitia a qualquer pessoa realizar o gesto 

fotográfico, a fotografia acabou perdendo progressivamente o seu prestígio, algo que 

ocorreu paralelamente à decadência artística do retrato fotográfico, se 

compararmos, por exemplo, com os registros de Adamson e Hill, realizados na 

década de 1840.  

Após os anos de 1880, a fotografia se tornou um fenômeno definitivamente 

comercial, marcada pela sua total e irrestrita massificação, se transformando em um 

dos mais preciosos auxiliares do processo industrial e do pensamento técnico-

cientificista do século XIX. Esse foi justamente o período de invenção da “carte de 

visite”, por Disdéri, que acabou por estabelecer os critérios para a retratação da 

figura humana em fins do século XIX. Na realidade, os cartões de visita fotográficos, 

assim como os recém-criados cartões postais, um novo gênero da fotografia 

inventado também na mesma época, abriram novas possibilidades para o exercício 

da linguagem fotográfica e a consequente formação de uma  nova visualidade.  

Nesse sentido, se o retrato fotográfico representou para a sociedade 

oitocentista a possibilidade de expressar o “eu-sujeito” que se deixava representar 

na fotografia, as cenas de vistas, como os cartões postais, expressavam, assim, a 

conquista do espaço urbano, onde edifícios destinados a abrigar as atividades e 

                                                 
207 Cf. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 14. 
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instituições da burguesia, assim como as remodelações urbanísticas empreendidas 

no final do século XIX, poderiam agora, segundo a concepção burguesa, ser 

eternizadas e disponibilizadas amplamente.208  

Tanto o cartão de visita fotográfico, quanto essas imagens de vistas urbanas, 

acabaram por completar o processo de autorrepresentação da sociedade burguesa, 

fazendo com que a fotografia passasse a representar o meio por excelência de 

veiculação do imaginário urbano daquela sociedade, ou seja, o mundo da burguesia 

de fins do século XIX. 

Desse modo, esses tipos de registros fotográficos contribuíram decisivamente 

para o desenvolvimento de uma linguagem própria, por meio da exploração de 

qualidades muito específicas à fotografia, finalmente impondo padrões estéticos 

distintos das outras artes visuais. A fotografia acabou abrindo, por assim dizer, a 

possibilidade de uma nova concepção de espaço e de tempo, algo totalmente inédito 

dentro das imagens reprodutivas da época.  

Além disso, se considerarmos o tipo de imagem que a linguagem fotográfica 

introduzia no universo visual do século XIX, podemos afirmar que ela, assim como 

toda a sua história, foi marcada, desde o princípio, pela sua natureza híbrida de arte 

mecânica. Por todo o século XIX a fotografia foi considerada ora como uma ciência, 

por ser um instrumento preciso e infalível, ora como um meio reprodutivo falso e 

inexato como uma arte. De certo modo, ela encarnou algo único na história das 

técnicas reprodutivas: uma técnica ambígua e ambivalente por natureza, 

apresentando a linguagem híbrida da arte e, ao mesmo tempo, da ciência. 

Na verdade, esse caráter híbrido da linguagem fotográfica, em parte, é fruto 

da herança artística do uso da camera obscura e da influência das técnicas de 

gravura, sobretudo o processo litográfico, somado a uma lógica industrial e 

científica, presente na química e na física.  

A reflexão que fizemos a respeito dos primeiros ensaios fotográficos, inclusive 

aqueles de Fox Talbot, tentou mostrar que essa nova forma de retratação do século 

XIX se pautava, a princípio e sobretudo, por um repertório derivado das artes 

plásticas juntamente com alguns pressupostos oriundos do pensamento técnico-

científico.  

                                                 
208 Cf. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 66. 
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Por um lado, isso talvez tenha sido consequência da formação artística dos 

primeiros fotógrafos, mas também não podemos nos esquecer que havia várias 

razões tecnológicas por trás disso. As próprias restrições técnicas, nos primórdios do 

processo fotográfico, tais como os longos tempos de exposição e a necessidade de 

imobilidade do modelo a ser registrado no meio fotográfico, faziam com que o 

alcance de suas possibilidades de registro tivesse que se adequar às composições 

já consolidadas na tradição artística, principalmente pictórica, do século XIX.209  

Por outro lado, sabemos que esse mesmo pensamento técnico-científico já 

era presente naquele discurso teórico que caracterizou a fotografia por todo o século 

XIX, e, em alguns momentos, até hoje. Foi justamente aquele pressuposto que 

enfatizava o caráter científico da fotografia, assim como a sua suposta exatidão e 

objetividade, que uniu a imagem fotográfica ao clima tecnológico e industrial da 

época. Chamamos esse discurso exatamente pelo modo como Talbot denominou a 

primeira obra fotográfica do mundo: “O Lápis da Natureza”.  

Nessa obra, já marcada por uma profunda ambiguidade, Talbot estava 

interessado em demonstrar todas as possibilidades do calótipo, sua técnica de 

reprodução fotográfica baseada no sistema negativo-positivo. Nela, ele depreciava o 

papel da mão do artista em favor da objetividade e da precisão do aparelho 

fotográfico.  

Entretanto, a ambiguidade dessa obra era mais profunda, pois as imagens 

fotográficas de Talbot não confirmavam inteiramente tais afirmações. Seus textos 

eram muito mais simplórios, senão ingênuos, em comparação ao elevado nível 

técnico e mesmo artístico de suas reproduções. Longe de serem meros produtos da 

natureza, seus registros fotográficos foram compostos com uma linguagem visual 

herdada dos pintores holandeses do século XVII e dos paisagistas ingleses dos 

século XVIII e XIX. A maioria de suas imagens demonstrava o seu gosto particular 

pelo cânones realistas do século XIX, que certamente se identificavam com as 

peculiaridades visuais da retratação fotográfica.210 

O próprio termo escolhido por Talbot para o seu processo, “o lápis da 

natureza”, era mais uma demonstração do estatuto extremamente ambivalente e 

híbrido da fotografia nos seus momentos iniciais. Como percebemos em suas 

declarações, inclusive na citação acima, se a imagem fotográfica era formada 

                                                 
209 Cf. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 174. 
210 Ibid., p. 175. 
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somente pela ação da própria natureza, no caso o sol, por outro lado, a terminologia 

empregada por Talbot para descrever seu processo fotográfico utilizava amplamente 

termos e conceitos oriundos do mundo das artes visuais, tais como “ponto de fuga”, 

“desenho”, “gravura” etc.  

Na verdade, acreditamos que as imagens fotográficas de Fox Talbot foram 

uma espécie de obra de passagem. A passagem de um olhar ainda típico das outras 

artes manuais dos séculos XVIII e XIX para uma linguagem tecnológica, que era a 

fotografia. Nesse sentido, podemos dizer que a fotografia já nasceu, ao mesmo 

tempo, com o diálogo da linguagem e da técnica, localizando-se entre a ciência e a 

arte, entre o documento e a expressão. Talvez essa sua natureza híbrida enquanto 

representação seja a origem de sua extrema ambiguidade.  

De qualquer modo, essa heterogeneidade e essa ambivalência, 

características da fotografia, são por si só bastante modernas, tão modernas quanto 

a própria ambiguidade já presente na obra de Talbot. Nenhuma outra técnica de 

retratação da época era tão híbrida e ambígua como a fotografia. Por isso que 

defendemos a ideia de que os registros de Talbot foram, de certa forma, iniciáticos, 

pois ele acabou antecedendo, por assim dizer, uma modernidade extrema em se 

tratando de uma nova linguagem. Talbot estava experimentando, em primeira mão, 

as potencialidades de uma nova visualidade.  Potencialidades estas que um de seus 

criadores já levou aos seus limites de síntese. Talvez essa extrema ambivalência da 

obra de Talbot esteja além da linguagem fotográfica propriamente dita. Talvez ela 

seja, no fundo, uma questão da própria modernidade, um reflexo da própria 

ambiguidade dos mecanismos de representação que fazem parte da sociedade 

industrial e do pensamento técnico-científico como um todo. 

Da mesma forma, os excepcionais fotógrafos-artistas escoceses, Robert 

Adamson e David Octavious Hill, seguiram os seus passos e aprimoraram o uso do 

procedimento do calótipo. Em suas imagens fotográficas já era possível perceber a 

fotografia apresentada como uma linguagem visual propriamente dita, uma forma 

independente de expressão artística que era constantemente comparada às artes 

plásticas. Uma construção visual muito sofisticada e não somente uma mera 

ferramenta de registro. 

Neles vemos mais um passo de desenvolvimento daquela questão 

relacionada à natureza híbrida da fotografia. Na verdade, os calótipos de Talbot e, 

posteriormente, os de Adamson e Hill já demonstravam pleno uso daquela 
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ambivalência e ambiguidade que tanto marcaria a linguagem fotográfica por todo o 

século XIX, algo que se tornaria bastante evidente também, embora muito tempo 

depois, nos registros da velha Paris de Eugène Atget, momento este que a 

linguagem fotográfica se livra totalmente de sua obssessao mimética de retratação 

da realidade.  

Assim, não há dúvida de que o impacto da fotografia no século XIX foi 

profundo, não somente em relação à própria ambiguidade da linguagem fotográfica 

e ao estatuto de arte da época, mas também em relação aos hábitos e costumes 

sociais das pessoas, e, principalmente, em se tratando da forma como o homem 

moderno passou a se representar. 

Não podemos nos esquecer que a fotografia nasceu num ambiente artístico 

em profunda mutação, ambiente este que valorizava cada vez mais o mundano e o 

fragmentário. É verdade que esses elementos já estavam presentes na pintura do 

início do século XIX, especialmente no paisagismo, mas, mesmo assim, esse novo 

modo de retratação visual, apesar de todas as suas deficiências iniciais, conseguiu 

colocar em crise todas aquelas outras formas de registro e documentação visual que 

tanto caracterizavam a primeira metade daquele século.  

No fundo, a grande querela que a fotografia teve com a arte se dava no 

campo da mimese e do tipo de reprodução que a linguagem fotográfica introduzia no 

universo das imagens visuais. O discurso mobilizado pela fotografia colocava em 

primeiro plano qualidades como o detalhamento mimético, espécie de visão 

imediata, a fidelidade, a exatidão, a objetividade, qualidades estas muito prezadas 

por uma sociedade determinada por um apelo científico e tecnológico. 

Em síntese, tentamos explorar os modos de representação da fotografia 

trazendo à tona elementos que foram a base das mudanças de atitudes frente à 

implantação de um novo modo de retratação visual. A fotografia não é nem nunca foi 

o espelho do real. A imagem fotográfica, como qualquer outra, possui uma função 

muito clara: a de produzir representações e somente isso. É impossível negar que a 

fotografia utilizou recursos compositivos semelhantes aos da pintura do século XIX. 

Ela incorporou esses procedimentos, não somente por conta da formação que os 

primeiros fotógrafos tinham, mas também porque inseriu nos elementos temáticos 

um novo tratamento plástico para a imagem. Mesmo nos elementos provenientes da 

composição pictórica, diferenciando-se desta, a fotografia expressava um tratamento 

mais homogêneo dos motivos, com algumas pequenas alterações na composição 
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tradicional que acabaram por colocar em evidência os traços peculiares de sua 

linguagem.211 Assim, o resultado desse intercâmbio significativo entre a pintura e a 

fotografia era nada mais do que o começo de uma mudança radical no modo de 

representação plástica na sociedade oitocentista.  

Na realidade, o diálogo existente entre a pintura e a técnica fotográfica de 

retratação não se reduzia apenas a pequenos empréstimos de procedimentos ou 

modelos. Todos aqueles motivos tradicionalmente utilizados pela pintura, ao 

emigrarem para a fotografia, sofreram um tratamento diferente. O corte abrupto, a 

ênfase nas linhas como elementos estruturadores da composição, os efeitos de 

achatamento dos planos são algumas das características dessa nova visualidade 

que estava rompendo com o universo das imagens do século XIX. 

A fotografia era a imagem por excelência, e o meio mais apto para 

empreender uma verdadeira reviravolta na forma como o homem se representava 

visualmente. Ela retratava uma natureza industrializada sendo ela mesma um 

produto da própria economia industrial crescente. Ela não só retratou a 

modernização da sociedade moderna, mas também sofreu intensamente as 

modificações que foram capazes de aumentar sua velocidade e eficiência na 

captação de imagens, em última instância, frutos dessa mesma modernização e 

industrialização.212  

Por sua origem bastante recente, a linguagem fotográfica não possuía 

vínculos tão rígidos com as tradições às quais a pintura sempre esteve circunscrita. 

Ressalta-se que a ênfase do aspecto físico-químico não permitia a percepção da 

fotografia como interpretação do real, mas sim como uma espécie de procedimento 

neutro, isento da subjetividade da mão do artista, cujo acesso à realidade lhe 

conferia um papel documental que a pintura não conseguia mais ter. 

Por meio das afinidades que a técnica fotográfica guardava com o próprio 

processo industrial, a fotografia passou a ser ela mesma um meio de produção e 

divulgação da nova mentalidade emergente da sociedade capitalista e industrial. Em 

suma, na fotografia o real aparecia domesticado, adaptado a esse novo modo de 

reprodução da sociedade oitocentista. 

                                                 
211 Em se tratando das primeiras fotografias, temos que considerar o fato de que a insensibilidade das primeiras 
emulsões fotográficas resultava no forte contraste de áreas de intensa luz com outras de sombra e em planos mais 
achatados e desarticulados no segundo plano da imagem, tal como vimos nos registros de Talbot, Adamson e 
Hill. 
212 Cf. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX, p. 224. 
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Portanto, as relações entre a fotografia e as artes visuais podem ser 

compreendidas dentro de dois momentos, um momento inicial, relacionado às 

rupturas com a visualidade tradicional, e um segundo, que foi aquele da 

disseminação de um novo olhar, de um novo padrão visual. Entretanto, a autonomia 

conquistada pela visão fotográfica não estava totalmente desvinculada das 

transformações ocorridas no interior do próprio estatuto das artes visuais. As 

mudanças na sensibilidade plástica que foram ocorrendo na fotografia teriam como 

fundamento as experiências que muitos artistas, desde o século XVI, vinham 

realizando fora do circuito de consumo da época.213  

Desse modo, em pouco tempo, a técnica fotográfica foi se constituindo como 

linguagem própria, responsável pelo surgimento de uma nova visualidade, que 

privilegiava a imagem industrial, baseando-se na noção de difusão do progresso 

técnico e econômico. Nesse sentido, a linguagem fotográfica apresentava 

características que nitidamente a afastavam das outras artes visuais, mais 

relacionadas aos antigos processos artesanais de produção e à mão do artista. 

No entanto, essa nova visualidade também dizia respeito a uma questão de 

outra ordem: o modo como nos relacionamos com a representação que fazemos da 

própria realidade. 

Pensada ingenuamente, a linguagem fotográfica pode nos dar a entender que 

conhecemos o mundo se o aceitarmos tal como ele é registrado no documento 

fotográfico. Fotografias fazem uma espécie de inventário, uma forma de catalogação 

do mundo como fonte de informação direta e facilmente acessível, diferentemente 

das outras técnicas de retratação. De certa forma, a fotografia reforça uma visão de 

mundo como se este fosse constituído de várias pequenas unidades, em número 

aparentemente inesgotável.  

No registro fotográfico, o mundo se torna uma série de partículas avulsas e 

independentes. A realidade se torna algo fácil de ser carregado, manuseado, 

transformado ao bel-prazer. No fundo, o aparelho fotográfico torna a realidade 

manipulável – tal como vimos a respeito do discurso da técnica – e, ao mesmo 

tempo, algo colecionável e consumível enquanto uma mera mercadoria.  

É como se estivéssemos munindo constantemente o mundo com uma espécie 

de “duplicata do real” feita de imagens, pequenos fragmentos de realidade 

                                                 
213 Cf. FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: Usos e Funções no Século XIX,  p. 225-228. 
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registrados no meio fotográfico. A própria ideia de que fotografias podem ser essas 

“duplicatas” é ainda uma herança daquele estatuto originário da gênese fotográfica 

como sendo “o lápis da natureza”, uma imagem tecnológica por excelência que está 

isenta da subjetividade humana. 

Assim, a partir dessa nova aliança entre a técnica e os meios de registros 

visuais, a linguagem fotográfica alcançou um estágio essencial de seu  

desenvolvimento. Um momento em que registros fotográficos podem substituir a 

própria realidade diante do homem, ou seja, ter uma experiência pode passar a ser 

quase idêntico a tirar uma fotografia.  

A técnica fotográfica ampliou a nossa capacidade de ver o mundo. Muitas 

vezes, a fotografia nos faz sentir que a imagem é até mesmo mais acessível do que 

a própria realidade. No entanto, essa mesma capacidade de ampliar a visão do real 

altera aquilo que está sendo retratado pelo meio fotográfico. A realidade do registro 

fotográfico nunca é a mesma da realidade que enxergamos a olho nu. 

O problema dessa tendência de enxergarmos o mundo através da linguagem 

fotográfica é que, com ela, a realidade passou cada vez mais a se parecer com 

aquilo que as câmeras fotografam. Ou seja, uma prática humana, originária de uma 

técnica de representação do século XIX, com pressupostos de enquadramento 

oriundos da Renascença, não só pode transformar a nossa apreensão das coisas 

que nos cercam, mas até mesmo consegue alterar a nossa própria percepção, pois, 

de certo modo, as fotografias são uma forma de aprisionar a realidade, um meio de 

fazê-la parar, congelar no instante fotográfico.  

Não podemos possuir a realidade, mas podemos possuir imagens 

fotográficas, imagens do real. O real se torna, assim, acessível, aprisionado ao olhar 

humano. A realidade se torna algo disponível ao homem em fragmentos fotográficos. 

O homem pode agora colecionar “fatias” de realidade, “fragmentos” do real, espécie 

de “pedaços” de mundo portáteis registrados no documento fotográfico. Mas esses 

“pedaços” não são o real, são apenas fragmentos. E o pior disso, a soma de todas 

essas partes nunca constituirá a realidade tal como ela se apresenta para o homem. 

Registros fotográficos nos dão a ilusão de acesso instantâneo à realidade. 

Entretanto, essa ilusão é um outro modo de se criar justamente um distanciamento 

em relação a ela. “Possuir o mundo na forma de imagens é, precisamente, 
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reexperimentar a irrealidade e o caráter distante do real”.214 Afinal, o que os registros 

fotográficos tornam imediatamente acessível são imagens, nunca o real. 

A ideia de que o próprio princípio da camera obscura estaria vinculado a uma 

noção convencional do espaço e da objetividade – e não de realidade – que foi 

elaborada muito antes do advento da prática fotográfica reforça esse pressuposto de 

que por meio do registro fotográfico acessamos imagens não o real. Se 

considerarmos os fatos dessa maneira, os primeiros operadores e fotógrafos, como 

Talbot, por exemplo, só tiveram que se adequar a uma composição e a um modo de 

pensar e olhar o real que já vinha sendo construído, pelo menos, desde a 

Renascença.  

Além disso, a linguagem fotográfica é um sistema convencional que exprime o 

espaço de acordo com as leis da perspectiva, e os volumes e as cores por 

intermédio de conceitos abstratos transcodificados pelo aparelho fotográfico. Se a 

linguagem fotográfica é considerada como um registro perfeitamente realista e 

objetivo do mundo sensível é porque lhe foram designados, desde sua origem, usos 

sociais considerados “realistas” e “objetivos”. E, se ela se apresentou como uma 

“inscrição automática”, é antes de mais nada porque a seleção que ela opera no 

mundo visível é totalmente conforme a lógica de representação do mundo que se 

impôs na Europa desde o Quattrocento.  

Assim, a fotografia nunca pode ser reconhecida como um mero reprodutor 

neutro da realidade, nem mesmo no seu princípio – segundo a crença cega no 

desenvolvimento das ciências e da tecnologia –, mas sim como um aparelho de 

efeitos deliberados, da mesma forma que a própria linguagem é um problema de 

convenção e instrumento de interpretação do mundo. Linguagem fotográfica implica 

ambiguidade e interpretação. Toda imagem fotográfica deve ser pensada assim, ou 

seja, como uma interpretação que é determinada historicamente, possuindo sua 

própria linguagem. Nessa concepção, a imagem fotográfica não é capaz de 

representar o real empírico, mas somente uma espécie de realidade interna ao meio 

fotográfico. 

 Assim, podemos dizer que a linguagem fotográfica se insere na intersecção 

de duas realidades distintas, no cruzamento de duas vias divergentes: uma via direta 

e objetiva, que é a realidade da impressão material, a da imagem fotográfica; e a 

                                                 
214 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia, p. 180. 
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outra, que apresenta uma trajetória menos linear e mais tortuosa, 

consequentemente também subjetiva, isto é, aquela da memória, da lembrança, da 

contingência originária que experienciamos, da reconstituição de um passado que 

não tem mais retorno. É justamente no cruzamento dessas duas realidades 

heterogêneas que deve se situar a reflexão a respeito da prática fotográfica, 

principalmente quando tratamos da fotografia do século XIX, onde a primeira via é 

notadamente mais valorizada, dadas as premissas tecnológicas da fotografia. 

Há, assim, um constante conflito entre o visível e o invisível, entre o que é 

aparente e o que é oculto. No fundo, essa é a perpétua tensão que a linguagem 

fotográfica apresenta. A fotografia é, na melhor das hipóteses, o registro criativo 

daquele assunto, daquela contingência representada no meio fotográfico. A 

realidade nela registrada é aquela da ordem do documento. Uma realidade que é 

fixa e imutável, no entanto, sempre sujeita a várias interpretações. 

Em suma, a linguagem fotográfica é a maior ferramenta visual que o homem 

moderno dispõe para representar e, principalmente justificar, a realidade como 

sendo um objeto que pode ser mensurado, apalpado, colecionado e documentado. 

No entanto, ela passou a ser uma poderosa arma de dominação e alienação numa 

sociedade técnica. Nesse ponto, a fotografia acabou sendo engolida pelo sistema. A 

sociedade do cálculo a devorou e o discurso massificante de uma sociedade técnica 

passou a se apresentar também por meio de imagens fotográficas. 

A fotografia, segundo o discurso do “lápis da natureza”, passou a ser uma 

espécie de aquisição. Com a imagem fotográfica o homem passou a ter uma relação 

de consumidor com os eventos, com o próprio real. Aquisições mediante aparelhos 

mecânicos que criam espaços e duplicam imagens, das quais podemos adquirir algo 

como informação, nunca experiência.  

Com a fotografia, o real passou a ser definido como uma peça de exposição, 

um registro que pode ser colecionado, examinado e vigiado. A exploração e a 

duplicação do mundo em imagens técnicas fotográficas fragmentaram-no em 

continuidades distribuídas em pedaços, que formam um dossiê interminável, 

propiciando, dessa maneira, possibilidades de controle nunca antes vistas.  

A fotografia tem poderes que nenhum outro sistema de imagem jamais teve. 

A gênese mecânica de suas imagens e a eficiência dos poderes que elas conferem 

geraram uma nova relação entre imagem e real, proporcionando realidades 
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extremamente detalhadas e, consequentemente, mais úteis para uma sociedade 

determinada por um pensamento utilitarista e pragmático.  

 Estar na realidade das imagens fotográficas implica viver, conhecer e agir em 

função de fotografias. Isso significa existir num mundo fragmentado. Vivenciar passa 

a ser combinar constantemente experiências vividas por meio de imagens 

fotográficas. Conhecer o real passa a ser a elaboração de colagens fotográficas para 

se ter uma “visão de mundo”, e valorar se torna algo como escolher determinadas 

imagens fotográficas como modelos de comportamento. 

Na verdade, o mundo nunca foi acessível imediatamente ao homem. As 

imagens sempre tiveram o propósito de fazerem essa mediação. Elas representam o 

real, mas, ao fazê-lo, acabam se interpondo entre o homem e a realidade. É 

exatamente o que acontece com a representação fotográfica. Fotografias nunca 

foram nem podem ser o real, são apenas mediações criadas pelo homem para lidar 

com a realidade. Elas somente mediam a nossa relação com o mundo que nos 

cerca. O problema disso tudo é que o homem, em vez de se servir dessas imagens 

em função do mundo, pode passar a viver em função delas. O homem pode passar 

a entendê-las como significados de mundo, uma realidade vivenciada como um 

conjunto de cenas. De certo modo, tal inversão da função das imagens, entre estas 

a imagem fotográfica, e seu poder sobre o homem, trata, no fundo, da alienação do 

homem em relação a seus próprios meios.  
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   Conclusão 
 

 

A fotografia, como toda linguagem, apresenta sempre uma perpétua tensão, 

uma ambiguidade sempre presente. O registro fotográfico representa as coisas e o 

mundo como eles se apresentam apenas em um determinado momento. Como uma 

imagem técnica, a fotografia é incapaz de retratar a verdade ou a realidade como de 

fato acreditavam aqueles discursos a respeito da prática fotográfica durante o século 

XIX. Fotografia nunca é uma prova, um documento do real, nem mesmo “o lápis da 

natureza”. Imagens fotográficas apenas mostram como algo, em um dado instante, 

se apresentou e nada mais.  

A história da fotografia revela uma longa tradição de ambivalências e 

ambiguidades a respeito de sua capacidade de tomar partido. Logo nos seus 

primórdios, Fox Talbot percebeu a capacidade especial da máquina fotográfica de 

registrar a realidade de forma “natural”, “espontânea” e, principalmente de forma 

“objetiva”. No fundo, essa é a origem do título de sua principal obra fotográfica, The 

Pencil of Nature, na qual era creditada à natureza a capacidade de imprimir imagens 

automaticamente por meio do aparelho fotográfico. A fotografia, concebida desse 

modo, era um maravilhoso aparato técnico que possuía a incrível habilidade de criar 

imagens espontaneamente, naturalmente, de modo objetivo, que ia ao encontro das 

premissas tecnológicas e científicas de uma sociedade industrial em 

desenvolvimento. 

Na realidade, essa concepção era parte de um discurso, que marcou todo o 

início da modernidade, caracterizado pelo pensamento técnico-científico. Um modo 

de se relacionar com a realidade por meio do qual a vida passava a ser 

tecnicamente pensada e elaborada. E as coisas no mundo eram representadas 

objetivamente como meros objetos de consumo que poderiam ser substituídos 

constantemente.  

O destaque que a técnica fotográfica obteve durante o século XIX era fruto da 

mentalidade científica e experimental da época. A fotografia era o meio técnico, por 

excelência, que, diferentemente das outras formas de retratação, revelava seu 

caráter de produto industrial e capitalista. Logo após o seu descobrimento, 

exatamente como Talbot declarara em The Pencil of Nature, a fotografia tornou-se 
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um instrumento de conhecimento da realidade, sendo utilizada por todos os âmbitos 

do racionalismo da sociedade técnica do século XIX. 

Por isso, podemos afirmar que a linguagem fotográfica foi uma invenção do 

século XIX, em parte, ideada pela sociedade burguesa na sua tentativa de construir 

um mundo à própria imagem e à própria semelhança. Uma imagem que não poderia 

ser manual, como nas outras técnicas de representação do século XIX. Uma 

imagem que teria de ser tecnológica, mecânica por natureza, uma técnica que se 

adaptava ao tipo de racionalismo moderno, inerente à lógica capitalista. 

Desse modo, a técnica fotográfica reordenava os elementos da realidade 

conforme a sua linguagem específica, possuindo, assim, um vocabulário próprio, 

que, ao contrário das outras artes visuais, enfatizava bastante a questão da 

reprodutibilidade e da disponibilização de imagens e informação, algo essencial para 

uma sociedade tecnológica.  

Portanto, o registro fotográfico, enquanto imagem técnica e produto de uma 

sociedade industrial, era o instrumento ideal da sociedade moderna, um dos bens da 

modernidade, a ferramenta por excelência para exibir e disponibilizar 

imageticamente espaços não conhecidos, o exótico e o que era difícil de se ver ou o 

que estava fora do alcance dos olhos do homem.  

A linguagem fotográfica colocava em questão a complexidade do próprio 

processo de representação. Na fotografia, a sintaxe era outra. Ela estava mais 

relacionada com a questão da técnica e da tecnologia do que qualquer outra arte.  

Assim, acabou inaugurando um outro tipo de percepção, um modo de enxergar a 

realidade, caracterizado pelas peculiaridades desse olhar de imagem técnica. Na 

verdade, podemos dizer que essa nova visão fotográfica, bastante diferente daquela 

das outras artes visuais, acabou por gerar espaços novos de percepção. A prática 

fotográfica acarretou um outro olhar sobre a realidade, aspectos e nuances daquilo 

que nos cerca, algo que pode estar oculto para o olho nu, mas que se revela para a 

visualidade fotográfica.  

Por esse motivo, acreditamos que a reflexão a respeito da linguagem 

fotográfica pode ser uma espécie de exercício para a compreensão da existência 

humana em uma situação na qual o homem encontra-se, por um lado, cercado de 

aparelhos tecnológicos, e, por outro, completamente solicitado pelo discurso da 

técnica. Fato este que, no universo das imagens visuais, surgiu somente com o 
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advento da fotografia, especialmente com o discurso de que esta era “o lápis da 

natureza”, a técnica por excelência de representação do real. 

Pensada ingenuamente, a fotografia, assim como qualquer outra atividade 

humana, pode simplesmente servir aos desejos daqueles que utilizam o discurso 

técnico-científico conforme seus próprios interesses. Um discurso que pode servir ao 

domínio e controle de uma classe tecnológica em expansão. Mas, quando 

verdadeiramente pensada e elaborada, a linguagem fotográfica pode apresentar 

algo mais.  

A fotografia é uma linguagem visual que, apesar de todo o seu poder 

tecnológico numa sociedade ávida pelo consumo de imagens, pode nos oferecer um 

novo modo de olhar o mundo. Enxergar as coisas ao nosso redor de outro modo. Ela 

pode se transformar numa linguagem extremamente expressiva, quando assim 

concebida, que possibilita a modificação das nossas conexões habituais com as 

coisas que nos cercam, podendo transformar o nosso olhar. Linguagem que, 

enquanto uma atividade humana, pode revelar outras nuances do real e não ser 

apenas uma ferramenta, um mero instrumento tecnológico de apreensão e 

representação da realidade a serviço de uma sociedade consumista.  

A singularidade da linguagem fotográfica, talvez a sua principal característica, 

sua essência, reside justamente em seus modos de mesclar, amalgamar, unir, 

cruzar princípios diversos, às vezes, bastante heterogêneos. No fundo, talvez seja 

essa a principal característica da linguagem fotográfica: a possibilidade de unir 

princípios completamente híbridos e diferentes, aceitando diversos tipos de 

interpretações sem, no entanto, se identificar com apenas uma diretamente.  

Qualquer forma de reflexão a respeito da linguagem fotográfica deve 

considerar esse tipo de ambivalência e de heterogeneidade implícita na própria 

natureza de imagem técnica, caso contrário, acabaremos por fazer uma redução 

profundamente grosseira. 

O processo fotográfico nunca se pode reduzir a uma mera realização, a 

fotografia nunca é apenas uma impressão, simplesmente um corte. A linguagem 

fotográfica nunca se esgota numa mera duplicação, na repetição, no simples registro 

que antecedeu a imagem. A premissa de que a fotografia é uma espécie de “lápis da 

natureza”, enquanto fundamento da retratação fotográfica, é completamente 

absurda, do ponto de vista da representação. 
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O momento da captação do ato fotográfico não se reduz a um simples registro 

mecânico, como acreditavam aqueles que defendiam a suposta gênese automática 

e natural da imagem fotográfica. O processo do registro, ao contrário, é apenas a 

parte superficial de todo o processo de captação fotográfica. A imagem fotográfica 

nunca é meramente um puro registro, uma simples repetição de algo que se colocou 

diante da câmera. A própria memória do fotógrafo, por exemplo, intervém na 

captação do registro fotográfico. O olhar dele está restrito e guiado pelos seus 

interesses, pela sua própria existência, por sua história, feita de escolhas estéticas e 

pessoais, dependentes de sua maneira de enxergar o mundo e da época histórica 

na qual ele vive. 

As transformações no universo das representações documentais no século 

XIX levaram a discussão a respeito da prática fotográfica a se deter mais na questão 

da automaticidade e da naturalidade intrínsecas ao dispositivo fotográfico do que a 

qualquer outro tipo de característica. A teoria do rastro e da marca fotográfica, de 

certa forma, é demasiadamente abstrata, indiferente às próprias imagens, muito 

redutora, se pensada como o único modo de interpretar a linguagem fotográfica. 

Uma noção de que as coisas no mundo, de certa forma, se aderem à fotografia.  

A suposta objetividade fotográfica sempre foi apenas ilusória. Imagens 

fotográficas foram, desde o princípio, extremamente abstratas. Na realidade, elas 

simplesmente codificam conceitos, embutidos no próprio aparelho fotográfico, em 

imagens. Entender as imagens fotográficas é reconstituir esses próprios conceitos 

que as originaram. O que vemos, ao contemplar um registro fotográfico, não é o 

mundo em si, mas determinados conceitos relativos ao mundo, formas de se tentar 

compreender e abarcar o real visualmente.  

A fotografia jamais pode se reduzir a um mero registro rigoroso, preciso e 

objetivo do real, mas consiste em designar e apresentar coisas, corpos, estados de 

coisas no mundo, ao mesmo tempo em que exprime eventos e expressa sentidos. 

Desse modo, temos aqui também questões que escapam às capacidades figurativas 

da óptica e da química e, consequentemente, não podem ser representadas 

diretamente na impressão da imagem fotográfica.215 Todas essas singularidades que 

escapam ao aparelho tecnológico, que é a fotografia, marcam a sua própria 

ambivalência, a sua própria ambiguidade enquanto imagem.  

                                                 
215 Cf. ROUILLÉ, André. A Fotografia: Entre Documento e Arte Contemporânea, p. 206. 
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Em suma, a fotografia carrega uma profunda ambiguidade implícita no seu 

próprio mecanismo de representação. Podemos relutar em aceitar isso, mas não 

podemos fechar os olhos em relação a esse fato. É justamente essa ambiguidade 

que pode trazer toda força documental, poética e expressiva da linguagem 

fotográfica, pois ela é sempre determinada historicamente. 

É nesse sentido que podemos entender a prática fotográfica e todos aqueles 

discursos sobre ela que se originaram no século XIX e se estenderam, em parte, até 

os dias de hoje: fotografia como morte e ausência de um passado que não tem mais 

retorno, fotografia como representação-documento da realidade e fotografia como 

arte.  

Não podemos pensá-la somente por meio de seu dispositivo técnico, da 

mesma forma que não podemos compreender a pintura apenas pelo par pincel-tela. 

Nem mesmo aquela ideia de rastro de realidade que “chamusca” o meio fotográfico 

é unicamente suficiente para compreender o fenômeno fotográfico. Um único 

elemento nunca é suficiente para abarcar a linguagem fotográfica, pois justamente o 

que a caracteriza é a sua ambivalência, a sua diversidade, sua capacidade de 

percorrer linguagens diferentes, em outras palavras, seu aspecto híbrido por 

natureza. Mesmo nos trabalhos documentais, mesmo nas primeiras imagens 

realizadas por Talbot por meio do “lápis da natureza”, a fotografia nunca foi somente 

uma questão de impressão e de estados das coisas, ela sempre se transportou das 

impressões para os eventos e as expressões, ela sempre lidou com “realidades” 

bastante diferentes.  

A fotografia nunca reproduz um evento, ela sempre o exprime, o interpreta de 

acordo com a intenção daquele que utiliza o equipamento fotográfico e de acordo 

com os próprios códigos implícitos no aparelho. O observador desavisado acaba 

confiando nas imagens fotográficas tanto quanto confia naquilo que seus próprios 

olhos veem. É justamente essa atitude do observador ingênuo em relação às 

imagens técnicas, como a fotografia, que, em geral, caracteriza a relação que 

mantemos com a linguagem fotográfica desde meados do século XIX.  

Híbrida e ambígua por natureza, a fotografia pode apresentar e abrigar muitos 

significados. Documento, linguagem e arte que disfarça e dissimula aquilo que é 

morto e passado sob a aparência do vivo, mascarando-o, embelezando-o, com a 

sua essência, transformando o modo como enxergamos alguns aspectos da 

realidade. Podendo, assim, apresentar uma outra medida para o nosso olhar, uma 
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visão que não se detenha apenas na premissa de mera reprodução do real, de “lápis 

da natureza”, mas, sim, na premissa de que uma imagem pode fazer o homem 

refletir sobre a sua própria condição. 
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