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RESUMO 

Esta dissertação propõe um passeio pelas ruas na companhia de fotógrafos que fizeram 
uso desse ambiente como fonte inspiradora para registro de imagens. Como princípio 
técnico de muitos processos e práticas de produção imagética, a fotografia ocupa um 
lugar relevante nos meios de comunicação. Partindo desse ponto, o objetivo geral do 
presente trabalho é investigar, por meio de diferentes abordagens teóricas e suas 
articulações, as mudanças tecnológicas nos dispositivos fotográficos e apontar em que 
medida estas implicam na reconfiguração das práticas e processos para a captura de 
imagens provenientes da paisagem urbana. Para enriquecer a discussão acerca do uso 
dos dispositivos fotográficos nesse contexto, a pesquisa apoia-se na figura do flâneur 
para, através deste personagem curioso e fascinante citado na obra do poeta francês 
Charles Baudelaire e nos estudos do alemão Walter Benjamin, analisar como o cenário 
das cidades e das ruas interferem na conduta do fotógrafo, implicando diferentes 
maneiras de se deslocar e, consequentemente, de olhar a paisagem urbana a fim de 
registrá-la. A partir da compreensão da evolução dos dispositivos e das diferentes 
maneiras de caminhar pelas cidades, relacionando o flâneur com o fotógrafo de rua, 
este texto desdobra-se em possíveis articulações e experiências que tais relações 
suscitam. Para a condução do estudo, determinou-se como recorte a escolha de 
imagens de quatro nomes que têm sua obra fotográfica realizada sobretudo nas ruas, e 
que incorporam em seu trabalho um elemento recorrente nesse espaço urbano: o acaso. 
Para tanto, esta pesquisa parte do conceito de instante decisivo, entendido como o 
momento único na tomada da foto creditado a Henri Cartier-Bresson (um dos quatro 
nomes escolhidos para este trabalho, que se relaciona com o acaso verificado na sua 
obra, admitido inclusive pelo mesmo). Ao longo de cada capítulo, foram abordados 
registros do acaso na obra de outros três fotógrafos selecionados, a saber: Bruce 
Gilden, Vivian Maier e o brasileiro Pedro Garcia, que usa o codinome de Cartiê-
Bressão. A leitura e a análise das imagens selecionadas, bem como uma entrevista 
realizada com Pedro Garcia, possibilitaram identificar continuidades e rupturas no ato 
fotográfico para a captura de acasos, gerados por diferentes tipos de dispositivos, bem 
como novas possibilidades de ver imagens. A evolução dos dispositivos também 
implica mudanças no ato de caminhar e de se deslocar pelos espaços, apontando para o 
surgimento de um possível novo flâneur que, a partir da segunda década do século 
XXI, capturando seus acasos fotográficos com câmeras acopladas a telefones celulares 
(tratadas nesta dissertação como dispositivos móveis), passa agora a compartilhar suas 
imagens nas redes sociais, especialmente no Instagram. 

Palavras-chave: Henri Cartier-Bresson. Fotografia. Acaso. Flâneur. Dispositivos.  



ABSTRACT 

This thesis proposes a walk through the streets in the company of photographers who 
used this environment as source of inspiration for image registration. As a technical 
principle many processes and image production practices, the picture occupies an 
important place inside the media. From this point, the general aim of this work is to 
investigate, through different theoretical approaches and their joints such as 
technological changes in photographic devices involve the reconfiguration of practices 
and processes for capturing images from the urban landscape. To enrich the discussion 
about the use of photographic devices in this context, research relies on the flâneur 
figure, through this curious and fascinating character quoted in the work of the French 
poet Charles Baudelaire and the German Walter Benjamin studies, analyze how the 
landscape of cities and streets interfere in the conduct of photographer, involving 
different ways of moving and therefore look to urban landscape in order to register it. 
From the understanding of the evolution of the devices and the different ways to walk 
the cities, relating the flâneur with street photographer, this text unfolds into possible 
connections and experiences that such relationships raise. To conduct the study was 
determined as trimming, the choice of images from four names that have their 
photographic work performed mainly on the streets, and incorporating in his work a 
recurring element in capturing your images in this urban space:  the chance. Therefore, 
this research part of the decisive moment of conception, understood as the unique in 
photo taking time credited to Henri Cartier-Bresson, one of four names chosen in this 
work, which relates to the chance present in his work (admitted even by the same). 
Throughout each chapter records were addressed chance in the work of three other 
selected photographers, namely: Bruce Gilden, Vivian Maier and the brazilian Pedro 
Garcia, who uses the alias, curiously, of Cartiê -Bressão. Reading and the analysis of 
selected images as well as the interview with Pedro Garcia, possible to identify 
continuities and ruptures in the photographic act to catch coincidences generated by 
different types of devices as well as new possibility of seein images. The evolution of 
devices also imply changes in the act of walking and to scroll through the spaces, 
pointing to the emergence of a possible new flâneur that the from the second decade of 
this century, capturing his photographic chances with cameras coupled to cell phones 
(addressed in this dissertation as mobile devices), passes now share them on social 
networks, especially in Instagram. 
 
Keywords: Henri Cartier-Bresson. Photography. Chance. Flâneur. Devices. 
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INTRODUÇÃO 

De início, o indivíduo que experimenta o universo fotográfico depara-se com 

muitos processos e possibilidades de controles para a obtenção de uma imagem, dando 

maior atenção para parâmetros e domínios técnicos. Sentir a necessidade em poder 

controlar as variáveis e passos para executar uma fotografia tecnicamente “perfeita” é 

algo recorrente nessa prática, especialmente dentro de um estúdio fotográfico, onde a 

preparação e cuidado com a luz, a câmera fixa no tripé, a confirmação do foco 

conferida inúmeras vezes, a previsão da profundidade de campo - ou seja, aquilo que 

irá ficar em foco ou fora de foco - e todos os comandos necessários para chegar ao 

resultado esperado, num primeiro momento, encantam e abrem possibilidades para 

uma nova forma de ver, mediada por um dispositivo técnico.  

No ambiente de um estúdio fotográfico, a realização de uma fotografia é 

controlada minimamente, com um rigor que deixa pouquíssima margem para 

surpresas, ainda que essas possam existir em menor grau neste espaço . Quando um 1

fotógrafo sai desse contexto regrado, abre maior possibilidade para encontros com os 

erros e passa a se deparar com possíveis imprevistos. A partir de então, tomando as 

paisagens urbanas como seu novo espaço de trabalho, onde os acontecimentos vem ao 

seu encontro, onde as cenas da rua se oferecem como se o mundo inteiro tivesse se 

transformado em ateliê a céu aberto (MACÉ, 2004, p. 7), munido de aparatos técnicos 

livres de amarras, tripés e fontes artificiais de iluminação, - elementos tipicamente 

encontrados dentro de um estúdio fotográfico - o fotógrafo pode experimentar 

maneiras mais livres de fotografar e de se relacionar com sua cena, a fim de registrá-

las sob aspectos antes rejeitados. Essa liberdade no ato de fotografar e os encontros 

únicos com cenas inesperadas é o que leva muitos fotógrafos a declararem seu amor 

pelas ruas, do mesmo modo como João do Rio declarou o seu. “Eu amo a rua […]. Os 

 Antes de avançar com a pesquisa, gostaria de declarar que o pesquisador, antes deste estudo, atuou 1

no cenário descrito acima, como fotógrafo, admitindo ser uma inquietação pessoal a busca teórica para 
investigar o problema da presente dissertação, usando a vivência do mesmo para  trazer à tona dados 
que considera relevantes para formulações de hipóteses e considerações obtidas por meio da 
experiência profissional, lembrando, contudo, que “um pesquisador deve ser tão imparcial quanto 
possível” (WAGNER, 2010, p. 28). 
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séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só 

persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua” (RIO, 2012, p. 19). 

As questões técnicas e a magia dos controles que fascinam num primeiro 

momento um iniciante no mundo da fotografia, passado algum tempo, tornam-se parte 

intrínseca do funcionamento, quase automático, para a realização da tomada na hora 

da foto. Absorvido os conhecimentos técnico e teórico, sem dúvida fundamentais para 

ser um fotógrafo, percebe-se que não é, ou não deveria ser, apenas o domínio da 

técnica o que diferenciaria uma fotografia de outra.  

Percebendo que o interesse pelas imagens tecnicamente controladas ao extremo 

estava deixando de fazer parte do meu universo imagético, passei a voltar meu 

interesse para obras de fotógrafos com trabalhos fundamentalmente realizados nas ruas 

e tecnicamente nem sempre perfeitos. Sobre a técnica na fotografia, de acordo com o 

fotógrafo Henri Cartier-Bresson, 

As descobertas da química e da ótica ampliam nosso campo de ação, cabe-
nos decidir como aplicá-las à nossa técnica afim [sic] de nos aperfeiçoarmos. 
Mas desenvolveu-se todo um fetichismo a respeito da técnica fotográfica. 
Esta última deve ser criada e adaptada unicamente para realizar uma visão; 
ela é importante na medida em que devemos dominá-la para transmitir o que 
vemos [...] (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 26). 

Desprendido dos encantos e fetichismos da técnica, foi nas ruas onde encontrei 

elementos para a formulação inicial deste estudo. As cidades e suas entranhas, seus 

habitantes, sua arquitetura, seu fluxo e ritmo diários, a luz que muda a cada instante 

com o movimento do sol que resvala nos prédios e casas, revelando detalhes e 

ocultando outros, o cheiro da comida e a fumaça das chaminés que confirmam a 

presença da mão do homem. Todos esses elementos passam a ser foco de interesse 

numa saída fotográfica pelas ruas, fazendo uso da câmera como “um instrumento para 

lidar com coisas que todos sabem mas a que não prestam mais atenção, segundo 

Emmet Gowin” (SONTAG, 2004, p. 216). Inserido nesse contexto, nesse caldeirão de 

possibilidades de encontros com as surpresas do cotidiano, que não são 

experimentados na fotografia dentro de um estúdio, a rua passa a ser o palco principal 
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da vida das cidades e ambiente para o desenvolvimento deste trabalho de dissertação.  

Conforme João do Rio (2012, p. 19-20) “A rua tem alma!” e em decorrência dessa 

afirmação pode-se pensar que também a fotografia de rua tem sua alma. Segundo Jean 

Clair, 

A película ultrasenssível não passa de uma proeza até que lhe seja conferida 
significação por um olho dotado por sua vez de hipersensibilidade – ou do 
que o próprio Cartier-Bresson chama de um caráter “nervoso”, empregando 
curiosamente a expressão utilizada por Francis Bacon quando lhe pediam 
que explicasse sua pintura. E que, no momento de apertar o disparador, o 
fotógrafo prende a respiração, enquanto o tema fotografado, em 
contrapartida, entrega a alma [...] (CLAIR, 2011, s/p). 

  

Refletindo sobre o conteúdo descrito acima, surgiu-me uma inquietação. Quais 

elementos podem ser encontrados nas ruas que despertam esse sentimento de que a 

fotografia teria algo a mais além da simples técnica? Diante desse questionamento, 

deparando-me com um artigo do pesquisador brasileiro Ronaldo Entler, no livro O 

fotográfico, de Etienne Samain, ocorreu que uma possível resposta para tal questão 

poderia estar relacionada a algo mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos: 

o acaso. Assim, partindo de alguns pensamentos de Entler em que coloca que “aquilo 

que torna a imagem uma boa foto não é mais do que as qualidades da própria cena: 

nenhum truque, nenhuma técnica especial” (ENTLER, 1994, p. 2); ou quando o autor 

questiona se ele mesmo não poderia chegar ao mesmo resultado, caso a cena tivesse 

ocorrido diante da sua câmera (ENTLER, 1994, p. 2). Nota-se que a fotografia, 

especialmente a realizada nos espaços urbanos, parece ter uma relação muito íntima 

com esse fenômeno denominado acaso.  

Essa inquietação de Entler poderia ser a mesma de inúmeros fotógrafos. De 

acordo com ele, “essas eram dúvidas que eu tinha diante das fotos que mais admirava. 

Era também uma desculpa para as limitações do meu próprio trabalho: já dominava 

todos os recursos da câmara, apenas faltava-me a sorte que aqueles fotógrafos haviam 

tido” (ENTLER, 1994, p. 2). Seriam “aqueles fotógrafos” - entendidos aqui como os 

grandes nomes da fotografia - apenas agraciados pela sorte? Talvez sorte seja algo que 

o fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson chamou de estar preparado, atento para 
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quando a oportunidade aparecer. Segundo Cartier-Bresson  “devemos estar preparados 2

e acontece” (O’BYRNE, 2001, s/p), e nesse sentido o domínio dos controles técnicos é 

necessário, do contrário perder-se-ia a oportunidade do momento, que na fotografia de 

rua é único e não se repete mais. Com essa dúvida, Entler começa a indagar ser ou não 

o acaso o grande responsável por muito daquilo que ele passou a exibir como sua obra 

(ENTLER, 1994, p. 2).   

Este trabalho de dissertação tem como pressuposto que um número 

significativo de acasos na fotografia se configura nas ruas das cidades, sendo 

verificado no trabalho de muitos fotógrafos, inclusive assumido por um dos mais 

importantes nomes da fotografia no século XX, Henri Cartier-Bresson. Partindo da 

afirmação da existência do acaso na fotografia, esta pesquisa procura investigar como 

as mudanças tecnológicas nos dispositivos fotográficos implicam nas reconfigurações 

das práticas e processos para a captura de imagens provenientes da paisagem urbana. 

Diante dessa problematização inicial, o presente trabalho desdobra-se em algumas 

articulações como: as continuidades e rupturas deixadas pela fotografia bressoniana do 

século XX até o advento da fotografia feita através de dispositivos móveis, na segunda 

década do século XXI; as implicações que as mudanças tecnológicas dos dispositivos 

trouxeram na maneira como o fotógrafo de rua caminha pelas cidades e a observa para 

capturar os acasos; e ainda, as novas formas de ver e de compartilhar imagens. 

Para maior compreensão e enriquecimento do assunto, o decorrer deste estudo 

perpassa pela descrição das cidades e suas ruas, onde encontra-se a figura do flâneur , 3

termo normalmente associado à obra do poeta francês Charles Baudelaire, e que tem 

relação íntima com o fotógrafo de rua, conforme demonstrado ao longo do texto. 

 Nomenclaturas como Cartier-Bresson, HCB, ou somente Henri serão usadas, por vezes, para se 2

referir ao fotógrafo Henri Cartier-Bresson nesta pesquisa.

 A palavra flâneur é de origem francesa e não tem tradução direta para o português. O flâneur é uma 3

figura que nasceu no século XIX e que imprimiu de modo muito forte sua imagem, sua atitude perante 
o seu presente, como figura tipicamente derivada da modernidade. Ele surge na cidade moderna como 
o observador por excelência, como aquele que vive mais intensamente essa cidade e que procura 
percebê-la em todos os detalhes através do seu descompromisso em percorrê-la, vagando pelas ruas 
(BERBERI, 1996, p. 48). O termo será melhor apresentado e desenvolvido em seguida, no capítulo 
dois.
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Como recorte foram determinados quatro nomes (Henri Cartier-Bresson, Bruce 

Gilden, Vivian Maier e Cârtier-Bressão) como representantes de flâneurs, inseridos em 

épocas e culturas diferentes, com trabalhos fotográficos realizados sobretudo nas ruas, 

e que tem o acaso como parte presente em suas imagens. Procurou restringir-se ao 

menor número de fotógrafos possível para o trabalho, não por considerá-los melhores 

do que outros, mas, sobretudo, pela existência de certos traços característicos que 

pudessem funcionar como exemplo das categorias que a pesquisa foi apontando ao 

longo do seu desenvolvimento. Em última instância, com a evolução dos dispositivos 

fotográficos e com as mudanças culturais nas relações com os espaços, esta dissertação 

aponta para o aparecimento de um novo tipo de flâneur no século XXI, que, 

apropriando-se das reconfigurações dos dispositivos fotográficos, estaria fazendo uso 

das redes sociais para o compartilhamento de imagens. 

Para um melhor estudo do tema em questão, o texto divide-se em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo (Henri Cartier-Bresson: A vida de um flâneur e os 

acasos na sua obra fotográfica) é composto por duas partes. Uma que trata da vida, 

trajetória e obra do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, discorrendo sobre quem 

foi e como se tornou um dos mais importantes fotógrafos do século XX, e outra que 

introduz o conceito de acaso, sobretudo os acasos na fotografia, elemento que permeia 

esta pesquisa ao longo de todo trabalho. 

Cartier-Bresson tem em particular uma qualidade relevante para o estudo 

proposto aqui: caminhava pelas ruas das cidades em busca do inesperado, sempre 

pronto para registrá-lo. Essa busca incessante por tal encontro mantinha o fotógrafo 

sempre junto de sua inseparável câmera fotográfica, como um caçador com sua arma 

pronto para atirar. Isso fez de seu dispositivo um caderno de notas para registrar suas 

memórias visuais. Nas palavras do fotógrafo: “a máquina fotográfica é para mim um 

bloco de esboços, instrumento de intuição e da espontaneidade, a senhora do instante, 

que, em termos visuais, questiona e decide ao mesmo tempo” (CARTIER-BRESSON, 

2004, p. 12). 
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Tendo em vista essa particularidade de caminhar em busca do inesperado, Henri 

Cartier-Bresson servirá, para esta pesquisa, não apenas como representante de um dos 

fotógrafos mais importantes de sua geração, mas como exemplo de flâneur de seu 

tempo. Cartier-Bresson também é um dos grandes fotógrafos a admitir a existência do 

acaso nas suas fotografias como parte de um processo quase natural e esperado por 

quem anda perambulando pelas ruas das cidades. Segundo Jean Clair, HCB é um 

“outro viajante do grande deserto de homens, sempre em busca do feliz acaso do 

instante” (CLAIR, 2011, s/p). Ainda sobre o fotógrafo, Clair entende ser Henri “um 

atirador zen, que, por uma espécie de senso supremo, mira de olhos fechados no 

instante em que o fortuito encontra o alvo. Esse encontro do acaso e da necessidade, 

cuja deflagração ele capta melhor do que ninguém” (CLAIR, 2011, s/p). 

A prática da fotografia foi o caminho e a forma que Henri usou para se 

expressar e se comunicar, não esquecendo que a fotografia, tanto para André Rouillé 

(2009) quanto para o fotógrafo, pesquisador e professor Boris Kossoy (2009), por 

excelência, representa um ato de comunicação. Peter Burke também lembra que 

“imagens são feitas para comunicar. Num outro sentido elas nada nos 

revelam” (BURKE, 2004, p. 43). Nestes termos, conforme os autores acima, as 

imagens fotográficas seriam comunicação por si só. Sendo assim, Cartier-Bresson 

precisa colocar um filme em sua câmera para se comunicar com os outros e 

compreender a si próprio (ASSOULINE, 2008, p. 305). De todos as ferramentas para 

se comunicar com o mundo, sem dúvida foi através da fotografia que ele deixou seu 

nome marcado para sempre na história, criando uma nova maneira de pensar o ato de 

fotografar, levando seu biógrafo a declarar que “a máquina fotográfica fora inventada 

para Cartier-Bresson” (ASSOULINE, 2008, p. 194).  

Henri fotografava de forma simples, discreta e rápida, juntamente com sua 

inseparável companheira Leica, a câmera que possibilitou uma das mudanças na forma 

de se fazer fotografia, por ser pequena, leve e portátil. Para verificação de fatos tão 

íntimos da história de Henri Cartier-Bresson toma-se como referência principal a obra 

de Pierre Assouline, que, após passar quatro anos em contato com o fotógrafo, escreve 
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sua biografia intitulada O olhar do século. Além dessa obra fundamental faz-se uso de 

outros autores como apoio teórico para a discussão do capítulo um, entre os quais 

Walter Benjamin, François Soulages, Roland Barthes, Vilém Flusser, Ernest Hans 

Gombrich, entre outros. Também foram consultados textos escritos pelo próprio Henri 

Cartier-Bresson e dois filmes documentários sobre a vida e obra do fotógrafo. 

Foi dedicado um item do capítulo inicial ao dispositivo utilizado por HCB para 

a construção de sua obra fotográfica. A câmera Leica foi para Henri a extensão de seu 

braço e o prolongamento do seu olho. Algumas características deste dispositivo -

pequena, leve e silenciosa - serviram perfeitamente para o propósito do fotógrafo, que 

sempre foi a discrição, conforme observado quando o mesmo afirma: “eu que procurei 

toda vida passar despercebido para melhor observar” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 

76). Além da possibilidade de passar despercebido em campo, fotografando, a Leica 

também possibilitou outra de suas preferências como fotógrafo, que era “estar dentro 

da vida. Captar o instante em sua plenitude. O pensamento isolado não me interessa. A 

fotografia é um ofício manual, é mover, deslocar-se...” (CARTIER-BRESSON, 2004, 

p. 76). Durante esta pesquisa não foram encontrados autores que dissociassem a Leica 

de Cartier-Bresson, sempre se referindo ao equipamento por ele usado, não como “a 

câmera” mas sim como “a Leica”. Sem dúvida é de fundamental importância que o 

leitor saiba como esse pequeno dispositivo fez a história da fotografia mudar, em 

especial a fotografia de rua e o fotojornalismo, duas linguagens fotográficas 

intimamente ligadas aos encontros com o acaso. Para este estudo o interesse recai 

sobre a primeira, ou seja, a fotografia de rua. 

Foi através do fotojornalismo e das reportagens pelo mundo que Cartier-

Bresson foi reconhecido como fotógrafo. No entanto, sua fama se fez mais pelas 

imagens poéticas feitas do cotidiano das ruas por onde passou. Em seguida, o item 

sobre a história da Magnum Photos, agência de fotógrafos cooperados fundada por 

Cartier-Bresson junto com alguns amigos, conta como HCB projetou seu nome como 

fotógrafo para o mundo através dela. A relevância deste item para a pesquisa é o 

lançamento do livro Magnum Contatos, no qual são mostradas as folhas de contato de 
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alguns membros da agência. Essas folhas, abordadas melhor em outra seção do 

capítulo em questão, mostram sequências de imagens feitas pelos fotógrafos da 

agência - entre os quais Henri Cartier-Bresson -, desmistificando algumas fotografias 

célebres, principalmente em torno do instante decisivo (conceito que é descrito 

também nesse capítulo). As folhas de contato desvelam alguns mistérios sobre a forma 

de trabalhar de cada fotógrafo, e revelam muitos encontros com aquilo que é um dos 

elementos que permeiam o estudo dessa dissertação: o acaso na fotografia.  

Na busca em entender como se dá o acaso na fotografia, e de que forma a 

evolução dos dispositivos fotográficos implica, direta ou indiretamente, no ato de 

fotografar para o registro dos mesmos, a pesquisa apoia-se principalmente nos estudos 

de Ronaldo Entler, que se debruçou com seriedade sobre o tema, entre outros 

referenciais (Fayga Ostrower, Michael John Chapman, Susan Sontag e Eugen 

Herrigel). Para encerrar o capítulo toma-se como exemplo quatro fotografias de 

Cartier-Bresson em que o acaso se faz presente. 

Pela importância do nome e da obra deixada por Henri Cartier-Bresson no 

âmbito mundial da fotografia, sobretudo aquela realizada nas ruas, onde pressupõem-

se maiores chances de encontros com o acaso, e por ter feito uso intenso de seu 

inseparável dispositivo para se comunicar com o mundo através de imagens, foi 

dedicado um cuidado maior no capítulo inicial deste trabalho para refletir sobre alguns 

conceitos relacionados ao seu nome e à sua obra. 

No capítulo dois (As cidades, o flâneur e as ruas), concentra-se o interesse nas 

cidades, nas ruas e no personagem que se desloca por elas: o flâneur. O segundo 

capítulo desta dissertação descreve como as cidades e suas entranhas influenciam na 

maneira de se deslocar pelas ruas e, consequentemente, de olhar a paisagem urbana. 

As cidades e suas ruas são espaços escolhidos pelos fotógrafos que buscam por 

experiências do cotidiano. A diversidade está nas ruas, e no meio desse complexo rico 

em informações está o fotógrafo, atento às peculiaridades desse espaço, pronto para 

fazer uso de seu dispositivo para a captura de imagens.  
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Esse capítulo divide-se em quatro partes: As cidades; O flâneur; As ruas (e a 

fotografia de rua); Nas ruas com Bruce Gilden. Num primeiro momento discorre-se 

sobre o surgimentos das cidades, das metrópoles que aparecem com a industrialização 

nos séculos XVIII e XIX, principalmente em Londres e Paris. Com o crescimento das 

cidades surgem mudanças no espaço urbano, influenciando os modo de vida de seus 

habitantes, bem como os modos de se deslocar por elas. A partir das mudanças 

econômicas trazidas pela industrialização surge o ambiente urbano moderno e, com 

ele, a solidão em meio à multidão. O decorrer do capítulo aponta, mediante às 

mudanças identificadas nas cidades modernas, as diferentes formas de se deslocar e de 

olhar a paisagem urbana, diante das novidades que se instalam com a época. Tudo está 

em constante movimento nas grandes cidades, dando a sensação de que o tempo passa 

e ser breve e fugaz, como demonstrado por alguns autores ao longo do capítulo. E é 

nessa fugacidade que o fotógrafo de rua experimenta novas sensações em busca de 

seus encontros para o registro do acaso, exercitando o olhar através do seu 

deslocamento pelos espaços urbanos para, em companhia de seu dispositivo, contar a 

história da humanidade pelas práticas fotográficas. Para abordar o tema sobre as 

cidades, alguns autores de base foram pesquisados, tais como Ítalo Calvino, Nelson 

Brissac Peixoto, Walter Benjamin, Stuart Hall, Lillian Andreza dos Santos Souza, John 

Berger, Le Corbusier e muitos outros que serviram como apoio para o enriquecimento 

sobre o assunto abordado. 

O ato de caminhar pelas cidades esteve presente na história em diversos 

momentos, transformando o espaço em inspiração para todas as artes, incluindo a 

fotografia. A pesquisa demonstra, num segundo momento deste capítulo, que um ator 

social a percorrer as ruas das cidades propondo novas experiências com esse ambiente 

foi o flâneur. Em seus estudos sobre Charles Baudelaire e a modernidade, Walter 

Benjamin mostrou como a cidade criou, como tipo, o flâneur (PETRARCA, 2008, s/

p), uma figura curiosa e fascinante, que dedicava seu tempo a vagar pelas ruas, na 

intenção de observar o que acontecia ao seu redor no cenário urbano. Esse observador 

caminhava tranquilamente pelas ruas, apreendendo cada detalhe em busca de uma 
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nova percepção da cidade. Percorrendo as ruas das cidades, tendo olhos e pernas como 

parte da sua natureza, o flâneur vivencia as transformações urbanas, elevando o 

caminhar como prática estética. A figura desse caminhante será parte fundamental do 

trabalho aqui descrito, pois entende-se que o ato de flanar  certifica os encontros com 4

o acaso e, ainda, que o fotógrafo de rua é, para esta dissertação, um flâneur em toda a 

sua essência. As principais referências consultadas para as reflexões acerca do flâneur 

foram os já citados Charles Baudelaire e Walter Benjamin, e ainda Edgar Allan Poe, 

Francesco Careri, Maurico Lissovsky, Peter Mclaren, Lillian Andreza dos Santos 

Souza e João do Rio. 

Após o leitor entrar em contato com o conceito de flâneur, as discussões do 

capítulo avançam para o item sobre as ruas, demonstrando como estas nascem e 

desaparecem. Palco onde os fotógrafos escolhidos para este trabalho atuam e onde 

propõem-se o encontro com os acasos na obra dos mesmos, nas ruas as imagens 

surgem como instantes únicos, e a paixão por esses instantes é o que faz resultar no 

clique do fotógrafo. Pesquisando sobre o tema, nota-se que vida nas ruas influenciou a 

obra de poetas, pintores e, claro, dos fotógrafos, em todas as épocas. Baseando-se na 

leitura de João do Rio, um dos autores essenciais para compreender as ruas, identifica-

se que caminhar com inteligência, flanando, favorece a ação do fotógrafo para 

registros do acaso, que por meio da antecipação mantêm-se melhor preparados para 

não perder nada ao seu redor. Colaboraram para os esclarecimentos sobre o tema, além 

de João do Rio, nomes como Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Geoff Dyer, 

Rodrigo da Costa Araújo e Nelson Brissac Peixoto, este último com seus escritos e 

também com seu filme documentário sobre as paisagens urbanas. 

O item sobre as ruas desdobra-se no subitem que propõe refletir sobre a 

performance do fotógrafo de rua, postura que, como a do flâneur, é de alguém que está 

presente por acaso no momento em que algo acontece. O conceito de performance, 

nesta pesquisa, é visto sob a ótica dos estudos de Ronaldo Entler (2012), entendendo 

 A palavra flanar, deriva do termo francês flâneur e significa passear ociosamente, sem destino nem 4

pressa (LUFT, 2000, p. 331).
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que outros autores discutem o termo por outros vieses. Para Entler, a performance 

aparece pela primeira vez no modo como o flâneur se insere no espaço das cidades. 

Exemplos de fotógrafos desse segmento, como Eugène Atget, Jacques Henri Lartigue, 

Brassaï, Robert Doisneau, Walker Evans, e o brasileiro Cristiano Mascaro, são 

lembrados para relacionar o fotógrafo de rua com o flâneur. Ao final deste capítulo 

foram selecionadas - a título de exemplos de fotografias relacionadas ao acaso - três 

imagens do fotógrafo Bruce Gilden. Como representante de flâneur do final do século 

XX, em meio à multidão, fazendo uso de seu dispositivo, Gilden retrata pessoas nas 

ruas de grandes cidades de maneira bastante particular. O aporte teórico para discutir a 

fotografia de rua cercou-se de autores como o já citado Ronaldo Entler, Geoff Dyer, 

Erika Lederman, Walter Banjamin, Nelson Brissac Peixoto, Pierre Assouline, entre 

outros. 

O terceiro capítulo (Do uso dos dispositivos tecnológicos para registro do 

acaso) oferece subsídios para que o leitor chegue ao fim deste trabalho familiarizado 

com alguns conceitos e termos técnicos da fotografia. Esse é um capítulo teórico 

fundamentado na história da fotografia e nas suas evoluções técnicas; desde sua 

invenção no século XIX, até o final do século XX, anteriormente ao advento da 

fotografia digital, que substituiu o suporte químico pelo eletrônico, e possibilitou a 

prática fotográfica com dispositivos móveis, foco do capítulo seguinte.  

Não é fácil apontar as datas e as etapas dos métodos que levaram à origem da 

fotografia com precisão, visto que são experimentos simultâneos de um conjunto de 

pesquisadores nas mais diversas épocas e lugares, que pouco a pouco foram 

encaixando as partes deste quebra-cabeças, concluindo sua montagem somente no 

final do século XIX. No entanto, pode-se indicar alguns fatos e descobertas como 

sendo relevantes para a criação da fotografia. Os fundamentos do que veio a se chamar 

fotografia surgiram de dois princípios elementares, já conhecidos de longa data, mas 

que precisaram aguardar muito tempo para se manifestar de forma satisfatória em 

conjunto, que são: a câmara escura e a existência de materiais sensíveis à luz 

(SALLES, 2008, s/p). 



!  23

A fotografia é uma imagem técnica em parte produzida por processos físico-

químicos e, em parte, produzida pela mão do homem, na qual entram concepções 

socioculturais do fotógrafo e as da sociedade à qual pertence. Logo, a fotografia está 

passível de múltiplas problematizações e interpretações. Ela se caracteriza por ser um 

recorte do real. É um corte no fluxo do tempo, de um dado instante, separado da 

sucessão dos acontecimentos. É também um fragmento do real escolhido pelo 

fotógrafo, por meio de algumas variáveis como: enquadramento, foco, direção, luz, 

forma, tema e do encontro e assuntos a serem fotografados. Ela transforma o espaço 

tridimensional em superfície bidimensional. E para isso precisa de algum tipo de 

dispositivo capaz de realizar essa conversão.  

Por esta dissertação ser um estudo pautado no uso dos dispositivos, o texto do 

capítulo três aponta como tais evoluções tecnológicas implicam na reconfiguração das 

práticas e processos para capturar imagens, usando como elemento para a 

investigação, os acasos capturados através dos diferentes tipos de dispositivos 

fotográficos. É também nesse capítulo que o conceito de dispositivo é descrito e 

apresentado, usando como referência os estudos, principalmente, de Giorgio Agamben. 

Em seguida, o texto explora os diferentes formatos de câmeras, divididos segundo a 

classificação do fotógrafo Ansel Adams, demonstrando como as melhorias, tanto nos 

setores da química quanto da ótica, possibilitaram avanços significativos na construção 

de dispositivos menores, mais leves, e com controles operacionais mais fáceis, 

possibilitando ao fotógrafo ter acesso a lugares antes não viáveis, devido ao enorme 

tamanho e peso das primeiras câmeras. 

Com uma maior acessibilidade, proporcionada pelas evoluções tecnológicas no 

decorrer da história da fotografia, foi possível entrar no universo do instantâneo. O ato 

fotográfico, que nos primórdios era realizado em um período de tempo longo, na 

medida em que os aparatos (químicos e físicos) se desenvolvem, passa a ser realizado 

em instantes muito curtos. A captura por instantes temporais de frações de segundo 

inaugura conceitos novos, entre os quais, em especial para esta pesquisa, o conceito de 

instante decisivo, creditado à obra de Henri Cartier-Bresson. Tal conceito se mostra 
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intimamente ligado a algumas fotografias oriundas do acaso, conforme demonstrado 

durante este trabalho. Sobre as questões relacionadas ao tempo na fotografia, um 

componente presente nas câmeras fotográficas tem, para esta dissertação, valor 

particular, por entender que o tempo também é elemento relevante no fenômeno do 

acaso. Esse componente denomina-se obturador, e é o mecanismo que controla as 

variações de tempo na tomada da foto, sendo assim discutido ao longo de uma seção 

durante esse capítulo. 

O visor é o segundo componente presente (geralmente) em uma câmera 

fotográfica, relevante para esse estudo, e será assunto para outra seção do capítulo três. 

Como norteador do olhar, o visor serve como janela por onde o fotógrafo vê o mundo, 

resignificando-o. Sendo a questão do olhar importante para muitos fotógrafos - 

Cartier-Bresson frisa essa importância no capítulo um, e no capítulo dois se discute as 

diferenças entre ver e olhar -, o gesto de colocar o olho diante do visor passa a ser a 

mediação entre o dispositivo e a cena a ser fotografada. Sem esse componente, 

fotógrafos estariam capturando imagens sem a certeza de seus enquadramentos, o que, 

de acordo com este estudo, não representa necessariamente um problema para aqueles 

que incorporam o acaso em sua obra fotográfica. O texto também esclarece que o visor 

foi, de certa maneira, bem como o dispositivo fotográfico num todo, reconfigurado, 

passando a oferecer imagens em telas, não sendo mais necessária a imersão do olho no 

dispositivo. 

Ao final do capítulo três imagens da fotógrafa Vivian Maier são utilizadas como 

exemplos de capturas de acasos. A escolha pelas imagens da fotógrafa foi estabelecida 

sob dois aspectos. Um deles é a escolha do dispositivo feita por ela - uma câmera de 

formato médio que possui características particulares -, descritas no capítulo, 

tipicamente não ideais para a fotografia de ação, geralmente encontrada nas ruas. Essa 

diferença no formato do dispositivo, de acordo com o estudo aqui apresentado, implica 

em diferentes maneiras de ver e capturar imagens. O segundo aspecto refere-se a 

história da fotógrafa que, curiosamente trabalhando como babá, deslocou-se por 
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diversas cidades do mundo capturando imagens, representando assim, nesta pesquisa, 

uma flâneur de seu tempo, em meados do século XX.  

Para dar conta de todos os aspectos apresentados e discutidos no terceiro 

capítulo, muitos teóricos foram consultados. Além dos dois nomes já citados acima, 

obras de Jean-Marie Schaeffer, Gisèle Freund, Arlindo Machado, Walter Benjamin, 

Roland Barthes, Vilém Flusser, Joan Fontcuberta, Ronaldo Entler, Mauricio 

Lissovwsky, Jacques Aumont, Geoff Dyer, John Berger, John Hedgecoe, entre outros, 

estiveram presentes. 

O quarto e último capítulo (Fotografia com dispositivos móveis: um novo 

flâneur nas ruas em busca de novos acasos?), retoma, de início, as continuidades da 

evolução dos dispositivos iniciada no capítulo três, trazendo para a discussão a 

fotografia eletrônica - ou digital -, e seus desdobramentos e prolongamentos, entre eles 

o dispositivo móvel, ponto central para o desenvolvimento do capítulo quatro. 

Ao passar do suporte químico para o eletrônico, as imagens geradas pelos 

novos dispositivos ganham mobilidade e colocam em debate um indivíduo em 

constante movimento e permanentemente conectado às redes digitais (ARANTES, s/

d). Com o surgimento dos suportes eletrônicos, os mesmos passam a substituir os 

processos químicos na gravação de imagens, num sistema de cruzamento mecânico-

ótico e eletrônico. Somente através dessa evolução dos suportes foi possível unir, em 

um novo processo de hibridação, câmeras fotográficas e aparelhos telefônicos 

celulares, que, nesta pesquisa, são denominados como dispositivos móveis. 

A fotografia eletrônica já se estabeleceu no cotidiano de quem busca capturar 

imagens, não só por fotógrafos profissionais mas também pelos que se utilizam da 

fotografia de forma ordinária no seu dia a dia. Essa mudança ocorrida nos processos 

para obtenção de fotografias na contemporaneidade tem gerado algumas tensões por 

autores que discutem o tema. O próprio termo “fotografia” vem sendo discutido por 

estudiosos, como Joan Fontcuberta e Arlindo Machado, por exemplo. Entendendo 

ainda que uma nova tecnologia favorece o aparecimento de uma nova linguagem, os 

novos aspectos e posturas causados pelos meios eletrônicos e digitais proporcionam 
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uma boa oportunidade para repensar a fotografia. Desse modo, o texto do capítulo 

quatro também busca apontar novas direções para os caminhos que o meio imagético 

vem percorrendo. 

Após trazer à luz alguns conceitos e discussões acerca da fotografia eletrônica, 

para que o leitor possa entender de que modo as evoluções tecnológicas resultaram na 

viabilidade de tomar fotografias através de aparelhos celulares, o capítulo avança 

dirigindo-se para o uso dos dispositivos móveis, que tem sido observado como parte 

constante na vida cotidiana das pessoas, especialmente a partir do começo do século 

XXI. Como parte integrante na vida dos fotógrafos do presente século, o dispositivo 

móvel tem contribuído para reconfigurar as práticas e processos no ato de fotografar, 

de compartilhar, e de ver fotografia, ampliando as maneiras de se comunicar por 

imagens. Não seria possível dar conta de uma análise aprofundada de todas as novas 

possibilidade nas práticas fotográficas com tais aparelhos. Seriam muitas as variáveis 

necessárias a serem verificadas e ainda outras tantas deverão aparecer, visto que a 

fotografia com dispositivos móveis ainda é uma prática recente entre os praticantes da 

área.  

O principal interesse pelo dispositivo móvel recai em como, ou em que medida, 

a fotografia com esse tipo de aparato vem habilitando novas possibilidades para 

registros do acaso, e como o fotógrafo vem usando os espaços digitais para 

compartilhar suas imagens. Atento a isso, o capítulo também levanta a   

problematização dos espaços, tencionados entre o urbano e o virtual, por onde a figura 

do flâneur tem vivenciado novas experiências na contemporaneidade. A internet, os 

ambientes digitais e suas redes sociais, entre elas o Instagram - abordado também no 

capítulo e apontado como a maior rede em número de usuários que publicam imagens 

diretamente de seus dispositivos móveis -, são espaços por onde se observa uma nova 

forma de flânerie.  

Considerando os novos horizontes que se abrem a partir das tecnologias, com 

dispositivos capazes de se conectar à Rede, com espaços não urbanos por onde é 

possível se deslocar permanecendo imóvel, o estudo do capítulo também traz à tona 
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reflexões de como seria reconfigurado o flâneur do século XXI. Essa figura que se 

desloca pelos espaços urbanos, tomado ao longo deste trabalho como um indivíduo 

que observa e olha a cidade, assim, deslocado dos espaços urbanos para os virtuais, o 

texto procura investigar como se modifica o olhar do sujeito que vive nos espaços 

contemporâneos, munido de um novo tipo dispositivo fotográfico, a fim de capturar 

imagens oriundas das surpresas do cotidiano. 

O capítulo quatro se encerra trazendo um exemplo de fotógrafo que busca 

capturar imagens efêmeras do dia a dia em seus passeios pela cidade do Rio de 

Janeiro. Como representante de flâneur do século XXI, o brasileiro Cartiê Bressão 

utiliza-se de um dispositivo móvel para se comunicar através de imagens e 

compartilhá-las nas redes sociais. Duas fotografias de Cartiê Bressão, em que o 

elemento acaso se faz presente na imagem, foram selecionadas para análise. Como 

forma de ampliar os conceitos e temas discutidos ao longo do capítulo, optou-se por 

fazer uso de entrevista com Pedro Garcia  - o Cartiê Bressão -, realizada via Skype. O 

questionário base para a entrevista encontra-se ao final desta pesquisa no apêndice um.  

Por fim, o capítulo quatro não tem a intenção de esgotar o assunto no que tange 

à identificação do flâneur do século XXI e a busca de novos acasos na fotografia com 

dispositivos móveis. Muito pelo contrário, ele visa colaborar e levantar questões 

pertinentes ao tema, que é vasto e, em alguns aspectos, como no caso da fotografia 

com dispositivos móveis, ainda possibilita novos estudos, nutrindo-se de conceitos já 

estabelecidos, como é o caso do flâneur, e que agora podem ser revistos sob novas 

perspectivas. Vale ressaltar que as imagens, figuras e a entrevista são utilizadas como 

forma de facilitar o entendimento do trabalho, sobretudo para os leitores sem afeição 

com a fotografia e o meio imagético. Alguns autores usados no capítulo quatro para as 

reflexões foram Joan Fontcuberta, Arlindo Machado, Geoff Dyer, Vilém Flusser, 

Ronaldo Entler, entre outros. 
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1 HENRI CARTIER-BRESSON: A VIDA DE UM FLÂNEUR E O ACASO NA 

SUA OBRA FOTOGRÁFICA             

“O que importa é o olhar. Mas as pessoas não olham.  
       A maioria não observa, só aperta o botão”.  

Henri Cartier Bresson 

O capítulo inicial dessa pesquisa dedica boa parte àquele que é para muitos um 

dos mais importantes fotógrafos do século XX, lembrando da sua importância e 

influência no âmbito mundial da fotografia de reportagem e documental, da sua forma 

de pensar o ato fotográfico, dos modos de ver e de se relacionar com a fotografia. 

“Considerado um dos cinco maiores artistas do século XX, Cartier-Bresson já foi 

comparado ao grande escritor russo Tolstoi” (AGATHA, 2008, s/p) por também 

testemunhar o movimento da história do referido século. Único fotógrafo a ser 

incluído por Ernst Hans Gombrich (2000) em seu livro A História da Arte, chamado 

por alguns de o olho do século, Henri Cartier-Bresson foi um dos pioneiros do 

fotojornalismo moderno. Ganhador de inúmeros prêmios, suas fotografias foram 

reproduzidas em todo o mundo (BIOGRAFIA, 2007, s/p). 

Dedica-se algum tempo nesse capítulo na tentativa de compreender um pouco 

mais sobre esse que foi um dos grandes nomes da história da fotografia, conforme seu 

mais importante biógrafo, Pierre Assouline :  5

[...] ao desenhista renascido, ao repórter de longa data, ao aventureiro 
tranquilo, ao viajante de outras eras, ao contemporâneo essencial, ao fugitivo 
constante, ao geômetra obsessivo, ao budista agitado, ao anarquista puritano, 
ao surrealista não arrependido, ao símbolo da imagem no século, ao olho que 
escuta, mas principalmente ao homem por trás desses todos, aquele que os 
reúne, um francês em seu tempo (ASSOULINE, 2008, p. 11-12). 

Nádia Raupp Meucci o chama de “um artista inato. Pensa como artista, vive 

como artista” (MEUCCI, 2014, s/p). São inúmeros os adjetivos encontrados para 

 Pierre Assouline consta como biógrafo oficial no site do fotógrafo. Disponível em: <http://5

www.henricartierbresson.org/>. Acesso em: 12 jul. 2014.

http://www.henricartierbresson.org/
http://www.blogger.com/profile/09881447054978984212
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defini-lo, ficando evidente que Henri Cartier-Bresson “é, sem dúvida, um dos maiores 

nomes da fotografia do século XX” (ALVES; CONTANI, 2008, p. 129). 

Todos esses adjetivos descritos acima servem como princípios para justificar a 

importância em dedicar boa parte do capítulo inicial ao fotógrafo francês. A proposta 

nesse início de pesquisa é colocar o leitor em contato com algumas passagens da vida 

do fotógrafo, sua forma de pensar, de se relacionar e de olhar as coisas pelo viés da 

fotografia; retomando sua importância e trajetória na fotografia do século XX no 

contexto mundial, lembrando que “reconstruir sua vida, revisitar sua obra, é contar a 

história de um olhar” (ASSOULINE, 2008, p. 16). E é especialmente em torno do 

olhar e dos deslocamentos pelos espaços urbanos que esta pesquisa se desenvolve. 

Compreender quem foi Henri Cartier-Bresson e como fez uso das práticas de seu 

dispositivo fotográfico para se relacionar com o mundo através de imagens é relevante 

para o andamento deste trabalho. Entendendo ser Cartier-Bresson um flâneur que, 

deslocando-se de forma intensa ao longo do século XX, experimentou encontros com 

as surpresas contidas nas ruas das cidades e, através de seu dispositivo, capturou cenas 

em que muitas vezes o elemento acaso tornou-se parte do processo, a pesquisa levanta 

questões acerca do conceito de instante decisivo, termo sempre atribuído a Henri como 

criador do instante único, com o acaso na fotografia, sobretudo na fotografia de rua. 

Além disso, para este estudo, entende-se que, ao admitir a existência de acidentes 

do acaso em suas fotografias, o próprio Henri Cartier-Bresson desvela alguns mistérios 

em torno do tema e do conceito de instante decisivo e, assim, desmistifica a verdade 

por trás de algumas imagens por ele fotografadas, trazidas como exemplos ao longo 

desse capítulo. Alguns parâmetros que foram construídos com base nesse conceito 

podem e devem ser revistos, o que torna possível admitir que a ocorrência de acasos 

na fotografia pode fazer parte do cotidiano de outros fotógrafos, conforme verificado 

ao longo desta pesquisa.  
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1.1 HENRI CARTIER-BRESSON: O FRANCÊS 

Em praticamente todos os lugares do planeta, “Henri Cartier-Bresson foi uma 

lenda viva” (MIBELBECK, 2008, p. 40). Para alguns profissionais da área ele era 

conhecido pela sigla HCB (ASSOULINE, 2008, p. 14-15) ou, ainda segundo Pierre 

Assouline “outros o chamam de Henri como se ele fosse o único” (ASSOULINE, 

2008, p. 15). Talvez por isso cada indivíduo passa a ter uma ideia própria desse 

personagem (ASSOULINE, 2008, p. 15). Juntas, essas ideias tornam um pouco mais 

decifrável sua genialidade na fotografia. Segundo relatos de Assouline, Cartier-

Bresson exercia grande importância no imaginário coletivo, ainda assim não abusava 

do exercício de sua autoridade.  

Pesquisando sobre a vida e obra de Cartier-Bresson, nota-se que existem muitas 

especulações e mitos sobre alguns fatos. Algumas verdades escaparão aos documentos 

e testemunhos, mas isso não é tão ruim. Reduzir tudo à sua lógica faz com que se 

perca o mistério (ASSOULINE, 2008, p. 16).  

Henri Cartier-Bresson nasceu na França, em Chanteloup-en-Brie, no distrito de 

Seine-et-Marne, no dia 22 de agosto de 1908 (SANTANA, 2014, s/p), e faleceu em 3 

de agosto de 2004 em sua casa da Provença, aos 96 anos de idade (CLAIR, 2011, s/p). 

Na realidade morreu “algumas semanas antes de completar 96 anos” (BIOGRAFIA, 

2007, s/p). Algumas referências pesquisadas informam datas diferentes para sua morte. 

Conforme Juan Fontcuberta, 

Pouco depois da morte de Henri Cartier-Bresson, em 2 de agosto de 2004, 
uma destas mensagens em corrente circulou por vários fóruns fotográficos 
da internet e rezava: “Nietzsche tinha razão: Deus morreu.” O adágio caía 
como espécie de epitáfio: para muitos no mundo da fotografia, Cartier-
Bresson era deus, e sua partida deixava desamparado o particular Olimpo da 
arte da luz. Para outros, além da imortalidade da sua obra, Cartier-Bresson 
não chegava à categoria de deus, mas certamente à de gênio: um dos poucos 
gênios que foram capazes de modelar o olhar moderno do século XX 
(FONTCUBERTA, 2012, p. 50). 

Independente das datas, Henri Cartier-Bresson deixou uma obra imortal. Através 

de suas imagens e opiniões, o fotógrafo “desempenhou um papel extraordinário na 
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fotografia entre 1950 e 1980, desenhando um espaço em que foi possível desenvolver 

uma maneira particular de fazer e de apreender a fotografia” (SOULAGES, 2010, p. 

38). Cartier-Bresson dedicou-se predominantemente ao que convencionou chamar de 

“fotografia espontânea”. A espontaneidade também faz parte da obra do trabalho dos 

outros três fotógrafos escolhidos para esta dissertação. A escolha pelo fotógrafo 

Cartier-Bresson, para esta pesquisa, além do que já foi mencionado acima, deu-se, 

também, por sua obra possuir profunda unidade formal e representar os modos 

clássicos da espera (LISSOVSKY, 2008, p. 73). E a espera é uma das características 

que podem corroborar para os encontros com o acaso na fotografia. “Cartier-Bresson 

esperava para ver o que aconteceria, e descreveu essa tática como pôr isca numa 

armadilha” (DYER, 2008, p. 127).  

Viver o momento presente, somente isso era válido para o jovem (ASSOULINE, 

2008, p. 12), que nasceu numa família proeminente da indústria têxtil. “A família o 

queria nos negócios familiares. Mas Bresson [sic] nasceu artista” (MEUCCI, 2014, s/

p). Começou seu interesse pela imagem com a pintura e, durante sua adolescência, a 

pintura era tudo para ele. Sabe-se que Proust e Cézanne foram seus únicos 

“fotógrafos” de cabeceira. “Suas verdadeiras referências são culturais” (ASSOULINE, 

2008, p. 17). “Poderemos dizer que Henri Cartier-Bresson aprendeu fotografia 

frequentando a pintura” (ASSOULINE, 2008, p. 46). A arte, somente ela, nas suas 

mais variadas formas de manifestações, era a única atividade à qual o jovem Henri se 

dedicava com vontade e regularidade (ASSOULINE, 2008, p. 28). Estudou pintura em 

Paris e, posteriormente, literatura e arte na Universidade de Cambridge (BROWN, 

2012, p. 367). Seus professores foram Cotenet (entre 1922 e 1923) no que se refere a 

pintura (MEUCCI, 2014, s/p) e André Lhote, com quem teve aulas de desenho 

(BIOGRAFIA, 2007, s/p) nos anos de 1927 e 1928. Muitos fotógrafos foram pintores, 

a começar por Daguerre . Nádia Raupp Meucci esclarece, sobre a relação entre o 6

 Daguerre foi um dos precursores da fotografia e inventor do Daguerreótipo. O assunto sobre a 6

história e invenção da fotografia é abordado no capítulo três. 
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desenho e a fotografia, que para Henri ambos estariam muitos próximos. “Enquanto o 

desenho é meditação, a foto é um tiro” (MEUCCI, 2014, s/p).  

Nesse período de estudos, Henri costumava frequentar os cafés da França, onde 

muitos artistas, entre os quais figurava André Breton, encontravam-se para falar de 

arte, sobretudo do movimento surrealista , pelo qual Henri demonstrava empatia. “De 7

fato, Cartier-Bresson, equilibrista da alma, será por toda a vida fiel ao surrealismo, 

mas de uma fidelidade à normanda, que, apesar de tentar se emancipar e se libertar de 

seus dogmas, nunca os trairá” (ASSOULINE, 2008, p. 57). Sobre essa época em que 

conheceu o surrealismo e Breton, transcreve-se uma passagem do próprio HCB: 

“Conheço-o provavelmente desde 1928 ou 1929: eu frequentava assiduamente, 

sentado num cantinho de mesa, as reuniões surrealistas no café da praça Blanche, 

tímido demais e jovem demais para tomar a palavra” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 

89).  

Assouline mostra que Henri também teve contato com a obra do poeta Charles 

Baudelaire. Segundo o autor, o fotógrafo, “mais do que nunca influenciado por 

Baudelaire, ainda é sensível aos preconceitos do poeta, cujos ecos ainda soam, apesar 

de datarem de meados do século XIX (será que jamais calará a dúvida se a fotografia é 

mesmo uma arte?)” (ASSOULINE, 2008, p. 72-73). Charles Baudelaire considerava a 

indústria fotográfica o refúgio de todos os pintores fracassados e ainda “atribuía um 

lugar bastante humilde à fotografia: o de ‘serva da pintura’” (ASSOULINE, 2008, p.

73). Não se pretende entrar aqui na já tão discutida polêmica sobre o status de arte ou 

não da fotografia, que de acordo com HCB “é um ofício modesto, para que 

transformá-la em arte? Somos artesãos, devemos fazê-lo bem, como o marceneiro com 

sua cadeira” (DELPIRE, 2004), ou quando compara que “um desenho ou um quadro 

podem ser contemplados por horas enquanto uma foto precisa ter um verdadeiro toque 

de graça para ser olhada por mais de alguns minutos” (ASSOULINE, 2008, p. 296). 

 O movimento surrealista surgiu em Paris no começo da década de 1920 para se tornar uma das mais 7

importantes tendências artísticas do século. Originalmente um estilo literário criado por grupos de 
poetas de vanguarda, os termos “surrealismo” e “surreal” entraram na linguagem comum para 
descrever acontecimentos de natureza bizarra ou estranhamente coincidentes (MCGINITY, 2011, p. 
426).



!  33

Quanto tempo olha-se tipicamente para uma fotografia atualmente no século XXI, com 

o compartilhamento nas redes sociais? Alguns segundos. 

HCB não foi nenhum gênio da pintura, mas de acordo com Assouline “pintor e 

desenhista, Cartier-Bresson é apenas um entre milhares de outros. Fotógrafo, ele é 

único” (ASSOULINE, 2008, p. 299). Ele adorava fotografar, ao mesmo tempo em que 

não se interessava pela fotografia. Para Henri “lápis, pincéis e máquinas não passam 

de ferramentas. São as diferentes fibras de um mesmo arco” (ASSOULINE, 2008, p. 

289). Foi um obcecado pela composição, “a geometria das formas é uma tônica em 

suas imagens” (MEUCCI, 2014, s/p). A composição era tudo para o fotógrafo, e tudo 

deveria estar na composição. “Sem composição, nada de salvação!” (ASSOULINE, 

2008, p. 41), nas palavras do próprio Henri. Aprendeu composição e proporção com 

Lhote (MEUCCI, 2014, s/p). A grande lição de Lhote? “Que não há liberdade sem 

disciplina. A loucura só pode desabrochar uma vez o esquadro rigorosamente 

traçado” (ASSOULINE, 2008, p. 45) e que “apenas a estrutura atribuída ao mundo 

permitiria encontrar a ordem no caos” (ASSOULINE, 2008, p. 42). No filme 

documentário Henri Cartier-Bresson: L’amour tout court (O’BYRNE, 2001) há uma 

passagem em que o fotógrafo Claude Sluban diz que “o interessante da fotografia é a 

composição. Não se trata simplesmente de apertar um botão. Você deve pensar. É uma 

linguagem. Cada foto deveria refletir um instante de sua vida” (O’BYRNE, 2001). 

Mas será esse o pensamento dos fotógrafos na segunda década do século XXI? Ou 

apenas apertam botões? “Para muitos a fotografia começa no dedo que dispara a 

câmera” (CAÑIZAL, 2012, p. 107) e, “uma vez que o fotógrafo apertou o disparador, 

uma série infinita de possibilidades se oferece a ele” (SOULAGES, 2010, p. 135), 

estando o acaso entre uma dessas muitas possibilidades.  

Essa busca pelo instante fugaz da vida faz com que algumas vezes se sacrifique 

a composição perfeita. Mesmo sendo Cartier-Bresson rígido com as questões estéticas 

da composição, nota-se em sua obra algumas fotografias em que lhe escapa esse rigor. 

Talvez em detrimento à rapidez na tomada da imagem. Provavelmente para não perder 

o momento, o instante único, visto que “o momento fotográfico de Cartier-Bresson é 



!  34

um instante, uma fração de segundo, e ele persegue esse momento como se fosse um 

animal selvagem” (BERGER, 2003, p. 49), lembrando que para John Berger “o ideal 

da fotografia, deixando a estét ica de lado, é apanhar o momento 

‘histórico’” (BERGER, 2003, p. 52). Mesmo quando suas composições não estavam 

perfeitas, Henri recriminava o recorte posterior, conforme demonstrado abaixo: 

Se recortamos minimamente uma fotografia boa, destruímos fatalmente este 
jogo de proporções; por um lado, é muito pouco provável que uma 
composição medíocre à tomada possa ser salva pela tentativa de recompô-la 
na câmera escura, cortando o negativo no ampliador: a integridade da visão 
já não figura mais. Ouve-se falar frequentemente de “ângulos de tomadas de 
vista”, mas os únicos ângulos que existem são os ângulos da geometria da 
composição (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 25). 

Ainda sobre composição, o próprio Henri dizia que “não se deve pensar nisso, 

mas se baseia na geometria. A divina proporção. Eu posso ignorá-la intuitivamente. 

Trata-se mais da forma do que da luz. A forma domina. A luz é como um perfume para 

mim” (O’BYRNE, 2001). Ele segue com o assunto afirmando, no filme Contacts 

(2004), de Robert Delpire - o mais importante editor de fotografia na França, segundo 

Mauricio Lissovsky (2008, p. 130) -, que se deve fazer uma relação com a emoção 

produzida por um tema e a felicidade da organização plástica, a intuição do número de 

ouro, o rigor no equilíbrio das formas. Tudo isso para Henri é a base (DELPIRE, 

2004), porém para ele “a composição deve ser uma das nossas preocupações 

constantes, mas no momento de fotografar ela só pode ser intuitiva [...]. Para aplicar a 

relação da ‘seção áurea’, o compasso do fotógrafo só pode estar dentro do seu 

olho” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 25). Entendo com isso que o fotógrafo não 

deve parar para pensar sobre como compor no ato de fotografar pois, aparentemente, 

na visão de HCB, esse pensar possivelmente promoveria a perda do momento único. 

Sendo assim, quando se fotografa, automaticamente a composição deve estar pronta, já 

que “nós compomos quase ao mesmo tempo em que apertamos o disparador 

[...]” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 24). 

Mesmo tendo paixão pela pintura desde criança, quando pintava às quintas e 

aos domingos, enquanto nos outros dias sonhava com isto (CARTIER-BRESSON, 
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2004, p. 15), Henri não a inclui quando cita as três atividades que o absorveram: “o 

desenho, a fotografia e o cinema documentário” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 75). 

HCB experimentou o cinema trabalhando como assistente de Paul Strand, Jean Renoir, 

Jacques Becker e André Zvoboda (CLAIR, 2011, s/p), mas não se adaptou ao meio. 

Conforme Henri, “quando trabalhei com Renoir, ele sabia muito bem que eu não seria 

capaz de fazer um filme. Não tenho imaginação’’ (MOON, 1994). No entanto, foi pela 

fotografia que seu nome tornou-se lenda. Lenda e mito reconhecidos nas palavras de 

Pierre Assouline quando declara ser “curioso bater nas costas de um mito, insólito 

contradizer uma lenda” (ASSOULINE, 2008, p. 14). O MoMA, Museu de Arte 

Moderna da cidade de Nova York, chegou a prestar-lhe uma homenagem com uma 

exposição “póstuma” em 1946, julgando-o morto durante a guerra. Na verdade, não 

apenas estava vivo, como também vai aos Estados Unidos contemplar a exposição 

(CLAIR, 2011, s/p). Por curiosidade e ironia, foi o único artista a receber tal 

homenagem, ou seja, uma exposição montada para um morto-vivo. Para um mito. O 

mito é construído assim, “pois é a história que transforma o real discurso, é ela e só ela 

que comanda a vida e a morte da linguagem mítica. O mito é uma fala escolhida pela 

história: não poderia de modo algum surgir da ‘natureza’ das coisas” (BARTHES, 

2001, p. 132). Ou seja, o mito é um valor, não é a verdade em absoluto (BARTHES, 

2001, p. 136). 

Em sua biografia, Assouline, que conviveu quatro anos mantendo conversas e 

encontros regulares com Henri, conta que o mesmo “é a impaciência em pessoa, mas 

também a curiosidade, a indignação, o entusiasmo e a cólera. Esse meditativo frenético 

não para no lugar” (ASSOULINE, 2008, p. 15). Descontente com a vida que levava 

em família e não tendo interesse nos negócios têxteis, Henri, de acordo com Assouline, 

“se sente uma alma baudelairiana . Um homem útil lhe parece uma pessoa odiosa. 8

Como explicar isso aos seus pais, que só conseguem ver a inutilidade como fracasso 

aos olhos da sociedade? Não há o que explicar, não há como se explicar, é melhor 

partir” (ASSOULINE, 2008, p. 37). E é isso o que ele faz. Viajou por muitos países na 

 Termo que se refere à obra do poeta Charles Baudelaire.8
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busca de sua identidade e, claro, de imagens. Henri “é por instinto uma dessas pessoas 

que têm a alma de viajante, desses exilados por dentro que sempre sonham em 

escapar” (ASSOULINE, 2008, p. 46). Talvez por isso Gérard Macé afirme que “apesar 

da sua paixão pela pintura, não é possível imaginar Henri Cartier-Bresson preso toda a 

vida a um cavalete [...]” (MACÉ, 2004, p. 7). Nada melhor para alguém que pretende 

se “alimentar” de imagens do que sair pelo mundo e encontrar novas culturas, novas 

formas de ver, novas formas de experimentar. “Se queremos nos integrar, não existe 

maneira melhor do que ficar em algum lugar por meses, ou mesmo anos, e ali viver 

sua vida cotidiana” (ASSOULINE, 2008, p. 68). 

A primeira aventura de HCB como viajante foi pela África, como verificado em 

suas próprias palavras: “em 1931, aos vinte e dois anos de idade, eu parti para a 

África. Na Costa do Marfim, comprei uma máquina fotográfica [...]” (CARTIER-

BRESSON, 2004, p. 16) e quando não se dedicava à caça, começa a fazer suas 

primeiras fotos (ASSOULINE, 2008, p. 66). Porém, de acordo com Meucci (2014, s/p) 

todos os negativos que Henri fotografou na África foram danificados pela umidade . 9

Na África contrai uma enfermidade (espécie de malária) que quase lhe tira a vida. 

Acaba retornando à França e, no município de Marselha, ao contemplar uma foto 

tirada pelo húngaro Martin Munkacsi, publicada na Revista Photographies em 1931 

(MEUCCI, 2014, s/p), que revelava três jovens negros correndo rumo ao mar no 

Congo, encanta-se definitivamente pela fotografia (SANTANA, 2014, s/p). Segue o 

relato do próprio Henri sobre essa imagem, descrito por Assouline: 

Essa foi a única foto que me influenciou. Nessa imagem há uma intensidade, 
uma espontaneidade, uma alegria de viver, uma maravilha tão grande que me 
deslumbra até hoje. A perfeição da forma, a percepção da vida, uma vibração 
sem igual... Pensei: bom Deus, podemos fazer isso com a máquina... Senti 
como um pontapé na bunda: vamos, vai! (ASSOULINE, 2008, p.76). 

Após sua experiência na África, que dura cerca de um ano, de “uma visão 

geométrica do mundo, o choque da revelação surrealista, a experiência de quase 

 Foram encontradas algumas fotografias do período em que Henri Cartier-Bresson esteve na África no 9

livro Here and Now (CARTIER-BRESSON, 2013,  p. 52-57).
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morte” (ASSOULINE, 2008, p. 69), em 1931 o principal está pronto, “personalidade, 

temperamento, caráter, cultura, olhar, visão de mundo...Esse autodidata está preparado 

para a vida. Henri Cartier-Bresson tem 23 anos. Está pronto. Agora só precisa cruzar 

seu século até o próximo” (ASSOULINE, 2008, p. 70). E é o que ele faz. Mas antes, 

para isto, precisa de uma companheira: a câmera. 

1.1.1 Leica: a companheira inseparável 

“Leica poderia ser como um grande beijo apaixonado, ou então como um 
tiro de uma arma, ou o sofá de um psicanalista. Você pode fazer qualquer 

coisa com uma Leica”. Henri Cartier-Bresson 

Como muitas crianças, Cartier-Bresson tinha uma câmera Brownie, mas só 

usava poucas vezes para registrar as lembranças de férias. Ser fotógrafo até então não 

era uma profissão, apenas algo para distrair, um passatempo. Segundo Henri “foi só 

muito mais tarde que comecei a olhar melhor através do aparelho; meu pequeno 

mundo se ampliava, e este foi o fim das fotografias de férias” (CARTIER-BRESSON, 

2004, p. 15). O fotógrafo comenta que a partir de então comprou um tripé, um pano 

preto, uma câmera 9 x 12 cm de madeira, equipada com uma tampa de objetiva que      

funcionava como obturador . Devido às características do aparelho “esta 10

particularidade me permitia afrontar unicamente o que não se mexia” (CARTIER-

BRESSON, 2004, p. 15).  

Não existe fotografia sem um dispositivo, aparato técnico, máquina, câmera ou 

qualquer meio necessário para a captação da luz que sensibilize um suporte no qual 

será gravada uma imagem. Algumas questões técnicas da fotografia e dos dispositivos 

estão mais bem descritas no terceiro capítulo. Aqui se está mais interessado em uma 

câmera em especial. Companheira inseparável de Henri Cartier-Bresson: a Leica. “A 

Leica será seu objeto mitológico. Dela nunca mais se separará, seja no exterior, seja na 

intimidade” (ASSOULINE, 2008, p. 77). O aparelho fotográfico é o companheiro fiel 

 O obturador é um dispositivo mecânico ou eletrônico que controla o intervalo de tempo durante o 10

qual se permite que a luz passe através da objetiva fotográfica (ADAMS, 2003, p. 93).
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do fotógrafo. Sem ele, não há a possibilidade de eternizar aquilo que se vê e gravá-lo 

para a posteridade, sendo “prótese do olhar, a câmera tem a função de mediar esse 

encontro com o real, de que recorta um instante singular para fixá-lo sob a forma de 

uma imagem visível” (CAETANO, 2012, p. 192). Para a fotógrafa Dorothea Lange “a 

câmera é um instrumento que ensina as pessoas a verem sem uma câmera” (DYER, 

2008, p. 18). A máquina fotográfica é como uma arma, que apontada pode causar 

estragos irreparáveis, e “quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de 

aparelho (ou de um aparelho munido de fotógrafo) estará observando movimento de 

caça” (FLUSSER, 1985, p. 18). Talvez por isso Roland Barthes tenha dito que “o 

órgão do Fotógrafo não é o olho (ele me terrifica), é o dedo” (BARTHES, 1984, p. 30). 

As primeiras câmeras fotográficas eram enormes, pesadas e lentas para serem 

operadas. Tecnicamente isso restringia muito o ato fotográfico. Com a redução do 

tamanho e formato  das câmeras surgem novas possibilidades na captura de imagens 11

com maior dinâmica e movimento. Ganha-se mobilidade, e isso trás novas 

experiências estéticas e culturais para a fotografia. Nessa evolução das câmeras 

fotográficas, existe uma surgida no mercado, que permitiu a agilidade na tomada da 

foto: a Leica. Em 1932 Henri Cartier-Bresson compra uma em Marselha. “É seu 

batismo de fogo. O artista encontrou seu instrumento” (ASSOULINE, 2008, p. 77).  

Por volta de 1913, o então funcionário Oscar Barnack, da empresa de 

óptica Leitz, construiu uma câmera para testar película cinematográfica. Era idêntica a 

uma câmera de cinema com uma bobina no seu interior que alojava cerca de dois 

metros de filme 35mm, e o diferencial estava na capacidade de captar um fotograma 

de cada vez, sendo necessário rodar uma alavanca para adiantar ao seguinte. A câmera 

era pequena e portátil, mas a qualidade das fotografias era surpreendente, e segundo 

Walter Benjamin se tornaria “cada vez mais apta a fixar imagens efêmeras e 

secretas” (BENJAMIN, 1987, p. 107) ou ainda, “um aparelho que podia rapidamente 

gerar uma imagem do mundo visível, com um aspecto tão vivo e tão verídico como a 

 Aborda-se mais adiante, no capítulo três, sobre os diferentes formatos de câmeras e suas evoluções 11

tecnológicas.
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própria natureza” (BENJAMIN, 1987, p. 95), mesmo sendo “preciso convir, com 

Walter Benjamin, que a natureza que fala à câmera fotográfica é diferente da que fala 

ao olhar” (ASSOULINE, 2008, p. 312).  

Durante a guerra Barnack deu uma pausa no desenvolvimento do seu aparelho, 

mas encontrava-se de tal modo fascinado pelas suas potencialidades que, mal o 

conflito terminou, retomou o trabalho. Uma nova objetiva foi desenhada tendo em 

conta as particularidades do formato do filme 24x36 mm. Outra novidade foi a 

introdução de um visor com um sistema óptico de precisão. Até então, as câmeras 

fotográficas eram equipadas apenas com uma simples moldura por onde se olhava. 

Esse sistema de mecanismo rudimentar da época, em que os fotógrafos colocavam o 

olho no intuito de “imaginar” um campo de visão para seus os enquadramentos , 12

gerava inúmeros erros, pois o que se via pelo olho não era o mesmo que a objetiva 

capturava.   

No ano de 1923 foram produzidas 31 exemplares deste novo modelo, 

distribuídos a fotógrafos profissionais para que o testassem. Paradoxalmente, as 

críticas foram desfavoráveis, pois achavam o formato muito pequeno. Alguns 

chegaram a dizer que não passava de um brinquedo. Porém, “insignificante como um 

brinquedo, a pequena máquina fotográfica modifica nossa visão de 

mundo” (ASSOULINE, 2008, p. 77). Mesmo assim a produção continuou e na Feira 

de Leipzig de 1925 foi apresentada ao público a primeira Leica, abreviatura de Leitz 

Camera, um nome que haveria de perdurar e brilhar no mundo da fotografia. Os anos 

se passaram e hoje é quase improvável imaginar o mundo sem as câmeras fotográficas 

e a fotografia, visto que “o ser humano [...] não sabe mais olhar, a não ser através do 

aparelho” (FLUSSER, 1985, p.30). Ao pensar nessa afirmação de Flusser observa-se 

como os indivíduos hoje, na segunda década do século XXI, dependem da fotografia 

para ver o mundo. Nota-se isso com frequência, por exemplo, em qualquer viagem 

 A palavra enquadramento e o verbo enquadrar aparecem com o cinema para designar o processo 12

mental e material já em atividade portanto na imagem pictórica e fotográfica, pelo qual se chega a uma 
imagem que contém determinado campo visto sob determinado ângulo e com determinados limites 
exatos (AUMONT, 2004, p.153).
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feita, em que não pode faltar uma câmera para o registro dos acontecimentos do 

evento.  

Com esse pequeno objeto de precisão mecânica alemã o ato fotográfico se torna 

livre de tripés pesados, de longas exposições à luz e de sua cultura estática para a 

realização da foto. Não se trata mais de uma imagem tirada por uma máquina fixa, 

técnica já pertencente ao passado, mas tirada com um aparelho móvel, e com isso 

autoriza o movimento, permitindo “ao fotógrafo ir aonde ele não ousaria ir e relatar 

verdades antes insuspeitadas porque inacessíveis” (ASSOULINE, 2008, p. 77). Essa 

era a 

[...] magia própria da Leica, uma máquina que [...] permitia ângulos de 
tomada de vista de outro modo impossíveis, ao mesmo tempo que permitia 
que os movimentos do fotógrafo acompanhassem, do interior, os 
acontecimentos mais fulgurantes nas suas sinuosidades mais esquivas [...] 
(FRADE, 1989, p. 10). 

  

Essas novas possibilidades fascinam o ainda jovem Cartier-Bresson que diz “de 

repente entendi que a fotografia podia fixar a eternidade no instante” (ASSOULINE, 

2008, p. 76). “Tinha descoberto a Leica: ela se tornou o prolongamento do meu olho e 

não me deixa mais” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 16). Ao prolongar seu olhar da 

maneira mais natural possível, a máquina faz parte dele. A Leica será assim sua 

companheira de viagem, seu caderno de esboços, e um “indispensável bloco de notas 

sem o qual suas imagens ficariam perdidas numa memória imprecisa” (ASSOULINE, 

2008, p. 79). E também perdidos ficariam os registros de acasos capturados por Henri.  

Ao se libertar de um equipamento volumoso e estático, o fotógrafo ganha 

mobilidade. Henri não se importava que vários colegas fotógrafos, conservadores a 

ponto de se tornarem arcaicos, com certo desdém, chamem a nova máquina de 

brinquedo. Ela era pequena e discreta dando a impressão de não perturbar a ordem 

natural das coisas porque privilegiava o disparo silencioso. Surge como o instrumento 

ideal para captar a vida em flagrante, para antever uma cena  e fixá-la numa foto. Tão 

perfeita para os propósitos de Henri que Assouline diz que “a máquina fotográfica fora 

inventada para Cartier-Bresson” (ASSOULINE, 2008, p. 194).  
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Cartier-Bresson é um artista que encontrara num meio mecânico uma forma 

para se expressar. Seu olho esquerdo o leva para o mundo interior, já o olho direito nos 

mostra seu mundo exterior. A graça consiste na fusão de ambos (ASSOULINE, 2008, 

p. 193). Permanece fiel à Leica desde 1932. Enquanto a objetiva é o prolongamento de 

seu olho, a câmera é o prolongamento de sua mão. Ele “sabe que, até o fim, carregará 

sua Leica no bolso do casaco” (ASSOULINE, 2008, p. 288), e que, através dela, 

contará suas experiências ao mundo. “Fotografias realmente são experiência 

capturada, e a câmera é o braço ideal da consciência em seu estado de espírito 

aquisitivo” (SONTAG apud BERGER, 2003, p. 54).   

HCB foi talvez um dos fotógrafos mais puristas que se conhece, fotografando 

quase toda sua obra apenas com uma lente. “Sua objetiva única, de 50mm e abertura 

3.5, não pode ser desatarrachada. De qualquer forma, Cartier-Bresson não quer outra, 

pois esta reconstitui a visão humana na medida exata, enquanto focais maiores ou mais 

largas a trairiam, deformando-a” (ASSOULINE, 2008, p. 78). Com essa máquina e 

essa objetiva, parece ter encontrado a harmonia perfeita, “a única naturalmente capaz  

de dissipar o hiato entre a verticalidade do homem e a horizontalidade do 

mundo” (ASSOULINE, 2008, p. 78). Sobre olhar o mundo dessa forma, certa vez, ao 

encontrar o também fotógrafo e amigo Robert Doisneau, reporta-lhe um comentário 

interessante e reflexivo: 

O 6x6 é um estado de espírito, o 24x36 outro. Robert Doisneau vê na 
Rolleiflex a apoteose da cortesia, do respeito, da humildade. Inclinados 
diante das pessoas, não as provocamos olhando-as de frente, nos olhos. 
Henri Cartier-Bresson vê na Leica a arte da caça, feita com outros 
instrumentos. É uma atitude agressiva, pois é uma pontaria. A primeira vez 
que esses dois homens se encontram, quando Doisneau, admirador 
incondicional de Cartier-Bresson, ousa mostrar-lhe suas primeiras 
reportagens, ele ouve: “Se o bom Deus quisesse que se fotografasse em 6x6, 
ele teria colocado os nossos olhos na barriga. É incômodo olhar as pessoas 
pelo umbigo” (ASSOULINE, 2008, p. 78).  

Ao falar em 6x6 e 24x36, HCB estava se referindo a dois tipos diferentes de 

formatos de câmeras: um, o 6x6 cm,  chamado de médio formato e representado na 

citação pela marca alemã Rolleiflex, em que geralmente se fotografa com a câmera na 
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altura da cintura; e o formato 24x36 mm, que usa um tipo de película fotográfica 

menor (135mm), o tipo mais popularmente usado na fotografia, conhecido como 

pequeno formato, que é o usado pelas câmeras Leica, aparelho tipicamente levado até 

o olho para o ato fotográfico. Sendo assim são duas formas diferentes de fotografar, de 

olhar e de manusear o aparelho. O formato menor permite mais agilidade no ato 

fotográfico, por ser mais leve e ergonômico. O fotógrafo americano Ansel Adams 

assinala, em seu primeiro livro da trilogia (A Câmera, O Negativo, A Cópia), que “não 

há a menor dúvida de que uma câmera de grande formato (4x5 ou 8x10) exige uma 

forma de ver diferente da proporcionada por uma câmera portátil de 35 

mm” (ADAMS, 2000, p. 19) e que “o fotógrafo que utiliza diferentes tipos de câmera 

vai perceber que a sua percepção é uma quando usa uma câmera pequena e outra 

quando usa uma grande” (ADAMS, 2000, p. 19). Para o fotógrafo gaúcho Luiz Carlos 

Felizardo, usar câmeras de tamanhos diferentes transforma o olhar em um jogo, 

modificando-o quando se usa uma câmera grande ou uma câmera menor. Para ele, as 

câmeras não são importantes, mas sim os fotógrafos. “Faz-se fotografia mas não se 

pensa a fotografia” (FELIZARDO, 2014).  

Pierre Assouline conta que Henri não gostava de falar da técnica, preferia falar 

do estilo fotográfico, da estética (ASSOULINE, 2008, p. 309). Uma das exigências 

prático-estéticas de Cartier-Bresson, segundo François Soulages, era “nunca encenar, 

senão não se trata mais de fotografia, mas de teatro (fotografado) (SOULAGES, 2010, 

p. 46). A encenação também não foi encontrada nas imagens dos outros três fotógrafos 

escolhidos para este trabalho, ainda que todos tenham feito, em algum momento, 

retratos pousados, o critério de escolha foram imagens espontâneas do cotidiano. 

Embora Henri desse preferência pelas questões estéticas, o fotógrafo tinha 

algumas exigências sobre questões referentes à técnica. Conforme HCB 

A máquina fotográfica é para nós uma ferramenta, e não um belo brinquedo 
mecânico. Basta ficar à vontade com o aparelho que convenha ao que se 
quer fazer. O manejo do aparelho, o diafragma, as velocidades, etc., devem 
tornar-se um reflexo, como mudar a marcha de um automóvel, e não há o 
que discorrer sobre essas operações, mesmo as mais complicadas; elas são 
enunciadas com precisão milimétrica no manual de instrução fornecido por 
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todos os fabricantes com o aparelho e seu estojo de couro (CARTIER-
BRESSON, 2004, p. 26). 

É necessário lembrar, conforme Fontcuberta ressalta, mais uma vez, que a 

técnica é somente um conjunto de ferramentas e por si não são merecedoras de um 

julgamento moral, apesar de conterem uma propensão em certo sentido. “É no uso da 

técnica que se imprime uma intenção que já é sujeito da moral” (FONTCUBERTA, 

2012, p. 133). 

Desde o início da sua carreira como fotógrafo, Cartier-Bresson tem princípios 

que quer respeitar, começando pela proibição formal, salvo raras exceções, de 

reenquadrar suas fotos na ampliação. “Elas não devem ser tocadas. A força de um 

instantâneo é sua espontaneidade, incluindo seus defeitos. Arrumá-lo seria não apenas 

permi t i r o remorso , como também t ra i r a emoção na or igem da 

imagem” (ASSOULINE, 2008, p. 97). Exigia que as reproduções de suas fotos 

respeitassem tudo que estava dentro do negativo fotografado. Ou seja, sem cortes na 

imagem. Reenquadrar seria assim desordenar o real. Deve-se ser fiel ao que foi visto. 

Uma composição obedece a uma necessidade e “se o olho assim a percebeu, nada há 

para mudar posteriormente” (ASSOULINE, 2008, p. 313). Henri era enfático quando o 

assunto eram seus enquadramentos, dando total importância para que não fossem 

modificados. Os negativos deveriam ser copiados na íntegra, “sem cortar um 

milímetro, quer na ampliação, quer na impressão” (ASSOULINE, 2008, p. 168). Se 

tudo não estiver no lugar desde o início, numa milagrosa coincidência entre tempo e 

geometria, é porque a foto não está boa, “[...] variável relevante, visto que é 

característica de todas as fotografias de Cartier-bresson: a atenção que ele dedica à 

composição da imagem, que jamais permi te que se ja cor tada ou 

aparada” (GOMBRICH, 1999, s/p). Contudo, apesar de proibir o reenquadramento, ele 

permitia o retoque, para ajustes de contraste, por exemplo. 

Cartier-Bresson fotografava preferencialmente com película fotográfica preto-e-

branco. Apesar de ser raro ver fotografias suas coloridas, sabe-se que as experimentou, 

mesmo preferindo deixar a cor para a pintura (ASSOULINE, 2008, p. 311). Durante a 
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pesquisa foram encontradas algumas dessas raras fotos feitas em cor no livro Henri 

Cartier-Bresson: Here and Now (2014, p. 256-265). Cartier-Bresson justifica sua 

resistência ao uso de cores devido a limitações técnicas, conforme: 

A cor na fotografia, baseia-se num prisma elementar, e por enquanto não 
pode ser diferente, pois não foram descobertos procedimentos químicos que 
permitam a tão complexa decomposição e recomposição da cor (em pastel, 
por exemplo, a gama de verdes comporta 375 tonalidades!) (CARTIER-
BRESSON, 2004, p. 31). 

Com a evolução da tecnologia do filme colorido, o fotógrafo teve de mudar sua 

justificativa, propondo uma renúncia à fotografia colorida por uma questão de 

princípios por considerar que a cor pertence à pintura e na fotografia nos afasta de sua 

estrutura (VITOR; GUIMARÃES, 2011, p. 3). Henri finaliza pontuando que a cor “é 

um meio de informação muito importante, mas muito limitado no plano da 

reprodução, que resta química e não transcendental, intuitiva como a 

pintura” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 31). Mesmo com essa evolução dos filmes 

coloridos, “muitos fotógrafos continuam a preferir imagens em preto-e-branco, tidas 

por mais delicadas, mais decorosas do que as imagens em cores – ou menos 

voyeurísticas, ou menos sentimentais, ou cruamente reais” (SONTAG, 2004, p. 145). 

Cartier-Bresson não sentia emoção em fotografar em cores, no entanto, para ele, “a 

emoção, encontro-a no preto-e-branco: ele transpõe, é uma abstração, não é ‘normal’. 

[...] A cor, para mim, é o campo específico da pintura” (CARTIER-BRESSON apud 

SOULAGES, 2010, p. 46). 

Outra de suas preferências na fotografia era quanto ao uso da luz. Para Henri, 

na medida em que a autenticidade é a virtude primeira da fotografia, a iluminação 

precisa ser natural. Não usava luz artificial do flash, dizia ser um ato de barbárie 

rigorosamente proscrito, uma arma criminosa para matar as sensibilidades. “Porque 

usar de mais violência quando um simples clique já é em si uma 

agressão?” (ASSOULINE, 2008, p. 318). HCB optava por ser discreto e fotografar da 

forma mais simples possível, e a luz de relâmpago disparada pelo flash  é algo nada 

discreto. 
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Dito isso sobre o dispositivo fotográfico que Henri Cartier-Bresson usou e a 

maneira como se relacionou com algumas questões técnicas e até estéticas da 

fotografia, a sequência do trabalho aborda suas viagens pelos países por onde passou, 

fazendo sobretudo, fotografia de reportagem.  

1.1.2 A reportagem (ou o fotojornalismo) 

Congregada a comunidade fotográfica nos degraus do Théâtre Antique, o 
mestre avançou até o centro da cena, se deteve por alguns segundos e, diante 
da expectativa geral, exclamou: “Fotografia é fotojornalismo; o resto é 
pintura.” O profeta se chamava Christian Boltanski, e sua sentença continha 
tanto provocação quanto proposta. Provocação porque o público connaisseur 
e militante do Festival de Arles não gosta de rodeios: dois e dois são quarto, 
uma Leica é uma Leica, e Cartier-Bresson reinará para sempre no panteão de 
Daguerre (FONTCUBERTA, 2012, p. 186). 

Após passar um ano na África e de conhecer a câmera Leica, Cartier-Bresson 

continua viajando. Sem objetivos nem planos, tampouco projetos, o fotógrafo continua 

a percorrer o mundo. Ele se desloca com o mínimo de despesas possíveis, se hospeda 

em hotéis baratos, se alimenta modestamente, mesmo assim aproveita o espetáculo da 

vida (ASSOULINE, 2008, p. 91). Ele sente a necessidade de se deslocar e ir ao 

encontro das coisas e “somente a fotografia pode conciliar todas essas 

aspirações” (ASSOULINE, 2008, p. 72).   

Passando pelo continente europeu, pela América do Norte, Índia, China, 

Indonésia, e tantos outros pontos do globo, Henri registra imagens únicas, como as do 

funeral do indiano Mahatma Gandhi, em 1948, da estruturação da República Popular 

da China, dos conflitos em nome da autonomia na Indonésia, para citar apenas 

algumas (SANTANA, 2014, s/p). Viajou para Alemanha, Polônia, Áustria, 

Tchecoslováquia e Hungria. Esteve em Provença, na Itália e Espanha. Posteriormente 

foi ao México e aos Estados Unidos, voltando para a França em 1935 (BROWN, 2012, 

p. 367). Mesmo viajando por tantos lugares, e tantas vezes, Henri não o fazia sempre 

com prazer, visto que declarou no documentário Henri Cartier-Bresson: L’amour tout 

court não gostar de viajar. “Não gosto. Detesto. Prefiro estar num país e observá-
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lo” (O’BYRNE, 2001). “Eu circulei muito, apesar de não saber viajar. Gosto de fazê-lo 

com lentidão, respeitando a transição entre os países” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 

16). Lentidão que não combinava para ele com viagens de avião. “Nem minha mulher 

nem eu gostávamos de viajar de avião. Vai-se rápido demais, não se vê a terra mudar à 

medida do trajeto (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 53). Preferia se deslocar de trem 

em companhia de sua esposa. 

Das inúmeras viagens que fez ao lado de sua inseparável companheira Leica, a 

fotografia de reportagem - também chamada de fotojornalismo - foi uma das 

ocupações do fotógrafo Henri, porém não foi o único segmento da fotografia 

experimentado pelo mesmo. “Cartier-Bresson se ocupava, na maior parte do tempo, 

em fotografar cenas do cotidiano” (AGATHA, 2008, s/p), tema muito presente em sua 

obra. A vida e o ser humano inserido em seu contexto eram de grande interesse para 

HCB, conforme observado no relato do próprio fotógrafo ao contar sua experiência ao 

ir para Moscou: 

Perguntaram-me o que eu queria ver. Expliquei que estava interessado 
sobretudo nas pessoas, que gostaria de vê-las na rua, nas lojas, no trabalho, 
durante suas horas de lazer, em todos os aspectos visíveis da vida, em todo 
lugar onde fosse possível aproximar-se a passo de lobo, sem perturbar os 
fotografados (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 53-54).  

  

A fotografia do cotidiano, das ruas, do dia a dia, é de interesse para esta 

pesquisa. No momento, falar de fotografia de reportagem, ou fotojornalismo, é 

conveniente no que se refere ao testemunho imagético deixado por Cartier-Bresson. 

Além disso, “é justamente no trabalho como fotojornalista que a ideia de momento 

decisivo está mais presente na carreira de Cartier-Bresson” (BARBALHO, 2014, s/p). 

A noção mais regularmente usada para representar a obra de Henri Cartier-Bresson, a 

do “momento decisivo”, é descrita mais adiante, ainda no presente capítulo. 

 Para Munkacsi, a reportagem fotográfica baseava-se em “ver num milésimo de 

segundo aquilo com que as pessoas indiferentes convivem sem perceber, esse é o 

princípio da reportagem fotográfica. E, no milésimo de segundo seguinte, fazer a foto 

daquilo que se viu; esse é o lado prático da reportagem” (MUNKACSI apud 
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ASSOULINE, 2008, p. 76). Já para Cartier-Bresson “a reportagem é uma operação 

progressiva da mente, do olho e do coração para expressar um problema, fixar um 

acontecimento” (ASSOULINE, 2008, p. 240). Dentro dessa prática fotográfica em que 

são capturadas muitas imagens em milésimos de segundo, muitos acasos devem ter 

acontecido ao longo da história. Esses acontecimentos acidentais que as pessoas não 

são capazes de perceber, nem mesmo o olho humano seria, pois na “percepção visual, 

o intervalo mínimo requerido é de 1/10 de segundo” (AUMONT, 2004, p. 32), “abaixo 

desse limiar, nada fica. Tudo pisca” (LISSOVSKY, 2008, p. 36), possivelmente devem 

ter sido verificados somente após a revelação do filme. Ou seja, a revelação pode 

revelar o acaso. 

Para definir fotojornalismo, este estudo apoia-se no conceito de Jorge Pedro 

Sousa: 

O fotojornalismo é uma actividade singular que usa a fotografia como um 
veículo de observação, de informação, de análise e de opinião sobre a vida 
humana e as consequências que ela traz ao Planeta. A fotografia jornalística 
mostra, revela, expõe, denuncia, opina (SOUSA, 2002, p. 5). 

Apontado por muitos como um dos precursores do fotojornalismo moderno 

(SANTANA, 2014, s/p), Henri Cartier-Bresson teve enorme importância desde os anos 

de 1930 e ainda vem exercendo influência sobre muitas gerações de fotógrafos até o 

momento (ALVES, 2010, s/p), na segunda década do século XXI. “Em suas imagens 

busca sempre captar o essencial da cena e, devido a suas viagens fotografando por 

diversos países e regiões, conseguiu interligar e mostrar uma vasta diversidade cultural 

e fatos marcantes em suas imagens” (VITOR; GUIMARÃES, 2011, p. 2). Henri 

Cartier-Bresson tornou-se um dos mais influentes fotógrafos de reportagem de sua 

geração, ficando conhecido no mundo todo após seus trabalhos serem publicados nas 

revistas Life e Paris-Match, fotografando também para as revistas Vogue e Harper’s 

Bazaar (ALVES, 2010, s/p). “Cartier-Bresson trabalhou para quase todos os grandes 

jornais e revistas internacionais” (MIBELBECK, 2008, p. 40). Fotografando para os 

meios de comunicação impressos da época, da Europa aos Estados Unidos da 
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América, da Índia à China, Cartier-Bresson dava o seu ponto de vista. Tornou-se 

também o primeiro fotógrafo da Europa Ocidental a registrar a vida na União 

Soviética de maneira livre (ALVES, 2010, s/p). 

Para Henri “o que conta é o tempo. Nada é perpétuo, tudo muda a cada 

segundo. Na reportagem fotográfica, que é o nosso diário, só o instante 

conta” (DELPIRE, 2004). O trecho abaixo demonstra algumas reflexões de Cartier-

Bresson acerca dessa fugacidade da imagem na fotografia de reportagem. 

Podemos no máximo escolher entre as imagens recolhidas para a 
apresentação da reportagem. O escritor tem o tempo de refletir antes que a 
palavra se forme, antes de deitá-la sobre o papel; ele pode ligar vários 
elementos. Para nós, o que desaparece, desaparece para sempre: daí nossa 
angústia e também a originalidade essencial do nosso ofício. Nossa tarefa 
consiste em observar a realidade com a ajuda deste bloco de esboços que é a 
nossa máquina fotográfica, e fixá-la [...] (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 
19).   

Na fotografia qualquer coisa pode ser um grande tema, visto que “o tema não 

consiste em coletar fatos, pois em si mesmo os fatos não oferecem interesse. O mais 

importante é escolher entre eles [...]” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 20) sabendo 

que “através da nossa máquina fotográfica, nós aceitamos a vida em toda a sua 

realidade” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 22), e que vivendo nós nos descobrimos; 

ao mesmo tempo que descobrimos o mundo exterior, “ele nos forma, mas nós também 

podemos agir sobre ele” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 29). Conhecendo a obra de 

Henri, verifica-se essa diversidade de temas e “sob a diversidade dos temas, um 

mesmo mundo desenha-se nelas, e, deste, uma mesma qualidade, independentemente 

da circunstância e do lugar [...]” (CLAIR, 2011, s/p).  

 Dificilmente um tema, seja ele qual for, terá força suficiente se estiver isolado 

em uma única fotografia. O ensaio fotográfico - conjunto de imagens sobre um mesmo 

tema -, é o que conta a história dos fatos de forma consistente. Para fazer um ensaio, 
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conjunto de imagens, sobretudo para Henri, é “preciso evitar metralhar , fotografar 13

rápido e maquinalmente, sobrecarregar-se assim de esboços inúteis, que entulharão a 

memória e perturbarão a nitidez do conjunto” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 17). 

 Porém, a afirmação de Henri parece contraditória quando, segundo Assouline, 

“Cartier-Bresson gasta um rolo de filme na cena, fotografa de todos os ângulos 

possíveis. Até conseguir a melhor de todas” (ASSOULINE, 2008, p. 174). Seria 

possível pensar, diante dessa contradição, que a qualidade das fotos de HCB, 

vinculadas ao termo “instante decisivo”, seria apenas fruto de uma quantidade 

suficiente de imagens feitas de uma mesma cena?  

Com um volume grande de imagens feitas de uma mesma cena, o fotógrafo 

precisa escolher entre elas, e posteriormente isso se torna um problema, pois para o 

fotógrafo “existem duas seleções, e assim há dois possíveis pesares; um, quando 

somos confrontados com a realidade no visor, o outro, uma vez as imagens fixadas e 

reveladas, quando somos obrigados a nos separar daquelas que, ainda que corretas, 

seriam menos fortes” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 18). Esse processo de escolha é 

conhecido no meio fotográfico como edição e significa selecionar entre as fotos feitas 

quais serão úteis para um determinado fim. Isso é muito comum e extremamente 

importante no âmbito da fotografia de reportagem. Adiante é dedicado uma seção 

sobre a folha de contato, material muito utilizado no processo de edição na época em 

que a fotografia era feita com suporte analógico (película fotográfica). Com o advento 

da fotografia digital, o processo de edição passou a ser feito por computador.  

De acordo com Cartier-Bresson: 

Às vezes uma foto única cuja forma possua rigor e riqueza suficientes, e cujo 
conteúdo tenha bastante ressonância, pode bastar a si mesma; mas isso 
raramente é dado; os elementos do tema que fazem brotar a centelha 
frequentemente são esparsos; a gente não tem o direito de reuni-los à força, 
encená-los seria uma trapaça: daí a utilidade da reportagem; a página reunirá 

 O termo “metralhar” é um gíria usada na fotografia, sendo uma metáfora que significa fazer 13

inúmeras fotografias de uma mesma cena de forma contínua, técnica muito utilizada a partir da 
evolução dos equipamentos com o modo motordrive das câmeras mais modernas, que chegam a fazer 
mais de dez fotos por segundo. Esse procedimento incentiva “uma abordagem do tipo ‘metralhadora’ 
que alguns fotógrafos usam como um substituto do olho e do cérebro” (ADAMS, 2003, p. 131).
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os elementos complementares repartidos em várias fotografias (CARTIER-
BRESSON, 2004, p. 17). 

Henri usou a fotografia para se comunicar com o mundo, para agir de alguma 

forma e questionar. Para ele a câmera não era um instrumento apto a responder o 

porquê das coisas, mas sim feita para evocá-lo, e na melhor da hipóteses, a seu próprio 

modo, intuitivo, a câmera pergunta e responde ao mesmo tempo (CARTIER-

BRESSON, 2004, p. 55). Na fotografia “o instante é a sua própria pergunta e ao 

mesmo tempo a resposta” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 75). Para dar sentido ao 

que via, ao seu mundo, “Cartier-Bresson trilhou os caminhos do respeito ao assunto a 

ser fotografado, sem esquecer-se de respeitar a si mesmo, ou seja, seus pontos de vista 

e suas impressões de mundo” (ALVES; CONTANI, 2008). Henri afirma não ser “nem 

economista nem fotógrafo de monumentos, e bem pouco jornalista. O que procuro, 

sobretudo, é estar atento à vida” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 55). Para ele um 

fotojornalista é uma pessoa que mantém um diário, por isso usava sua câmera como 

um bloco de notas visual. Questionado sobre o que ele procurava com o visor de sua 

máquina, sua resposta é: “aquilo que não posso colocar em palavras. Se pudesse, seria 

escritor” (ASSOULINE, 2008, p. 201). A fotografia em si não o interessava, somente a 

reportagem fotográfica (MEUCCI, 2014, s/p). Para Cartier-Bresson, 

É preciso esquecer-se, esquecer a máquina … estar vivo e olhar. É o único 
meio de expressão do instante. E para mim só o instante importa … e é por 
isto que o adoro, não diria a fotografia …. mas a reportagem fotográfica, a 
comunicação entre o mundo e o homem com este instrumento maravilhoso 
do tamanho da mão que nos faz passar desapercebidos. E assim 
participamos. É uma dança entende? É uma grande alegria fotografar assim, 
estar presente, participar, testemunhar (ALVES, 2010, s/p). 

Estar no lugar certo e na hora certa é a lei que rege os grandes repórteres 

fotográficos, visto que “fotos fornecem um testemunho” (SONTAG, 2004, p. 16) e é 

preciso estar lá para testemunhar. E Henri “estava sempre ali, no momento certo e no 

lugar certo” (MEUCCI, 2014, s/p). Essa possibilidade de testemunhar foi facilitada 

pela evolução das câmeras fotográficas. Numa reportagem fotográfica é preciso 

aproximar-se sigilosamente e para isso o melhor “é que esqueçam o fotógrafo e o 



!  51

aparelho, que sempre é demasiado visível” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 19-20). 

Segundo HCB, 

Nosso ofício de reportar tem apenas uma trintena de anos [essa afirmação foi 
feita em 1952], e se aperfeiçoou graças às máquinas fotográficas pequenas, 
fáceis de manusear, às objetivas luminosas e ao filmes de fina granulação 
muito rápidos, desenvolvidos para as necessidades do cinema (CARTIER-
BRESSON, 2004, p. 26).  

Na visão de Henri, os repórteres fotográficos são seres que fornecem 

informações a um mundo apressado, cheio de preocupações, repleto de seres que têm 

necessidade da companhia de imagens (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 27). A 

fotografia de reportagem, “com a câmera sempre à mão, leva toda uma vida, nos toma 

cada instante” (DELPIRE, 2004), instante que não volta e que faz a notícia pertencer 

ao passado. E “esse é o ensinamento de sua Leica” (ASSOULINE, 2008, p. 12).  

1.1.3 Magnum Photos  

Considera-se importante para esse trabalho de pesquisa discorrer, ainda que 

brevemente, sobre a história dessa que é hoje uma das maiores, senão a maior, e “uma 

das mais importantes agências de fotografia do mundo” (AMORETTI; RICARDO; 

NOGUEIRA; OKUYAMA, 2012, s/p). A agência, onde encontram-se muitos dos 

maiores nomes relacionados à fotografia no âmbito mundial, é referência obrigatória 

para qualquer um que queria se tornar fotógrafo ou conhecer a história dos fatos nos 

últimos 70 anos, contada através das lentes de seus membros. Através da consulta em 

seu endereço eletrônico , o leitor interessado em conhecer mais sobre os maiores 14

nomes da história da fotografia documental, fotojornalística e, porque não, autoral, 

pode mergulhar num universo de imagens e verificar o que aconteceu, e ainda 

acontece, no mundo através das lentes dos membros vinculados à agência. Não por 

acaso Henri Cartier-Bresson é um desses membros.  

 http://www.magnumphotos.com14

http://www.magnumphotos.com
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Henri Cartier-Bresson é renomado no mundo da fotografia, mas foi por meio da 

agência Magnum Photos que seu nome ganhou projeção mundial. A agência foi 

importante por trazer uma nova forma de olhar para a profissão. Os fotógrafos, “que 

eram vistos como ‘aqueles que acompanham os repórteres’, passaram a fazer suas 

próprias reportagens visuais” (AMORETTI; RICARDO; NOGUEIRA; OKUYAMA, 

2012, s/p). Sendo assim, a função do fotógrafo deixa de ser apenas a de acompanhar o 

repórter, e as imagens deixam de ser simplesmente mero suporte para ilustrar o texto. 

“Os fotógrafos da Magnum eram contadores de histórias” (SW, 2012, p. 329). 

Sendo desenvolvida como uma forma de cooperativa (em que todos os 

integrantes associados decidiam juntos o futuro da empresa), a agência tinha como 

pretensão tornar seus membros independentes das revistas, que até então mantinham 

os direitos das imagens que encomendavam. Os fotógrafos da Magnum, por sua vez, 

disponibilizavam projetos coletivos para as publicações “e se concentrariam em 

projetos pessoais de longo prazo custeados, em parte, pela revenda de suas imagens 

por meio do arquivo da agência” (SW, 2012, p. 326). Pensando desse modo, numa 

maneira de fazer reportagens fotográficas com maior liberdade, e com a ideia de que 

os negativos do fotógrafo deveriam permanecer com o mesmo, Henri Cartier-Bresson 

funda, em parceria com mais quatro fotógrafos, a agência Magnum Photos. Cinco 

membros estão por trás dessa empresa: o próprio Cartier-Bresson, Robert Capa, David 

“Chim” Seymor, George Rodger e o americano William Vandivert. Com a saída do 

americano da empresa e com George Rodger cuidando da parte burocrática dos 

negócios, a produção de material imagético fica por conta do trio Henri, Capa e Chim. 

Nas palavras de HCB: “com outros fotógrafos independentes, fundamos a nossa 

cooperativa, a Magnum Photos, que difunde nossas reportagens fotográficas através de 

revistas francesas e estrangeiras” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 17). 

Essa formação - Henri, Capa e Chim - reunido em Montparnasse não teria 

trazido tantos frutos se na época não tivesse surgido o “aparelho”, segundo Vilém 

Flusser (1985), ideal para a aventura: a Leica. Essa pequena e discreta câmera seria 

para o fotojornalismo a “mão ao fim do braço”. Amiga do olho, feita para a visão 
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direta, leve, a Leica transformou em quarteto o trio nascido em 1934. Em busca de 

aventuras e liberdade, era o que procuravam esses jovens fotógrafos, tomados por esse 

espírito, em que “o princípio da aventura permite-me fazer a fotografia existir. De 

modo inverso, sem aventura, nada de foto” (BARTHES, 1984, p. 36). 

Em 22 de maio de 1947, a Magnum Photos Inc. é inscrita no registro comercial 

de Nova York. “Magum... Quanto orgulho na escolha desse nome – que tem a nobreza 

do latim, a alegria de viver do champanhe, o prestígio da mais bela marca [...] e 

sobretudo a superioridade da etimologia” (ASSOULINE, 2008, p. 209). A ideia se 

fortaleceu graças à liderança dinâmica de Robert Capa. Segundo consta, Capa 

anunciou a criação da agência no Museum of Modern Art de Nova York, celebrando 

com uma garrafa de champagne; enquanto seus co-fundadores estavam todos viajando 

a trabalho (SW, 2012, p. 326). 

 Com a Magnum, nasce a “lenda dos 5W”. Ou seja, os cinco questionamentos 

em que um fotógrafo deve basear sua reportagem: “Where? When? Why? Who? 

What?” (ASSOULINE, 2008, p. 210) [Onde? Quando? Por quê? Quem? O que?]. Por 

um paradoxo tipicamente seu, HCB se constrange com aquilo que o liberta. Ele se 

serve do fotojornalismo ao mesmo tempo em que o serve, “apesar de continuar tendo 

uma alma de poeta, sendo uma espécie de vagabundo que se dá ao luxo de uma 

errância tarifada” (ASSOULINE, 2008, p. 210). Porém, “onde quer que possa estar, 

Henri Cartier-Bresson jamais renuncia ao seu olhar” (ASSOULINE, 2008, p. 213). O 

fotógrafo passou a maior parte dos anos de 1947 e 1948 viajando pela Índia e pela 

Ásia, as regiões que lhe cabiam fotografar como membro da Magnum. Enquanto 

viajava por Rangum em dezembro de 1948, a revista Life lhe pediu por telegrama que 

fosse para a China, onde forças nacionalistas perdiam terreno para o exército 

comunista de Mao Tsé-Tung. Cartier-Bresson vai antes para Pequim e posteriormente 

a Xangai, antes da cidade ser tomada pelos comunistas (SW, 2012, p. 328). 

Desde o começo, os membros da Magnum não se limitaram apenas a fotografar 

grandes eventos históricos, mas também registraram figuras provenientes da cultura 

popular. “A agência servia como microcosmos das mudanças na prática 
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fotográfica” (SW, 2012, p. 327). No momento em que as revistas passaram a ilustrar 

suas matérias com imagens coloridas na década de 1960, muitos fotógrafos da agência 

aderiram à nova linguagem. Com sedes nas cidades de Nova York e Paris 

(posteriormente Londres), os fotógrafos da Magnum eram enviados para registrar 

acontecimentos no mundo inteiro (SW, 2012, p. 326). Os primeiros trabalhos dos 

membros da agência encontravam-se em sintonia com a virada em direção ao 

humanitarismo  no continente europeu após os horrores da Segunda Guerra Mundial. 15

Entretanto, as bases da agência remontam ao entreguerras. A guerra na Espanha 

presenciou a combinação de dois elementos-chave do fotojornalismo no início do 

século XX: “o uso da câmera portátil e o nascimento das revistas ilustradas” (SW, 

2012, p. 327). A evolução das câmeras portáteis continuou, chegando a tal ponto de 

caberem na palma da mão, possibilitando a fotografia ser realizada com dispositivos 

móveis. Inclusive alguns fotógrafos da agência Magnum utilizam-se de dispositivos 

móveis (telefones celulares com câmeras) em alguns trabalhos como alternativa para 

registrar guerras e conflitos, por exemplo, conforme pode ser verificado no site da 

agência.  

Ao longo dos anos seguintes a agência começa a crescer com a entrada de 

novos membros, como o fotógrafo suíço Werner Bischof (1916-1954), primeiro a se 

associar em 1949 (SW, 2012, p. 326). A quantidade de membros continuou a aumentar 

e até o momento da redação desta seção (entre agosto e setembro de 2014) contava 

com 84 nomes no seu quadro de fotógrafos, “representando uma ampla gama de 

abordagens no tocante à fotografia documental” (SW, 2012, p. 327). 

Em 1952 é estabelecido um conselho administrativo e Robert Capa é eleito 

presidente. Seu mandato dura apenas dois anos, pois Capa morre em 1954 ao pisar em 

uma mina terrestre cobrindo a Guerra da Indochina. Seymor assume então a 

presidência da agência, porém também não perdura muito, pois em 1956 perde a vida 

enquanto fotografava a crise do canal de Suez, e o irmão de Capa, Cornell Capa 

 Crença (ética ou religiosa) de que o bem-estar da humanidade só é alcançado se o ser humano         15

aprender a amar, a respeitar e a ajudar seu semelhante (AULETE, 2014, s/p). Disponível em: http://
www.aulete.com.br. Acesso em: 19 ago. 2014.

http://www.aulete.com.br
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(1918-2008), assume o cargo (SW, 2012, p. 327). A Magnum Photos continua sendo 

uma cooperativa em que proprietários e administradores são seus fotógrafos-membros. 

No início, nomes como Henri Cartier-Bresson e George Rodger convidavam 

fotógrafos a se associarem como correspondentes. À medida que a agência tomou 

magnitude, o processo de afiliação tornou-se mais formal. A cada ano fotógrafos e 

editores da Magnum se reúnem para a Assembléia Geral Anual, que varia entre os 

escritórios de Nova York, Paris e Londres. Nessa assembléia os portfólios 

apresentados são avaliados. Caso um fotógrafo seja aceito, se torna um “candidato”. 

Passados dois anos o candidato volta a mostrar seu trabalho e torna-se membro titular 

mediante a obtenção de 60% dos votos. Trata-se de um cargo vitalício e o fotógrafo, a 

partir de então, passa a ser acionista e membro do conselho administrativo (SW, 2012, 

p. 329). 

No ano de 1966 Cartier-Bresson deixa a agência (BROWN, 2012, p. 367) 

alegando que os princípios fundamentados por ele e seus companheiros já não estavam 

mais sendo respeitados, mas permite que a agência continue a distribuir seus trabalhos 

(MEUCCI, 2014, s/p). Para comunicar sua saída escreve uma carta deixando 

expressamente proibida a venda de suas imagens para qualquer meio que envolvesse a 

publicidade. Um trecho de uma de suas cartas (foram mais de uma) relata que “a 

atualidade da notícia e a necessidade de entrega rápida não deve nunca passar à frente 

de nossa qualidade: fundamos a Magnum a fim de apresentar nossas impressões 

fotográficas assim como as sentimos” (CARTIER-BRESSON apud ASSOULINE, 

2008, p. 249). A partir dai Henri se afasta da empresa, mas continua produzindo e 

enviando seus negativos como colaborador. Assouline observa que Henri “está tão 

absorvido pelo trabalho a fazer que não lamenta não poder ver o trabalho depois de 

pronto” (ASSOULINE, 2008, p. 323). Contemplar suas fotos não o interessa muito, 

menos ainda tê-las ou fazer comentários sobre as tais. Para HCB “só existe prazer na 

captura” (ASSOULINE, 2008, p. 323). Em grande parte do tempo, ele se satisfaz em 

examinar suas folhas de contatos, de marcar as fotos escolhidas com lápis vermelho e 

de remetê-las o mais breve possível para a Magnum (ASSOULINE, 2008, p. 219). Os 
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resultados eram secundários, conforme ele mesmo relata no documentário Henri 

Cartier-Bresson: L’amour tout court: “não olhava os resultados. Não me importavam. 

Então, buscava a aventura. Sim, e a felicidade, tirando fotos. Sempre foi minha paixão. 

Pum! Pronto” (O’BYRNE, 2001). 

Em 1970, aos 62 anos, Henri se casa pela segunda vez, agora com a fotógrafa 

Martine Franck e a partir daí pára de fotografar como profissional, retomando ao 

desenho. Sua influência na fotografia mundial é imensurável, contribuindo de forma 

direta na maneira de pensar dos fotógrafos durante décadas (MEUCCI, 2014, s/p). 

Entre inúmeros prêmios, em 1981, recebe, em Paris, o Grande Prêmio Nacional de 

Fotografia, concedido pelo Ministério da Cultura. No ano de 2000 decide, com a atual 

esposa Martine Franck e a filha Melanie, criar a Fundação Henri Cartier-Bresson, para 

preservação de sua obra, inaugurada oficialmente em 2003 (BIOGRAFIA, 2011, s/p). 

Em toda a parte ele é cada vez mais precedido por sua lenda. Jean Renoir lhe escreve 

em 1º de julho de 1975. Na carta, transcrita por Assouline, Renoir resume a obra  de 

HCB: “Você fez os instrumentos ópticos dizerem tudo o que podiam 

dizer” (ASSOULINE, 2008, p. 291). Fotografar para Henri foi uma forma de gritar, de 

libertar-se, não de provar nada ou afirmar sua própria originalidade. “É uma maneira 

de viver” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 11-12).  

1.1.4 As folhas de contato 

Também conhecida como prova de contato ou copião, a folha de contato serve 

como um caderno de rascunhos que traz a primeira visão de todas as imagens que 

foram fotografadas em um rolo de filme. Desse modo o fotógrafo pode analisar, em 

sequência, o resultado de todos os seus disparos (AMORETTI; RICARDO; 

NOGUEIRA; OKUYAMA, 2012, s/p).  

O lançamento do livro Magnum Contatos (Magnum Contact Sheets), que 

mostra as folhas de contato de 69 fotógrafos que fazem ou fizeram parte da história da 

agência Magnum Photos, traz depoimentos dos responsáveis pelas 435 imagens que 
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estão presentes na obra e de especialistas na área (AMORETTI; RICARDO; 

NOGUEIRA; OKUYAMA, 2012, s/p) e oferece “a memória de um processo e de um 

tempo que são realmente distintos do que se vê em qualquer outro meio”, disse Kristen 

Lubben, organizadora do livro e curadora do International Center for Photography 

(ICP), de Nova York (FOLHAPRESS, 2012, s/p). Por meio dessa obra pode-se 

verificar como esses fotógrafos se relacionavam com seus assuntos fotografados e 

como se posicionavam diante de suas cenas. Tal verificação implica no encontro com 

possíveis acasos na obra dos mesmos, incluindo ai, também, e principalmente, os de 

Henri Cartier-Bresson.  

Até o ano 2000, os fotógrafos interessados em entrar na Magnum precisavam 

mostrar suas folhas de contatos (ESTADO, 2012, s/p). Com a evolução da fotografia, 

migrando de suporte físico (película fotográfica) para suporte numérico (sensores 

digitais), incluindo dispositivos com câmeras que já possuem a opção de postar a foto 

nas redes sociais após ter sido tirada, a folha de contato está se tornando algo 

pertencente ao passado. Entretanto, Magnum Contatos demonstra como as folhas 

foram indispensáveis para que grandes fotógrafos pudessem escolher suas melhores 

fotos (AMORETTI; RICARDO; NOGUEIRA; OKUYAMA, 2012, s/p). Segundo a 

organizadora da obra, Kristen Lubben, 

As folhas de contato foram, por muito tempo, parte inevitável do processo 
fotográfico, servindo como ferramenta de edição, índice para arquivos de 
negativos e, principalmente, ofereciam ao fotógrafo a primeira visão do que 
foi capturado no filme. Nos últimos anos, a fotografia digital tornou a folha       
de contato cada vez mais obsoleta. Magnum – Contatos não só elogia essa 
ferramenta, enaltecendo sua importância no processo fotográfico, como 
expõe os métodos criativos e as estratégias que embasaram algumas das 
imagens mais icônicas que o mundo já viu (LUBBEN, 2012, s/p). 

  

Nesse processo de escolha, a edição sempre se iniciava pela folha de contato. 

Nela, as tiras do filme fotográfico eram colocadas em contato sobre o papel e 

sensibilizadas por um tempo com a luz do ampliador, após, eram reveladas num 

processo químico. As folha de contato eram as imagens positivadas do filme negativo. 

Além de ajudar na edição, as folhas de contato servem para catalogar acervos, aclarar 
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e entender o processo de cada fotógrafo (BELÉM, 2014, s/p). Hoje as folhas de 

contato quase deixaram de existir, sendo usadas, eventualmente, por fotógrafos que 

mantém seus trabalhos realizados com película fotográfica. A maioria dos profissionais 

da área da fotografia que trabalham com o suporte digital vê e edita suas imagens em 

frente a monitores, usando softwares específicos para isso. O que não é aprovado na 

edição, em geral, será apagado, não podendo ser revisitado. Dessa forma, muitos dos 

encontros com os acasos são desprezados e negados pelo fotógrafo, podendo este 

afirmar ter sido a imagem feita apenas com um único disparo. 

Henri Cartier-Bresson sempre tratou suas folhas de contato como os 

manuscritos ou o diário íntimo de um escritor (ASSOULINE, 2008, p. 313). Com o 

lançamento do livro da Magnum, algumas imagens puderam ser “desmistificadas”, 

como por exemplo a sequência de fotos feitas por ele de crianças brincando num 

momento de descontração durante a guerra da Espanha, em 1933 (figura 1). 

Verificando essa folha de contato de Henri, nota-se que muitas das suas imagens 

célebres não foram feitas com apenas um disparo, mas sim selecionadas de uma 

sequência deles, contrariando Gombrich ao dizer que “muitos fotógrafos adotaram 

como rotina tirar um grande número de fotos aleatórias, que posteriormente 

selecionam. Tanto quanto eu sabia, Cartier-Bresson sempre preferiu ficar à espera do 

momento revelador” (GOMBRICH, 1999, s/p). Essa folha de contato colocaria 

novamente em dúvida a afirmação de Henri sobre “não metralhar”, entretanto, o 

excesso de tomadas de uma mesma cena é um artifício da criação fotográfica. O 

fotógrafo arrisca várias delas, assim como um pintor pode tentar vários esboços de seu 

quadro, antes da versão final (ENTLER, 2005, p. 283). As palavras de HCB podem 

esclarecer melhor essa questão. 

Às vezes, um acontecimento isolado pode ser tão rico em si e em suas 
facetas, que será necessário cercá-lo de todas as formas em busca de uma 
solução para os problemas que ele suscita: o mundo é movimento e ninguém 
pode permanecer estático em sua atitude relativamente às coisas que se 
movem. Algumas vezes chegamos à foto em questão de segundos; mas ela 
poderia requerer também horas ou dias. Não existe nenhum plano 
padronizado, nenhuma regra que oriente o trabalho. A ordem é manter o 
cérebro alerta, o olho e o coração alerta; e ter elasticidade no corpo 
(CARTIER-BRESSON, 1952, p. 3).    
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FIGURA 1: FOLHA DE CONTATO DE HENRI CARTIER-BRESSON

!  
                                         FONTE: (CONTATOS, 2012, p. 17) 

Interessante pensar no que diz Assouline sobre Cartier-Bresson não querer 

mostrar suas folhas de contato, como se guardasse essas folhas num baú secreto e 

misterioso, algo para se manter discreto, pois “a indiscrição mata o mito. É 

compreensível que não queira mostrá-las” (ASSOULINE, 2008, p. 313). Apenas a 

folha de contato da figura 1 está presente em Magnum Contatos, como se quisesse 

preservar o mito. Não é possível afirmar se o mito em torno de Henri deixa de existir 

depois do lançamento do livro, mas, o mistério sobre a obtenção de algumas imagens, 
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sim. Uma folha de contato revela sua maneira de rodear o objeto antes de se fundir a 

ele. Era assim que HCB gostava de fotografar, rodeando seu objeto e fundindo-se a ele 

(ASSOULINE, 2008, p. 315). Para Pierre de Fenoyl, arquivista da agência Magnum, 

as folhas de contato de Cartier-Bresson tinham o diferencial de todas serem boas 

(ASSOULINE, 2008, p. 313). 

Sobre as folhas de contato, Henri Cartier-Bresson afirma que 

Em princípio, uma boa foto não diz nada do trabalho levado por aquele que a 
tirou. Ela dissimula sua construção. Só a folha de contato a denuncia, 
revelando seus trabalhos de aproximação, suas hesitações, seus remorsos. 
Ela é o instantâneo mais autêntico de seu pensamento em ação 
(ASSOULINE, 2008, p. 314).  

Quando tem-se a oportunidade de estudar a folha de contato de um fotógrafo, 

fica mais fácil compreender seu processo de trabalho. Por exemplo, pode-se ver quais 

fotos ele tirou durante a cena toda, assim como a foto (ou as fotos) editadas. Para o 

fotógrafo de rua Eric Kim “uma das melhores formas de se aprender como entrar na 

mente de um fotografo é estudar suas folhas de contato” (CORRÊA, 2012, s/p).  

Para Henri tudo está escrito na folha de contato, uma sucessão de instantes que 

levam à imagem perfeita, considerada pelo fotógrafo como o instante único, que não 

se repete jamais. Nesse exemplo, Henri parece ter conseguido tal momento na primeira 

foto da série (figura 2), conforme visto na marcação circular feita por ele em sua folha 

de contato, permanecendo na cena, fotografando, sem saber como a ação se 

desdobraria. A folha de contato está cheia de coisas aqui e ali, às vezes, alguns achados 

e, preferencialmente, é o próprio fotógrafo, ou um amigo, quem deve editar, em função 

da atualidade, deixando o melhor para os livros e as exposições (DELPIRE, 2004). 
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       FIGURA 2: HENRI CARTIER-BRESSON, SEVILHA, ESPANHA, 1933 

          !  
                                    FONTE: (CONTATOS, 2012, p. 18) 

Essa sucessão de instantes que levaria à obtenção de uma imagem perfeita pode 

ser um ponto de partida para a reflexão em torno de outra questão: o “Momento 

Decisivo”, conceito referido à obra de Henri Cartier-Bresson, abordado a seguir.  

1.1.5 Momento (ou Instante) Decisivo  

O holocausto do instantâneo é o preço que pagam hoje a historiografia e a 
crítica modernistas por seu esforço sistemático para exorcizar o fantasma de 
Touro Sentado – o primeiro “nativo americano” a tirar uma fotografia, em 
1882, acionando por acidente o obturador da câmera. No seu gesto 
“inconsciente”, o Grande Chefe encarna essa “manifestação” do acaso, esse 
hálito Gélido de íncubo que assombrou a noite instantânea dos fotógrafos 
modernos, reduzindo-os à dócil passividade de seu “momento 
decisivo” (LISSOVSKY, 2008, p. 9-10). 

Nas palavras do Cardeal Retz, “nada há no mundo que não tenha um momento 

decisivo” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 15). O famoso “instante decisivo” de 

Cartier-Bresson tem sido constantemente compreendido como um eco moderno do 

“instante pregnante” , formulado inicialmente por Gotthold-Ephraim Lessing, em seu 16

tratado Laocoon, de 1766: a escolha, pelo pintor, do “instante que exprime a essência 

do acontecimento” (LISSOVSKY, 2008, p. 76). No pensamento de Jacques Aumont o 

 De acordo com Jacques Aumont (2004, p. 231) “o instante pregnante (ou “instante mais favorável”) 16

é pois definido como um instante que pertence ao acontecimento real e que é fixado na representação”.
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instante pregnante de fato é um entendimento de natureza absolutamente estética, que 

não corresponde a nenhuma verdade filosófica, e nessa perspectiva, representar um 

evento através de um “instante” só é possível apoiando-se, “bem mais do que pensava 

Lessing, nas codificações semânticas dos gestos, das posturas, de toda a 

encenação” (AUMONT, 2004, p. 232).  

Ainda de acordo com Aumont (2004), existe toda uma linhagem de fotógrafos 

em torno do gosto pelo instantâneo expressivo: instantâneo, logo, que conserva um 

instante puro, a priori qualquer – mas convincente, portanto que visa o sentido, a 

pregnância. Toda a arte desses fotógrafos, como o próprio Henri Cartier-Bresson, 

Robert Doisneau, Robert Frank ou ainda André Kertész, consistiu em capturar esse 

instante, em saber compor e disparar com confiança. Dessa forma, “não obtém 

instantes pregnantes no sentido pleno em que o entendia Lessing, se o sentido de suas 

fotografias continua bem mais ambíguo do que o das pinturas de 

acontecimentos” (AUMONT, 2004, p. 234). Aliás, muitos fotógrafos, não raramente, 

exploraram essa ambiguidade, por exemplo, no senso de humor, conforme verificado 

nos quatro exemplos de fotógrafos escolhidos para essa dissertação. Sobretudo o 

francês Cartier-Bresson e o brasileiro e seu senso de humor carioca, Cartiê Bressão.  

O termo “Instante Decisivo”, também encontrado em algumas referências 

pesquisadas como “Momento Decisivo”, aparece pela primeira vez na fotografia 

quando Henri Cartier-Bresson publica, em 1952, seu livro Images à la sauvette 

(Imagens às pressas), na tradução de Gerard Macé (2004, p. 09) ou “Fotos às 

escondidas” na tradução de Camilla E. Brown (2012, p. 366). A própria tradução do 

termo já seria suficiente para gerar reflexão e que “hoje merece ser lido de maneira 

menos restritiva [...]” (MACÉ, 2004 p. 09), pois fotografar com pressa não é a mesma 

coisa que fotografar escondido, ou às escondidas. Segundo Camilla E. Brown, “Henri 

Cartier-Bresson publicou um dos livros de fotografia mais influentes de todos os 

tempos” (BROWN, 2012, p. 366). No mesmo ano de seu lançamento na França, ele é 

publicado nos Estados Unidos sob o título The Decisive Moment (O momento 

decisivo). O livro repercutiu com sucesso, reunindo uma grande variedade de 
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fotografias feitas por HCB, numa espécie de retrospectiva de toda a sua carreira até 

aquele momento, ano do lançamento. Nele, “Cartier-Bresson apresentou sua filosofia 

como fotógrafo. A maneira como escreveu sobre o tema, composição e técnica tornou 

o livro uma aula de fotografia” (BROWN, 2012, p. 366), “apresentando sua crença na 

capacidade da fotografia de elevar a realidade” (SW, 2012, p. 327). Ao escrever um 

prefácio (do livro) que de forma imediata passou a se tornar referência para os 

fotógrafos (MACÉ, 2004 p. 09), Henri tem seu nome para sempre vinculado ao termo 

e “a partir de então, Cartier-Bresson será chamado de o fotógrafo-do-instante-decisivo. 

Assim nascem as lendas” (ASSOULINE, 2008, p. 239). 

A busca pelo instante único era a filosofia de trabalho de Henri Cartier-Bresson. 

Para Henri, não se tratava de qualquer momento, como acontece com a maior parte das 

fotografias que se tiram todos os dias, “para ele era o momento decisivo que 

expressava a essência de uma situação” (MIBELBECK, 2008, p. 40). Poucas vezes um 

fotógrafo foi citado como exemplo de uma das grandes capacidades da fotografia: 

captar um momento. Nenhum outro fotógrafo sentiu-se tão perto do “caçador de 

imagens” quanto ele – “o caçador de um tiro só. A mística em torno de sua obra, que 

se confunde com a própria mística em torno da fotografia, fez dele o arqueiro 

zen” (LISSOVSKY, 2008, p. 88). Certa vez questionado por alguém que lhe pergunta 

se ele pretendia tirar algumas fotos, Henri responde: “não, mas nunca me separo da 

minha Leica” (ASSOULINE, 2008, p. 241). Somente com essa atitude de manter seu 

equipamento sempre à disposição é que pode nascer o instante decisivo. “Sem essa 

disponibilidade a todo instante, o momento que gostaríamos de fixar pode desaparecer 

para sempre” (ASSOULINE, 2008, p. 241). E, junto com esses momentos, possíveis 

registros de acasos.  

Como fotógrafo do instante decisivo, Cartier-Bresson renova na fotografia toda 

uma discussão que antecede o campo da pintura, relativa à questão da representação 

do tempo e, especialmente, da relação entre os instantes capturados nas imagens e os 

acontecimentos (como fluxo de momentos) dos quais aqueles instantes participam. 

Com efeito, o instante pregnante integra um horizonte de sentido importante para a 



!  64

representação de fatos históricos, solucionando a questão da dissolução entre momento 

representado e acontecimento (RIBEIRO, 2010). Se com o instantâneo fotográfico se 

inicia a era da reprodutibilidade técnica de cada instante, convertendo cada mínimo 

intervalo da duração do mundo em simples instante qualquer, HCB resgata a solução 

de Lessing para o impasse da pintura ao fazer da fotografia a arte do instantâneo, mas 

sempre buscando o instante decisivo. Tal busca por este instante acaba levando a uma 

exaltação do clique como momento delimitador da imagem fotográfica, como se não 

fosse relevante tudo o que se faz anteriormente e posteriormente ao clique (RIBEIRO, 

2010).  

Desse enaltecer do clique parte a ideia de Arlindo Machado por uma “mística 

do momento decisivo” que reduz ou limita as possibilidades criativas e estéticas da 

fotografia. No pensamento de Arlindo Machado, citado por Lissovsky,  

apesar da crescente digitalização do processo fotográfico em todos os níveis, 
grande parte dos círculos teóricos e profissionais permanece paralisada pela 
mística do ‘clique’, do ‘momento decisivo’, do instante mágico em que o 
obturador pisca, deixando que a luz entre na câmera e sensibilize o filme. A 
mística do instantâneo fez com que ‘grande parte do processo fotográfico’ 
tenha sido ‘eclipsado’ pela hipertrofia do ‘momento decisivo’ (MACHADO, 
2001, p. 133 apud LISSOVSKY, 2008, p. 9).  

A mística do instantâneo, a que Machado se refere, emergiu em resposta à 

tensão surgida no século XIX com o aparecimento da câmera fotográfica. 

Testemunhava-se então, “pela primeira vez na história”, um modo de “fazer uma 

imagem representacional legível ou s ignif icat iva inteiramente por 

acidente” (LISSOVSKY, 2008, p. 9). 

Segundo Jean Marie Schaeffer a ideologia do momento decisivo deu-se por 

meio do encontro de dois fenômenos distintos. O primeiro deles é o do retrato 

fotográfico. “O outro fenômeno diz respeito ao problema do registro da fugacidade, 

mais exatamente a possibilidade de a câmera decompor o movimento além das 

possibilidades da percepção humana [...]” (SCHAEFFER, 1996, p. 183). De acordo 

com o próprio Cartier-Bresson, o termo em questão pode ser definido da seguinte 

maneira: 
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Na fotografia existe um novo tipo de plasticidade, produto das linhas 
instantâneas tecidas pelo movimento do objeto. O fotógrafo trabalha em 
uníssono com o movimento, como se este fosse o desdobramento natural da 
forma, como a vida se revela. No entanto, dentro do movimento existe um 
instante no qual todos os elementos que se movem ficam em equilíbrio. A 
fotografia deve intervir neste instante, tornando o equilíbrio imóvel 
(CARTIER-BRESSON, 1952, s/p). 

Esse conceito de fotografia era, para Cartier-Bresson, o que ele chamava de o 

momento que evoca o espírito essencial de alguma situação, em que todos os 

elementos externos estão no lugar e na posição ideal. “Um segundo antes ou depois e a 

imagem perderá seu conteúdo” (ALVES, 2010, s/p). Dos meios conhecidos para se 

expressar, a fotografia é o único que grava para sempre o momento preciso e efêmero. 

Os fotógrafos lidam com momentos que estão constantemente desaparecendo e, 

quando desaparecidos, não há mecanismo nenhum capaz de fazê-los voltar novamente. 

“Não podemos revelar ou copiar uma memória” (CARTIER-BRESSON, 1952, s/p). 

No artigo escrito por Raphael Freire Alves e Miguel Contani, o termo é descrito 

da seguinte forma: 

O “Instante Decisivo” é um conceito elaborado pelo francês Henri Cartier-
Bresson que se tornou um marco no jornalismo e no fotodocumentarismo ao 
redor do mundo. Sua força entre os profissionais da área é tamanha que pode 
ser considerada quase uma doutrina. Tal concepção está apoiada na aceitação 
de que há um momento fugidio, cuja duração não passa de uma minúscula 
fração de tempo, que o clique fotográfico deve tentar capturar. Caso isso não 
ocorra, dada a natureza única daquele momento, a possível obra fotográfica 
pode ser irremediavelmente perdida (ALVES; CONTANI, 2008, p. 129). 

Ou ainda, “congelar” um momento único, em que nada mais voltará a ser como 

antes, capturar com exatidão um momento-chave, no qual a expressão das pessoas 

fotografadas, a luz e a composição dão lugar a uma imagem singular (ALVES; 

CONTANI, 2008, p. 130) em que tudo está em equilíbrio no recorte da foto, em que a 

cena registrada expressa toda a sua força geométrica e evoca o sentido da imagem. 

Essas são algumas características do conceito de instante decisivo. “Esse instante é 

maravilhoso. Todo o encanto da situação revela-se numa fração de 

segundo” (PEIXOTO, 1996, p. 47). 
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De início, na visão de Schaeffer, a teoria do momento decisivo referia-se 

puramente à fotografia de acontecimento, tendendo a aplicar-se a toda fotografia. 

Dessa maneira 

passou-se, portanto, de uma definição técnica (o registro da fugacidade) a 
uma definição mediática (o jornalismo fotográfico), chegando-se a uma 
definição que faz funcionar uma verdadeira ontologia temporal da imagem 
fotográfica: ela seria a retenção apresentadora da essência do tempo, na 
media em que este se condensaria em instantes decisivos de significado 
eterno (SCHAEFFER, 1996, p. 183-184).

Buscar esse instante sempre foi o que motivou Cartier-Bresson a fotografar: 

“não faço fotos pela fotografia em si, mas pela alegria de gravar um instante...este 

sim...não, este não. O dedo no botão, que duvidou ou não apertou, mas você continua 

ali” (DELPIRE, 2004). Nessas alegrias entre um instante e outro, neste contexto entre 

“duração e não-duração”, o fotógrafo expectante hesita: “espera” ou “não espera 

mais”. Entre instante e não-instante, ele quase se precipita: é “agora” ou “não é 

agora” (LISSOVSKY, 2008, p. 109). Sobre esse pensamento Flussser diz que 

“finalmente, no gesto fotográfico, uma decisão última é tomada: apertar o 

gatilho” (FLUSSER, 1985, p. 20). Nesse sentido, para HCB, segundo Assouline, “a 

fotografia é um roubo. É preciso agir sem pensar, pois o imprevisto não volta a 

acontecer” (ASSOULINE, 2008, p. 91). Nota-se aqui que Henri admite a possibilidade 

do imprevisto nas cenas fotografadas, podendo-se assim questionar em que medida o 

mito em torno do instante decisivo estaria diretamente relacionado com o acaso na 

fotografia. Os estudos de Alves e Contani sobre o instante decisivo apontam que os 

resultados dessa forma de fotografar, mais livre, estimulam ao descondicionamento do 

olhar fotográfico (ALVES; CONTANI, 2008, p. 128). 

Usando mais uma imagem feita por Henri, para exemplificar essa relação entre 

o “instante decisivo” e o acaso na fotografia, é possível verificar  como se desdobra a 

captura da foto editada pelo fotógrafo (figura 3). No exemplo, Cartier-Bresson 

fotografava uma cena, de certa forma banal, em que duas moças estão à espera numa 

estação de trem. 
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        FIGURA 3: HENRI CARTIER-BRESSON, MOSCOU, RUSSIA, 1954 

                     
                      FONTE: (CARTIER-BRESSON, 2013, p. 254-255) 

Uma tira da folha de contato de Henri, anexada ao lado esquerdo da imagem 

referida, revela a sequência do registro, em que novamente Cartier-Bresson demonstra 

ter conseguido seu melhor “tiro” no início, conforme a ordem da numeração nos 

fotogramas. Não se teve acesso a todas as imagens desse negativo, mas possivelmente 

Henri teria começado seus disparos anteriormente, ao notar a presença dos policiais 

em direção a cena, aguardando assim que entrassem no seu quadro para completar o 

elemento que faltava, nesse caso o olhar e a expressão do policial à esquerda ao ver o 

rosto de uma das moças, e equilibrar a composição, formando uma linha entre os 

olhares e uma diagonal entre as pernas, terminando com o homem sentado ao fundo.  
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Permanecer na cena, fotografando e aguardando que a situação culminasse em 

algo especial, fazia parte da maneira de trabalhar de Henri. Segundo ele mesmo, 

Quando se acha em trabalho, o fotógrafo deve ter uma certa percepção 
precisa do que está tentando fazer. Às vezes, tem-se a impressão de que já se 
extraiu a foto mais eloqüente que era possível extrair de uma determinada 
situação ou cena. Ainda assim, o fotógrafo segue fotografando sob 
compulsão, porque não pode saber com antecedência e exatidão como a 
situação, ou cena, irá se desenrolar. Sente a necessidade de persistir na cena, 
aguardando que os elementos-chaves da situação irradiem subitamente algo 
essencial (CARTIER-BRESSON, 1952, s/p). 

Disparar várias vezes, fazer mais de uma tomada da mesma cena, esperar, estar 

atento, preparado, tudo isso parecem táticas  para conseguir o momento único, o 17

referido “momento decisivo”. Michel de Certeau traz o conceito de tática para apontar 

o que o usuário faz com seu produto. O que o fotógrafo faz em relação ao mundo a sua 

volta define o resultado de suas fotos. Um espaço praticado de forma incomum, pelo 

fotógrafo, influencia em ingredientes da poética de seu trabalho, sobretudo os de 

ordem espacial. Seja na escolha do ponto de vista, da perspectiva, do ângulo, da 

profundidade de campo ou da composição – “todos esses, elementos espaciais da 

poética fotográfica –, um fotógrafo consegue traduzir em imagens a sua dinâmica com 

o espaço” (LEMOS, 2014, p. 66). 

O conceito referido à HCB, que influenciou gerações de fotógrafos no mundo 

todo, permite, sem dúvida, analisar imagens fundamentais do fotógrafo francês, mas 

corresponde somente a uma parcela da produção de Cartier-Bresson (BARBALHO, 

2014, s/p). Como observa Marcelo Barbalho (2014), a partir de 1960, quando viaja ao 

Japão e conhece o budismo, as imagens de Henri tornam-se cada vez mais íntimas e 

contemplativas. As fotos dessa fase “inscrevem-se na duração das coisas e podem ser 

 O termo tática é definido por Michel de Certeau como uma ação criativa do usuário para lidar com 17

as estratégias de modo a complementar as lacunas deixadas por elas. A tática é rápida e maleável, 
baseada no improviso e no espontâneo. É a forma do sujeito sobrepor sua subjetividade ao espaço 
deliberado, de habitar as estratégias e, por esse arranjo, o sujeito cria para si um espaço de jogo para 
maneiras de utilizar a ordem exigida do lugar ou da língua. Sem se deslocar do local onde tem de 
viver e que lhe fixa uma lei, ele então estabelece a pluralidade e criatividade. Por uma arte de 
hesitação ele tira daí efeitos não previstos (CERTEAU, 2011, p. 87). Sintetizando, a tática é “a própria 
decisão, ato e maneira de aproveitar a ‘ocasião’” (CERTEAU, 2011, p. 46).
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tomadas segundos antes ou depois do evento. São fotografias que não contêm o 

momento decisivo responsável por boa parte de sua reputação” (BARBALHO, 2014, 

s/p). Essa inclinação acentua-se nos anos 1970 até o fim progressivo da 

fotoreportagem. Pensar em Henri Cartier-Bresson apenas sob a perspectiva do 

conceito de momento decisivo é, portanto, uma operação reducionista e insuficiente 

para averiguar a pluralidade de sua obra (BARBALHO, 2014, s/p). Esta pesquisa não 

tem como pretensão abarcar a obra toda de HCB, tendo o cuidado para não simplificar 

a complexidade do seu trabalho, recortando, como objeto para exemplificação, uma 

pequena parcela das imagens feitas pelo fotógrafo em que verifica-se a presença de tal 

conceito, e juntamente, o fenômeno do acaso. 

Ligado a todos esses fatores e às surpresas que a fotografia nas ruas reserva 

àqueles que delas fazem uso para recortar imagens com seus dispositivos, reflete-se, a 

partir dos exemplos acima citados, em que medida os acasos constituem parte direta 

ou indireta do sucesso desse paradigma alusivo à obra de Henri Cartier-Bresson. A 

seguir, aborda-se o conceito de acaso e suas implicações na fotografia, trazendo como 

exemplo mais duas imagens feitas por Henri Cartier-Bresson, também relacionadas 

(sobretudo a figura 4) ao instante decisivo. 

1.2 O ACASO NA FOTOGRAFIA 

   
“Existe alguma diferença entre destino e acaso?”  

(DYER, 2008, p. 161). 

Conforme os estudos de Ronaldo Entler sobre o tema, para falar do acaso na 

fotografia, é preciso olhar além da fotografia. Um número significativo de obras 

recentes mostram que o acaso constitui um alto desafio ao pensamento (ENTLER, 

1994, p. 3). Ao se referir ao acaso, admite-se que um dado fenômeno não pode ser 

antevisto num determinado contexto ou que, mesmo depois, suas causas não podem 

ser demarcadas ou conhecidas (ENTLER, 1994, p. 8). Desse modo “tudo o que se 

apresenta à nossa percepção como algo organizado sob a ideia de natureza seria o 
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encontro de elementos dispostos ao acaso, encontro esse absolutamente 

efêmero” (ENTLER, 1994, p. 9). Quem já não ouviu dizer, uma vez que fosse, 

que nada é por acaso?   

O artista plástico e doutor Michael John Chapman define o acaso como um 

“conjunto de causas imprevisíveis e independentes entre si, que não se prendem a um 

encadeamento lógico ou racional, e que determinam um acontecimento 

qualquer” (CHAPMAN, 2007, p. 7). Fayga Ostrower (1999) completa que, embora 

nunca os acasos possam ter um planejamento, serem programados ou controlados de 

maneira alguma, estes acontecem, porque de certo modo já eram esperados. Os acasos 

são imprevistos, mas não são de todo inesperados, ainda que numa expectativa 

inconsciente. De qualquer forma, o acaso está muito mais presente em nossas vidas do 

que podemos imaginar (ENTLER, 1994, p. 27). Ele é antes a regra, e não a exceção 

(ENTLER, 1994, p. 17), fazendo parte de nossas vidas mais do que poderíamos supor.  

Quando algumas pessoas conhecidas se encontram num local onde suas 

presenças são circunstanciais, atribui-se que o encontro se deu por acaso ou por 

coincidência, e segundo Entler “a coincidência é o próprio acaso” (ENTLER, 1994, p. 

16). Por que então os acasos parecem tão eventuais e extraordinários se estão em todo 

lugar, acontecendo a todo instante? Por que, depois de cruzar com dezenas de pessoas 

de todos os tipos pela ruas, todas ao acaso, o encontro inesperado com um conhecido 

ainda gera surpresa? A resposta pode ser dada com a colocação de Entler. De acordo 

com o autor, 

Os acasos que estão em toda a parte, mas que não interferem em nosso 
universo particular, sequer existem diante de nossa percepção. Para que um 
fenômeno exista na forma de um acaso é necessário que ele atue sob nossos 
desejos, sejam esses conscientes ou não. [...] A seletividade de nossa atenção 
sobre os fenômenos é o que determina que eles sejam percebidos como 
acasos. [...] O acaso depende de certas predisponibilidades da atenção, que 
apenas se dirigem às coisas que a merecem. E é nesta interação que ele se 
torna significativo (ENTLER, 1994, p. 22).   

Em relação à fotografia, segundo Ronaldo Entler (2005, p. 279-280), para criar, 

o fotógrafo depende de alguns fatores que vão além das questões técnicas. Encontrar 
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as circunstâncias externas que podem servir às suas necessidades é um deles, e 

aguardar que seus objetivos se cruzem com os que determinam as características 

materiais dos objetos. Por isso, não é incomum que um fotógrafo saia para fotografar 

sem saber ainda o que. Ainda sobre isso Entler aponta “que seu trabalho depende de 

um universo que está em constante movimento, o fotógrafo aceita o jogo de tentar 

reconhecer a configuração que lhe interessa somente no instante em que depara com 

ela” (ENTLER, 2005, p. 279-280). Para seus estudos sobre o tema, Entler divide o 

acaso em três partes:  

Primeiro, o acaso no objeto fotografado; um fenômeno que já seria tomado 
como um acaso por um observador, mesmo antes da ação do fotógrafo. 
Segundo, o acaso na fotografia, que somente se evidencia a partir dela, ou 
que ela mesma constrói. Terceiro, o acaso na visualização da imagem 
fotográfica, tomando como aquilo que extrapola seu caráter de evidência 
(ENTLER, 1994, p. 73). 

O dispositivo fotográfico organiza a luz de acordo com seu programa óptico, 

podendo ou não corresponder a uma expectativa predeterminada. E não seria 

espantoso, por exemplo, se uma pessoa qualquer de olhos vendados ou que não olhe 

pelo visor desse dispositivo conseguir fazer uma fotografia de qualidade. Bem como 

um profissional que deixa muitos “fracassos” esquecidos nas suas folhas de contato, 

escolhendo como a totalidade de sua obra a menor parcela entre os seus disparos 

(ENTLER, 2005, p. 275), como verificado no livro Magnum Contatos - já mencionado 

anteriormente -, em que os vários acasos contidos nas películas de grandes nomes da 

fotografia estão revelados lá, sem nenhum mistério, não escapando nem mesmo HCB. 

Como observado por Assouline, “o museu imaginário das melhores fotos de Cartier-

Bresson não seria uma galeria de retratos, mas sim uma galeria de 

acasos” (ASSOULINE, 2008, p. 190). Talvez o acaso tenha se mostrado generoso para 

com ele (Henri), uma pessoa que sempre se maravilhou com as coincidências que 

acompanharam sua vida; “somente elas dão um certo sentido de ordem ao caos do 

mundo” (ASSOULINE, 2008, p. 304). 

 Sobre esse aspecto, Susan Sontag assinala que 
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O fotógrafo de fato ambicioso habitualmente faz questão de deixar claro que 
essa visualização permissiva deve ser bastante rigorosa. “A fotografia não é 
acidente – mas sim conceito”, insiste Ansel Adams. [...] A necessidade de 
justificar a atividade fotográfica tem quase sempre impedido que se admita 
que a prática de tirar vários negativos de um mesmo assunto, principalmente 
se realizada por um fotógrafo de muita experiência, pode propiciar 
resultados perfeitamente satisfatórios. Contudo, apesar de sua relutância em 
admiti-lo, a maioria dos fotógrafos sempre depositou – e com razão – 
confiança quase supersticiosa no acaso bem-sucedido (SONTAG, 1985, p. 
113). 

Diante da probabilidade de alguém que dispare sua câmera de forma aleatória e  

repetida conseguir fazer algumas boas imagens, cada vez mais se vê em concursos 

fotográficos a valorização dos ensaios - séries de fotografias - em detrimento de uma 

única imagem, que poderia ser feita aleatoriamente por qualquer indivíduo munido de 

um dispositivo fotográfico e contar com a centelha do acaso ou sorte. Pertinente 

transcrever um trecho de Assouline em que pergunta à Cartier-Bresson: “Como você 

faz suas imagens? Não sei, isso não é importante...” (ASSOULINE, 2008, p. 238), 

responde Henri. Seria possível um fotógrafo de tamanha importância como HCB 

contar apenas com a sorte no ato de fotografar? Não parece ser afirmativa a resposta 

para tal questionamento, ao se conhecer mais a fundo sua vasta obra. Verificando com 

cuidado, constata-se “que a sorte de Cartier-Bresson aparecia em quase todo seu 

trabalho” (ENTLER, 1994, p. 142), ou seja, “na fotografia sorte e competência não se 

opõem: poder-se-ia dizer que a sorte é uma das competências do fotógrafo” (ENTLER, 

2005, p. 284). 

Continuando com os pensamentos de Entler, ao assinalar que “ora nos 

impressionamos com a habilidade do fotógrafo, cujo olhar aguçado teria permitido 

domar a fugacidade do instante; ora desconfiamos de sua intenção de mostrar aquilo 

que se vê agora em sua foto” (ENTLER, 2005,  p. 274). Segundo o mesmo, qualquer 

um que esteja mais ou menos próximo ao universo da fotografia já deve ter ouvido, ou 

feito, a seguinte pergunta: “será que o fotógrafo realmente viu isso? Será uma questão 

de sorte ou competência? E a partir de então qual é o mérito do fotógrafo se o detalhe, 

exatamente aquilo que parece mais importante na foto, foi registrado por 

acaso?” (ENTLER, 2005, p. 274). A partir do levantamento dessa questão feita por 
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Entler, toma-se como exemplo uma das fotografias mais conhecidas de Henri Cartier-

Bresson (figura 4), em que o fotógrafo admite a existência do acaso, ou sorte, 

conforme suas palavras ditas em entrevista no filme documentário Henri Cartier-

Bresson: L’amour tout court (O’BYRNE, 2001).  
                                   
              FIGURA 4: HENRI CARTIER-BRESSON, PARIS, FRANÇA, 1932 

                            !  
                                 FONTE: (CARTIER-BRESSON, 2011, s/p) 

Segue o diálogo entre Cartier-Bresson e o entrevistador: 

HCB: Eu tirei esta foto através das tábuas de madeira. Passei a câmera por aí 
sem ver nada. Por isso está um pouco distorcida, porque a cerca estava 
assim, e tirei a foto através dela. Depois, olhei através da objetiva. Não podia 
ver nada. 
Entrevistador: Não viu o homem pular? 
HCB: Não, não. 
Entrevistador: Foi como um golpe de sorte. 
HCB: Sempre se trata de sorte, é a única coisa que existe. Só a sorte importa. 
É preciso estar preparado. Não se deve desejar algo. É a casualidade. 
Quando você deseja algo, não consegue nada. Não se deve desejar nada 
(O’BYRNE, 2001).  

  
Qual seria o mérito do fotógrafo nessa situação, se o que sustenta a força da 

imagem (o pulo do homem) não foi visto no momento do clique, de acordo com o 
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autor? Para Jean-Marie Schaeffer a imagem está sempre atrasada em relação ao 

instante decisivo, apresentando-se sempre uma fração de segundo cedo ou tarde 

demais. Deve-se escolher entre ver e registrar: assim, quando se utiliza uma câmera 

reflex, o instante do disparo é o mesmo quando o espelho sobe, portanto, aquele 

quando não se tem mais a visão da cena (SCHAEFFER, 1996, p. 185). Esse não é o 

caso no trabalho de Cartier-Bresson. Tanto Henri quanto muitos fotógrafos preferem 

câmeras com visor direto, ou seja, em que a visão da cena nunca deixa de ser vista 

pelo olhar do fotógrafo, nem mesmo no momento do disparo, como acontece nas 

câmeras com espelho, chamadas de monoreflex, ou pela sigla SLR (Single Lens 

Reflex). 

De acordo com HCB, a cena capturada por ele pode ser entendida sob o 

seguinte ponto de vista: 

Algumas vezes acontece de o fotógrafo paralisar, atrasar, esperar para que a 
cena aconteça. Outras vezes, há a intuição de que todos os elementos da foto 
estão lá, exceto por um pequeno detalhe. Mas que detalhe? Talvez alguém 
repentinamente entrando no enquadramento do visor. O fotógrafo [...] 
espera, espera e espera, até que finalmente aperta o botão - e então sai com a 
sensação de que captou algo (embora não saiba exatamente o quê). Mais 
tarde, no laboratório, ele faz uma ampliação da foto e [...] se dá conta, então, 
de que a foto foi feita no instante decisivo (CARTIER-BRESSON, 1952, s/
p). 

  

O sucesso ou o fracasso do clique será atribuído somente depois da imagem 

revelada em laboratório. Esse período entre o clique e os procedimentos químicos 

realizados para que a imagem, enfim, exista perante os olhos, Fontcuberta chamou de 

a “espera de incerteza – o tempo entre o disparo e as fotos reveladas 

[...]” (FONTCUBERTA, 2012, p. 27).  

Sem a figura do homem saltando, o vazio que se formaria na parte inferior 

direita da foto causaria estranhamento, desequilibrando os elementos da composição. 

Em outras palavras, a foto que é exemplificada como um dos símbolos do “instante 

decisivo”, sem esse elemento fundamental, que é ação da figura humana à direita no 

quadro, capturada ao acaso, possivelmente estaria esquecida, como tantas outras, nas 
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folhas de contato de Henri Cartier-Bresson. Relacionando a imagem em questão com 

um pensamento de Entler, tem-se o seguinte: 

O fotógrafo se coloca diante da cena, observando-a sem poder ainda precisar 
o alvo. Diante de suas diferentes configurações, cria-se uma tensão tal que, 
no exato instante em que a cena se compõe para a fotografia, ocorre o 
disparo. Esse é o momento decisivo de que fala Cartier-Bresson; aquela sorte 
que ele sabia muito bem reconhecer em meio a inúmeros azares (ENTLER, 
1994, p. 152). 

Essas circunstâncias “[...] comprovam a sorte do fotógrafo e seu talento para 

apreender um momento significativo” (GOMBRICH, 1999, s/p). Ou seja, verifica-se 

que a relação entre o acaso e o “instante decisivo” fez e faz parte do ato fotográfico, e 

que “a fotografia traz sempre alguma revelação: apesar do olho, nem tudo que está 

enquadrado pode ser visto no instante em que a luz impressiona a película. E apesar do 

dedo, nem sempre o fotógrafo tem pleno controle e consciência de seu ato” (ENTLER, 

1994, p. 135).   

Segundo outro grande nome da fotografia mundial, Elliott Erwitt , quando a 18

foto “é muito boa, ela escapa à razão; é quase da ordem da magia...Nada a ver com o 

que o fotógrafo quis ou desejou conscientemente. Quando a foto chega, ela vem fácil, 

como um presente, sem que se tenha questionado ou analisado o que quer que 

seja” (ERWITT, 1988, p. 5). Em uma conversa entre os fotógrafos Eugene Smith  e 19

Cartier-Bresson, Smith pergunta:  

E você, Henri, quantas fotografias boas, realmente boas, acha que conseguiu 
fazer na vida? [...]. Cartier-Bresson optou por uma cifra já ostensivamente 
exígua e modesta: Acho que umas doze. Talvez só dez. O outro não esperou 
para replicar impetuoso: Ora! Que exagero! No máximo você fez três boas, 
realmente boas. Não mais de três (FONTCUBERTA, 2012, p. 50). 

Esta conversa, transcrita do livro A câmera de pandora, de Joan Fontcuberta, 

 O fotógrafo Elliot Erwitt faleceu em 1978 e também tem seu nome ligado à agência Magnum 18

Photos. O leitor interessado pode ver seu trabalho em: <http://www.elliotterwitt.com>. Acesso em: 17 
mar. 2015.

 Outro nome que pertence à Magnum Photos. Seu portfólio está disponível no site da agência em: 19

<http://www.magnumphotos.com/C.aspx?
VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL5347YF>. Acesso em: 17 mar. 2015.

http://www.elliotterwitt.com
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL5347YF
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trás uma reflexão aos dias atuais do século XXI. Quantas fotos boas, realmente boas, 

estão sendo produzidas entre as milhares, ou milhões, feitas em um só dia no mundo 

todo com o advento da fotografia digital; e, mais recentemente, com os dispositivos 

móveis e suas câmeras fotográficas embutidas em que “há muita gente produzindo 

trabalhos de fácil digestão, que são produzidos em cinco minutos” (COLBERG, 2015, 

s/p)? Prefiro imaginar, e até “gosto de imaginar aquele Aladim fotógrafo à espera de 

suas três oportunidades mágicas, andando pelo mundo de um limite a outro com sua 

câmera maravilhosa em riste”  (FONTCUBERTA, 2012, p. 50).  20

Entler, que se dedicou muito ao estudo do acaso, diz que “controle e acaso já 

não são mais pólos definidores de qualidade, mas ferramentas que dialogam na busca 

de novas possibilidades estéticas” (ENTLER, 2005, p. 275). Na fotografia os acasos 

surgem naturalmente de uma adequação entre as características técnicas do meio e da 

forma dinâmica de trabalhar do fotógrafo, atentando-se que Cartier-Bresson usava um 

rolo de filme na cena fotografada, explorando todos os ângulos possíveis até imaginar 

ter conseguido a melhor de todas as imagens capturadas (ASSOULINE, 2008, p. 174). 

Na era da fotografia digital e mais recentemente com os dispositivos móveis – 

celulares com câmeras fotográficas -  isso está ocorrendo ainda com mais frequência, 

devido ao custo quase nulo na produção de imagens e nas inúmeras possibilidades de 

experimentação. Fica assim evidente que “negar o acaso é recusar uma infinidade de 

possibilidades que o mundo põe diante da câmera” (ENTLER, 2005, p. 284).  

Um exemplo bastante interessante para reflexões do acaso na fotografia, 

lembrado por Entler (2005, p. 285), é o do fotógrafo esloveno Evgen Bavcar. Cego 

desde os dez anos de idade, possui uma obra de grande originalidade. Bavcar nos faz 

pensar sobre o conceito de controle como aquilo que se submete à visão na tomada da 

foto. Seu trabalho decorre de um contato indireto entre as imagens e seu imaginário, 

feito por meio de outros sentidos, como toque, temperatura, sons e lembranças de sua 

infância, tema constante no seu trabalho. Evgen Bavcar é um fotógrafo que não vê, 

pelo menos não com o aparelho da visão humana. Entretanto, de acordo com Peixoto 

 Em posição erguida e pronto para ser usado.20
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(1996), para o fotógrafo cego, tudo passa a ser objeto de contemplação. Justamente 

aquele que não possui visão, utiliza-se de todas as formas de percepção para ver. 

Transforma a audição, o olfato e todas os sentidos em olhar. A luz lhe chega de outra 

maneira, pela mão, pela palavra, pela memória (PEIXOTO, 1996, p. 159). De acordo 

com Peixoto (1996, p. 263), o fotógrafo que não enxerga produz um tipo de imagem 

única, que nenhum observador jamais viu. Essa imagem única é fruto de um acaso e o 

fotógrafo cego passa a ser, nestes termos, um grande produtor destes acidentes 

imagéticos. Desse modo, “um fotógrafo cego pode fazer repensar toda nossa relação 

com a fotografia” (PEIXOTO, 1996, p. 63). 

Experiências como essa, em que os outros sentidos fazem a função do olhar, 

podem ser experimentadas por  “sujeitos dotados de “sensibilidade” – de uma aptidão 

para sentir, e, portanto, de uma competência estética” (LANDOWSKI, 2005, p. 18). 

“Bavcar não é um artista da luz, mas da sombra” (PEIXOTO, 1996, p. 162) e nem por 

isso deixa de ser fotógrafo, lembrando que “já houve alguém que se referia à fotografia 

como shadowgraphy (escrita da sombra)” (CAÑIZAL, 2012, p. 116). Para Peixoto “a 

visão do cego é a figura emblemática das imagens contemporâneas” (PEIXOTO, 1996, 

p. 162), talvez pela quantidade absurda com que o mundo se abastece de imagens no 

século XXI. “Estamos tão repletos de imagens que já não vemos as que nos chegam do 

exterior” (PEIXOTO, 1996, p. 208).  

 Esse não é o único exemplo para pensar o acaso como produção de fotografias. 

Pode-se apontar trabalhos com a técnica de Pinhole (termo em inglês que significa 

buraco de agulha), com a qual é possível conseguir imagens ao acaso, em que não 

existe a possibilidade de ajustes como controle do obturador ou sequer um visor para o 

fotógrafo verificar seus enquadramentos. Fotografia sem técnica? Não se pretende 

afirmar que sem a técnica é possível ser um fotógrafo consistente, quiçá um fotógrafo. 

Mas os procedimentos técnicos devem fazer parte do processo naturalmente, como um 

todo, opinião também assinalada por Cartier-Bresson, já demonstrada anteriormente. 

Triste seria reduzir um fotógrafo apenas a apertador de botão. Na citação a seguir, 
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relacionado-se metaforicamente o arqueiro e o fotógrafo, entende-se que a técnica não 

é suficiente para ser um bom fotógrafo, mas é parte do processo. 

Para ser um autêntico arqueiro, o domínio técnico é insuficiente, é 
necessário transcendê-lo, de tal maneira que ele se converta numa arte sem 
arte, emanada do inconsciente. No tiro com arco, arqueiro e alvo deixam de 
ser entidades opostas, mas uma única e mesma realidade. O arqueiro não 
está consciente do seu “eu”, como alguém que esteja empenhado unicamente 
em acertar o alvo. Mas esse estado de não-consciência só é possível alcançar 
se o arqueiro estiver desprendido de si próprio, sem, contudo, desprezar a 
habilidade e o preparo técnico (HERRIGEL, 1975, p. 9). 

É inegável que o fato de apertar o botão disparador de uma câmera num 

momento qualquer gere uma grande probabilidade de se chegar a uma imagem. Mas 

qual imagem? Em que medida essa imagem seria uma fotografia de cunho relevante? 

Estaria assim decretado o fim do “instante decisivo”, pelo qual tanto buscou em seu 

exercício de fotografar Henri Cartier-Bresson? Ou esse conceito estaria apenas 

relacionado aos acasos na fotografia? Domesticar o acaso pode ser um apontamento 

para solucionar tal questão, já que “para o fotógrafo do instantâneo [...] uma jornada 

de trabalho, de vagabundo pelas ruas, é uma domesticação do acaso: a imagem não 

chega instantaneamente, ela foi esperada, preparada, ela é um acaso provocado, 

calculado” (CHEVRIER, 1980, p. 6). Para Entler (1994) isso pode significar algumas 

angustias ou alegrias, mas em ambos os casos, significa uma possibilidade de ter novas 

experiências diversificadas, visto que “em fotografia, a menor coisa pode ser um 

grande assunto” (CARTIER-BRESSON, 2014, p. 5). 

Para refletir sobre o acaso dentro da criação imagética, em particular a 

fotografia, dentro de um contexto como pressuposto metodológico, a maioria das 

discussões mais recentes está centrada na questão de como a fotografia se relaciona 

com o assunto fotografado, e de que forma o representa (ENTLER, 1994, p. 48).  

Novas possibilidades à criação na fotografia, que satisfazendo ou não a harmonia da 

obra, podem ser aceitas ou refugadas pelo fotógrafo. “De fato, o acaso aponta 

caminhos que a pura arbitrariedade não enxergaria, mas se o artista não pode prever 

um acaso, ele pode aceitá-lo ou não em sua obra, e assim o dirige, a 
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posteriori” (ENTLER, 1994, p. 33). Cartier-Bresson parece não só aceitar o acaso, 

bem como ter consciência de sua existência e dele fazer uso a seu favor na fotografia, 

visto que “não são todos os fotógrafos que sabem explorar o acaso em seu trabalho. E, 

ainda, dentre os que saberiam, não são todos que o querem” (ENTLER, 1994, p. 106).  

No entendimento de Entler (1994, p. 64), em um assunto fotografado, a imagem 

não será mais do que o cruzamento daquilo que o meio autoriza mostrar com aquilo 

que o fotógrafo escolhe, de maneira consciente ou inconsciente, por registrar, sendo 

que o recorte fotográfico também metamorfoseia quando escolhe certas qualidades do 

objeto e as disponibiliza num novo contexto relativo (ENTLER, 1994, p. 65). A figura 

5 mostra um exemplo no qual Cartier-Bresson desfruta do acaso de forma objetiva. 
           
             FIGURA 5: HENRI CARTIER-BRESSON, FRANÇA, 1932 

                         !  
                         FONTE: (CARTIER-BRESSON, 2013, p. 185) 

Procurando esse cruzamento entre o meio e o que o fotógrafo elegeu, de forma 

consciente, “sacrificando” os braços e as pernas da estátua para posicionar a cabeça do 

cavalo no lugar de seu interesse, conseguindo mais uma vez algo comum em sua obra, 

a “[...] presença do inusitado em sua imagem” (ALVES; CONTANI, 2008, p. 130) e “a 
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capacidade do olho de tornar extraordinário o cotidiano mais ordinário e de exaltar o 

estranhamento no espetáculo da banalidade” (ASSOULINE, 2008, p. 92). Henri serve-

se assim da fotografia, “numa vacância ativa em busca do ‘acaso 

objetivo’” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 55). Acaso objetivo? “Em que aplicar 

melhor essa bela expressão de Breton do que à fotografia, que, com sua lente, 

rastrearia esse momento fortuito do cotidiano?” (CLAIR, 2011, s/p). A busca por esse 

momento pode ser fruto de um longo conhecimento ou da surpresa (CARTIER-

BRESSON, 2004, p. 42), porém Cartier-Bresson jamais a esperava. Apesar de rondar a 

surpresa a todo momento, seu único compromisso era com o acaso, que não marcava 

hora, permanecendo assim receptivo (ASSOULINE, 2008, p. 90). 

Para o fotógrafo Henri, “a grande fotografia é um presente do acaso e devemos 

tirar proveito do acaso” (MEUCCI, 2014, s/p), nada, portanto, de premeditado ou de 

previsto (CLAIR, 2011, s/p). Cartier-Bresson nunca saía atrás da grande foto, ao 

contrário, para ele, a grande foto é que se oferecia, estando o fotógrafo disponível para 

aproveitar a ocasião, sem pensar, esquecendo a si mesmo, seguindo a intuição e 

obedecendo o olhar. “Não há nenhum segredo, é simples assim” (DELPIRE, 2004). 

Parece simples para Henri, no entanto, é na atenção afiada do fotógrafo que isso 

ocorre. Sem isso, o objeto existiria e o desejo também, mas não se estabeleceria a 

relação entre os dois (ENTLER, 1994, p. 93). Detalhes como esse geralmente passam 

despercebidos para a maioria das pessoas. Algumas vezes, apenas se percebem 

determinados detalhes a partir de uma foto, não porque os mesmos não pudessem ser 

vistos antes da existência desta, mas porque olhamos para uma fotografia de maneira 

diferente do que olhamos para o mundo (ENTLER, 1994, p. 89). Sendo assim, para 

Entler (1994, p. 103), seria algo natural que um leque muito maior das manifestações 

(visuais) do mundo atinja o fotógrafo e, por isso, os acasos lhe parecerão mais 

corriqueiros. Não parece ser fácil, ou talvez não seja mesmo possível, saber “o que 

numa fotografia se deve ao mundo e o que se deve à câmara” (ENTLER, 1994, p. 92). 

Talvez por isso Bill Brandt dava ênfase não ao que ele podia ver, mas sim ao que sua 
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câmera Kodak podia ver. “Em vez de fotografar o que via, eu fotografava o que a 

câmera estava vendo” (DYER, 2008, p. 56).  

O fotógrafo é, para Entler (1994, p. 75), geralmente um colecionador humilde 

de situações estranhas, insólitas ou raras. Assim, os acasos se compõem como conjunto 

de temas, construindo uma parte fundamental dos fatos que, atraindo nosso olhar, 

atraem igualmente a câmara, e “quanto mais raro um fenômeno, mais valor lhe será 

atribuído. É nisso que a fotografia aposta quando procura os acasos” (ENTLER, 1994, 

p. 76). Dentro desse contexto, Cartier-Bresson seria um arqueiro zen, que, de olhos 

fechados, mira no instante em que o imprevisto encontra o alvo. Esse encontro entre o 

acaso e a necessidade, cuja captura ele executou melhor do que ninguém (CLAIR, 

2011, s/p), fez dele “também um atirador de elite” (MACÉ, 2004, p. 10). 

Na obra A arte cavalheiresca do arqueiro zen, que segundo Assouline (2008) 

foi o livro de cabeceira de Cartier-Bresson, um diálogo entre mestre e aprendiz pode 

melhor demonstrar a comparação entre arqueiro e atirador de elite, feita no parágrafo 

anterior. 

Aprendiz: Não é possível ocorrer que o senhor, depois de dezenas de anos de 
prática, maneje o arco de uma maneira intencional, [...], de tal maneira que o 
senhor tenha-se tornado incapaz de errar, mesmo que não tenha apontado 
conscientemente para o alvo? 
Mestre: Não vou negar que possa estar fazendo algo parecido com o que o 
senhor sugere. Coloco-me à frente do alvo, logo tenho que vê-lo, embora 
não me fixe nele intencionalmente. Por outro lado, sei que vê-lo não é 
suficiente, que isso nada decide ou explica, pois eu o vejo como se não o 
estivesse vendo.  
Aprendiz: Se é assim, nada impede que o senhor acerte o alvo com os olhos 
vendados (HERRIGEL, 1975, p. 69). 

Talvez sob à luz do arqueiro zen seja possível imaginar como o fotógrafo cego Bavcar 

consegue suas imagens, mesmo sem “ver” o “alvo”.  

Há algumas passagens nesse livro que parecem ter certa relação na maneira de 

Henri pensar a fotografia. Quando, anteriormente, HCB responde à pergunta dizendo 

que não importa como fazia suas fotografias, remete ao arqueiro aprendiz, ao relatar, 

após disparar muitas flechas, que “o tiro não depende do arco, mas da presença de 

espírito, da vivacidade e da atenção com que é manejado” (HERRIGEL, 1975, p. 65), 
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por isso “passei a não me preocupar com o destino das minhas flechas. Nem sequer me 

alegrava com um ou outro acerto ocasional, porque sabia que se deviam ao puro 

acaso” (HERRIGEL, 1975, p. 67). O que vale para o tiro com arco também vale para 

as demais artes (HERRIGEL, 1975, p. 86), e, por consequência, para a fotografia, 

tencionando-se assim a relevância do tipo de dispositivo, de aparato, de câmera, para 

uso no ato de fotografar.  

Ao comparar a fotografia à psicanálise, Benjamin (1987) orienta sobre o 

inconsciente da visão o que a doutrina freudiana explica como o inconsciente das 

pulsões. O instantâneo torna visível uma aparência do real que, de forma consciente e, 

fisiologicamente, em momento algum se vê. Porém a chance de recortar sem limite o 

fluxo no tempo também dirige a uma ilusão de ordem sobrenatural. Assim, Jean Clair 

coloca a questão “onde e quando exatamente o mundo é apreendido?” (CLAIR, 2011, 

s/p). Nessa “centelha do acaso”?, para usar a expressão de Benjamin (1987). Para 

Walter Benjamin, 

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 
nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a 
realidade chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o 
futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com 
tanta eloqüência que podemos descobri-lo, olhando para trás. [...]. 
Percebemos, em geral, o movimento de um homem que caminha, ainda que 
em grandes traços, mas nada percebe de sua atitude na exata fração de 
segundo em que ele dá um passo. A fotografia nos mostra essa atitude [...]. 
Só a fotografia revela esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o 
inconsciente pulsional (BENJAMIN, 1987, p. 94). 

Pequenos acasos, mesmo que acentuados pela fotografia, não são dependentes 

dela para serem percebidos como tal. Ainda que não precisa-se da câmera para 



!  83

enxergá-los, normalmente lastima-se estar sem ela quando acontece  (ENTLER, 21

1994, p. 82). A fotógrafa Diane Arbus demonstra o sentimento de alegria que é estar 

junto ao seu dispositivo, ainda que o fotógrafo não faça uso dele sempre. “Pendurei a 

câmera no pescoço, mas não usei e fiquei feliz só de tê-la junto a mim” (DYER, 2008, 

p. 55). Essa alegria de estar junto ao equipamento fotográfico pode ser traduzida pela 

declaração de Edward Weston: “‘talvez meu único amor”’: a câmera” (DYER, 2008, p. 

97). 

O tiro com arco, ainda relacionando-o com a fotografia, não tem como objetivo 

um resultado exterior, mas uma experiência íntima, muito mais intensa. Arco e flecha 

são nada além de pretextos para vivenciar algo possível de ocorrer sem eles; sendo 

apenas suportes para o arqueiro dar o salto final e definitivo (HERRIGEL, 1975, p. 

18). Fundamental seria estar sempre em companhia do dispositivo, cada qual com o 

que lhe cabe; arco para o arqueiro, câmera para o fotógrafo, para não perder nada. 

Provavelmente por conta disso Henri Cartier-Bresson jamais se separou da sua Leica.  

Este estudo procura evidenciar a ocorrência do acaso na fotografia através das 

reconfigurações acerca dos dispositivos ao longo de sua evolução tecnológica. Para 

tanto, tomando esse fenômeno - o acaso - com elemento para elucidar as mudanças nas 

práticas e processos através do uso dos dispositivos tecnológicos, determinou-se o 

cenário urbano como contexto para permear este estudo, sob o recorte do olhar do 

flâneur. Mesmo entendendo que outros olhares e práticas no meio, como o 

fotojornalismo - trazido à luz para refletir acerca do instante decisivo e relacioná-lo 

 Eu mesmo já vivenciei, como fotógrafo, por vezes, muitas lástimas por não estar em companhia de 21

minha câmera fotográfica, que muitas vezes é esquecida em casa ou deixada pela inviabilidade no seu 
transporte. Em todas essas experiências, frustrantes, um pensamento ao deparar-se com algumas cenas 
que chegam aos olhos vem a mente: “Perdi uma grande foto, cadê minha câmera?” De fato, muitos 
acontecimentos ocorrem diante dos olhos no momento em que se insere no universo imagético vasto 
que são os espaços urbanos por onde se desloca o fotógrafo de rua. Nesse ambiente rico em 
oportunidades com encontros casuais, os olhos de um fotógrafo, como o que aqui relata sua vivência, 
observam a todo instante, visualizando imagens que transfiguram-se em fotografias no seu 
“inconsciente ótico”. Desses vislumbres recorrentes de um olhar que circula em busca de algo ao seu 
redor, que se diferencie do todo, o fotógrafo se satisfaz, ou se “tranquiliza”, pelo simples fato de estar 
em companhia de um dispositivo capaz, caso queira, de registrar seu entorno. Nesse sentido, a 
reconfiguração no uso dos dispositivos e a possibilidade de hoje manter junto ao alcance da mão uma 
câmera fotográfica acoplada aos dispositivos telefônicos, alivia, em certa medida, esse sentimento de 
perda, quando o fotógrafo, desprevenido de sua câmera “principal”, deixaria de capturar uma cena 
única, um acaso, uma coincidência ou aquela “sorte” que parecia acompanhar sempre Cartier-Bresson.
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com o acaso, verificado até aqui na obra de Cartier-Bresson -,  possam fazer uso dos 

acidentes da práxis fotográfica, optou-se por um recorte mais específico, delimitando-

se à fotografia de rua e à fotógrafos que atuam, sobretudo, nesse ambiente. 

Compreendendo ser o fotojornalista um indivíduo que sai para fotografar com um 

olhar tipicamente pré-determinado, condicionado pela busca da notícia pautada pela 

redação, exclui-se, nesses termos, a possibilidade de um olhar despreocupado ou de 

um sujeito passeador, características do flâneur.    

Verificadas até aqui algumas possibilidades do acaso na fotografia, 

tangenciando a vida, os pensamentos e ideias de Henri Cartier-Bresson, bem como a 

existência de acasos na sua obra fotográfica, desvelando alguns mitos em torno do 

“instante decisivo”, aborda-se, ao longo do texto que segue, os espaços por onde 

circulam os fotógrafos a fim de experiências que os levem aos encontros com o 

inesperado para, fazendo uso de seus dispositivos, capturar imagens. 
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2 AS CIDADES, O FLÂNEUR E AS RUAS  

Esse capítulo pretende abordar as cidades, as ruas e um personagem que se 

desloca por elas: o flâneur. Visto anteriormente que o acaso na fotografia ocorre com 

certa frequência nesse ambiente, ou seja, nas ruas das cidades, e relacionando o 

fotógrafo com esse personagem das ruas, o flâneur, pretende-se agora identificar como 

as cidades e suas entranhas podem influenciar o registro do acaso na fotografia. As 

cidades e suas ruas são ambientes frutíferos para fotógrafos em busca de experiências 

do cotidiano, que desejam ser surpreendidos pelas diversas possibilidades de encontros 

com imagens únicas. A diversidade está nas ruas, e em meio a esse complexo 

turbulento de informações está o fotógrafo, atento às peculiaridades desse espaço.  

Dedicar um capítulo ao ambiente onde estão imersos os fotógrafos escolhidos 

para esta dissertação, ou seja, as ruas das cidades, e relacioná-lo com a figura do 

flâneur, faz sentido para que o leitor vislumbre as muitas possibilidades que as ruas 

proporcionam para a fotografia; tanto nas questões culturais, nas continuidades e 

rupturas dos modos de fotografar e pensar a fotografia ao longo dos séculos XX e 

XXI, quanto no âmbito dos acasos propostos com as evoluções dos dispositivos 

fotográficos para capturá-los. O fotógrafo caminha munido de seu dispositivo 

fotográfico em busca do inesperado. Inesperado, pois, não é possível saber com 

antecedência as cenas que lhe serão oferecidas.  

Fotógrafo então seria aquele que, dos inúmeros assuntos ofertados à sua 

curiosidade, insinua-se com um instinto preciso entre os atos, suficientemente fluido, 

leve e sutil para evitar lugares, instantes e situações em que a vida se reduz ou se liga 

de maneira muito forte ou óbvia. Desses desejos, o fotógrafo só retiraria um pedaço da 

história, uma peça de documento, uma amostra de moda ou um exemplo de graça. “O 

que ele almeja é o dia a dia, a vitrine da vida, não o que se distingue, mas o que se 

assemelha” (CLAIR, 2011, s/p). Esse dia a dia que o fotógrafo almeja estaria lhe 

esperando nas ruas das cidades. 
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2.1 AS CIDADES 

“As cidades são as paisagens contemporâneas”  
(PEIXOTO, 1996, p. 10). 

As cidades, como se apresentam atualmente, passaram por um longo processo 

até se tornarem estruturas organizadas. O aparecimento do ambiente urbano torna-se 

viável a partir do momento em que o homem deixa de ser nômade e aprende a cultivar 

seus próprios alimentos (SOUZA, 2010). Leonardo Benévolo (1983) situa o 

surgimento das primeiras aldeias há aproximadamente 10 mil anos e sua modificação 

em cidades há cerca de 5 mil anos, quando os produtores de alimentos são 

convencidos, ou forçados, a produzir um excedente a fim de manter indivíduos 

especialistas. Tais indivíduos eram os artesãos, os guerreiros e os sacerdotes, que 

moravam num estabelecimento mais complexo, a cidade, e daí controlavam o campo. 

A partir dessa organização social aparece o invento da escrita  e, assim, de acordo 22

com Benévolo (1983, p. 10), começa, de fato, a civilização. Desde então, todos os 

acontecimentos históricos consecutivos dependem da quantidade e da distribuição 

deste excedente (SOUZA, 2010, p. 50). Segundo Souza (2010) é impossível apontar 

precisamente uma data, ou um ponto, nem um momento histórico no qual as cidades 

cresceram e chegaram aos tamanhos e características de agora. Há muito tempo se tem 

conhecimento das cidades grandes, comparáveis em dimensão às metrópoles da 

atualidade, como por exemplo Nínive e Babilônia, que são consideradas as primeiras 

metrópoles, nos anos de 2000 a.C. (SOUZA, 2010, p. 54). Parece óbvio que uma 

cidade não nasce metrópole. Esse fato acontece quando ela supera suas expectativas de 

crescimento, que se acelera e torna-se desordenado, conferindo características 

especiais a seu território (SOUZA, 2010, p. 49). 

 A história teve início com a Invenção da Escrita. O primeiro capítulo abre-se na Mesopotâmia, no 22

vale do rio Tigre e Eufrates, por volta de 4000 a.C. Disponível em: < http://
www.civilizacaoantiga.com/2009/05/invencao-da-escrita.html>. Acesso em: 21 abr. 2015.

http://www.civilizacaoantiga.com/2009/05/invencao-da-escrita.html
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A industrialização ao longo dos séculos XVIII e XIX trouxe consigo o 

acontecimento da urbanização das cidades da Europa e, consequentemente, a formação 

das multidões, dos grandes aglomerados humanos. A alternância no ritmo de vida dos 

moradores da cidade foi acentuada nesse período. A forma de se aproveitar o tempo no 

cotidiano das pessoas passou a ser ditado pelo desenvolvimento da linha de montagem 

das fábricas e a crença em valores como “tempo é dinheiro”. Ocorreu, assim, a 

configuração de uma nova forma de experiência de vida, do tempo e do espaço 

(PASSOS; GOUVÊA; TOSTI; POLITO, 2003, p. 6). O século XIX assinala o início de 

uma série de mudanças no espaço urbano, associadas ao desenvolvimento da 

tecnologia, nos meios de produção e de transporte (a máquina a vapor, a ferrovia), 

“bem como nos modos de viver, pensar e habitar as cidades” (PONTUAL; LEITE, 

2006, p. 100). Na cidade grande, as pessoas que transitam pelas ruas não se 

reconhecem. Quando se cruzam, imaginam muitas coisas a respeito umas das outras, 

mas não se cumprimentam, seus olhares se cruzam por um instante e depois se 

deslocam, procurando outros olhares, sem se fixar (CALVINO, 1990, p. 24). “Essa é a 

base da cidade: uma rede que serve de passagem e sustentáculo” (CALVINO, 1990, p. 

32). De modo geral, os textos literários retratam as grandes cidades como um cenário 

do movimento contínuo de indivíduos e veículos. Neste contexto global, a vida na 

cidade é concentrada num incessante vaivém de pessoas que se deslocam pelas 

calçadas, cruzam as ruas, sempre se esquivando umas das outras, dos veículos, dos 

vendedores ambulantes etc. A vida na cidade moderna, assim, se torna dominada pela 

solidão, na arena de uma contradição, ou seja, a da solidão em meio à multidão 

(PAULA, 2007,  p. 95).  

O aumento sem precedência da economia industrial e a consecutiva explosão 

demográfica das cidades acarretaram o aparecimento do ambiente urbano moderno, 

possibilitando novas maneiras de experimentar e perceber. Isso, por sua vez, postularia 

um novo modo de olhar para o mundo e novas proposições estéticas (MASSAGLI, 

2008, p. 55). A modernidade passa a implicar na percepção do movimento. Tudo 

caminha, circula e avança. A noção de que o mundo está se movendo em um compasso 
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muito mais acelerado do que aquele que se experimentava até então, favorece a 

sensação de fugacidade das coisas, a brevidade e a descartabilidade (BERBERI, 1996, 

p. 27). Com as novas formas de experimentar e perceber, pode-se pensar que “ser 

moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura” (BERMAN, 1986 p. 

15) e, retomando Barthes (1984) no primeiro capítulo dessa dissertação, a aventura 

permite a existência da fotografia. E o dispositivo fotográfico pode ser então uma 

ferramenta fundamental para reter em imagens esse movimento acelerado que se 

instala com a modernidade. 

Walter Benjamin (1994) atesta que a modernidade se caracteriza em um espaço 

de novidades que se acrescentam umas às outras, em contínuo diálogo com o passado. 

O cidadão que viveu na Paris do século XIX parece gerir seu olhar de forma 

simultânea a duas direções: ao que ficou para trás, em um universo lúdico que ele 

procura recuperar em seu interior, e ao que está por vir, real e infernal, ligeiro e voraz, 

um futuro em que o exterior determina suas ações e seu próprio ritmo. Nessa diferença 

entre duas temporalidades distintas, entre duas instâncias contraditórias, o sujeito do 

século XIX é o espelho de sua época: “um ser perdido no tempo e no espaço, 

nostálgico e melancólico como Baudelaire, contraditoriamente em busca de seu 

p r ó p r i o p r e s e n t e , s e m p e r c e b e r q u e e l e l h e é , e s e r á s e m p r e , 

inapreensível” (BOËCHAT, 2009, p. 153-154).  

A obra do poeta francês Charles Baudelaire foi assinalada pela tentativa de 

levar ao extremo a perda de identidade do cidadão da cidade para gozar a experiência 

de uma consciência, ao mesmo tempo, múltipla e momentânea (SANDRI, 2007, p. 

42). Baudelaire (1996) falou da cidade artificial e na necessidade de a imaginação 

gerar a “sensação de novidade” deste novo ambiente urbano. No texto do poeta, a 

Floresta de símbolos, a unidade das correspondências é substituída pela “Fourmillante 

cité” (“Cidade a fervilhar”), árida terra industrial do tédio e do aborrecimento 

(MENEZES, 2003, p. 3). Os habitantes precisavam se acomodar a uma nova 

circunstância, bastante estranha, caracterizada pela cidade grande (BENJAMIN, 1994, 

p. 35-36). Charles Baudelaire procurou na vastidão das grandes cidades o efêmero que 
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simbolizou seu tempo. Conforme se sabe, através de Menezes (2003), ele viveu na 

Paris oitocentista no ápice de sua reforma urbana, sob o comando de Napoleão III. 

Dessa reforma germinou um conceito de modernidade urbana, em que a construção de 

grandes vias para facilitar a circulação de cargas e de transporte de passageiros passa a 

ser favorecida. Paris, em meados do século XIX, era a capital da “utilidade fútil”, seus 

cafés, bulevares, salões e passagens foram povoados por uma sociedade mesquinha, 

aflita por ver o rosto refletido em tudo o que construía ou podia pagar. De toda forma, 

“a Paris de Baudelaire é uma cidade vibrante onde em cada esquina flui o mistério, a 

história” (MENEZES, 2003, p. 3). 

Nesse período, a fotografia ainda estava na sua fase inicial. No entanto já se 

verificava o desejo por capturar fragmentos do ambiente em que se habita. Em se 

tratando de imagens, observa-se que a cidade e a fotografia andam lado a lado desde o 

dia em que Joseph Nicéphore Niépce  elegeu uma paisagem para expor a primeira 23

fotografia gravada da história, inaugurando aquele que seria um dos atos mais 

genuínos desde sua descoberta: “registrar o ambiente em que se vive” (SOUZA; 

ANGELO, 2008, p. 162). Nesse sentido pode-se pensar que as cidades estão 

intimamente ligadas ao ato de fotografar e ao transeunte que por elas percorrem.  

Os fotógrafos poderiam ser apontados como leitores especiais da cidade, 

juntamente com os pintores e os cronistas (SANDRI, 2007, p. 45), ou ainda como 

narrador da cidade, que na definição de Benjamin tem a faculdade de intercambiar 

experiências (BENJAMIN, 1987, p. 201). Como leitor privilegiado deste espaço e 

dono de uma habilidade técnica, o fotógrafo possui competência para materializar uma 

percepção e compor um rastro capaz de ser continuado (SANDRI, 2007, p. 48). 

Entendendo a fotografia como ponto de vista, imagina-se que fotógrafos diferentes 

produzirão imagens distintas de um mesmo assunto. Mesmo aceitando não existir uma 

maneira objetiva e única de ver, e que a imagem leva a marca daquele que a faz 

(SOUZA; ANGELO, 2008, p. 169), o pesquisador Geoff Dyer (2008) observa 

inúmeras continuidades e semelhanças entre obras de diferentes fotógrafos, verificadas 

 Um dos inventores da fotografia, conforme abordado mais adiante no capítulo seguinte.23
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por ele em épocas e lugares distintos. Algumas continuidades também foram 

encontradas, em menor ou maior grau, entre os fotógrafos relacionados neste trabalho 

de pesquisa. Talvez tal fato possa ser fruto da “própria atitude do fotógrafo diante da 

realidade; seu estado de espírito e sua ideologia acabariam transparecendo em suas 

imagens [...]” (KOSSOY, 2009, p. 43).  

Numa época em que a cidade “fervilhava” a cada esquina, oferecendo imagens 

cheias de fugacidade, o espaço urbano passa a ser “uma possibilidade de exercício 

para o olhar” (SANDRI, 2007, p. 45), sendo necessário um dispositivo capaz de contar 

a história vista pela ótica de cada fotógrafo. Coube, assim, às câmeras fotográficas 

auxiliar nessa função. A luta contra o fugidio se inicia e o fragmento ganha destaque 

pelos instantâneos fotográficos, ricos em significação, forjados pelo olhar treinado do 

fotógrafo (SILVA, 1991, s/p). No pensamento de John Berger (2003), uma cidade 

moderna não é somente um lugar, mas também é, em si, muito antes de ser pintada (ou 

fotografada ), uma cadeia de imagens, uma teia de mensagens (BERGER, 2003, p. 24

96). Sendo uma teia de mensagens, os fotógrafos de rua usam suas cadeias de imagens 

para se comunicar com o mundo e, através dele e dessa teia, contar a história do 

homem em cada época e em cada cultura específica. Essa prática comunicacional 

exercida pela fotografia possibilita recortar em imagens as vivências e experiências de 

cada habitante das cidades. E em cada período da história isso foi feito com o 

dispositivo fotográfico escolhido, ou, disponível, naquele momento. 

As cidades podem ser compreendidas como um organismo composto por, pelo 

menos, duas facetas que se interpõe e se relacionam reciprocamente: uma é relativa ao 

ambiente físico-espacial, palco onde se desenvolve a outra, que diz respeito às pessoas 

que nela vivem e às relações que constroem entre si (SOUZA, 2010, p. 10). Qualquer 

cidade é composta em parte pela sua materialidade e parte pelo imaginário que aguça 

em cada habitante. Portanto, as mesmas só podem existir enquanto narrativa. Pautada 

inevitavelmente pela subjetividade, a narrativa é a recusa da existência de uma cidade 

única (CHIODETTO, 2008, s/p). Pode-se tentar explicar a cidade desde sua origem, o 

 Complementação minha.24
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que ainda causa algumas dúvidas, pois, de qualquer forma, não existiria uma única 

maneira de entendê-la. Cada cidade jamais é única para aqueles que a habitam 

(BERBERI, 1996, p. 29).  

É fácil imaginar que a França do século XX (e a Europa em geral) onde viveu o 

fotógrafo Henri Cartier-Bresson, ou Nova York, nos Estados Unidos da América, onde 

vive o fotógrafo abordado em seguida nesse capítulo, Bruce Guilden, foram, ou são, 

lugares bem distintos da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, por exemplo, onde mora 

atualmente, no século XXI, o fotógrafo que é abordado no último capítulo desta 

pesquisa. Tanto os espaços físicos quanto os habitantes desses continentes, países e 

cidades, e os contextos em que viveram ou vivem, contribuíram e contribuem para 

relações diversas e particulares, conforme a cultura  e a época de cada lugar. É 25

provável que as mudanças no espaço urbano possam influenciar diretamente no modo 

de viver e pensar de uma determinada época (SANDRI, 2007, p. 17). Nessas 

circunstâncias o fotógrafo opera como filtro cultural e captura imagens em função de 

sua cultura ao selecionar o instante apto ao registro (ROUILLÉ, 2009). O contexto, 

nesse cenário, é importante (DYER, 2008, p. 75) e as trajetórias provocadas pela 

fotografia são muitas e aleatórias (LEMOS, 2014, p. 58) em que cada cultura esboça 

práticas e dinâmicas distintas (LEMOS, 2014, p. 60). Sendo a cidade configurada em 

determinado tempo e o espaço, que, de acordo com Stuart Hall (2011), são também as 

coordenadas fundamentais de todos os sistemas de representação e, todo meio de 

representação - escrita, pintura, desenho, fotografia -, precisa traduzir seu objeto em 

aspectos espaciais e temporais, para cada época cultural, tem-se diferentes maneiras de 

adequar essas coordenadas espaço-tempo (HALL, 2011, p. 70). 

 O conceito de cultura, para esta pesquisa, é definido conforme os estudos de Raymond Williams e 25

Clyde Kluckhohn. Para Williams “a cultura é de todos, em todas as sociedades e em todos os modos 
de pensar” (WILLIAMS, 1958, p. 4). Clyde Kluckhohn definiu a cultura como: (1) “o modo de vida 
global de um povo”; (2) “o legado social que o indivíduo adquire do seu grupo”; (3) “uma forma de 
pensar, sentir e acreditar”; (4) “uma abstração do comportamento”; (5) “uma teoria, elaborada pelo 
antropólogo, sobre a forma pela qual um grupo de pessoas se comporta realmente; (6) “um celeiro de 
aprendizagem em comum”; (7) “um conjunto de orientações padronizadas para os problemas 
recorrentes” (8) “comportamento aprendido”; (9) “um mecanismo para a regulamentação normativa 
do comportamento” (10) “um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo como em 
relação aos outros homens”; (11) “um precipitado da história” [...] (GEERTZ, 1989, p. 14).
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Conceituar a imagem de uma cidade não é tarefa fácil, visto que ela pode ser 

observada por abordagens diversas. Pode-se tomar conhecimento dela através da 

arquitetura, por pinturas, fotografias e filmes; mas também por “outra mais subjetiva, 

que se trata do ponto de vista do usuário e diz respeito às inúmeras relações visuais 

que se formam entre o espaço e quem o habita” (SOUZA; ANGELO, 2008, p. 161). 

Dessa forma, “dificilmente a cidade é compreendida ou imaginada como um 

todo” (SOUZA; ANGELO, 2008, p. 165). Possivelmente seja pela fotografia que a 

cidade se complete. Talvez nela a cidade seja mais real pois traz impressos aspectos só 

vistos por quem efetua a imagem, especialmente se este autor tiver domínio da prática, 

do ato que rege a elaboração das fotografias (SOUZA, 2010, p. 3). 

A assimilação de sua forma passa pelo ato de transitar por ela e a forma como 

esse deslocamento ocorre também é decisivo para o resultado. Lembrando que o 

espaço é projetado não para viver, primeiramente, mas para que os sujeitos se movam 

através dele (MCLAREN, 2000, p. 100). Isso significa que, quem conhece uma cidade 

de dentro de um automóvel, tem um ângulo de visão mais baixo e as imagens, que 

passam depressa, são enquadradas e vistas através das janelas do veículo. Por outro 

lado, ao caminhar por ela, além do maior tempo pra observar cada coisa que lhe 

interessa, o caminhante tem o ponto de vista na altura do olhar. Ou ainda, diferente 

daquele que se desloca de ônibus, que sequer pode escolher seu caminho (SOUZA; 

ANGELO, 2008, p. 165). Além da maneira de se deslocar pelas cidades, segundo Ítalo 

Calvino (1990), também o humor de quem a olha contribui para dar forma à mesma.  

Quem passa assobiando, com o nariz empinado por causa do assobio, 
conhece-a de baixo para cima: parapeitos, cortinas ao vento, esguichos. 
Quem caminha com o queixo no peito, com as unhas fincadas nas palmas 
das mãos, cravará os olhos à altura do chão, dos córregos, das fossas, das 
redes de pesca, da papelada. Não se pode dizer que um aspecto da cidade 
seja mais verdadeiro do que o outro [...] (CALVINO, 1990, p. 29). 

De qualquer maneira, em todos os cantos, a cidade brinda com surpresas para 

os olhos (CALVINO, 1990, p. 38) e, por toda a sua extensão, ela parece continuar a 

ampliar o seu repertório de imagens (CALVINO, 1990, p. 44). Dentro deste repertório 
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ampliado, existem inúmeras surpresas do acaso sendo oferecidas para aqueles olhos 

capazes de percebê-lo e, munido de um dispositivo apropriado, registrá-los. Tanto os 

olhos humanos quanto os olhos óticos das câmeras fotográficas devem estar 

preparados para esse momento. Conforme visto no capítulo antecedente, Cartier-

Bresson soube aproveitar muito bem os cantos das cidades e lugares por onde esteve, 

sempre junto de seu dispositivo, para registrar em imagens o que viu e vivenciou. 

Além de Henri, os outros três fotógrafos selecionados para esta pesquisa, Bruce 

Gilden, Vivian Maier e Cartiê Bressão, também estiveram nas ruas das cidades, atentos 

às surpresas ofertadas por esse espaço, aproveitando-se das ocasiões para capturar 

imagens com seus dispositivos fotográficos. 

No filme Paisagens Urbanas, de Nelson Brissac Peixoto (1996), a filósofa 

Olgária Matos relata ao menos duas formas de se abordar uma cidade. Um delas é pela 

cidade superficial, racional, aquela em que prevalece a linha reta, o caminho do 

cotidiano, da repetição, do mesmo; e há uma outra abordagem dessa mesma cidade, 

que é aquela da cidade das galerias, a cidade da memória, a cidade dos labirintos. A 

cidade é a concretização do antigo sonho humano do labirinto. O flâneur, sem 

perceber, persegue essa realidade (BENJAMIN, 1994, p. 203). 

De acordo com Matos, caminhar pela cidade é algo que pode trazer surpresas a 

qualquer instante desde que se esteja distraído, desde que esse caminhar possa estar 

receptivo para o inesperado. Essa afirmação da filósofa reforça a ideia de que é nas 

ruas onde os encontros com os acasos na fotografia acontecem com mais constância. 

Para ela “esses lugares que tem o dom da profecia, ou seja, eles são capazes de nos 

fazer prever a nossa própria vida no instante mesmo em que nós nos deparamos com 

ele. Depende apenas do acaso que nós o encontremos ou nunca o 

encontremos” (PEIXOTO, 1996). Essa dinâmica entre sujeitos e espaços configuram 

um cenário do advir, do acaso, do vivido. A experiência sensível é revelada, e a relação 

dos sujeitos com seu objeto é assinalada por esse viés. A fotografia ocorre para os 

sujeitos a partir de uma interação entre os espaços (LEMOS, 2014, p. 21). Essa 

interação se dá especialmente caminhando pelas ruas das cidades. O ato de caminhar 
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pelo espaço esteve presente em diversos momentos da história, convertendo a cidade 

em cenário, pano de fundo para todas as artes. E é o flâneur, na literatura, o primeiro 

personagem importante de tal ato (SOUZA; ANGELO, 2008, p. 165).  

A própria arquitetura pressupõe a formação de caminhos, onde todo local situa-

se em uma rua, estrada, ou qualquer outro meio que possibilite o seu acesso. A cidade 

configura-se então como campo do transeunte que a assimila ao circular por ela 

(SOUZA, 2010, p. 63-64). Em seu livro Urbanismo, o arquiteto Le Corbusier descreve 

sobre as maneiras de se caminhar pelas cidades, traçando um paralelo entre o homem e 

a mula. Para ele, o homem se desloca de forma retilínea porque tem um objetivo, já a 

mula, anda em ziguezague, perambulando com a cabeça vazia e distraída. “A mula não 

pensa em nada, senão, em ser inteiramente despreocupada” (CORBUSIER, 1992, p. 

7). Para aquele que quer se mover pela cidade de forma direta, reta e racional, de que 

mostra anteriormente Olgária Matos, o ziguezaguear da mula parece ser um problema. 

Entretanto, para os que desejam caminhar distraídos, à deriva, mas receptivos às 

surpresas, o traçado não retilíneo das cidades deixa de ser um problema, 

transformando-se numa virtude; onde a cada esquina, a cada labirinto, a cada curva, 

subida ou descida surge uma nova paisagem e, assim, novas surpresas. O caminhar 

ziguezagueador da mula parece ser uma maneira mais interessante para o encontro 

com o acaso. Para o curador Eder Chiodetto, caminhar à deriva numa grande cidade 

quer dizer reconstruí-la, dotá-la de novos significados. Para cada novo caminho 

escolhido uma nova cidade se configura. Cidade e homem são ambos vetores em 

deslocamento constante constituídos de histórias passadas num presente fugaz em 

direção a um futuro inevitável e irrevogável. Cambiante no tempo e no espaço, a 

cidade afronta aquele que tenta apreendê-la e entendê-la como uma constituição física 

única (CHIODETTO, 2008, s/p).  

O tema sobre as cidades é explorado no livro As Cidades Invisíveis, de Ítalo 

Calvino, que trata dos ambientes e leva em conta seus aspectos mais subjetivos. 

Colocando de lado a questão físico-espacial das cidades, o autor propõe uma forma de 

classificá-las a partir da sensação que cada uma provocou no viajante veneziano 
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Marco Pólo, que teve a complicada incumbência de descrevê-las para o imperador 

chinês Kublai Khan (SOUZA; ANGELO, 2008, p. 168). Descrever uma cidade é tão 

subjetivo quanto fotografá-la. Conforme já demonstrado anteriormente, cada qual tem 

sua maneira de fazê-lo. Existem inúmeras formas de olhar uma cidade, e essas 

variações são descritas, seja por imagens ou oralidade, conforme a interpretação de 

cada indivíduo e de sua cultura. 

Um exemplo interessante sobre as formas de olhar uma cidade é demonstrado 

por Lillian Andreza dos Santos Souza (2010). A autora usa uma comparação entre duas 

pessoas que se deslocam pelas cidades. Uma delas é Marcovaldo e, a outra, o próprio 

Marco Pólo, viajante da obra de Calvino. Marcovaldo mora na cidade, porém não tem 

interesse pelo que é urbano. Seu olhar “não treinado” para os elementos da cidade está 

geralmente voltado para aquilo que remete à natureza. Como se esse hábito colocasse 

um filtro ofuscante sobre a cidade, ou de tanto olhá-la, ela deixaria de ser “vista” por 

ele. É uma forma de olhar quase passiva. Por outro lado, Marco Pólo é um viajante 

profissional, que percorre todo o império da China e observa tudo com atenção. Tem 

no olhar a função de descrever para o imperador todas as coisas que vê, tentando 

procurar elementos na tentativa de captar a essência do entorno. O olhar do viajante 

por profissão é ativo, atento às coisas novas que se descortinam em seu percurso 

(SOUZA, 2010, p. 61). Estas duas maneiras de olhar são caracterizadas desde a época 

dos gregos e romanos (BOSI, 2003, p. 66), que as entenderam como duas dimensões 

do olhar, chamadas “olhar receptivo” e “olhar ativo”. O olho seria uma demarcação 

móvel e aberta entre o que está fora e o sujeito e, no olhar receptivo, receberia 

estímulos de luz, emitidos pelos objetos, que, neste evento doar-se-iam ao olho 

humano. Basta apenas manter os olhos abertos para receberem, passivamente, 

querendo ou não, as imagens do mundo (SOUZA, 2010, p. 61). De forma diferente, o 

olhar ativo seria aquele que se movimenta à procura de algo novo, que pode ser 

distinguido, reconhecido, isolado do todo e interpretado (SOUZA, 2010, p. 62). 

Nesse exemplo acima fica claro que existem maneiras distintas de olhar e de se 

relacionar com a cidade. Existe uma separação entre as formas de ver: uma coisa é o 
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ato mecânico, qualquer pessoa que possua um aparelho visual em condições 

fisiológicas saudáveis é capaz de ver. Outra é empenhar sua atenção, olhar e apreender, 

o que necessita foco concentrado naquilo que se vê (SOUZA, 2010, p. 49). 

Marcovaldo e Marco Pólo representam duas distintas formas de perceber a cidade. O 

primeiro representa o habitante comum, que mantém sua forma de se relacionar 

visualmente com a cidade condicionada pelo cotidiano; seu olhar é mediado pelo 

costume e seu deslocamento se dá conforme seus objetivos ou compromissos do dia a 

dia. Para o segundo, o deslocamento tem outra função, tal como ver, conhecer, 

investigar, observar. Seu fluxo não está relacionado a nenhum ponto de chegada ou de 

partida, nem sequer à afobação de quem vai para algum compromisso. Tal distinção 

aponta duas formas de se pensar o deslocamento pela cidade. A primeira trata-o como 

meio para se chegar a algum local, associado à rotina, tal como o deslocamento entre 

casa e trabalho, por exemplo. Na segunda, é compreendido em seu próprio ato e 

adquire “ares de prática estética: o transitar como flânerie” (SOUZA, 2010, p. 64).  

Verifica-se assim que a diferença entre o ver e o olhar está baseada na atitude 

do sujeito diante do que observa. Pensando conforme Souza (2010), se o deslocamento 

pela cidade é fundado em um objetivo – onde se pretende chegar, por exemplo – a 

assimilação do percurso fica condicionada. Isto é, se o deslocamento está associado 

aos pontos de chegada e partida, casa e trabalho, compromissos que o aguardam, a 

rotina acaba condicionando o olhar do transeunte. Por outro lado se esse caminhar é a 

própria ação do sujeito na presença do espaço, como no caso do viajante Marco Pólo e 

de tantos outros (pode-se pensar aqui em Cartier-Bresson), tem-se o olhar que, privado 

do hábito, investiga. Esta verificação parte da premissa já baseada nas pesquisas de 

percepção ambiental para a qual, na cidade, especialmente nas metrópoles, a apreensão 

do espaço ocorre através dos deslocamentos (SOUZA, 2010, p. 63). Atenta-se que essa 

carga estética de que fala Souza no parágrafo anterior começa a ser relacionada ao ato 

de caminhar, que é compreendido aqui como uma prática que conduz seu realizador a 

vivenciar encontros únicos e subjetivos com o ambiente das cidades. Por isso, manter-
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se atento a estas surpresas que se descortinam pelo caminho é parte integrante da 

prática daquele que o experimenta (SOUZA, 2010, p. 67).  

Possivelmente, segundo Fontcuberta, seria fácil imaginar Marco Pólo, na obra 

de Calvino, como um fotógrafo disfarçado de mercador: “sua capacidade de 

observação era fotográfica, sua memória era fotográfica, sua faculdade descritiva era 

fotográfica...” (FONTCUBERTA, 2012, p. 169). Porém, o viajante veneziano não 

dispunha de um dispositivo capaz de materializar suas memórias em imagens. Já o 

viajante francês Cartier-Bresson, mantendo-se sempre junto ao seu dispositivo, soube 

usá-lo de forma magistral para se comunicar e registrar suas experiências com os 

encontros furtivos, nas longas caminhadas e deslocamentos pelos muitos lugares por 

onde andou. A cada momento há mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido 

pode escutar; a cada instante há um cenário ou uma paisagem esperando para serem 

explorados (LYNCH, 1997) e, tratando-se de fotografia, registrados. Os possíveis 

encontros com o acaso, que Marco Pólo deve ter vivenciado ao longo de sua jornadas, 

seriam passíveis de capturas caso, na época, o viajante fizesse uso de um dispositivo 

capaz de registrá-los. Nessa perspectiva, suas histórias seriam, hoje, reconfiguradas 

com as mudanças nas práticas e processos comunicacionais possibilitadas pelo uso dos 

dispositivos fotográficos e, desse modo, narradas ao imperador Chinês não mais 

somente através das palavras, mas seguramente, também, por meio de uma narrativa 

fotográfica.  

Visto que as cidades são espaços complexos por onde circulam seus habitantes, 

seja caminhando, de carro, de ônibus, ou com qualquer meio de transporte, é 

necessário que exista uma estrutura capaz de permitir esse fluxo. Tal estrutura, via de 

regra, denomina-se rua. É na rua que o deslocamento se dá. E existe uma figura, 

nascida com a modernidade, que se deslocou de maneira peculiar pelas entranhas das 

cidades, observando tudo ao seu redor. Este novo observador é o flâneur (PEIXOTO, 

1996, p. 83). Esse cronista da banalidade rotineira sabe ver a cidade, ele contempla as 

paisagens de concreto e, ao mesmo tempo, observa as festividades, os aglomerados, o 

desfilar das mulheres e os detalhes da moda, “buscando a beleza fugaz – e portanto 
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eterna – da grande cidade” (PEIXOTO, 1996, p. 233). Em síntese, a cidade é tudo para 

o flâneur, sua casa, sua paisagem (ROUANET; PEIXOTO, 1992 p. 50), seu templo e o 

ambiente sagrado de suas perambulações (MASSAGLI, 2008, p. 56). Com seu passo 

lento e sem rumo, ele cruza a cidade como alguém que contempla uma paisagem, 

observando tranquilamente os tipos e os lugares que passam pelo seu caminho. Com 

essa sua maneira de passear, como se apanhasse espécies para uma verdadeira 

tipologia urbana, o flâneur faz “um inventário das coisas”: o trabalho de catagolação 

característico de uma época (PEIXOTO, 1996, p. 83).  

2.2 O FLÂNEUR 

A multidão é o seu domínio, tal como o ar é o domínio do pássaro, e a água, 
o do peixe. A sua paixão e a sua profissão é a desposar a multidão. Para o 
flâneur, perfeito, para o observador apaixonado, eleger domicílio no meio da 
multidão, no inconstante, no movimento, no fugitivo e no infinito, constitui 
um imenso gozo. Estar fora de casa e, no entanto, sentir-se em todo o lado 
em casa; ver o mundo, estar no centro do mundo, e permanecer escondido do 
mundo, tais são alguns dos pequenos prazeres destes espíritos 
independentes, apaixonados, imparciais, que a língua apenas pode definir de 
um modo imperfeito (BAUDELAIRE, 1993, p. 18). 

O flâneur foi imortalizado e incorporado inicialmente pelo poeta Charles 

Baudelaire (MENEZES, 2003, p. 1), considerado o criador do termo (MCLAREN, 

2000), que nasce da língua francesa e não tem tradução direta para o português. Essa 

expressão aparece na França, em meados do século XIX, como desígnio de uma nova 

experiência urbana, proporcionada pelo crescimento desenfreado das grandes cidades 

européias, onde, de acordo com McLaren (2000), essa figura boêmia caminhava 

ociosamente pelas ruas, em deslocamentos urbanos (geralmente em Paris, mas também 

em Londres e em Berlim), em busca do significado da modernidade. A imagem do 

flâneur é mais comumente associada com os escritos de Baudelaire, Walter Benjamin e 

Edgar Allan Poe, mas também pode ser lida em Zola, Balzac, Dumas, Kracauer e 

Sartre (MCLAREN, 2000, p. 85). Não cabe aqui esgotar todos os teóricos referentes 

ao flâneur, portanto, o termo será fundamentado, principalmente, nos estudos dos três 

primeiros autores - especialmente Benjamin - e também nos do brasileiro João do Rio; 
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ainda que pesquisadores mais atuais contribuam, com base nos escritores descritos 

acima, para o estudo do tema.   

Partindo do famoso conto de Edgar Allan Poe (1986), O Homem da Multidão, 

que de acordo com Benjamin (1994) é como a radiografia de um romance policial, no 

qual o invólucro que simboliza o crime foi eliminado, restando apenas a conexão: o 

perseguidor, a multidão, um desconhecido que estabelece seu caminho através da 

metrópole Londres de maneira a permanecer sempre no seu centro. Na leitura de 

Benjamin esse desconhecido é o flâneur. Observa-se que no conto de Poe o espaço 

explorado é o da cidade, sendo a rua o principal palco dos personagens, onde todo o 

cenário dos fatos é descrito. O personagem-narrador começa a sua construção 

discursiva a partir da observação, passando pela descrição do ambiente em que se 

encontrava - o Café D*** - para a observação da rua, através das vidraças do hotel, 

onde se situava o café. Com este deslocamento do olhar, que termina na observação da 

rua londrina com sua multidão, o escritor sugere uma construção narrativa a partir da 

percepção de um tipo de personagem, que Baudelaire qualifica como flâneur (COSTA, 

2013, p. 168). 
  

Nunca me encontrara antes em semelhante situação naquele momento 
particular da noite, e aquele tumultuoso mar de cabeças humanas enchia-me, 
por conseguinte, duma emoção deliciosamente nova. Deixei por fim de 
prestar atenção às coisas do hotel e absorvi-me na contemplação da cena lá 
fora. A princípio minhas observações tomaram um jeito abstrato e 
generalizador. Olhava os passantes em massa e neles pensava em função de 
suas relações gregárias. Em breve, porém, desci a pormenores e examinei 
com minudente interesse as inúmeras variedades de figura, roupa, ar, andar, 
rosto, e expressão fisionômica (POE, 1986, p. 392-393).  

  

Baudelaire o entende assim, o flâneur, ao denominá-lo “o homem das 

multidões”. Entretanto, a forma com que Poe descreve essa figura, para Benjamin 

(1994), está desprendida da convivência que Baudelaire lhe concede. Para Poe, o 

flâneur é antes de tudo o indivíduo que não se sente seguro em seu próprio meio 

social. Por esse motivo procura a multidão para se esconder nela. A diferença entre o 

anti-social e o flâneur é intencionalmente apagada no conto de Poe. Um indivíduo se 

torna tanto mais suspeito na massa quanto mais árduo é encontrá-lo (BENJAMIN, 
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1994, p. 45). Baudelaire pensou ser certo comparar o homem da multidão, em cujas 

pistas o narrador do conto de Poe atravessa a Londres noturna em todos os sentidos, 

com o flâneur. Sobre isso Benjamin discorda. Para o pensador alemão o homem da 

multidão não é nenhum flâneur. Nele o comportamento calmo cedeu lugar ao 

perturbado. Deste comportamento pode-se, anteriormente, induzir o que viria a 

suceder ao flâneur, quando lhe fosse tomado o espaço ao qual pertence. Se algum dia 

esse espaço lhe foi apresentado por Londres, seguramente não foi pela Londres 

descrita por Poe (BENJAMIN, 1994, p. 121). O flâneur seria então, para Benjamin, o 

homem na, e não da, multidão. Londres tem seu homem da multidão. Na Alemanha, o 

personagem ocioso das esquinas, Nante, uma figura popular em Berlin, na época da 

Restauração, é sua antítese. O flâneur de Paris se encaixa no meio-termo 

(BENJAMIN, 1994, p. 122). 

O pesquisador Sérgio Roberto Massagli considera o personagem do conto de 

Poe uma versão londrina do flâneur parisiense de Baudelaire. Na época em que o 

conto foi escrito, por volta de 1840, Londres e Paris eram duas grandes capitais, porém 

Londres achava-se mais assinalada pela industrialização e por todos os resultados da 

revolução taylorista nos modos de produção do capital. Nesse ambiente, pode-se 

imaginar que o flâneur não existisse ou já surgisse fadado ao desaparecimento 

(MASSAGLI, 2008, p. 59). Conforme Benjamin (1994), ao citar Georges Friedmann, 

“A obsessão de Taylor, de seus colaboradores e sucessores, é a guerra à 

flânerie” (FRIEDMANN,1936, p. 76). Assim, de acordo com Benjamin 

O flâneur como tipo o criou Paris. É estranho que não tenha sido Roma. 
Qual a razão? Acaso, na própria Roma não encontra o sonho vias trilháveis? 
E não está a cidade mais do que repleta de templos, praças cercadas, 
santuários nacionais, para poder penetrar indivisa, com cada paralelepípedo, 
cada tabuleta, com cada degrau, com cada pórtico, no sonho do transeunte? 
Muito também se pode atribuir ao caráter nacional dos italianos. Pois não 
foram os forasteiros, mas eles, os próprios parisienses, que fizeram de Paris 
a Terra Prometida do flâneur, “a paisagem construída puramente de vida”, 
como a chamou certa vez Hofmannstal. Paisagem – eis no que se transforma 
a cidade para o flâneur (BENJAMIN, 1994, p. 186). 
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A cidade que o flâneur percorre é a das modificações urbanas (ABREU, 2004, 

p. 1), ambiente onde ele pode experimentar emoções, sensações, paixões, onde ocorre 

a construção da trama social produzida por anônimos que não se conhecem, porém se 

cruzam numa mistura de sentimentos e conflitos. Ao mesmo tempo em que tal fato 

concede a autonomia e a liberdade, fortalece o fato de que “o indivíduo só existe em 

relação ao outro, na relação com o outro e sob o olhar do outro” (COSTA; BARROSO, 

2010, p. 99). Como se sabe, o flâneur se refere a conduta individual na paisagem da 

cidade que supõe a devoção do tempo do sujeito à observação dos indivíduos que se 

deslocam na multidão. O anonimato vivido por todos os seres na metrópole é essencial 

para o flâneur, pois essa condição lhe permite frequentar todas as eventualidades dos 

meios e, neles, exercer o enriquecimento de seu mundo particular através da 

diversificação de suas experiências (PAULA, 2007,  p. 97). 

O flâneur leva uma vida sem propósitos estabelecidos, a não ser vasculhar no 

complexo urbano vãos e becos por onde se infiltrar em busca de algum espetáculo para 

os seus olhos. Olhos e pernas são a natureza do flâneur e da flânerie. Para isso, precisa 

existir um ambiente favorável para flanar (MASSAGLI, 2008, p. 57). Esse ambiente 

era Paris, uma cidade construída para ser apreciada “pelo caminhante solitário, pois 

somente a um passo ocioso pode-se apreender toda a riqueza de seus ricos (mesmo 

velados) detalhes” (WHITE, 1992, p. 43). Louis Sebastien Mercier, após escrever o 

livro Tableau de Paris, declarou: “Eu andei tanto para escrever o Tableau de Paris que 

posso dizer que o fiz com minhas pernas, aprendendo a ser ágil, ávido e vivaz no 

palmilhar o chão da capital. Esse é o segredo para conseguir ver tudo” (WHITE, 1992, 

p. 44). 

Nas suas caminhadas o flâneur nutre-se de uma nova vivência urbana 

relacionada às transformações no espaço (PONTUAL; LEITE, 2006, p. 100). Tais 

vivências, ou experiências, incluem a passagem pelas galerias, e segundo Benjamin 

(1994, p. 34), a flânire provavelmente não poderia se desenvolver em toda a plenitude 

sem elas. Citando Ferdinand Von Gall, Benjamin descreve as galerias como 
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uma nova descoberta do luxo industrial – diz um guia ilustrado de Paris de 
1852 – são caminhos cobertos de vidro e revestidos de mármore, através de 
bloco de casas, cujos proprietários se uniram para tais especulações. De 
ambos os lados dessas vias se estendem os mais elegantes estabelecimentos 
comerciais, de modo que uma de tais passagens é como uma cidade, um 
mundo em miniatura (GALL, 1845, p. 22 apud BENJAMIN, 1994, p.34-35).  

A passagem é uma referência clara às “passagens parisienses” dos estudos de 

Benjamin enquanto galerias comerciais ou princípio das lojas de departamentos, e, por 

que não, atualmente dos shopping centers. De fato, as passagens são basicamente um 

fluxo de entradas e saídas ao mesmo tempo, em que cada entrada pode ser vista como 

uma possível saída e vice-versa (KIRCHNER, 2007, s/p), por onde o flâneur se omitia 

da vista dos veículos que não aceitam o pedestre como adversário (BENJAMIN, 1994, 

p. 51). Curiosamente, buscando espaço nas galerias, por volta de 1840, foi de bom-tom 

levar tartarugas para passear por esses espaços. De bom grado, o flâneur permitia que 

elas determinassem o ritmo de seu caminhar (BENJAMIN, 1994, p. 51) .  26

Benjamin trabalha a ideia de flâneur como tradução do espírito de mobilidade 

que se inicia com a modernidade (MENEZES, 2003, p. 1). O ensaio O Pintor da Vida 

Moderna, do francês Charles Baudelaire (1812-1867) caracteriza o protagonista 

literário do flâneur como burguês que passeia pela paisagem urbana ou como 

apaixonado que se situa no centro da multidão, cercado pelo fluxo e contrafluxo do 

movimento, ou seja, na própria imprevisibilidade da modernidade. A emergência do 

flâneur traduz, assim, o espírito de mobilidade e do olhar na modernidade (ARAÚJO, 

2009, p. 676).  

Baudelaire escreveu sobre o pintor da vida moderna:  

Assim ele vai, corre, procura. O quê? Certamente esse homem, tal como o 
descrevi, esse solitário dotado de uma imaginação ativa, sempre viajando 
pelo grande deserto de homens, tem um objetivo mais elevado do que um 
simples flâneur, um objetivo mais geral, diverso do prazer efêmero da 

 Há cerca de um ano, em 2014, presenciei, no centro da cidade de Curitiba, capital do Paraná, cena 26

semelhante ao observar um indivíduo passeando com seu coelho. Eu, como flâneur munido de meu 
dispositivo móvel registrei a cena (figura 17), enquanto o coelho determinava o ritmo da caminhada 
do outro flâneur, que contemplava a paisagem num dia de semana vespertino e ensolarado. A ocasião 
levou-me a refletir que a ação da flânerie ainda é possível no século XXI. Este registro encontra-se no 
apêndice B, ao final deste estudo.
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circunstância. Ele busca algo, ao qual se permitirá chamar de Modernidade 
(BAUDELAIRE apud CLAIR, 2011, s/p). 

Identificado por Jorge Bassani (2003, p. 42) como um personagem urbano na 

obra de Baudelaire, o flâneur também é entendido como característica reconhecível 

em qualquer pessoa (SOUZA; ANGELO, 2008, p. 165). É possível ver nessas linhas, e 

na citação acima, de Baudelaire, a descrição da imagem e do projeto de Henri Cartier-

Bresson. Observando a obra de Henri, verifica-se algumas “fotos de flâneur 

despreocupado [...]. Semelhante desprendimento das contingências do cotidiano faz 

com que ele confira à sua pequena máquina fotográfica a suprema liberdade de 

p e r s c r u t r a r o s r u m o r e s d o m u n d o , f u ç a n d o n o s e s c o m b r o s d o 

inconsciente” (ASSOULINE, 2008, p. 89). Segundo Benjamin o flâneur desenvolve 

maneiras de reagir pertinentes ao ritmo da metrópole. Ele capta as coisas em pleno 

vôo, podendo dessa forma imaginar-se próximo ao artista (BENJAMIN, 1994, p.  38). 

Mais uma vez pode-se identificar nesse pensamento características do fotógrafo HCB, 

que, como se sabe, através do conteúdo do capítulo anterior, procurava capturar suas 

fotografias de maneira semelhante, ou seja, em pleno vôo. 

Henri Cartier-Bresson se deslocou por toda parte com sua famosa Leica, “a 

câmera mágica e portátil que lhe permitiu converter-se em homem invisível das 

multidões” (MACÉ, 2004 p. 7). Tornar-se o homem invisível em meio a multidão 

sempre foi uma das qualidades do flâneur, e certamente Cartier-Bresson possuía essa 

característica, entre outras, como a solitária experiência de caminhar pelas ruas em 

busca do inesperado. Tal peculiaridade de vagar sozinho em meio à multidão na 

captura de fotografias instantâneas parece ter influência da obra de Baudelaire, que, 

como aponta Benjamin, prezava a solidão, mas a queria na multidão (BENJAMIN, 

1994, p. 46-47). Henri afirmou ser evidente haver um lado passeador no fotógrafo 

(CARTIER-BRESSON, 2004, p. 39), e ele passava dias a andar com o espírito alerta, 

vagando pelas ruas como de costume, por dias inteiros, com a Leica pendurada no 

pescoço (ASSOULINE, 2008 p. 110), buscando nas ruas a oportunidade de fazer ao 

vivo fotos de flagrantes. Henri costumava caminhar muito pelas cidades por onde 
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esteve, e segundo Pierre Assouline, ele passava seus dias flanando, mas com a mente à 

espreita (ASSOULINE, 2008, p. 91). O fotógrafo francês “tinha sobretudo o desejo de 

captar numa só imagem o essencial de uma cena que surgisse” (CARTIER-BRESSON, 

2004, p. 16).  

Concentrado na observação dos tipos, o flâneur testemunhou as transformações 

que as novas tecnologias causaram naquela época (SOUZA; ANGELO, 2008, p. 165). 

Entre essas novas tecnologias possivelmente estaria o surgimento da fotografia, que 

vinha despontando, também em Paris, no mesmo período, conforme elucidado no 

capítulo seguinte. Pensando o fotógrafo de rua como um flâneur, sendo esse entendido 

como um sujeito da vivência e não da teoria (SILVEIRA, 2002, s/p), que procura por 

experiência e não por conhecimento (MASSAGLI, 2008, p. 57), munido de um 

dispositivo capaz de registrar o que vê, através da prática de sua câmera fotográfica, o 

fotógrafo, em seus deslocamentos, estaria realizando um processo de comunicação ao 

catalogar as cidades ao longo dos séculos; contando a história das mesmas e a sua 

própria história, que nesta dissertação tem o acaso como elemento para a narrativa dos 

fatos. É na prática do caminhar que o indivíduo se revigora, em um processo de busca 

de forças para seguir adiante, procurando dar sentido às coisas através da convivência 

com o diferente, com os “contrários” (COSTA; BARROSO, 2010, p. 99), com os 

acasos. Sentido que Cartier-Bresson buscou pela sua longa caminhada ao registrar 

imagens com seu dispositivo fotográfico para se comunicar com o mundo. Assim, é na 

caminhada pela rua que o flâneur pratica seus “estudos” (BENJAMIN, 1994, p. 233). 

Sobre tal assunto, o Larousse do século XIX se articulou assim: “Seu olho aberto, seu 

ouvido atento, procuram coisa diferente daquilo que a multidão vem 

ver” (LAROUSSE, 1872, p. 436 apud BENJAMIN, 1994, p. 233).  

Francesco Careri contribui com sua leitura sobre essa forma de caminhar e 

assegura que antes que o homem tivesse competência para transformar a paisagem 

com suas construções, ele a transformava de forma simbólica, fazendo-a através do 

caminhar (CARERI, 2002, p. 49). O autor aponta algumas passagens na história da 

arte cujo ponto de inflexão foi uma experiência relacionada com o andar (CARERI, 
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2002, p. 49). Dentre tais experiências, tem-se as incursões dadaístas, as deambulações 

surrealistas e a deriva situacionista.   

O olhar e o caminhar fundamentam modos essenciais para aquele que deseja 

criar relações subjetivas com o espaço, não mediadas pelas atividades banais ou 

rotineiras, mas pelo olhar ciente, que busca ver a essência dos espaços, e o caminhar 

como prática de flânerie (SOUZA, 2010, p. 74). Essa nova maneira de se relacionar 

com os ambientes elevou a tradição da flânerie à condição estética, proposta 

primeiramente pelos dadaístas  através de uma série de incursões aos lugares mais 27

triviais da cidade. A proposta se iniciou no dia 14 de abril de 1921 com a caminhada 

ao jardim da igreja de Saint-Julien-le-Pauvre, e simboliza a primeira operação 

alegórica que confere valor estético a um espaço em substituição a um objeto.  A ideia 

era levar os integrantes ao local pré-definido e efetuar uma série de ações, como por 

exemplo a leitura de trechos selecionados ao acaso de um dicionário, a distribuição de 

folhetos aos transeuntes e a tentativa de aliciar mais participantes nas ruas. Essa 

experiência é a primeira em que a investigação e a percepção sonora, visual e tátil dos 

ambientes da cidade em processo de mudança são entendidas pelos próprios artistas 

como acontecimentos estéticos (SOUZA, 2010, p. 68). Nas incursões dadaístas, 

quando o passeio termina, o que resta como sua documentação são “fotografias, 

artigos e relatos sem nenhum tipo de elaboração posterior” (CARERI, 2002, p. 78).  

Em 1924, com o início do surrealismo, uma continuidade à proposta sugerida 

pelos dadaístas é criada. As deambulações surrealistas, termo que tem a mesma 

essência de desorientação (SOUZA, 2010, p. 71), eram caminhadas em que os 

participantes vagavam por dias seguidos em busca dos limites entre a vida racional e a 

sonhada. Procurando entender a cidade como um espaço a ser explorado e perdendo-se 

 O Dadaísmo foi um fenômeno cultural criado entre o ano de 1916 e1922. O termo deriva da palavra 27

“dada” - “cavalinho de pau” em francês. Os artistas dadaístas desafiaram as noções prévias do mérito 
artístico: menosprezaram a ênfase tradicional posta na estética pictórica e na expressividade e 
santidade da própria obra de arte. O ideal dadaísta teve origem quase simultânea em Zurique e Nova 
York, desenvolvendo, assim, duas vertentes com uma relação próxima antes de se expandir para outros 
centros artísticos da Europa. Dentre as cidades em que o movimento foi acolhido com mais 
entusiasmo, estão Berlim, Hanover, Colônia e Paris. O artista Marcel Duchamp (1887-1968) é um dos 
nomes mais conhecidos do movimento dadaísta (MCGINITY, 2011, p. 410-411).
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na paisagem, os caminhantes surrealistas esforçavam-se em investigar a relação dos 

indivíduos com os lugares. De acordo com Souza (2010, p. 70-71), a primeira 

deambulação foi uma caminhada sem destino por um amplo território natural no 

centro da França onde os participantes andavam e conversavam ao longo de dias, 

tentando “alcançar, mediante o andar, um estado de hipnose, uma desorientadora perda 

de controle” (CARERI, 2002, p. 84). Relacionado a deambulação com a fotografia, 

Lissovsky entende que para o fotógrafo a deambulação não é atividade, e sim o  

estabelecimento de uma correspondência entre seu próprio vagar e a errância 
das formas. Cartier-Bresson: flâneur, arqueiro zen. Esses personagens aos 
quais o fotógrafo é costumeiramente comparado não cessam de indicar a 
crença de que o acaso provê os instantes (LISSOVSKY, 2008, p. 81). 

Na década de 1950 foi a vez dos situacionistas reformularem o caminhar com o 

início das derivas, propondo uma progressão da deambulação surrealista, modificando 

a leitura subjetiva do espaço em “um método objetivo de exploração da 

cidade” (CARERI, 2002, p. 92). No entender de Paola Berenstein Jacques (2003, p.

22), a deriva situacionista não queria ser vista como experiência propriamente artística, 

mas como “uma apropriação do espaço urbano pelo pedestre através do andar sem 

rumo” e assim, “tentava-se mapear os diversos comportamentos afetivos” do 

transeunte através da “psicogeografia”, que a autora define como sendo o “estudo dos 

efeitos do meio geográfico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente 

sobre o comportamento afetivo dos indivíduos” (JACQUES, 2003, p 65). A associação 

dos movimentos descritos acima, as incursões dadaístas, as deambulações surrealistas 

e a deriva situacionista, possuem elementos característicos e constantes no trabalho de 

fotógrafos que tem a rua como tema. 

2.3 AS RUAS 

A rua em derrredor era um ruído incomum. 
Longa, magra, de luto e na dor majestosa, 
Uma mulher passou e com a mão fautosa 

Erguendo, balançando o festão e o debrum; 
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Nobre e ágil, tendo a perna assim de estátua exata. 
Eu bebia perdido em minha crispação 

No seu olhar, céu que germina o furacão, 
A doçura que embala e o frenesi que mata. 

Um relâmpago e após a noite! – Aérea beldade, 
E cujo olhar me fez renascer de repente, 

Só te verei um dia e já na eternidade? 

Bem longe, tarde, além, jamais provavelmente 
Não sabes meu destino, eu não sei aonde vais, 

Tu que eu teria amado – e o sabias demais! 
Poema A uma passante 

 (BAUDELAIRE, 1958, p. 252). 

Talvez se o poeta e escritor francês Charles Baudelaire não fosse tão avesso à 

fotografia (conforme se sabe pelos escritos do capítulo anterior desta pesquisa), e 

tivesse nas mãos uma câmera fotográfica no lugar de outra coisa, poderia ter 

materializado em imagem o momento descrito acima, em um dos seus poemas mais 

conhecidos do livro As Flores do Mal. Nesse livro não há a menor evidência de uma 

descrição de Paris (BENJAMIN, 1994, p. 167), de modo que poderia tratar-se de 

qualquer cidade. Um fotógrafo de rua atento seria capaz de retratar a cena descrita no 

poema, independente do local. Poderia ser Henri Cartier-Bresson, nas ruas de Paris, 

Bruce Gilden nas de Nova York, Vivian Maier em Chicago ou Cartiê Bressão no Rio 

de Janeiro. Todos os quatro nomes escolhidos para esta pesquisa (cada qual abordado 

em um capítulo específico), inseridos no contexto cultural de cada época e 

acompanhados de seus dispositivos fotográficos para registros de imagens podem, ou 

devem, ter se deparado com instantes como o descrito pelo poeta Baudelaire. A rua 

retratada como poesia.  

Em entrevista para o filme Paisagens Urbanas, de Peixoto (1996), o ensaísta 

Davi Arrigucci percebe a cidade como o enigma a ser decifrado. Ela é convertida 

numa paisagem. E o universo das ruas passa a ser o espaço da experiência da poesia 

moderna. É nas ruas que se forma a matéria prima do poeta, e do fotógrafo que se 

utiliza desse espaço. Isso que se desdobra sobre o olhar do poeta (fotógrafo) é um 

potente estímulo para captar novos universos. Existe um inesperado na cidade que age 

como uma grande força. Os cenários urbanos também são cenários poéticos. A 
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percepção de que o tempo na cidade se altera entre um curso irrecuperável de coisas 

que se modificam e o senso do instantâneo, o sentimento da duração e ao mesmo 

tempo de um instante revelador é categórico para a sensibilidade poética que nasce da 

modernidade. Ela é o instrumento da fotografia, do telefone. Na alternância entre um 

tempo contínuo e o tempo descontínuo, ou o instante e o eterno, pode-se perceber as 

tensões que a fotografia captura (PEIXOTO, 1996, s/p). Essas tensões podem ser 

encontradas nas fotografias de Cartier-Bresson, por exemplo na figura 4, bem como 

nas imagens dos outros três fotógrafos vistos na sequência deste trabalho. 

Uma descrição de Geoff Dyer pode ser relacionada entre fotografia e o poema A 

uma passante. De acordo com Dyer, essa experiência relatada pelo poeta francês, 

em que estamos caminhando na rua e uma mulher vira a esquina, afastando-
se, e por um instante temos um vislumbre de seu rosto de lado, da postura 
dos ombros, da forma do corpo, e ficamos envolvidos […] A gente se 
apaixona por um instante, ou nossos sentidos são abalados por um instante. 
Ela então desaparece e a perdemos para sempre. O que sentimos naquele 
instante, aquele vislumbre de uma coisa inalcansável, é o que nos faz tirar 
uma fotografia. É uma sensação (DYER, 2008, p. 105-106).  

Pode-se imaginar que Baudelaire tenha se apaixonado por esse instante em que 

cruzou com a bela mulher, assim como pode ter se apaixonado por inúmeros outros 

instantes, ou por outras tantas mulheres. Conforme Benjamin (1994), coberta pelo véu 

de viúva, mística em seu ar tristonho ao ser levada pela multidão, uma desconhecida 

cruza o olhar do poeta. O que o soneto dá a captar é entendido em frase: a visão que 

encanta o caminhante da metrópole lhe é conduzida pela própria multidão, essa que 

seria um rival ou um elemento hostil (BENJAMIN, 1994, p. 118). As fotografias feitas 

por Bruce Gilden, abordado a seguir nesse capítulo, também são conduzidas pela 

multidão das grandes cidades em que captura seus retratos ao acaso. Nenhuma 

expressão, nenhuma palavra indica a multidão no soneto A uma Passante. Entretanto o 

seu desenvolvimento repousa integralmente nela (BENJAMIN, 1994, p. 117).  

Esses espaços por onde flui o movimento das cidades em meio a multidão, as 

ruas, são a morada do coletivo. O coletivo é um ser perpetuamente inquieto, agitado, 

que em meio aos muros dos prédios, vive, experimenta, reconhece e inventa tanto 
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quanto os cidadãos ao refúgio de suas quatro paredes (BENJAMIN, 1994, p. 194). 

Como observa a filósofa Olgária Matos, no filme de Peixoto (1996), quando 

Baudelaire escreve o poema que inicia essa seção já não se trata mais do amor à 

primeira vista, mas sim do amor à última vista, porque quando o poeta vê a mulher ela 

já dobrou a esquina (PEIXOTO, 1996, s/p), desaparecendo em meio à multidão. De 

qualquer maneira, todos esse possíveis momentos vividos por Baudelaire ficaram 

apenas registrados na memória de suas palavras. Lembrando o que disse Cartier-

Bresson anteriormente, no primeiro capítulo dessa dissertação, caso esse soubesse 

escrever, não precisaria de uma câmera para fotografar. Desse modo, os dois franceses 

usaram dispositivos diferentes para registrar seus momentos únicos. O primeiro, Henri, 

usou sua Leica para fazer suas “anotações” como bloco de notas. O segundo, o poeta, 

usou o lápis. Duas formas de escrita com dois resultados distintos.  

Os dicionários dizem: “Rua, do latim ruga, sulco. Espaço entre as casas e as 

povoações por onde se anda e passeia” (RIO, 2012, p. 19). Para João do Rio, em sua 

obra A alma encantadora das ruas, escrita em 1908, a definição do termo encontrada 

nos dicionários é insuficiente para expressar a complexidade de fatores que compõem 

as ruas. De acordo com o escritor, 

Os dicionários só são considerados fontes fáceis de completo saber pelos que 
nunca os folhearam. Abri o primeiro, abri o segundo, abri dez, vinte 
enciclopédias, manuseei in-folios especiais de curiosidade. A rua era para 
eles apenas um alinhado de fachadas por onde se anda nas povoações. Ora, a 
rua é mais do que isso, a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma! 
(RIO, 2012, p. 19-20). 

As ruas nascem pela necessidade de dilatação dos grandes aglomerados sociais 

e de interesses comerciais. Corta-se um trecho de terra aqui, aterra-se um pequeno rio 

ali, nivela-se o solo lá, e assim vai nascendo mais uma rua (RIO, 2012, p. 23). A rua é 

o progresso da estrada, onde finda o extenso caminho inicia-se a rua e, assim, ela está 

para a cidade grande da mesma forma que a estrada está para o mundo (RIO, 2012, p. 

30-31). Segundo João do Rio as ruas estão vivas, pensam, filosofam, pulsam, possuem 

até mesmo religiões distintas, algumas católicas, outras protestantes ou agnósticas 
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(RIO, 2012, p. 29). Por essas particularidades a rua é considerada para o autor a causa 

essencial da pluralidade dos indivíduos urbanos, passando a criar o seu tipo, seus 

personagens, habitantes com gostos, hábitos, costumes e opiniões diversas. A rua 

inevitavelmente cria o seu tipo urbano, um tipo universal, que vive em cada aspecto 

citadino, em cada detalhe, em cada praça (RIO, 2012). Lembrando que nas cidades, os 

pontos culminantes são as suas praças, onde terminam radialmente muitas ruas e 

também as correntes de sua história (BENJAMIN, 1994, p. 209). Quem adentra numa 

cidade, sente-se como uma composição de sonhos, onde o acontecimento de agora se 

une ao mais antigo. Um prédio se assemelha a outro, independente das camadas 

temporais às quais pertencem, e assim surge mais uma rua (BENJAMIN, 1994, p. 

209).  

As ruas são complexos vivos que duram por anos, formando de tal maneira os 

seus habitantes, que existem até ruas em conflito com outras, como as disputas entre 

garotos de ruas vizinhas. João do Rio assinala que sempre se pensa na rua.  

Desde os mais tenros anos ela resume para o homem todos os ideais, os mais 
confusos, os mais antagônicos, os mais estranhos, desde a noção de 
liberdade e de difamação — idéias gerais — até a aspiração de dinheiro, de 
alegria e de amor, idéias particulares. Instintivamente, quando a criança 
começa a engatinhar, só tem um desejo: ir para a rua! (RIO, 2012, p. 34). 

Apesar de durarem por anos, segundo Rio (2012) as ruas estão em constante 

mudança e algumas chegam mesmo a desaparecer. A cidade ou mesmo a rua, pelo 

mundo moderno, associa-se ao novo e ao acelerado. “Tudo se faz depressa, com o 

relógio na mão e ganhando vertiginosamente tempo ao tempo” (RIO, 2006, p. 13). 

Olgária Matos também informa que não se passa duas vezes pela mesma rua sem que 

ela tenha sofrido mudanças (PEIXOTO, 1996, s/p). Veja os mapas de Atenas, na 

Grécia, ou de Roma, na Itália, ou o mapa das velhas cidades. Muitos lugares onde se 

fez negócio, onde haviam os jardins suspensos, fontes, rios, lugares de encontros, onde 

se amou, tudo desapareceu. Observe o mapa das cidades modernas e suas 

transformações ao longo dos séculos. “As ruas são perecíveis como os homens” (RIO, 

2012, p. 41).  
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Na rua se encontra nossa própria vivência, onde se fazem negócios ou se 

modificam as idéias e as crenças. Nela surgem os amargores da vida e os desalentos, 

mas também muitas alegrias e boas surpresas, nela o homem experimenta as emoções 

(RIO, 2012, p. 35). E é dentro dessas surpresas e emoções que o fotógrafo de rua 

procura encontrar significado para suas imagens. Na essência da humanidade a rua 

passa a ser uma imagem que se conecta a todas as formas de sentidos e serve como 

modelo para todas as comparações (RIO, 2012, p. 37) e inspirações. Sua influência é 

vista na palheta de cores dos pintores, na alma dos poetas, no cérebro das multidões, 

nos exemplos de grandes artistas, desde Victor Hugo, Balzac e Dickens (RIO, 2012, p. 

38), e para fotógrafos como Henri Cartier-Bresson, Bruce Gilden, Vivian Maier e 

Cartiê Bressão.  

Nos pensamentos de João do Rio (2012), para entender a psicologia da rua não 

basta desfrutar-lhe os prazeres como se desfruta o calor do sol e o lirismo do luar. É 

preciso nutrir-se de curiosidades e a essência de um eterno desejo incompreensível de 

praticar o mais encantador dos esportes, a arte de flanar.  

Flanar! aí está o verbo universal sem entrada nos dicionários, que não 
pertence a nenhuma língua![...] Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser 
basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. 
Flanar é ir por aí, de manhã, de dia e à noite, meter-se nas rodas da populaça, 
admirar o menino da gaitinha ali na esquina, seguir com os garotos o lutador 
do Cassino vestido de turco [...] conversar com os cantores de modinha nas 
alfurjas da Saúde, depois de ter ouvido os diletantes aplaudirem o mau tenor 
do Lírico numa ópera velha e má [...] é estar sem fazer nada e achar 
absolutamente necessário ir até um sítio lôbrego [...]. É vagabundagem? 
Talvez (Rio, 2012, p. 22). 

Flanar é ter o bom senso de vagar com inteligência (Rio, 2012, p. 22). Para o 

fotógrafo de rua, essa qualidade, caminhar com inteligência, ajudaria na antecipação a 

uma cena, dando-lhe subsídios técnicos para estar preparado no momento do clique e 

capturar uma imagem em sua essência. Ou ainda, perambular com inteligência, na 

espera pelo melhor momento, no desenrolar da cena, conforme fez muitas vezes 

Cartier-Bresson, até o disparo. 
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Com os olhos de flâneur, João do Rio demarca, na obra A alma encantadora 

das ruas, tanto o espetáculo da modernização quanto o que a cidade tentava não 

revelar. No início do século XX, flanando pelas ruas, o autor mostrou as mudanças 

pelas quais a cidade do Rio de Janeiro passava e os signos da modernidade (ABREU, 

2004, p. 3). Flanar, assim como ver ou observar, é para João Rio, o que representa o 

passeio aleatório, as marcas do indivíduo que se deixa guiar pelo movimento da 

cidade.  

Esse deixar-se conduzir pela pulsação da vida urbana, confundindo num 
mesmo impulso, o desejo do sujeito e da cidade, faz do flâneur uma das 
figuras emblemáticas da poética de João do Rio e da modernidade. Junto 
com outros tipos, também capturados por seu olhar exótico – o dândi, a 
prostituta, o disfarçado e feio, o colecionador –, os narradores ajudam a 
formar o caleidoscópio de personagens que fazem com que a cidade se 
construa como uma aparição fluida e inacabada (ARAÚJO, 2009, p. 
684-685). 

O flâneur, na obra de João do Rio, emana como o ser que vive as ruas com 

espírito descomprometido, vagabundo e curioso, procurando compreender e também 

desfrutar as delícias que essa oferece; “é, pois, um artista que busca uma outra estética 

para a vida social” (COSTA; BARROSO, 2010, p. 98). Usando como atrativos as 

experiências dos lugares, os símbolos da vida urbana, o consumo (PONTUAL; LEITE, 

2006, p. 101), o flâneur carioca assume a idealização de que todo espetáculo da urbe 

foi feito particularmente para seu deleite próprio.  

O balão que sobe ao meio dia no Castelo, sobe para seu prazer; as bandas de 
música tocam nas praças para alegrá-lo; se num beco perdido há uma 
serenata com violões chorosos, a serenata e os violões estão ali para diverti-
lo. E de tanto ver o que os outros quase não podem entrever, o flâneur reflete 
(RIO, 2008, p. 32).  

Apaixonado pelas ruas e pelo gosto de perambular por elas, de contemplá-las e 

de fazer o registro de suas andanças, João do Rio captura, no caminhar diurno ou 

noturno, as marcas deixadas pela cidade e se encanta com o seu próprio olhar 

admirado nesse jogo especular (ARAÚJO, 2009, p. 677). Se na construção do 

imaginário da rua o meio é visual, na recepção o mesmo ocorrerá, como uma 
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experiência que não se constrói somente pela língua, mas também, e sobretudo, pelo 

olhar (ARAÚJO, 2009, p. 679). Alimentada através do olhar, a rua e a vida são 

experimentadas na constituição física da cidade, e esta, em grande parte, retratada com 

admiração e beleza, em que apenas os fragmentos de uma totalidade despedaçada 

permanecem (ARAÚJO, 2009, p. 687). Contudo, essas descobertas, passíveis de 

muitos sentidos, pede um olhar que brinda o repouso e o prazer estético (ARAÚJO, 

2009, p. 678). O fotógrafo de rua, assim, repousa seu olhar com alegria ao registrar 

cenas de crianças brincando, ou de qualquer personagem inserido nesse espaço, num 

instante que não se repete jamais. A esfera rua, desse modo, aponta essencialmente o 

mundo ou partes de mundo, com os acasos e as paixões. É na rua que se esbarra com o 

instantâneo, com o novo, com o movimento e a ação (ARAÚJO, 2009, p. 686). O 

flâneur de João do Rio lê a cidade como um ambiente momentâneo e fugaz, 

capturando a cena continuamente cambiante da paisagem moderna, mostrando ao 

homem urbano e, também, ao leitor despreparado, a abrir-se ao inesperado do olhar 

que surge e ao desconhecido que passa (ARAÚJO, 2009, p. 685). 

Novamente no filme de Peixoto (1996), Olgária Matos aponta ser a rua o único 

campo válido da experiência moderna. Para ela uma rua não é um espaço abstrato, 

pois concentra memórias e sentimentos, testemunhando grandes acontecimentos da 

história. Esse espaço é o lugar onde uma guerra aconteceu, um amor findou, algo se 

passou. Por isso, para a filósofa, é que a rua pulsa dentro e fora do habitante que vai 

mapeá-la, que vai atravessá-la (PEIXOTO, 1996, s/p). Uma das várias funções da 

fotografia é registrar e mapear as transformações das paisagens urbanas, de guardar a 

memória desses lugares transformados, fragmentados, desaparecidos. A rua se torna 

morada para o flâneur (BENJAMIN, 1994, p. 35) e os fotógrafos de rua, esses 

flâneurs, os vagabundos, com o feroz faro da caça, que persiste no homem (RIO, 2012, 

p. 49) são os grandes protagonistas dos registros históricos das imagens das cidades, 

dos acontecimentos surpreendentes, dos acasos, sob todos os aspectos, que se 

encontram nas ruas. Talvez não por acaso Larousse tenha dito que “a maior parte dos 

homens de gênio foram grandes flâneurs, mas flâneurs laboriosos e 
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fecundos” (LAROUSSE, 1872, p. 436, apud BENJAMIN, 1994, p. 234). Henri 

Cartier-Bresson foi um grande homem de gênio e, nesses termos, um grande flâneur 

do seu tempo.  

Se a construção imagética das cidades e de suas ruas se dá, conforme alguns 

autores, através do olho, por onde começar a olhar? Para Nelson Brissac Peixoto 

(1996) a resposta pode estar na forma de disposição das ruas. Sendo essas 

perpendiculares e não paralelas à linha do olho, determinam a visão por formar um 

todo fechado, fazendo o olhar não se perder no infinito. Esse cercamento do olhar 

torna-se um dispositivo da visão. Ao invés de ver por todos os lados o espectador 

divide com as coisas o mesmo campo, fica no centro delas. O ziguezague das ruas 

antigas demarca a perspectiva, propondo ao olhar, a cada momento, um horizonte novo 

(PEIXOTO, 1996, p. 279). A cada novo horizonte, novas paisagens, e a cada nova 

paisagem novas imagens. A sinuosidade das ruas, traçadas pelo ziguezaguear da mula, 

novamente brinda o olhar para o encontro com as incertezas. 

Uma segunda questão, no campo das imagens da urbe, surge. Quando existe, 

afinal, uma paisagem? “Há paisagem sempre que o olhar se desloca, o 

desenraizamento é sua condição” (PEIXOTO, 1996, p. 300). O caminhar, o 

perambular, o vagar, o flanar, seriam a contribuição para os olhos na constituição de 

uma paisagem. “A experiência da flânerie transforma a rua num aparato ótico [...]. A 

rua como um dispositivo do olhar” (PEIXOTO, 1996, p. 85). Na formação das ruas o 

asfalto encontrou sua primeira função nas caminhadas (BENJAMIN, 1994, p. 199). A 

rua coloca-se sempre como um fascinante chamado ao ato de perambular, de caminhar 

para descobrir, vadiar, apreciar e existir (COSTA, 2010, p. 99). As ruas são as artérias 

das cidades, por onde as coisas fluem. Nesse advir das coisas nascem os possíveis 

encontros com as surpresas do acaso. Se “a cidade é algo para ser descoberto, 

explorado, nunca aceito como natural, que está lá e daquele jeito desde 

sempre” (BASSANI, 2003, p. 45), e aceitando a cidade como a paisagem do flâneur e 

a rua como sua moradia (ABREU, 2004, p. 2), o fotógrafo que se utiliza das ruas para 
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registrar cenas, através de seu dispositivo, deve estar ciente de que irá explorar e 

descobrir um espaço novo a cada esquina percorrida. 

2.3.1 Fotografia de rua 

A street photography foi talvez o último olhar fotográfico capaz de 
apreender a harmonia entre a figura humana e a paisagem. A possibilidade 
de integrá-la num mesmo quadro. [...]. Isso porque tinha justamente a rua 
como cena, um espaço urbano que as pessoas percorriam (PEIXOTO, 1996, 
p. 63). 

Segundo Erika Lederman, escritora e historiadora de fotografia do 

Departamento de Palavra e Imagem do Victoria and Albert Museum, de Londres, 

Reino Unido, a fotografia de rua é um tipo de fotografia documental. O que a difere do 

fotojornalismo ou da fotografia de reportagem é o fato de raramente contar uma 

história. A categoria é quase tão antiga quanto a própria mídia. As paisagens de rua dos 

mercados parisienses do pintor francês Charles Nègre (1820-1880), que veio a adotar a 

fotografia em 1844 para auxiliar sua prática artística, parecem indiscretas e 

instantâneas. Aspectos que viriam a definir a fotografia de rua (LEDERMAN, 2012, p. 

288). 

O trabalho do fotógrafo francês Eugène Atget (1857-1927) foi fundamental 

para o nascimento da fotografia de rua como categoria no século XX. Atget registrou 

cenas de rua e a arquitetura em rápido desaparecimento da velha Paris. As imagens de 

Atget mostram um observador tranquilo, capturando a beleza do detalhe alheio ou 

inusitado (LEDERMAN, 2012, p. 289). Aquilo que se sabe que, em breve, já não se 

verá diante dos olhos torna-se imagem. Possivelmente isso ocorreu nas ruas de Paris 

daquela época (BENJAMIN, 1994, p. 85). Outro fotógrafo, Jacques Henri Lartigue 

(1894-1986) também registrou as ruas de Paris, mas não como profissional. Servindo-

se de um modelo das câmeras portáteis que vinham substituindo as grandes câmeras de 

tripé, “Lartigue fez da ação o tema de sua câmera” (LEDERMAN, 2012, p. 289). A 

ação acontece a todo momento nas ruas, e um dispositivo capaz de acompanhar esse 

fluxo foi um dos trunfos de fotógrafos que quiseram experimentar novas maneiras de 
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fotografar no começo do século XX. Outro fotógrafo de rua de Paris, com trabalho 

expressivo e tendências surrealistas foi Brassaï (1899-1984), além de nomes como 

Robert Doisneau e claro, Henri Cartier-Bresson, como já se sabe, entre tantos outros.  

Foi apenas na década de 1930 que um vocabulário inteiramente desenvolvido 

para a fotografia de rua surgiu, primeiro na Europa e depois chegando aos Estados 

Unidos, influenciado por artistas e escritores de vanguarda que olhavam as grandes 

cidades modernas como uma fonte inspiradora de temas e um panorama em que a 

casualidade da vida diária apresentava seu sentido (LEDERMAN, 2012, p. 289). Nos 

Estados Unidos, a fotografia de rua foi representada, na metade do século XX, por 

nomes como Helen Levitt (1913-2009), Berenice Abbott (1898-1991), além de muitos 

outros, como Bruce Gilden (descrito a seguir) e Vivian Maier (descrita no terceiro 

capítulo), que são de maior interesse para essa pesquisa. O que delimita a fotografia de 

rua deste período, de Atget até Abbott, é a busca constante por um modelo visual que 

conseguisse expressar a vida moderna, suas metamorfoses, velocidade e a alienação 

resultantes (LEDERMAN, 2012, p. 291). 

Entre os anos de 1938 e 1941, o fotógrafo norte americano Walker Evans 

trabalhou numa série de retratos de passageiros no metrô de Nova York. Nessa época, 

os inconvenientes para conseguir instantâneos na rua haviam sido superados e era 

relativamente simples fotografar, sem ser visto, à luz do dia. Usando uma câmera de 

pequeno formato, escondida sob o casaco, o fotógrafo viajava no metrô e esperava até 

julgar estar a pessoa diante dele corretamente enquadrada. Posteriormente, utilizando-

se de um cabo disparador que ficava na manga do seu casaco, Evans capturava a foto. 

Até o momento da revelação do filme, ele não sabia com precisão o que havia 

registrado. Em termos de composição precisa, estava fotografando às cegas, mas isso 

fazia parte da atração do projeto (DYER, 2008, p. 28). Esse exemplo, trazido por Dyer, 

era para Evans, o que representava um ideal de “registro puro”: desconhecidos 

registrados por um dispositivo que atuava, na medida do possível, sem depender da 

ação humana (DYER, 2008, p. 29). Porém o simples ato de disparar, do dedo que 

aperta o botão, já constitui ação humana. Da mesma forma que a escolha da objetiva 
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feita, nesse exemplo, por Evans, ou do momento em que ele escolhe para clicar, 

representa uma intenção. Para cada uma dessas ações, dessas intenções, tem-se um 

leque de resultados diferentes. “Entre os inúmeros gestos de comutar, inserir, acionar 

etc., especialmente o “click” do fotógrafo trouxe consigo muitas consequências. Uma 

p res são do dedo bas t ava pa ra f ixa r o acon tec imen to por t empo 

ilimitado” (BENJAMIN, 1994, p. 124), tornando a imagem fixada pelo aparelho 

fotográfico uma revelação (PEIXOTO, 1996, p. 27). A cada revelação feita pelo 

dispositivo, ou depois do filme fotográfico processado em laboratório, as surpresas do 

acaso poderiam vir à tona. 

Outro exemplo de fotógrafo dessa natureza, que tem nas ruas sua fonte de 

produção fotográfica, é o paulistano Cristiano Mascaro. Conforme apontado por Souza 

(2010), era muito comum Mascaro andar a pé por quilômetros, o que o levou a ser um 

andarilho (SOUZA, 2010, p. 115). Como o flâneur que caminha à toa e captura o que 

vê, ele registra a luz da capital paulista revelando-a pelo olhar de quem a contempla, 

sempre permitindo surpreender-se por sua amplitude (SOUZA; ANGELO, 2008, p. 

170). Mascaro encara as galerias da capital paulista da mesma maneira que aquelas 

percorridas em Paris pelo flâneur do século XIX, como sendo um caleidoscópio, com 

suas mil facetas, um espaço surpreendente (PEIXOTO, 1996, s/p), a forma clássica do 

interior sob o qual a rua se mostra ao flâneur (BENJAMIN, 1994, p. 51), um meio 

termo entre a rua e o privado. Um ambiente ambíguo onde a transfiguração da cidade 

se processa (PEIXOTO, 1996, p. 90). 

O fotógrafo paulistano comenta, no filme Paisagens Urbanas, de Nelson 

Brissac Peixoto (1996), que o cenário da cidade é uma coisa imprevisível. Por mais 

que se imagine conhecer as possibilidades, a cada virada de esquina, a cada olhada que 

a se dê, coisas novas aparecem. Esse pensamento reafirma que as ruas das cidades são 

ambientes ricos para os encontros com os acasos. Para Mascaro “o grande fascínio é 

sair por aí andando e tropeçar nas coisas, que estão ali, e tentar realçá-las, torná-las 

grandiosas” (PEIXOTO, 1996, s/p). Ressaltá-las e convertê-las em fotografias através 
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do seu dispositivo fotográfico, de seu olhar apurado, de suas longas caminhadas pelas 

cidades.  

Satisfazer-se com a ideia de ter visto em uma cena ordinária algo que ninguém 

foi capaz de perceber é, para Mascaro, como se aquela imagem fugaz fosse uma 

manifestação exclusiva para o fotógrafo (MASCARO, 2006, p. 177). Ainda de acordo 

com Mascaro, “o fotógrafo, como o goleiro, precisa ter um pouco de sorte. Não tem 

mágica nem tecnologia, tem uma idéia. A fotografia é o resultado de algo construído 

com o olhar, o mais importante é saber ver” (SOUZA, 2010, p. 98). Ainda que a 

fotografia seja resultado da construção do olhar, não se pode fechar os olhos para o 

fato de que ela “é uma representação plástica [...] indivisivelmente incorporada a seu 

suporte e resultante dos processos tecnológicos que a materializaram” (Kossoy, 2009, 

p. 40); portanto, faz-se presente e necessário o uso de um dispositivo para tanto. Assim 

como na fala de Mascaro, Cartier-Bresson atribuiu à sorte para o sucesso de algumas 

de suas fotografias, como a da figura 4, por exemplo. Saber ver também era, para 

Henri, fundamental para ser um fotógrafo reflexivo acerca do próprio trabalho, da 

fotografia como linguagem, e não apenas alguém que pressiona o botão do disparador 

da câmera. O chamado momento decisivo, atribuído à obra de Cartier-Bresson, como 

visto no capítulo anterior, pode ser comparado ao que Cristiano Mascaro chama de 

“momento mágico”. Segundo o fotógrafo brasileiro, esse momento é em que as 

pessoas e as paisagens se fundem, complementando-se. “Acho que eu percebo isso, 

nesse instante, sem saber como eu cheguei lá. É aquela velha história, eu não sei o que 

estou buscando, mas eu sei quando acho”, diz o fotógrafo em entrevista para o filme 

de Peixoto (1996).  

Para Cartier-Bresson a fotografia era uma forma de escrita e a vida se 

encontrava nas ruas (ASSOULINE, 2008 p.109). Henri era contra as escolas de 

fotografia por entender que nelas não se ensinava a andar a pé, a olhar, a ter o instinto 

e o rigor (ASSOULINE, 2008, p. 309). A rua é uma grande escola para aprender sobre 

o olhar e o instinto. A postura do fotógrafo de rua, como a do flâneur, é de alguém que 

está presente por acaso no instante em que algo ocorre. Dessa maneira pode dar maior 
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atenção ao que quiser, concentrando-se na situação que mais chamar sua atenção. O 

fotógrafo de rua, assim como o flâneur, é o observador por excelência da cidade, dos 

indivíduos, dos acontecimentos e da vida moderna. O fotógrafo é um transeunte da 

cidade (BERBERI, 1996, p. 68).  

De acordo com o pesquisador Ronaldo Entler (2012), a fotografia é uma 

imagem, porém é também uma performance. Essa performance se mostra pela 

primeira vez no modo como o flâneur se insere na metrópole. Tentando seguir os 

passos de Baudelaire, tem-se a sensação de que ele observa a multidão de longe, 

parado, pois é capaz de captar a atmosfera, de relacionar comportamentos e 

ingredientes diversos da paisagem; mas, por outro lado, tem-se a sensação de que ele 

está no meio da multidão, ainda que não adaptado à sua velocidade, pois sente no 

corpo o seu fluxo ou seu contrafluxo, seus choques. Entler (2012) também pensa não 

ser fácil compreender a posição e a velocidade do flâneur, possivelmente por sua 

capacidade de desdobramento: “o poeta goza desse incomparável privilégio de ser ele 

mesmo e um outro” (BAUDELAIRE, 2006, p. 67). É como se ele conseguisse olhar 

pelos olhos de cada um dos seus personagens (ENTLER, 2012, s/p). O pesquisador crê 

que essa perspectiva ambígua não se afirma tanto por um lugar no espaço, e sim por 

um lugar no tempo. Da mesma maneira que o poeta Baudelaire julga a modernidade 

como a convivência tensa entre o eterno e o efêmero (1996, p. 24), seu olhar parece 

circular entre a contemplação de um instante em suspensão e a assimilação das 

mudanças mais fugazes (ENTLER, 2012, s/p). Lembrando que, para o poeta francês, 

existe a beleza duradoura nos fenômenos, que se mantém através de diferentes épocas, 

e existe ainda a beleza do imprevisto, do instantâneo (MASSAGLI, 2008, p. 56). 

Para pensar sobre as reflexões acima, Entler propõe o termo hesitação, como 

sendo “o movimento indefinível do olhar que tenta dar conta de temporalidades 

sobrepostas” (ENTLER, 2012, s/p). Perante a impossibilidade de resolver as tensões e 

as contradições que a paisagem moderna estabelece, a hesitação se torna a maneira 

capaz de produzir uma experiência com as coisas. Segundo Entler a hesitação pode ser 

uma solução necessária a qualquer situação que precise resolver movimentos 
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complexos, simultâneos e não sincronizados. Isso acontece quando se desloca pelas 

metrópoles ou quando se transita pelas linguagens (ENTLER, 2012, s/p). No primeiro 

capítulo nota-se que Henri usou muitas vezes a hesitação, talvez inconscientemente, 

como modo para capturar suas imagens, permanecendo na cena, aguardando, até julgar 

ter conseguido a melhor foto. 

Dito isso, Ronaldo Entler propõe então a hipótese de que a fotografia, 

principalmente aquela que ficou popular como sendo de rua, herdou do flâneur algo de 

sua performance, mais precisamente, sua hesitação, que permite passar do olhar do 

flâneur à fotografia. Entler (2012) admite que, se observada em seus momentos mais 

importantes no ato fotográfico, a hesitação depara-se com o que Maurício Lissovsky 

denominou de “espera”, um lugar “fora da imagem” onde o tempo se recolhe quando a 

fotografia se torna “instantânea” e deixa de requerer a longa duração da exposição 

(LISSOVSKY, 2008, p. 40 apud ENTLER, 2012, s/p). Do mesmo modo que “a espera 

parece ser o estado próprio do observador impassível” (BENJAMIN, 1994, p. 197), a 

incerteza seria a condição final do sistema investigativo do flâneur (MASSAGLI, 

2008, p. 63). Entler ainda aponta que, mesmo o momento decisivo, atribuído à Cartier-

Bresson, tão cultuado pela fotografia moderna, não despreza por si só a 

vulnerabilidade do mundo que caracteriza a hesitação. Pelo contrário, algo só pode ser 

pensado como decisivo no momento que insinua as possibilidades e os riscos das 

decisões que não foram feitas. Em outros termos, não há nada de decisivo numa 

escolha, quando é fácil decidir (ENTLER, 2012, s/p). 

Nas ruas as cenas acontecem de maneira muito rápidas, se desfazendo, muitas 

vezes, em frações de segundo. Por isso o fotógrafo deve estar sempre preparado. Ele 

hesita, até o momento em que encontra algo de seu interesse. E ao encontrar deve agir 

rapidamente, com instinto e agilidade. O fotógrafo descrito a seguir é um dos 

exemplos dessa performance. 

2.4 NAS RUAS COM BRUCE GILDEN  
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Assim como Henri Cartier-Bresson, Bruce Gilden é um fotógrafo cujo nome faz 

parte da agência Magnum Photos. Fotografando pessoas que circulam pelas ruas das 

grandes cidades do mundo de forma quase agressiva, bastante invasiva, chegando 

muito perto de seu assunto, Gilden comenta ser “conhecido por tirar fotos muito 

próximas, e quanto mais velho fico, mais me aproximo” (GILDEN, s/d, s/p). Muitos 

fotógrafos acreditam que devem se aproximar de seu assunto para ter a possibilidade 

de fotografá-lo. Ele parece necessitar dessa proximidade física, que determina a 

presença das coisas e permite entrar no detalhe (MARESCA, 2012, p. 39), na cena, da 

mesma maneira como Cartier-Bresson preferia fotografar, participando, inserido no 

ambiente onde ocorrem os fatos. “Definitivamente a proximidade garante a qualidade. 

É preciso estar perto” (FONTCUBERTA, 2012, p. 148). Rápido e perto, este é o 

modus operandi de Bruce Gilden em qualquer lugar do mundo.  

Observa-se, porém uma distinção entre Gilden e Cartier-Bresson no ato de 

fotografar. Mesmo ambos sendo participantes da cena, inseridos na ação, e utilizando o 

mesmo tipo de dispositivo, Henri buscou sempre a discrição como forma de capturar 

seus instantes, mantendo-se à espreita, “invisível”, tanto quanto possível. Gilden, 

contrariamente, não fazia questão alguma em ser discreto. Com sua conduta “sem 

cerimônia”, imerso na multidão, Bruce utiliza-se, inclusive, de sua presença visível pra 

provocar reações instantâneas nos seu retratados, que, dessa forma, lhe oferecem 

expressões caricaturais. 

A escolha das imagens desse fotógrafo para o item desse capítulo foi feita sob 

duas características fundamentais ao trabalho desta dissertação. A primeira é pelo fato 

de Bruce Gilden não ter controle algum sobre as reações e expressões que obtém de 

seus retratados. Ele os surpreende no instante do clique e, em contrapartida, é 

surpreendido ao revelar seus filmes fotográficos, obtendo as surpresas do acaso nos 

resultados finais de suas imagens, verificadas somente depois de reveladas em 

laboratório; já que as fotos escolhidas aqui, um recorte entre o fim da década de 1980 e 

o da década de 1990, foram feitas por Gilden com câmera analógica. O período 

escolhido para o recorte das fotografias torna Bruce Gilden um representante de 
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flâneur do final do século XX, inserido em contexto cultural diferente do observado 

nas imagens do capítulo anterior, de HCB, feitas principalmente (com excessão da 

figura 3) na década de 1930. A segunda justificativa pela escolha do trabalho desse 

renomado fotógrafo é o fato desse buscar seus encontros casuais para capturar 

fotografias no ambiente das ruas, flanando em meio à multidão, em especial nas ruas 

da cidade de Nova Iorque, a megalópole rotulada por Le Corbusier como “A 

Catástrofe Maravilhosa”, onde seu projeto em andamento já dura mais de 20 anos .   28

Bruce Gilde nasceu em 1946, passou a infância no Brooklyn, Nova York, o que 

lhe proporcionou desenvolver um olho atento para a observação de comportamentos 

urbanos e costumes, cultivando um amor pelas ruas, muitas vezes chamando-as de sua 

segunda casa. Esse sentimento pelas ruas era mais do que apenas uma simples conexão 

- era um fascínio que lhe permitia criar e comunicar-se com o mundo. Foi essa energia 

das ruas que encantou Gilden, uma energia que pode momentaneamente expor algo de 

dentro das pessoas que geralmente fica escondido. Bruce tornou a obra de sua vida 

capturar esses momentos. Estudou sociologia, mas seu interesse pela fotografia 

cresceu quando viu o filme Blow-Up, de Michelangelo Antonioni. Mais tarde começou 

a ter aulas noturnas de fotografia na Escola de Artes Visuais de Nova York. Outra 

característica marcante da fotografia de Gilden é sua atração criativa para o que ele 

chama de personagens, e ele vem acompanhando-os durante toda a sua carreira. A 

curiosidade de Gilden sobre personagens fortes e peculiaridades individuais tem 

estado presente desde o início de sua carreira.  

Seu primeiro projeto foi feito em Coney Island, com foco na intimidade sensual 

de corpos gordos ou magros, fotografados na lendária praia do Brooklyn, frequentada 

pelos nova-iorquinos que não podiam escapar do calor da cidade, verão após verão. 

Durante os primeiros anos de carreira Gilden também fotografou em Nova Orleans 

durante o famoso festival Mardi Gras . A partir de 1984 começou a trabalhar no Haiti, 29

 Disponível em: < http://www.brucegilden.com/portfolio/a-beautiful-catastrophe/>. Acesso em: 16 28

fev. 2015.

 Espécie de carnaval norte americano.29

http://www.brucegilden.com/portfolio/a-beautiful-catastrophe/
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após o seu fascínio com lugares de vodu, ritos e crenças. Lá lançou seu livro Haiti, 

publicado em 1996. Bruce Gilden também realizou projetos pessoais na Índia e na 

Rússia (BIOGRAPHY, s/d, s/p). Seu livro Go (2000) foi um olhar penetrante sobre o 

lado obscuro do Japão, com imagens dos sem-teto e de grupos da máfia japonesa, 

contornando facilmente os clichês visuais convencionais da cultura local do país. 

Fotografou também na França, na Grécia, na Italia, na Irlanda, além dos ciganos de 

Portugal e outras cidades do mundo. Mas o primeiro importante livro de Bruce Gilden 

foi Facing New York (1992). Nesse livro Gilden fotografa a metrópole conhecida por 

seus cidadãos idiossincráticos, o que é para ele um playground criativo gigante, em 

que captura os nova-iorquinos em momentos de espontaneidade absoluta, expondo a 

humanidade que está por trás de seus exteriores endurecidas . 30

Em 1998, no mês de junho, Bruce Gilden juntou-se à Magnum Photos. 

Voltando às suas raízes e com uma nova abordagem para fotografar os espaços 

urbanos, mais especificamente as ruas de Nova York, onde ele tinha retomado seu 

trabalho desde 1981, passou a fotografar cada vez mais perto de seu assunto, criando 

assim um estilo expressivo e teatral que apresentou ao mundo como uma grande 

comédia de costumes (BIOGRAPHY, s/d, s/p). O fotógrafo viajou e expôs amplamente 

em todo o mundo, recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio Europeu de 

Fotografia. Por três vezes foi contemplado com a bolsa de estudo do National 

Endowment for the Arts, e uma vez com a bolsa Japan Foundation.  

Mas o que realmente define Bruce Gilden é sua capacidade de ver e capturar a 

essência de um personagem, um lugar ou um momento. É uma intuição que não pode 

ser ensinada, que ele aprendeu durante anos perambulando pelas ruas com os olhos 

bem abertos (BIOGRAPHY, s/d, s/p). Esse fotógrafo tem uma maneira muito rápida de 

conseguir seus retratos, ele representa o auge de um certo tipo de fotógrafo de rua: 

“aquele que dispara pela cidade com uma pequena câmera, misturando-se à multidão e 

clicando tão depressa que, mesmo que as pessoas notem, não têm como 

 Disponível em: < http://www.brucegilden.com/portfolio/facing-new-york/>. Acesso em: 16 fev. 30

2015.

http://www.brucegilden.com/portfolio/facing-new-york/
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reagir” (DYER, 2008, p. 26). Isso pode ser observado na figura 6, no retrato de um ex-

membro da Yakusa, máfia Japonesa, feito nas ruas de Tóquio, no bairro Asakusa. 

Interessante imaginar, nessa fotografia, qual o desfecho depois do clique, já que Gilden 

não costuma pedir licença para fotografar, nem mesmo para personagens, digamos, 

não muito amigáveis. Sua intenção é surpreendê-los, conforme nota-se pela expressão 

do retratado, que não teve tempo para reação ou pose. Aqui, o momento quase não se 

sustenta, ele estabelece a tensão daquilo que veio antes e da iminência do que está para 

ocorrer. Se os sujeitos do século XIX necessitavam prender a respiração para serem 

retratados, em alguns instantâneos, é a própria fotografia que aparenta conter o ar, 

dando a ver uma cena que está sempre prestes a se desfazer (ENTLER, 2012, s/p). 

                       FIGURA 6: BRUCE GILDEN, TÓQUIO, JAPÃO, 1998 

                             !  
                                    
           FONTE:  <magnumphotos.com>. ACESSO EM: 03 OUT. 2014 

A luz da cena, em que o primeiro plano aparece bem iluminado, destacando o 

tema do fundo subexposto, denuncia a técnica usada pelo fotógrafo. Perambulando 

tranquilamente pelas ruas dos grandes centros, inserido na multidão, esse flâneur 

http://magnumphotos.com
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observa o movimento dos transeuntes e, quando menos se espera, surpreende-os com 

um disparo da câmera acoplada a um dispositivo de luz de relâmpago, ou seja, um 

flash, capturando expressões inusitadas, como se fossem acasos provocados. Ao 

contrário de muitos outros fotógrafos de rua, Gilden muitas vezes usou o seu flash para 

fazer seus retratados terem consciência de que estavam sendo fotografados e, assim, 

atraí-los para mais perto de sua lente, de maneira semelhante com a iluminação de 

teatro que atrai o público mais perto dos atores no palco. Essa intimidade resultante 

confere-se em raras fotografias estabelecidas em locais urbanos e espaços públicos. 

A técnica escolhida por Gilden se opõe ao que foi visto no capítulo anterior, no 

qual demonstrou-se que Cartier-Bresson desaprovava a luz de flash. Gilden também 

não tem uma preocupação excessiva com seus enquadramentos, realizando-os por 

vezes de forma bastante apressada, chegando a posicionar o horizonte da imagem de 

maneira torta (figura 6 e 8), algo que causa certo estranhamento para quem procura 

pela geometria clássica, caso de HCB. O enquadramento rigoroso, exigido por Henri 

em suas fotos, não é essencial para esse trabalho fotográfico, em específico, realizado 

por Gilden nas ruas. O que interessa para Gilden é disparar de forma rápida, visto que 

o tempo é o princípio mais relevante da construção do rosto na fotografia (PEIXOTO, 

1996, p. 50), o fotógrafo americano procura evitar a exposição prolongada que “dá 

tempo para que a pessoa retratada encontre sua expressão diante da 

câmera” (PEIXOTO, 1996, p. 50).  

A figura 7 mostra o fotógrafo em ação  nas ruas da cidade de Nova York, 31

capturando retratos de pessoas, de forma até bastante simples, sob o ponto de vista da 

técnica, mas com resultados expressivos e sobretudo inesperados. A imagem dessa 

captura, dessa performance - para usar o termo de Entler - pode ser vista em sequência, 

na fotografia da figura 8, em que mais uma vez nota-se a surpresa da retratada com a 

presença da câmera de Gilden, sempre muito próxima de seu tema; imaginando ser 

“possível sondar a alma das pessoas” (PEIXOTO, 1996, p. 57) ou eventualmente a 

 Bruce Gilden em ação nas ruas: Disponível: <https://www.youtube.com/watch?31

v=kkIWW6vwrvM>. <https:/ /www.youtube.com/watch?v=Tdbh7BimRz8>. <https:/ /
www.youtube.com/watch?v=ejlIgyYhlJ8>. Acesso em 03 out. 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=Tdbh7BimRz8
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIgyYhlJ8
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fantasmagoria  do flâneur: “a partir dos rostos, fazer a leitura da profissão, da origem 32

e do caráter” (BENJAMIN, 1994, p. 202). Ou ainda, muito mais do que ler na 

expressão dos transeuntes o seu caráter ou a sua profissão, o flâneur Gilden procura 

perder-se (ou encontrar-se?) no anonimato da vida na metrópole (MASSAGLI, 2008, 

p. 63). A figura 8 também valida o que já foi dito anteriormente, sobre Bruce Gilden 

usar película fotográfica para realizar esse trabalho. A inscrição à esquerda na imagem 

- KODAK 400TX - refere-se ao filme fotográfico preto-e-branco Tri-X, ISO 400, da 

empresa norte americana Kodak.  
                  

                   FIGURA 7: IMAGEM CAPTURADA DO YOUTUBE 

     !  

FONTE: < https://www.youtube.com/watch?v=kkIWW6vwrvM >. ACESSO EM: 03 OUT. 2014      

     

 A fantasmagoria é a aparição das imagens-phantasma que não correspondem ao real porque, na 32

verdade, ao mesmo tempo em que são percebidas, não estão presentes; ao mesmo tempo em que 
buscam aparecer e corresponder ao real de algo, esse algo não existe como presença objetiva e, por 
isso mesmo, não pode ser representado como real. […]. A ilusão como imagem mental que percebe o 
mundo, corresponde-se com ele e o caracteriza. Como fantasmagoria, torna inconsciente essa imagem 
mental ilusória em imagem independente e representante do real, como objeto que se move sozinho e 
indiferente da vontade da sociedade produtora de mercadorias e de sua própria cultura 
(JUNIOR; DAMIÃO, s/a, s/p).



!  127

    FIGURA 8: BRUCE GILDEN - IMAGEM CAPTURADA DO YOUTUBE 

               !  

FONTE: < https://www.youtube.com/watch?v=kkIWW6vwrvM >. ACESSO EM: 03 OUT. 2014 

Sem ser identificado, o flâneur experimenta sensações diversas como a de um 

simples observador que se diverte com a caracterização de tipos urbanos (PONTUAL; 

LEITE, 2006, p. 101). Permanecendo anônimo como um flâneur, Gilden vivencia 

essas sensações distintas como espectador (figura 9); mantendo-se quase invisível 

entre a multidão, como o detetive analisando fisionomias suspeitas, numa população 

aglomerada, em que cada indivíduo é, por assim dizer, desconhecido de todos os 

demais, e não precisa se envergonhar diante dos olhos de ninguém (BENJAMIN, 

1997, p. 50).  

Alguns elementos na foto da figura 9 acusam a época (1980), como as latas de 

refrigerantes no canto inferior esquerdo da imagem e outra no centro. Os aspectos 

urbanos exteriores apresentam-se por vezes dissolvidos no contexto, e a cidade se 

exibe em um aglomerado de tipos, figuras desconhecidas que se perdem em meio à 

multidão (OLIVEIRA, 2012, p. 12). Gilden parece não querer dar espaço para a 

imagem “respirar”, seu enquadramento difere do observado nas imagens de Cartier-

Bresson no capítulo anterior, que procura, como observado, manter uma harmonia 

entre os elementos e os espaços em volta deles. 
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                  FIGURA 9: BRUCE GILDEN, NEW YORK, USA, 1984 

             !  

         FONTE: <www.magnumphotos.com>. ACESSO EM: 03 OUT. 2014 

Na fotografia de Gilden, vista acima na figura 9, a composição é da ordem do 

caos, tumultuada, torta, com sujeitos cortados - como o homem e seu bigode acima à 

direita - e outros espremidos, como a mulher abaixo, à esquerda. As direções se 

divergem, tanto as que dizem respeito aos olhares, quanto àquelas referentes ao sentido 

do caminhar de cada transeunte, como se cada indivíduo repelisse o outro, em que 

cada olhar procura algo no vazio.  

O próprio tumulto das ruas tem algo de repugnante, algo que revolta a 
natureza humana. Essas centenas de milhares de pessoas de todas as classes 
e situações, que se empurram umas às outras, não são todas seres humanos 
com as mesmas qualidades e aptidões e com o mesmo interesse em serem 
felizes?... E, no entanto, passam correndo uns pelos outros, como se não 
tivessem absolutamente nada em comum, nada a ver uns com os outros; e, 
no entanto, o único acordo tácito entre eles é o de que cada um conserve o 
lado da calçada à sua direita, para que ambas as correntes da multidão, de 
sentidos opostos, não se detenham mutuamente; e, no entanto, não ocorre a 
ninguém conceder ao outro um olhar sequer (BENJAMIN, 1994, p. 54). 

               

As fotografias de Bruce Gilden, verificadas aqui, apontam para o que Peixoto 

(1996) coloca como sendo uma paisagem que não se descortina mais. Ou como a 

cidade a ser decifrada, conforme observado no documentário Paisagens Urbanas, pelo 

ensaísta Davi Arrigucci (PEIXOTO, 1996). Fragmentos de um espaço caótico ocupado 

pelo aglomerado de pessoas com seus olhares perdidos e confusos. Os olhos, no 

http://www.magnumphotos.com
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entender de Olgária Matos, perderam a capacidade de olhar. Eles olham sem ver, pois 

se transformaram em dispositivos de segurança. A incapacidade inclusive de viver as 

grandes paixões, porque a falta de tempo, essa transitoriedade, essa velocidade, o 

efêmero, é o que assinala a vida nas grandes cidades (PEIXOTO, 1996, s/p). Nesse 

aspecto, as fotos de Gilden divergem das imagens plásticas e românticas do francês 

Henri Cartier-Bresson, que procurou retratar a humanidade sob a ótica da esperança e 

da harmonia, num contexto em que ainda parecia haver espaço para a contemplação 

das paisagens urbanas. 

Não cabe a este trabalho de dissertação julgar e apontar quais imagens são 

melhores, mais belas, ou tomar qualquer posição que tenha aspectos subjetivos e 

especulativos. O objetivo do presente trabalho é observar de que maneira cada 

fotógrafo escolhido se deslocou, olhou, observou e, fazendo uso da práxis, utilizou os 

dispositivos fotográficos para registrar os espaços por onde perambulou, como flâneur 

de seu tempo, para se comunicar através de suas capturas, tendo o acaso como 

elementos de fundo para a análise das imagens e as ruas das cidades como ambiente 

para o estudo.  

Para melhor entender tais práticas nesse processo, é preciso investigar como 

ocorreram as evoluções tecnológicas acerca dos dispositivos fotográficos, e de que 

forma tais mudanças podem ter influenciado na reconfiguração dessas práticas e 

processos para a obtenção de imagens fotográficas ao longo dos séculos. O capítulo 

seguinte pretende discorrer sobre o assunto, abordando conceitos e termos 

relacionados à história da fotografia e sua trajetória até o final do século XX, pouco 

antes da entrada da eletrônica como suporte para a gravação de imagens. 
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3 DO USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA REGISTRO DO 

ACASO 

Quando François Arago, deputado e cientista de Roussillon, fez a 
apresentação pública do daguerreótipo com um inflamado discurso 
pronunciado diante dos membros da Academia de Ciências e da Academia 
de Belas Artes de Paris, reunidos em sessão conjunta em 19 de agosto de 
1839, destacou desde o primeiro instante que o novo invento devia incidir 
sobre dois domínios da experiência humana: a percepção e a memória 
(FONTCUBERTA, 2012, p. 171). 

  

Como já mencionado anteriormente, no capítulo inicial desta dissertação, ainda 

não existe maneira de capturar fotografias sem um dispositivo capaz de fazer a 

intermediação entre o assunto fotografado e seu agente executor. Ainda que esse 

agente, o fotógrafo, possa ser dispensado algumas vezes, tamanha é a autonomia de 

alguns dispositivos atualmente. Conforme observado por Maya Deren, “conectada a 

qualquer simples dispositivo de disparo, a câmera pode até tirar fotografias 

sozinha” (DEREN, 2013, p. 1). Observa-se que na década de 1920, Moholy-Nagy e 

Man Ray inventaram técnicas de fotografia sem o uso de câmera. Esse processo foi 

chamado, respectivamente, “fotograma” e “rayograma” e eram feitos colocando-se 

objetos em contato diretamente com a película sensível à luz para “imprimi-los”. 

Também os photogenic drawings – desenvolvidos primeiro por Talbot (em torno de 

1840) – consistem em fotografias sem aparelhos fotográficos, pela simples ação da luz 

(PEIXOTO, 1996, p. 19). Mas segundo Arlindo Machado, o resultado nada tem de 

“fotográfico”, no sentido “realista” do termo (MACHADO, 1984, p. 39). De qualquer 

forma sempre há algum tipo de dispositivo, conforme demonstrado na sequência do 

capítulo através da definição do conceito. 

A evolução dos dispositivos fotográficos ocorreu de forma gradativa na história 

da fotografia. Esse capítulo pretende trazer ao leitor a noção de como foi tal evolução, 

ocorrida ao longo dos séculos XIX e XX. A continuidade desse processo evolutivo, 

que resultou na possibilidade de fotografar com dispositivos móveis na segunda 

década do século XXI, será abordada no capítulo seguinte. Lembrando que o termo 

dispositivos móveis será adotado para se referir a telefones celulares com câmeras 
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fotográficas acopladas, mesmo entendendo ser uma câmera de filme (película 

fotográfica), como a Leica, por exemplo, também um dispositivo móvel, pela sua 

mobilidade e tamanho reduzido.  

O presente capítulo desta dissertação demonstra que a evolução dos 

dispositivos na fotografia tem importância relevante no registro dos acasos, tendo 

facilitado o ato fotográfico com as transformações técnicas, conforme apontado ao 

longo do texto. As mudanças nos dispositivos também implicam novas maneiras dos 

fotógrafos relacionarem-se com as cidades e seus deslocamentos na busca por 

imagens. Cada tipo de dispositivo fotográfico pode ser contextualizado em sua época e 

cada qual pode gerar imagens com peculiaridades distintas, dependendo da intenção e 

cultura de cada fotógrafo que faz uso do mesmo. 

A fotografia teve muitas vidas e muitas mortes, cada qual com sua própria 

história. “O fim desse meio de expressão foi anunciado com regularidade durante mais 

de um século” (CAMPANY, 2012, p. 06). Uma citação de Clício Barroso, fotógrafo e 

professor de fotografia, apesar de longa, reafirma as “vidas e mortes” desse meio de 

expressão e as reflexões acerca do tema. 

A fotografia morreu. Viva a fotografia! Todas, mas todas as categorias de 
fotografia chamadas técnicas ou aplicadas, estão com seus dias contados. A 
exemplo do que aconteceu com a publicitária, categorias como a 
documental, de catalogação, aerofotogrametrista, científica, policial, não são 
mais eficientes sem automação e máquinas inteligentes. Google faz, por 
exemplo, a maior operação de catalogação e documentação da história, 
inclusive aérea, e sem fotógrafos. GoPros podem acompanhar autópsias 
junto com mini-câmeras endoscopistas, controladas por pequenos robôs. 
Anunciantes de produtos como automóveis preferem a realidade do 3D à 
inconsistência e humores de fotógrafos. Câmeras são muito mais bem 
preparadas tecnicamente que pessoas, e questões como fotometria e 
profundidade de campo já estão resolvidas de fábrica. Faz muito mais 
sentido usar o dial “P” de profissional que o “M” de mané. A boa notícia é 
que câmeras não se emocionam, não interpretam anseios, sonhos ou 
incongruências sociais; pessoas sim. A única fotografia possível, portanto, é 
a pensada, a emocionada, a apaixonada; a fotografia técnica só precisou 
existir enquanto aprendia a andar com as próprias pernas (BARROSO, 2014, 
s/p). 

   

Essa citação reflete o momento atual do século XXI e vai ao encontro de um 

pensamento de Arlindo Machado, ao afirmar que 
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A rigor, pode-se fotografar sem conhecer as leis de distribuição da luz no 
espaço, as propriedades fotoquímicas da película ou as regras da perspectiva 
monocular que permitem traduzir o mundo tridimensional em imagem 
bidimensional. As câmeras modernas estão de tal forma automatizadas que 
mesmo a fotometragem da luz e a determinação do ponto de foco são 
realizadas pelo aparelho (MACHADO, 2001, p. 35-36). 

Mesmo com os catastrofistas anunciando agora a morte da fotografia 

(FONTCUBERTA, 2012, p. 62), esta tem se mostrado, acima de qualquer coisa, 

flexível e adaptável, reconfigurando-se a cada dia. Não pode ser de outra forma, como 

aponta Fontcuberta: a câmera é uma máquina, mas o fotógrafo não é um fantoche. O 

ato de fotografar submete o fotógrafo a uma secessão de decisões que movimenta 

todas as esferas da subjetividade. O fotógrafo é um protagonista que reflete, sente, se 

sensibiliza, interpreta e toma partido. E faz tudo isso inclusive sem notar. “Embora de 

maneira voluntária se impusesse um férreo código reprodutivo, embora o fotógrafo 

reduzisse sua tarefa a uma vontade de fotocopiar o real, a própria tarefa desse código 

implicou na ação de escolher” (FONTCUBERTA, 2012, p. 188). Escolher, eis o verbo 

que parece diferenciar o fotógrafo da máquina. 

Essa ferramenta comunicacional, a fotografia, que é, no entender de Entler 

(1994, p. 74), sem dúvida o mais explorado meio de comunicação visual com o 

objetivo de registro, vem passando mais uma vez por mudanças, tanto tecnológicas, 

com a entrada das câmeras acopladas aos aparelhos de telefonia celular - os 

dispositivos móveis -, quanto ao que diz respeito às linguagens visuais, implicando 

novas possibilidades estéticas, novas maneiras de ver imagens e, sobretudo, de 

compartilhá-las. Evocando que “sua essência não está em determinada 

tecnologia” (CAMPANY, 2012, p. 06), nem técnica, visto que o fotógrafo, ou 

“qualquer artista cria, não apesar da técnica, mas através dela. O dispositivo 

fotográfico certamente determina de alguma forma a criatividade, mas não a impede 

nem a prejudica” (ENTLER, 1994, p. 61). Apesar de não ser a essência da fotografia 

determinada por essa ou aquela tecnologia, ou técnica, é preciso lembrar quando diz 

Ansel Adams (2003), no primeiro capítulo deste estudo, sobre as diferenças de ver 

com uma câmera de grande formato e uma de formato menor. Seguramente o tipo de 
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dispositivo usado tem alguma influência no ato fotográfico, bem como a qualidade ou 

as variações no pincel do pintor lhe possibilitam traços mais refinados ou específicos, 

de acordo com o trabalho realizado ou as preferências pessoais.  

Conforme Benjamin (1987, p. 100), “o decisivo na fotografia continua sendo a 

relação entre o fotógrafo e sua técnica.” E através da técnica fotográfica, precisamente, 

foi descoberto um mundo que até então havia passado despercebido. A câmera 

fotográfica abordava as realidades do cotidiano visível que, de repente, cresciam em 

importância (FREUND, 1989, p. 81). De acordo com André Parente as novas 

tecnologias para produzir, captar, transmitir, reproduzir, processar e armazenar imagem 

estão aí, como uma realidade não contornável:  

o telescópio, o microscópio, a radiografia, a fotografia, o cinema, a televisão, 
o radar, o vídeo, o satélite, a fotocopiadora, o ultrassom, a ressonância 
magnética, o raio laser, a holografia, o telefax, a câmera de pósitrons, a 
infografia. São as máquinas de visão, que à primeira vista funcionam seja 
como meios de comunicação, seja como extensões da visão do homem, 
permitindo-o ver um universo jamais visto porque invisível (PARENTE, 
1993, p. 13-14).  

  

Nesses termos, torna-se fundamental o conteúdo do presente capítulo, a fim de 

relacionar as qualidades entre os tipos de dispositivos fotográficos ao longo de quase 

dois séculos da sua invenção; e de evidenciar em que medida essa evolução pode ter 

contribuído para reflexões sobre o ato fotográfico. Pretende-se ainda observar e 

apontar, na continuidade da pesquisa, como se ajustam as mudanças nas práticas e 

processos da comunicação, realizadas por meio dos dispositivos fotográfico, sobretudo 

ampliada com o compartilhamento de imagens nas redes sociais, como o Instagram, 

entre outras. 

3.1 CONCEITO DE DISPOSITIVOS 

O termo “dispositivo” deriva do termo latino dispositio (AGAMBEN, 2009, p. 

38). O conceito de dispositivo adotado neste trabalho parte da perspectiva 

fundamentada pelos estudos de Giorgio Agamben, em seu texto O que é um dispositivo 
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(2009), no qual o autor amplia a definição do termo técnico na estratégia do 

pensamento de Michel Foucault.  

A abordagem de Foucault é principalmente historiográfica e o conceito de 

dispositivo pode ser encarado como um pano de fundo às pesquisas desenvolvidas 

pelo autor. Para Giorgio Agamben, Foucault fornece definições com mais precisão 

sobre a natureza dos dispositivos somente em entrevistas, como, por exemplo, a que 

foi concedida por ele em 1977 (AGAMBEN, 2009, p. 28). Segundo Agamben, embora 

Foucault nunca tenha elaborado propriamente uma definição sobre o termo, nessa 

entrevista Foucault o define como “um conjunto de estratégias de relação de força que 

condicionam certo tipos de saber e por eles são condicionados” (FOUCAULT apud 

AGAMBEN, 2009, p. 28). Os dispositivos são exatamente o que na tática foucaultiana 

ocupa o lugar dos universais: “não simplesmente esta ou aquela medida de segurança, 

esta ou aquela tecnologia do poder, e nem mesmo uma maioria obtida por 

abstração” (AGAMBEN, 2009, p. 33). Antes, como disse Foucault em sua entrevista, 

“a rede que se estabelece entre estes elementos” (FOUCAULT apud AGAMBEN, 

2009, p. 34). 

É verdade que nos últimos anos o conceito de dispositivo vem aparecendo cada 

vez com mais frequência no campo das artes visuais: fotografia, cinema e vídeo  

(CARVALHO, 2007, p. 10). O decorrer do capítulo demonstra que o processo 

fotográfico não se restringe a um só tipo de tecnologia, porém estabelece uma 

mediação em que as bases de saber são frequentemente retrabalhadas, com a 

implementação de novas tecnologias e ao mesmo tempo retomando técnicas mais 

remotas (LIBÉRIO, 2011, p. 14). Conforme Arlindo Machado, os dispositivos 

tecnológicos ainda são necessários para se obter imagens, por uma questão biológica 

da natureza.  

A natureza nos deu um aparelho fonador, por meio do qual podemos 
exteriorizar os conceitos que forjamos em nosso íntimo e pelo qual podemos 
também nos comunicar uns com os outros, mas não nos deu, 
desgraçadamente, um dispositivo de projeção incorporado ao nosso próprio 
corpo, para que pudéssemos botar para fora as imagens de nosso cinema 
interior (MACHADO, 1997, p. 220-221). 
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Para Machado (1997, p. 222), a imagem não vem diretamente do homem e 

pressupõe sempre uma mediação técnica para que possa ser extraída, sendo ela 

“sempre um artifício para simular alguma coisa a que nunca podemos ter acesso 

direto” (MACHADO, 1997, p. 222). Nesse caso, para Arlindo, a fotografia é o 

exemplo mais citado e óbvio. Segundo o autor, a produção de imagens fotográficas 

depende fundamentalmente da mediação de, pelo menos, três dispositivos técnicos: a 

câmera, a objetiva e seus sistemas óticos e o filme fotográfico ou película 

fotossensível (MACHADO, 1997, p. 222). Parece evidente que ainda há a dependência 

dos dispositivos para realizar uma fotografia, mesmo sua evolução mostrando tender 

para um caminho de próteses cada vez menores e automáticas, desenvolvidas por 

empresas como a gigante Google, por exemplo. Fica, de toda forma, a pergunta: 

“existirá alguma imagem, exceto aquelas que forjamos dentro de nós mesmos, que não 

decorra da intervenção de um dispositivo técnico?” (MACHADO, 1997, p. 222). A 

resposta parece já ter sido respondida, sobretudo se a imagem em questão for a 

fotográfica, pois “a natureza da fotografia é, essencialmente, derivada de seu 

dispositivo” (PICADO, 2011, p. 168). Para Picado a fotografia é necessariamente 

marcada pela relação entre suas imagens e um dispositivo (PICADO, 2011, p. 166), 

tendo este “poder determinante” (PICADO, 2011, p. 171) e admitindo que os “regimes 

da imagem são fundamentalmente uma questão de dispositivo” (PICADO, 2011, p. 

177). 

Com o conceito de dispositivo é possível cercar os mais variados aspectos da 

fotografia, seus diferentes usos ao longo da história e o caráter convencional de suas 

tecnologias sem alavancar definições estanques quanto ao assunto do estudo em 

questão (LIBÉRIO, 2011, p. 15). O fator tempo é inerente ao dispositivo, sendo ele 

uma maneira de atualizá-lo, se considerarmos toda atualização como uma repetição em 

que se lançam princípios de diferenciação (TUCHERMAN; SAINT- CLAIR, 2008, p.

2).  

Atualizar o dispositivo. A evolução ao longo da história da invenção da 

fotografia vem fazendo isso constantemente, implicando a diminuição quanto aos 
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tamanhos e formas dos dispositivos, facilitando assim a mobilidade na fotografia e, 

consequentemente, permitindo que o fotógrafo, sobretudo aquele que se desloca pelo 

espaço urbano, possa vivenciar maiores encontros com o acaso no decorrer da história 

a fim de registrá-los.  

Analisando a fotografia sob o aspecto dos dispositivos, verifica-se que tanto o 

desenvolvimento das técnicas tiveram influência nos usos, bem como os usos que se 

desenvolveram tiveram ação no aparecimento de novas tecnologias. Sendo assim, “o 

conceito de dispositivo nos salva de uma compreensão causal e linear, permitindo o 

entendimento da fotografia como campo em constante reformulação” (LIBÉRIO, 

2011, p. 15). A compreensão do dispositivo fotográfico pode ser feita a partir de um 

exame dos muitos dispositivos com os quais se relaciona, a partir dos métodos de 

saber e das relações de força que tanto o influenciam e controlam, quanto podem por 

ele ser alteradas (LIBÉRIO, 2011, p. 15-16). 

Acompanhando a abordagem foucaultiana, a observação das relações que 

formam e reformulam o dispositivo fotográfico passa obrigatoriamente por um resgate 

histórico das linhas de força que constituem o campo. Deslocando-se para a elucidação 

de Giorgio Agamben, percebe-se ser necessário que este resgate seja feito a partir de 

uma análise da condição gestual. Por essa pesquisa tratar de diferentes tipos de 

dispositivos fotográficos, desde analógicos até os digitais, entende-se ser necessário 

fazer um resgate das condições gestuais mediadas pelos dispositivos para analisar a 

mudança do gesto no ato fotográfico (LIBÉRIO, 2011, p. 16). Para pensar o 

dispositivo fotográfico e suas mudanças, deve-se considerar de que maneira a indústria 

fotográfica e os produtores profissionais, artistas e até mesmo os amadores que 

consomem fotografias se relacionam. Incluindo aí as práticas e processos que fizeram 

desse meio de expressão uma manifestação cultural e também um mercado de vendas 

(LIBÉRIO, 2011, p. 22). Mercado esse em que muitas vezes o fotógrafo fica 

condicionado a se adaptar aos dispositivos tecnológicos que os fabricantes lhe 

oferecem na presente época, indicando “que Bernard von Brentano tinha razão em 
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supor que um fotógrafo, por volta de 1850, estava à altura do seu 

instrumento” (BENJAMIN, 1987, p. 96). 

Busca-se resgatar, de certa forma, na sequência desse capítulo, a trajetória 

histórica em torno da qual se desenvolveu o equipamento para se obter fotografias, 

sendo usado como palco para exame de convenções que permeiam o ato fotográfico, 

uma vez que o próprio equipamento passa a ser um dos possíveis pontos de conflito e 

mediação da práxis fotográfica. “Para produzir fotografias, todo fotógrafo precisa, já 

de princípio, conformar-se ou insurgir-se contra o equipamento e suas 

convenções” (LIBÉRIO, 2011, p. 22).  

De acordo com Agamben (2009, p. 33), que vê no dispositivo um termo técnico 

essencial do pensamento de Foucault, 

chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum 
modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 
controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 
seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os maníacos, o Panóptico, 
as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas etc., 
cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas também a 
caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a 
navegação, os computadores, os telefones celulares [...] (AGAMBEN, 2009, 
p. 40-41). 

Nota-se que Agamben vê nos telefones celulares um exemplo de dispositivo. O 

autor admite ter desenvolvido um sentimento de “ódio” por este que chamou de 

“telefonino” (AGAMBEN, 2009, p. 42), que vem remodelando gestos e 

comportamentos, não só na Itália, país onde vive o autor, mas em todo mundo, 

deixando “ainda mais abstratas as relações entre as pessoas” (AGAMBEN, 2009, p. 

42-43), e também no que diz respeito à fotografias. Apesar desse sentimento, de querer 

destruir ou desativar os “telefoninos”, Agamben reconhece não ser essa uma solução 

justa para o problema (AGAMBEN, 2009, p. 43). 

Os dispositivos acompanham a evolução da humanidade desde muito tempo. 

Seguramente desde o aparecimento do homo sapiens já existiam dispositivos, mas 

pode-se afirmar que hoje não há um só instante na vida dos homens que não seja 

moldado, contaminado ou ainda controlado por algum tipo de dispositivo 
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(AGAMBEN, 2009, p. 42). Ainda de acordo com Agamben (2009, p. 43), seria correto 

definir que a proliferação e o acúmulo de dispositivos estaria ligado à fase extrema do 

desenvolvimento capitalista, considerando os dispositivos não como um acidente em 

que teriam por acaso caído os homens, mas como um processo de “hominização”, no 

qual os animais que se classificam como homo sapiens tornaram-se “humanos”. 

Portanto, para Agamben, estaria na raiz de todo dispositivo um desejo humano de 

felicidade, “e a captura e a subjetivação deste desejo, numa esfera separada, 

constituem a potência específica do dispositivo” (AGAMBEN, 2009, p. 44). O 

dispositivo, de acordo com Agamben, é, acima de tudo, uma máquina que produz 

subjetivações (2009, p. 46) e também dessubjetivações (2009, p. 48). Victa de 

Carvalho também vê os dispositivos como produtores de subjetividades,  

na medida em que o exterior e o interior, sujeito e objeto, natural e artificial 
se confundem através de uma interconexidade, nos afastamos de definições 
precisas e mergulhamos no campo da multiplicidade, da transitoriedade e do 
acaso. A imagem parece transpor os limites da representação para se 
estabelecer como um processo capaz de produzir diferença. Nesse contexto, 
pensamos os dispositivos como produtores de subjetividades, sendo estas 
fluidas e processuais, que se apresentam como sintomas dessa nova relação 
com as imagens na contemporaneidade (CARVALHO, 2007, p. 8). 

De certa forma, assim, a interpretação do acaso na fotografia pode ser algo 

subjetivo, conseguido através da subjetividade da produção do dispositivo utilizado 

para tal obtenção da imagem. Para Arlindo Machado (1984, p. 94), as imagens 

oriundas da natureza fotográfica já estão de alguma maneira construídas pela “posição 

que o olho/sujeito ocupa em relação ao motivo”, concluindo que quem vê de forma 

efetiva a imagem não é o espectador: esse somente endossa uma visão que já antes 

fora realizada pela objetiva. E isso é o que ele chama de “transferência de 

subjetividade”, em que nosso próprio olhar é suprimido provisoriamente e colocado à 

mercê de um outro dirigindo o nosso (MACHADO, 1984, p. 95). Neste sentido nosso 

olhar estaria à mercê do dispositivo. Portanto, aparelho (ou dispositivo) e olho não são 

nada um sem o outro. O exercício mental de “fotografar” sem dispositivo pressupõe 

que é o olho quem fotografa, mas, conforme lembrado por Machado, o ser humano é 
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desprovido de um aparelho capaz de externar as imagens desse “cinema” que se 

encontra dentro de cada um. 

Quando se trabalha com fotografia é necessário considerar que se está diante de 

uma prática mediada por um aparelho, ou seja, “trata-se de imagem produzida por 

aparelhos” (FLUSSER, 1985, p. 10). A câmera e os equipamentos utilizados assumem 

relevância considerável, não apenas por mostrar os recursos técnicos acessíveis para o 

exercício da linguagem em determinado período, mas ainda por ser um elemento 

inserido entre o executor e seu objeto (SANDRI, 2007, p. 28).  

Um mesmo dispositivo pode desempenhar distintos papéis conforme o 

momento histórico, como observado na camera obscura, que até o século XVIII 

representou um modelo clássico de ver o mundo privilegiando uma subjetividade 

interiorizada e determinista, passando no século seguinte a representar um modelo de 

visualidade assentado nas hesitações do corpo. Isso significa afirmar, segundo 

Carvalho (2007), que um dispositivo é capaz de sobreviver ao tempo, no entanto, não 

sem se ajustar aos regimes de visão e de subjetividade referentes a cada época. “A 

pluralidade de dispositivos na atualidade constitui um campo aberto de possibilidades 

e experimentações, e estas são capazes de produzir transformações na subjetividade 

humana” (CARVALHO,2007, p. 18-19). Seria correto afirmar, baseado no apoio 

teórico dos autores relacionados acima, que a evolução dos dispositivos na fotografia 

seria um dos fatores relevantes para os fotógrafos que se utilizam do acaso em seus 

trabalhos.  

A seguir, descreve-se as evoluções dos dispositivos fotográficos numa narrativa 

cronológico-histórica, desde o advento da fotografia até sua mudança de suporte para o 

meio eletrônico, sendo esse tratado especificamente no quarto e último capítulo deste 

estudo. 

3.2 FOTOGRAFIA: UM INVENTO, MUITOS INVENTORES 

Antonie Wiertz, saudou, em 1855, o advento da fotografia: “Há alguns anos 
nasceu, para a glória do nosso século, uma máquina que diariamente 
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assombra nossos pensamentos e assusta nosso olhos. Em cem anos, essa 
máquina será o pincel, a palheta, as cores, a destreza, a experiência, a 
paciência, a agilidade, a precisão, o colorido, o verniz, o modelo, a 
perfeição, o extrato da pintura...Não se creia que o daguerreótipo será a 
morte da arte... Quando o daguerreótipo, essa criança gigantesca, tiver 
alcançado sua maturidade, quando toda sua arte e toda sua força se tiverem 
desenvolvido, o gênio o segurará pela nuca, subitamente, clamando: Aqui! 
Tu me pertences agora! Trabalharemos juntos” (BENJAMIN, 1987, p. 106). 

Apesar de ter maravilhado nossos antepassados, o nascimento da fotografia não 

se deu de uma invenção abrupta, de uma vez, pois sua legitimidade provém da câmara 

obscura  (SANTAELLA; NÖTH, 1998, p. 164). O princípio da câmera escura, 33

segundo Mannoni, é simples. De acordo com o autor, se for feito um pequeno orifício 

em uma parede ou na janela de uma sala totalmente escura, aquilo que estiver ao lado 

de fora desse ambiente, um objeto qualquer, será projetado para dentro, na parede 

oposta ao orifício (MANNONI, 2003, p. 31). Para Mauricio Lissovsky (2008, p. 22), 

já com a concepção da câmera escura passa-se a pertencer a uma nova forma de estar 

no mundo e de entendê-lo. Um mundo de imagens não mais visto diretamente pelos 

nossos olhos, mas mediado por um dispositivo. A defrontação entre o sujeito e o 

mundo, agora intermediado por uma prótese, especial e inovadora, assegurou um 

resultado imagético - a fotografia - que além de grande potencial estético, trouxe uma 

capacidade de propiciar o reencontro de diferentes pessoas em diferentes lugares e em 

diferentes tempos. “Essa é a magia do encontro do homem, situado num tempo e num 

espaço, com a eclosão de uma técnica que promove a experiência com o 

inesperado” (FERNANDES, s/d, p. 17). 

Conforme observado por Mannoni, 

O filósofo Aristóteles, ainda na Grécia antiga, chegou a observar tal 
fenômeno; no século XIII, a câmera escura era usada com um fim bem 
específico: a observação de eclipses e do sol, evitando danos aos olhos dos 
astrônomos. Os primeiros relatos sobre as suas utilidades para “captação” 
imagética de objetos exteriores só irá acontecer entre os séculos XV e XVI, 
por Leonardo da Vinci. Entre 1521 e 1550, lentes biconvexas (arredondadas 
dos dois lados) passam a ser postas nas aberturas das câmeras escuras, 

 Lúcia Santaella usa o termo câmara obscura. Outros autores usam termos diferentes para o mesmo 33

significado: câmera escura (português brasileiro), câmara escura (português europeu) e camera 
obscura do latim.
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melhorando consideravelmente a qualidade das imagens obtidas 
(MANNONI, 2003, p. 32-34). 

  

Descrições de ambientes escuros com orifícios que projetam imagens em seu 

interior existem já na Renascença, mas há também referências deste conhecimento 

entre os chineses, árabes, assírios e babilônios (SALLES, 2008, s/p).  Em todo caso, a 

câmara escura foi frequentemente usada no período da Renascença e nos séculos XVII 

e XVIII para o estudo da perspectiva na pintura, em que o “papel do artista consistia 

apenas em fixar essa imagem com pincel e tinta” (MACHADO, 1997, p. 226), só que 

já dispunha de avanços tecnológicos típicos da ciência renascentista, como lentes e 

espelhos para reverter a imagem, que se projetava de cabeça para baixo, devido às leis 

da física. “A câmara escura só não podia estabilizar a imagem obtida” (SALLES, 

2008, s/p), ou seja, não era possível fixar, ou gravar, em nenhum suporte, essa 

imagem. Seria função da química resolver esse processo com o estudo dos materiais 

fotossensíveis. “Fotossensibilidade é um fenômeno que quer dizer, literalmente, 

'sensibilidade à luz'” (SALLES, 2008, s/p). É certo que toda matéria existente é 

sensível à luz, ou seja, modifica-se a partir dela. Esse fenômeno pode ser verificado, 

por exemplo, quando um tecido desbota no sol, ou quando a tinta de uma parede que 

vai aos poucos perdendo a cor, de maneira que todos os cientistas que buscaram de 

alguma forma fixar uma imagem iniciaram suas pesquisas com um produto muito 

conhecido e considerado o mais propício para tal: os sais de prata (SALLES, 2008, s/

p). 

A grande dificuldade no advento da fotografia, para que o termo “escrita com 

luz”, do grego photo (luz) + graphia (escrita), pudesse se tornar realmente possível, foi 

encontrar uma maneira de fixar essas imagens projetadas nos materiais sensíveis. Já 

existia um dispositivo (a câmera obscura), já se conheciam materiais químicos 

sensíveis à luminosidade (sais de prata), faltava então para os pesquisadores 

descobrirem como manter visíveis as imagens ao longo do tempo. Seria a busca pela 

permanência da imagem. De acordo com Roland Barthes, no sentido da técnica, a 

fotografia está no entrecruzamento de dois processos completamente separados; um é 
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de ordem química, com a ação da luz sobre certas substâncias; outro é de ordem física, 

com a formação da imagem através de um dispositivo óptico (BARTHES, 1984, p. 

21). Barthes coloca que a camera obscura é somente uma das causas da fotografia ter 

acontecido; o principal, para ele, foi a descoberta no campo da química (BARTHES, 

1984, p. 52).  

Diz-se com freqüência 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 (BARTHES, 1984, p.120-121). 

Interessante notar que Arlindo Machado tem um pensamento quase oposto ao 

de Barthes. Conforme Machado, 

a invenção da fotografia não pode ser confundida com a descoberta das 
placas sensíveis à luz e por isso a data de 1826 (quando Niépce registra ou 
fixa a imagem na chapa fotográfica pela primeira vez) é arbitrária para 
designar o nascimento do processo. A fixação fotoquímica dos sinais de luz é 
apenas uma das técnicas constitutivas da fotografia; a câmera fotográfica, 
porém, já estava inventada desde o Renascimento, quando proliferou sob a 
forma de aparelhos construídos sob o princípio da camera obscura 
(MACHADO, 1984, p. 25).  

Em síntese, parece que no discurso desses dois autores, a soma dos fatores 

camera obscura mais os processos químicos das placas fotosenssíveis, teria sido a 

chave para o nascimento da fotografia. Sem o uso do conhecimento da camera 

obscura não haveria, possivelmente, a evolução dos dispositivos. Por outro lado, para 

Barthes, sem os químicos, não haveria a evolução dos suportes para fixação da 

imagem. 

Já se pressentia a chegada da fotografia, com vários pesquisadores trabalhando 

de forma independente, em países diferentes, visando o mesmo objetivo: “fixar as 

imagens da câmera obscura” (BENJAMIN, 1987, p. 91). Passado certo tempo, já no 

século XVIII, a Revolução Industrial introduziu a lógica do trabalho em série. As 

mudanças econômicas, sociais e políticas não foram as únicas a traduzir e influenciar 
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nos rumos da história moderna. No século XIX, em 1839, na cidade de Paris, Louis 

Daguerre inventava um dispositivo capaz de registrar, já não mais artesanalmente 

como na pintura, as imagens do mundo exterior – o daguerreótipo (JR., 2009, s/p). Por 

ser um objeto único de apreço, o daguerreótipo foi muitas vezes guardado em 

requintadas caixas de veludo, “como uma verdadeira jóia” (BENJAMIN, 1994, p. 93). 

O daguerreótipo, na definição de Benjamin, 

eram placas de prata, iodadas e expostas na câmera obscura; elas 
precisavam ser manipuladas em vários sentidos, até que se pudesse 
reconhecer, sob uma luz favorável, uma imagem cinza-pálida. Eram peças 
únicas; em média, o preço de uma placa, em 1839, era de 25 francos-
ouro” (BENJAMIN, 1987, p. 93). 

A “invenção do ‘notável e maravilhoso’ daguerreótipo” (DYER, 2008, p. 193), 

porém não foi o primeiro a ser registrado na história da fotografia. Alguns anos antes, 

em 1816, Joseph Nicéphore Niépce já havia experimentado outros suportes, como o 

papel, o vidro e a pedra, usando-os como materiais fotossensíveis expostos à luz 

inseridos numa caixa escura, velada. “Assim foi inventada a fotografia, em 1826, por 

Nicéphore Niépce” (FREUND, 1989, p. 37). Com o surgimento da fotografia, “pela 

primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi liberada das 

responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam ao 

olho” (BENJAMIN, 1987, p. 167), dando forma assim a um dispositivo sutil e 

elaborado, com o qual o registro da realidade passou a ser visível a um simples toque 

de botão (SANTAELLA, 2008, p. 39). Em princípio, quando surgiu, a fotografia não 

exigia habilidade ou sensibilidade para ser executada, era uma função prioritariamente 

tecnológica. Não era necessário a seu operador ser dotado de excelência nas mãos para 

produzir imagens, mas possuir conhecimento sobre de que forma operar o novo 

instrumento (SOUZA E SILVA, 2012, s/p). 

Segundo os dados históricos, Daguerre e Niépce trabalharam juntos nas 

pesquisas por um processo fotográfico eficiente, firmando sociedade em 1829 

(SALLES, 2008, s/p). A sociedade entre os dois tinha por objetivo o aprimoramento 

das técnicas até então desenvolvidas, mas ambos trabalhavam em sentidos contrários, 
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visto que Nièpce procurava uma forma da imagem ser copiada, reproduzida, e 

Daguerre, como era pintor, tinha ideologias por uma imagem satisfatória e única. Não 

conseguiram sucesso juntos, e quatro anos após a sociedade, com a morte de Niépce 

em 1833 (SALLES, 2008, s/p), Daguerre se apossa da invenção do falecido 

(BARTHES, 1984, p. 53) e a aperfeiçoa. 

Os métodos de Niépce eram lentos em relação aos de Daguerre, que 

desenvolveu placas de nitrato de prata com maior sensibilidade à luz, acelerando, para 

a época, a corrida pela “produção de “efeitos realistas”, ou seja, imagens mecânicas, 

autônomas, sem a intervenção da mão do pintor” (JR., 2009, s/p). O problema dos 

compostos de sais de prata era que, mesmo com a rapidez na fixação da imagem, esta 

era por demais rudimentar, e não permanecia por muito tempo. Daguerre conseguiu 

resolver este impasse, segundo ele próprio, por acaso (SALLES, 2008, s/p). Depois de 

um dia exaustivo de trabalho e decepcionado por não conseguir obter resultados 

satisfatórios, Daguerre guarda uma das chapas num armário, esquecendo dela por 

alguns dias. Certo dia, ao abrir o armário depara-se com uma imagem impressa nela, 

que antes não estava lá. Procurando a razão do fato desconfiou que havia sido o 

mercúrio de um termômetro que havia se quebrado. Fez alguns testes e o resultado foi 

o daguerreótipo (SALLES, 2008, s/p). Finalmente, havia sido contornado o problema 

da nitidez e da fixação. É ao pintor Daguerre que se deve o mérito de ter aperfeiçoado 

o processo sugerido por Niépce, tornando-o disponível a todos (FREUND, 1989, p.

38). É muito provável que essa descoberta casual da “imagem latente” , por Daguerre, 34

em 1835, tenha colaborado para associar a fotografia a uma técnica de “tornar 

visível” (LISSOVSKY, 2008, p. 23). “De modo geral, a presença da imagem latente 

como mediação entre a experiência e a imagem consumada nos fala de esperança e 

desejo: das esperanças e desejos que depositamos em um ato de expressão cujo 

 A “imagem latente” (latens, em latim, “escondido”) é, para Fontcuberta um dos fundamentos mais 34

poéticos da fotografia. Ao impressionar o filme ou o papel fotográfico, a luz que incide nas 
substâncias fotossensíveis deixa um leve rastro, que é a imagem em potência, mas que permanece 
ainda invisível ao olho. Falando de forma mais precisa: a luz afeta os sais de prata suspensos na 
emulsão fotossensível oxidando um certo número de moléculas, as quais se decompõem e produzem 
por sua vez moléculas de gás halogênio e átomos de prata (FONTCUBERTA, 2012, p. 38). Ao entrar 
em contato com banhos químicos, essa imagem “escondida” é “revelada” e se mostra.
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resultado permanece no terreno da incerteza” (FONTCUBERTA, 2012, p. 39-40). 

Incerteza que só aliviará a ansiedade da espera depois de revelado o filme, por isso, 

para Fontcuberta, “a imagem latente não é somente o esboço de um registro, é uma 

promessa de felicidade” (FONTCUBERTA, 2012, p. 41). 

No momento em que a fotografia ingressa no domínio público surgem 

inventores em outras partes para reclamar o mérito da invenção. No Brasil com 

Hércules Florence, na França com o funcionário Bayard e na Inglaterra com Talbot, os 

dois últimos conseguindo um processo fotográfico sobre papel, por intermédio do 

iodeto de prata e do cloreto de prata, respectivamente. O que demonstra que a 

fotografia corresponde às necessidades do seu tempo. A nova invenção acaba 

despertando a atenção e o interesse dos meios da sociedade; todavia, as suas limitações 

técnicas e os custos elevados representados no início para o processo apenas a 

tornavam acessível, provisoriamente, à burguesia (FREUND, 1989, p. 40). 

Um último capítulo relevante desse desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

processos fotográficos foi feito através de George Eastman, que imaginou como 

poderia tornar a prática da fotografia mais eficiente se encontrasse uma maneira de 

abreviar o processo todo (SALLES, 2008, s/p). Eastman teve a ideia de substituir a 

chapa de vidro por uma base flexível de nitrocelulose, e emulsionou  o primeiro filme 35

em rolo da história, disponibilizando aos fotógrafos a chance de obter várias chapas 

em um único rolo. Construiu para isso uma pequena câmara que ele chamou de 

Kodak, lançada comercialmente em 1888 (SALLES, 2008, s/p). Depois de feitas as 

fotos com a Kodak, terminado o rolo, o fotógrafo só precisaria mandar a câmara para o 

laboratório de Eastman, que receberia seu negativo, cópias positivas em papel e a 

câmara com um novo rolo de 100 poses (SALLES, 2008, s/p). Seu slogan era: Você 

aperta o botão, nós fazemos o resto. A primeira câmera popular barata foi 

disponibilizada um pouco depois, no mesmo ano de lançamento da Kodak. A rapidez 

 A emulsão nada mais é do que um colóide sensível à luz, aplicado a um substrato, que, no caso dos 35

filmes modernos, trata-se de cristais de haleto de prata, que é um grupo de compostos de prata com 
bromo, cloro e iodo (ADAMS, 2001, p. 31), suspensos em uma substância gelatinosa que por sua vez 
está aplicada a uma película de material plástico, vidro ou tecido (hoje em dia pode-se encontrar 
emulsões líquidas que podem ser aplicadas a qualquer superfície porosa) (BATISTA, 2011, p. 3).
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com que os usos possíveis da fotografia foram descobertos é seguramente “indicação 

da apl icabi l idade central e profunda da fotografia ao capi tal ismo 

industrial” (BERGER, 2003, p. 53). 

Um dos grandes inconvenientes dos primeiros equipamentos fotográficos nos 

seus primórdios era, sem dúvida, o peso. Os primeiros aparelhos, vendidos por 

fabricantes de instrumentos e que tinham sido construídos por Daguerre, eram grandes, 

“pesando, com todos os acessórios, precisamente cinquenta quilos” (FREUND, 1989, 

p. 41). Já pelo fim do ano de 1839 o barão Séguier construía um aparelho cujo volume 

e peso eram um terço dos aparelhos de Daguerre. O peso desses aparelhos, que não 

superavam a marca dos catorze quilogramas eram, a bom rigor, portáteis (FREUND, 

1989, p. 41). As máquinas fotográficas eram ainda extremamente pesadas nessa época. 

Os fotógrafos eram escolhidos mais pela força física do que pelo seu talento 

(FREUND, 1989, p. 109).  

Ao descrever resumidamente um pouco da história da invenção e 

desenvolvimento da fotografia - necessária para que o leitor se familiarize com alguns 

termos e conceitos da evolução tecnológica ocorrida nesse meio -, aborda-se, a seguir, 

na continuidade das mudanças dos processos fotográficos, a busca pelos pesquisadores 

pela melhora dos tempos de exposição à luz dos suportes, implicando em tempos mais 

curtos e, a partir de então, tornando a fotografia instantânea. 

3.3 O INSTANTÂNEO  

“A partir do tempo em que a fotografia tornou-se dominantemente instantânea, para onde foi o 
tempo que antes era parte indissociável de sua confecção?”  

(LISSOVSKY, 2008, p. 8). 

A busca dos pesquisadores por melhorias no aparato fotográfico esteve sempre 

ligada à diminuição do tempo de exposição necessário para o registro de imagens. 

Essa “obsessão pelo instantâneo foi um dos mais poderosos motores da inovação 

tecnológica na área da fotografia” (SCHAEFFER, 1996, p. 183). Duas variáveis 
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precisavam ser aperfeiçoadas para que tempos mais curtos de exposição pudessem ser 

conseguidos: a primeira diz respeito aos processo químicos, emulsões mais sensíveis à 

luz foram constantemente experimentadas com diferentes produtos até se conseguir a 

mais eficaz; a segunda grande melhoria foi o desenvolvimento das lentes, que aos 

poucos foram substituindo os orifícios por onde a luz passava para ser projetada. 

Quanto mais a ótica avançava, melhor e mais fácil era o trajeto que a luz percorria para 

atingir as placas com a emulsão. Somente com o avanço conjunto dessas variáveis os 

tempos de exposição começaram a diminuir. Com as transformações técnicas e a 

popularização da fotografia nasce o instantâneo. O instantâneo fotográfico tornou-se 

possível por volta de 1860 e permitiu o acesso a uma representação autêntica de um 

momento retirado de um acontecimento real (AUMONT, 2004, p. 233), conferindo a 

“oportunidade de flagrar cenas cotidianas sem a necessidade da pose” (ENTLER, 

1994, p. 84), ampliando assim as possibilidades de registros do acaso. 

A ideia de instantâneo na fotografia nasce da pintura. Como se sabe, através de 

Aumont, 

Um pintor como P.-H. de Valenciennes especializou-se, em torno de 1780, na 
pintura de paisagens ao natural, nas quais atribui grande importância aos 
fenômenos meteorológicos; em um pequeno livro de conselhos aos pintores 
publicado em 1800, especifica que é preciso pintar o mais depressa possível 
para tentar, de alguma forma, ser mais veloz do que o tempo: aí está uma 
certa prefiguração do instantâneo (AUMONT, 2004, p. 233). 

Por volta de 1839, ano em que a invenção da fotografia foi publicada, o tempo 

para expor uma placa à luz de um sol radiante era de quinze minutos. Passado um ano, 

reduziu-se para treze minutos o tempo necessário para expor à sombra. Dois anos 

depois o tempo já tinha sido reduzido a dois ou três minutos, e no ano seguinte não 

eram necessários mais do que meio minuto. No nascimento da fotografia, o tempo se 

fazia presente somente como um ingrediente problemático do registro. Os “pontos de 

vista” de Niépce demandavam horas de exposição – e deles só se conhece uma 

“paisagem” e uma “natureza-morta” (LISSOVSKY, 2008, p. 34). 
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Devido à fraca sensibilidade à luz dessa época, as primeiras chapas precisavam 

de uma longa exposição ao ar livre. Isso obrigava o fotógrafo a posicionar o modelo 

num lugar o mais retirado possível, para que nada perturbasse a concentração, 

fundamental ao trabalho (BENJAMIN, 1987, p. 96). A duração da pose era geralmente 

maior do que meia hora. Os relatórios indicavam de trinta a quarenta e cinco minutos, 

somente para os preparativos, sendo que todas as preparações químicas precisavam ser 

elaboradas no local (FREUND, 1989, p. 41). Uma citação de Roland Barthes relata a 

angústia de um retratado nas condições dessa fase que se encontrava a fotografia. 

Segundo ele, 

A Fotografia transformava o sujeito em objeto, e até mesmo, se é possível 
falar assim, em objeto de museu: para fazer os primeiros retratos (em torno 
de 1840), era preciso submeter o sujeito a longas poses atrás de uma vidraça 
em pleno sol: tornar-se objeto, isso fazia sofrer como uma operação 
cirúrgica; inventou-se então um aparelho, um apoio para a cabeça, espécie de 
prótese, invisível para a objetiva, que sustentava e mantinha o corpo em sua 
passagem para a imobilidade: esse apoio para a cabeça era o soco da estátua 
que eu ia tornar-me, o espartilho de minha essência imaginária (BARTHES, 
1984, p. 26-27). 

  

Por esses fatores de procedimentos técnicos, o sujeito retratado era levado a 

viver não a mercê do instante, mas dentro dele (BENJAMIN, 1987, p. 96). Nas 

primeiras décadas da atividade fotográfica ser fotógrafo significava entregar-se à 

duração (LISSOVSKY, 2008, p. 44). 

Sendo a fotografia provinda da pintura, Peter Burke observa que anteriormente 

à década de 1880, ainda com a câmera dependendo de tripé para exposições de vinte 

segundos, cabia aos fotógrafos compor as cenas, posicionando os elementos ou 

sujeitos retratados, e instruindo esses de como deveriam se comportar, tanto no estúdio 

quanto ao ar livre (BURKE, 2004, p. 28). A função do tripé não era apenas a de 

sustentar a câmera em pé, mas conservar a decisão do fotógrafo feita antes que ele 

acionasse o obturador e a imagem vista no visor desaparecesse (SZARKOWSKY, 

1989, p. 129). Enquanto a câmera esteve presa ao tripé, as escolhas ficaram muito 

restritas aos fotógrafos, que não dispunham de tempo ou agilidade para mudar sua 

composição caso algo novo despertasse seu interesse. A imposição por um dispositivo 
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fixo, pesado, engessado, quase sem mobilidade até determinada época, pode ter 

contribuído para muitas perdas de imagens únicas. Muitos acasos teriam se 

manifestado ao lado do fotógrafo enquanto este já havia feito sua escolha por uma 

outra cena, lamentando, por vezes, o ocorrido. Bem como muitos desses acasos sequer 

tenham sido percebidos pelo próprio fotógrafo, que estaria com seus olhos atentos para 

sua escolha inicial. 

As questões do tempo de produção de uma fotografia, com exposições longas, é 

um dos fatores que diferencia a fotografia do século XIX e a do século XX. A partir do 

momento onde o tempo de exposição passa a ser de milésimos de segundos, as 

características da fotografia sofrem uma alteração profunda, passando a ser 

impregnada da idéia do instantâneo fotográfico (SILVA, 1991, s/p). Com a 

transposição de tempos menores do que 1/10 segundo, nas últimas décadas do século 

XIX, já se pode falar de uma fotografia instantânea. Ao contrário do que se imagina, 

“a questão que interessa no instantâneo não diz respeito à diminuta extensão física 

temporal, que ainda lhe resta, mas à desaparição do durante no interior do ato 

fotográfico” (LISSOVSKY, 2008, p. 36). 

Anteriormente ao advento do instantâneo, quando as longas exposições 

tomavam conta da pose na fotografia, sujeito e fotógrafo estavam, ambos, presos a 

uma espera que tinha fim determinado, ou seja, o tempo imposto pela exposição. 

Livres da duração, os fotógrafos crêem finalmente ter dominado o tempo que antes os 

angustiava (LISSOVSKY, 2008, p. 35). O instantâneo mudou a espera indefinível, 

entrega subjetiva a um tempo do outro, à casualidade de um ajuste, virtualidade sem 

fim, seja do sujeito que posa, daquele que fotografa, ou de ambos (LISSOVSKY, 2008, 

p. 212). 

Com a virada do século XIX para o século XX, a experiência de capturar 

imagens do mundo com um dispositivo fotográfico passa a ser construída por um outro 

entendimento do tempo do ato. Passa-se a entender a fotografia como uma fissura em 

meio ao tempo de uma continuidade. Porém, esta fissura, ou corte, para Lissovsky, 

vêm também cheio de delongas. Essas delongas (ou esperas) passam a ser de outra 
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ordem, pois já não pertencem mais a uma espera em inércia, como anteriormente a do 

tempo necessário à exposição do filme ou chapas, porém a uma espera ativa, pelo 

juízo de fazer ou não uma fotografia (LIBÉRIO, 2011, p. 99).  

Para Mauricio Lissovsky “a espera é um lugar difícil de descrever [...]. E, no 

entanto, não é de outra coisa que vão falar os fotógrafos modernos: de sua espera e do 

modo como ela se torna – ela, e não a imagem – a principal matéria sobre a qual 

trabalham” (LISSOVSKY, 2008, p. 59). No capítulo inicial desta dissertação Cartier-

Bresson observou sobre a espera, essa paciência do arqueiro zen. Esperar parece ser 

outra das chaves para o registro do acaso. É preciso ser paciente, esperar, dar a volta 

em torno de seu tema, cercar de todas as formas, observar e permanecer na cena à 

espreita. Henri demonstrou que esta espera não deve ser passiva, há que se estar 

preparado, como Bruce Gilden nas ruas, um observador paciente em busca da sua 

presa, que quando a encontra ataca com sua “arma” de fazer instantâneos, não 

oferecendo chance às suas “vítimas”. Nesse sentido, no trabalho de Gilden “o 

instantâneo adquire status de flagrante: a revelação de um acaso” (ENTLER, 1994, p. 

87), tornando a espera um dos discursos preferidos dos fotógrafos modernos, “mais até 

do que a imagem” (SILVA, 1991, s/p).  

No pensamento de Lissovsky, o aparecimento da fotografia moderna estava 

profundamente ligado a um retorno do tempo da imagem, quando foi possível explicar 

sua ausência. Lissovsky se opôs contra o instante, chamando-o de artificial, de estar 

fora da experiência, que só pode acontecer na duração, percebendo-o a partir do ato 

fotográfico. O autor reflete, ao constatar a existência do instante, não no espaço de 

tempo objetivo, entendido como uma abstração que foge à nossa percepção, porém, 

sobretudo, na espera. Com a espera, e a partir dela , pode-se entender o instante não 

como uma quebra da duração, mas algo idealizado em seu íntimo. “O esperar 

diferentemente na duração é que caracteriza o instante fotográfico moderno, 

conformando sua linguagem, é deste lugar que o instante advém” (SILVA, 1991, s/p).  

Com o instantâneo, o sujeito é liberado dos embaraços do dispositivo, passando 

a atuar como um ator, desafiando as regras clássicas da composição, abrindo espaço 
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para o improviso e o aleatório. De acordo com Entler, foram os fotógrafos amadores 

da virada do século XIX para o século XX, equipados com câmeras baratas do tipo 

compactas e sem nenhuma intenção estética, que iniciaram as primeiras fotografias das 

atividades cotidianas, captando instantes mal-acabados (ENTLER, 1994, p. 86). 

Evento semelhante a este pode ser observado na segunda década do presente século 

com os fotógrafos que se utilizam de dispositivos móveis para suas fotografias. 

Fotografar o sujeito desprevenido, inserido no contexto do seu dia a dia em cenas 

curiosas, foi uma possibilidade provinda da técnica, a partir do instantâneo. Dessa 

forma, o sucesso dos instantâneos foi decretado não apenas pelo desenvolvimento 

técnico da fotografia, “mas pelas transformações sócio-culturais do universo e seus 

modelos” (ENTLER, 1994, p. 87). 

Se é possível admitir que o nascimento da imagem provém de um contato entre 

o suporte fotográfico e as coisas do mundo, o fotógrafo obriga-se então a buscá-los no 

próprio cenário a que estão situados, sem, contudo, ser capaz de controlá-los 

(ENTLER, 1994, p. 92). Atentando que para esta pesquisa, o cenário onde está situado 

o fotógrafo é, a priori, o dos espaços urbanos, ou seja, as ruas das cidades, e o tipo de 

dispositivo fotográfico - classificado por seus diferentes formatos -, implica, em 

alguma media, nas diversas maneiras de se relacionar com os deslocamentos por esse 

ambiente, bem como no olhar e, consequentemente, no ato fotográfico, resultando 

imagens particulares para cada tipo de formato. Para uma melhor compreensão desses 

aspectos são abordados a seguir os diversos formatos de câmeras. 

3.4 OS FORMATOS 

“Você não fotografa com sua máquina. Você fotografa com toda sua cultura”.  
Sebastião Salgado 

No início de 1900 a fotografia já estava amparada dos quesitos necessários para 

registrar imagens com qualidade muito satisfatórias em termos de exposição e 

reprodução. Os principais avanços nesse período foram de ordem mecânica, na 



!  152

construção de lentes com maior precisão e nitidez, e câmeras portáteis de diversos 

formatos e tamanhos. A Eastman lançou, em torno de 1900, a câmera Brownie, ao 

preço popular de 1 dólar, democratizando o acesso à fotografia na época, forçando 

outras empresas a desenvolverem equipamentos voltados para profissionais, que 

geralmente exigem imagens de alta definição, e o desenvolvimento da ótica passou a 

ser a nova preocupação da indústria, resolvidas as questões da química. Neste sentido 

dois fabricantes de lentes são destaque no mercado pela primordial construção óptica: 

a Carl Zeiss e a Schneider. Essas duas empresas alemãs contribuíram largamente para 

o aumento da captura luminosa e da qualidade da imagem formada (SALLES, 2008, s/

p). A melhoria na construção das lentes permitiu um fator fundamental, não 

relacionado somente a imagens com detalhes e definição melhores, algo muitas vezes 

subjetivo em termos técnicos e estéticos, mas sobretudo, e principalmente, para 

entender um conceito que diretamente contribui para o registro do acaso, que é a 

condição de controlar o tempo em que o suporte fotosenssível necessita pra fixar uma 

imagem. E o mecanismo tecnológico capaz de fazer esse controle temporal chama-se, 

na fotografia, obturador. Parte desse capítulo será dedicada, mais adiante, para definir 

esse mecanismo. 

Além das questões relacionadas ao tempo de exposição à luz, que passa a ser 

cada vez mais curto na captura de fotografias com a introdução da ótica nos 

dispositivos e suas melhorias, um novo tipo de espectador toma lugar, ao se passar da 

camera obscura – paradigma da visão nos séculos XVII e XVIII -  para os aparelhos 

óticos. O olhar herda uma mobilidade sem precedentes, abstraído de qualquer referente 

ou local. Aparece um “observador ambulante”, construído pela centralização de novos 

espaços urbanos, tecnologias e imagens. Assim, deixa de haver a alternativa de uma 

atitude contemplativa. Não existe mais apenas um acesso a um objeto, a visão é 

constantemente múltipla, imediata, sobrepondo outros objetos. Um mundo em que 

tudo se encontra em movimento (PEIXOTO, 1996, p. 82).  

Já foi apontado sobre a relevância do olhar na construção imagética no capítulo 

anterior e as maneiras como este afeta a relação com as cidades, as ruas e, 
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consequentemente, a fotografia realizada nesse ambiente. Neste sentido, a evolução 

dos dispositivos fotográficos é relevante para o deslocamento, tanto do fotógrafo, 

quanto do seu olhar, possibilitando suas mobilidades, que garantem, conforme 

observado por Peixoto (1996) no segundo capítulo, o surgimento da paisagem, e nela, 

o aparecimentos de possíveis encontros com o acaso. A pluralidade de vistas foi 

condição para a formação de um observador capacitado para absorver as variadas 

quantidades de imagens e informações que começavam a ser colocadas em circulação 

no século XIX (PEIXOTO, 1996, p. 82). 

Retomando a questão dos formatos, os negativos de Eastman eram muito 

pequenos para satisfazerem as exigências de profissionais, sendo usados 

principalmente por amadores. Fotógrafos profissionais ainda precisavam de chapas de 

negativo, porém agora feitas em material flexível e não mais em vidro. Diferentes 

tamanhos de chapas foram confeccionados por muitos fabricantes de câmeras, com a 

limitação comercial que fez desaparecer muitos formatos e garantiu a sobrevivência 

em prol de outros (SALLES, 2008, s/p). 

Na fotografia, pode-se dividir os formatos em três tipos, baseados na 

classificação de Ansel Adams (2003) feita em 1981, na obra A câmera. Mesmo 

passados mais de 30 anos do lançamento do livro de Adams, e com muitas evoluções 

nos sistemas de câmeras, ainda parece prevalecer a classificação usada pelo autor. O 

fotógrafo Ansel Adams é nome reconhecido no meio fotográfico, escrevendo alguns 

livros fundamentais sobre técnica que ajudam a definir alguns conceitos necessários 

nesse capítulo.  

Adams talvez tenha sido um dos fotógrafos que mais buscaram enaltecer a 
fotografia por meio da celebração dos procedimentos tecnológicos de 
constituição, insistindo neste ponto como principal pilar sustentador de uma 
possibilidade para um caráter próprio da prática. Ao fotografar paisagens, 
particularmente, Ansel Adams parece ter sentido ainda mais a necessidade de 
justificar a fotografia pela tecnologia, pois lidava com um gênero 
consagrado na pintura (SOUZA E SILVA, 2012, s/p). 

O estudo mais recente sobre equipamentos fotográficos, escrito pelo professor 

de fotografia Thales Trigo (2003), mantém a mesma classificação de Adams sobre os 
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formatos de câmeras. Para o leitor interessado em conhecer melhor cada formato e 

seus sistemas de operações, sugere-se buscar mais informações nesses dois autores, 

entre outros, visto que nesta pesquisa não serão detalhados procedimentos técnicos de 

como operar cada sistema, entendendo que os controles técnicos da fotografia são 

relativamente simples em qualquer sistema.  

Os dois controles fotográficos fundamentais encontrados em todas as 
câmeras são a abertura e o obturador. A abertura é o orifício por onde a luz 
entra; na maior parte das câmeras o tamanho desse diafragma é variável, a 
fim de que a quantidade de luz, e portanto a exposição, possa ser controlada. 
O outro controle da exposição é o obturador - uma porta que pode ser 
controlada de modo a ser aberta por um tempo preciso, novamente afetando 
a quantidade de luz que atinge o plano focal (HEDGECOE, 2006, p. 12). 

Reforçando então, o domínio da técnica fotográfica se resume às escolhas da 

velocidade do obturador, mecanismo mecânico ou eletrônico colocado no plano focal 

da câmera que abre e fecha determinando o tempo em que o suporte (químico ou 

eletrônico) será exposto à luz; à abertura do anel de diafragma, que são lâminas em 

forma de “íris” com a função de determinar a quantidade de luz que atravessa pela 

objetiva; ao controle de foco, que pode ser manual ou automático; e à fotometria, que é 

a medição da luz de cada cena que se deseja fotografar. A medição dada pela leitura do 

fotômetro é sempre um par velocidade/diafragma. Com essas variáveis o fotógrafo 

consegue todo o controle necessário para obter uma imagem, partindo daí, então, para 

o campo da estética, que está ligado ao tema e outros elementos constituindo o código 

fotográfico: enquadramento, luz, sombra, cores, linhas, volumes, texturas, formas, 

padrões, tons, equilíbrio, contraste, ponto de vista, perspectiva. Apesar dos controles 

técnicos para se realizar uma fotografia serem, em geral, simples, somando o código 

fotográfico com o equipamento utilizado (câmera e objetiva fotográfica) essa junção 

incorpora ao registro de imagens complexidade (ROUILLÉ, 2009). Para Rouillé 

(2009, p. 79) não existe registro sem transformação.  

O que difere um formato de câmera de outro, para o interesse do estudo, são 

basicamente: o peso, gerando ou não mobilidade para fotografar; o tamanho, 

permitindo maior “invisibilidade”, discrição e acessibilidade do fotógrafo; e a rapidez 
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no preparo dos controles do equipamento, permitindo assim que o fotógrafo esteja 

sempre pronto para disparar. 

3.4.1 Câmeras de grande formato ou câmeras técnicas  

Os formatos de câmeras são classificados pelos tipos e tamanhos de filmes 

utilizados. Desse modo, quanto maior a área do filme, consequentemente maior será o 

formato do equipamento. Câmeras de grande formato, também chamadas de câmeras 

técnicas (TRIGO, 2003, p. 138), são pesadas, grandes e lentas de serem manuseadas. 

Essas câmeras propiciam o máximo em qualidade de filme, usando chapas individuais 

de tamanho 4 x 5 polegadas (10 x 12 cm) ou 8 x 10 polegadas (20 x 25 cm). O filme 

para esse tipo de câmera geralmente precisa ser carregado em caixas especiais 

(chassis), em escuridão total, uma chapa por vez. Enquadramento e foco são feitos 

numa tela estrategicamente colocada no plano do filme, chamada de vidro despolido. 

Quando é colocado o chassi carregado com o filme, no ato de realizar a foto, o 

fotógrafo perde a visão do assunto, que até então era representado no vidro despolido 

atrás da câmera, no qual se forma a imagem. A cobertura do chassi de filme é 

protegida por uma lâmina preta e deve ser removida antes de cada exposição; e 

recolocada em seguida, para que o filme fique no escuro até a revelação feita em 

laboratório (quarto escuro). Em geral a caixa de filme é dupla face, para acomodar 

duas chapas (e duas lâminas pretas) (HEDGECOE, 2006, p. 353). Ou seja, a cada foto 

é preciso virar o chassi para expor o outro lado carregado com outra chapa “virgem”. 

Depois de dois disparos deve-se recarregar o chassi com novo filme, ou, para o 

fotógrafo que possui mais de um chassi, substituir o já exposto por um ainda não 

exposto à luz. 

Além de produzir imagens de altíssima resolução, as câmeras de grande 

formato também propiciam um grau de controle sobre a perspectiva da foto que não se 

encontra nas câmeras menores (HEDGECOE, 2006, p. 35). O fotógrafo que se utiliza 

desse tipo de equipamento não tem em vista disparar muitas vezes. Seus temas 
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fotografados geralmente são estáticos e de contemplação, tendo tempo suficiente, entre 

um disparo e outro, para fazer todos os ajustes que esse formato exige. Para Adams, 

Com uma câmera menor, vemos o objeto através de um visor e disparamos o 
obturador no momento que desejamos a exposição. Já a câmera de grande 
formato propicia uma abordagem bem mais contemplativa, em parte porque 
sua operação é mais lenta. Montar a câmera exige um certo tempo – colocar 
a câmera em posição ideal, nivelá-la, fazer os ajustes (ADAMS, 2003, p. 
45). 

Para quem deseja mobilidade - o fotógrafo de rua, por exemplo - esse não é o 

melhor formato indicado, nem tampouco “é um equipamento para instantâneos 

informais” (ADAMS, 2003, p. 45), visto que quase todas as câmeras desse formato 

exigem o uso de tripés, por seu peso acentuado e por sua ergonomia nada “amigável” 

para trabalhar; ou para o fotógrafo que pretende capturar o momento único ocorrido na 

ação, em que o acaso se instala com maior frequência. Segue um relato de Adams, 

fotógrafo norte americano que fez uso frequente desse tipo de formato de câmera. 

Não há dúvida de que tal tipo de câmera requer certa resistência física. 
Quando jovem, eu caminhava pelas montanhas carregando em uma mochila 
uma câmera 8 x 10 polegadas, duas objetivas, doze chassis duplos, tripé, 
filtros, pano para focalização, etc. Por fim, acabei por utilizar um animal de 
carga nas trilhas e, pouco a pouco, fui reduzindo o peso e o tamanho de meu 
equipamento. Hoje, quando me perguntam que tipo de câmera eu uso, 
respondo: ‘A mais pesada que eu consiga carregar!’ (ADAMS, 2003, p. 45). 

Uma das características predominantes desse tipo de formato é a qualidade 

superior na obtenção das imagens, devido ao tamanho maior da área em que será 

gravada a cena. Para entender essa relação é simples: quanto maior a área do filme 

fotográfico usado, maior será a definição e detalhes das imagens geradas. A essa 

capacidade de reproduzir uma imagem em detalhes chama-se resolução (HEDGECOE, 

2006, p. 14). Esse é um dos fatores principais que faz um fotógrafo sacrificar sua 

mobilidade em prol da qualidade técnica obtida, em que “as restrições maiores 

impostas pela câmera de grande formato são compensadas pelo que ela oferece em 

termos de precisão na visualização e desempenho mecânico superior” (ADAMS, 2003, 

p. 45). 
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Câmeras de grande formato têm um lugar estabelecido na fotografia moderna, 

apesar de raramente se ver alguém com uma delas pelas ruas (HEDGECOE, 2006, p. 

352). Entretanto, essas câmeras ainda são largamente usadas por profissionais, 

principalmente fotógrafos de propaganda nos seus estúdios, em virtude do tamanho 

dos negativos gerados e da resultante qualidade das fotos. As câmeras de grande 

formato podem não ser autofoco, não ter avanço automático do filme, altas 

velocidades de obturação, fotometria ou mesmo exposição automática, mas facultam 

um grau de controle da imagem final raramente factível em câmeras de outros 

formatos (HEDGECOE, 2006, p. 352).  

Como demonstrado na introdução deste estudo, a escolha por imagens com 

controle preciso e absoluto, encontradas geralmente dentro dos estúdios fotográficos, 

bem como todas as qualidades descritas acima provenientes das câmeras de formato 

maior, não foram consideradas para a pesquisa. Portanto, nem fotógrafos que fizeram 

uso da prática com esse dispositivo foram observados, entendendo, ainda assim, ser 

importante evidenciar que a evolução dos dispositivos perpassa por todos os formatos, 

e que as práticas e processos da fotografia se reconfiguram na continuidade dessas 

mudanças. Para registros do acaso, desconsiderou-se trazer exemplos ou análises de 

fotografias tomadas com câmeras grandes pelo recorte privilegiar a fotografia de ação 

feita nos espaços urbanos, ambiente que permeia este estudo, onde não é comum um 

fotógrafo sair para flanar em companhia de um dispositivo de grande porte. Contudo, 

não há a recusa da existência de registros do acaso capturados por câmeras de grande 

formato - lembrando que o acaso é um fenômeno que acorre independentemente da 

fotografia -, porém, entende-se que sejam de outra ordem, que não a observada pela 

delimitação proposta aqui. 

3.4.2 Câmeras de médio formato 

As câmeras de médio formato disponibilizam para registro uma área de imagem 

muito maior do que a do formato 35 mm (pequeno formato, descrito a seguir), sendo 
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assim capazes de produzir resultados de definição melhores em comparação com o 

pequeno formato. Tais câmeras usam filmes de rolo, conhecidos por filme 120, que 

mede 6 cm de largura. Dependendo das dimensões da imagem produzida pela câmera, 

podem gerar negativos de tamanhos 6 x 4,5 cm, 6 x 6 cm e 6 x 7 cm, ou ainda maiores, 

como os panorâmicos 6 x 9 cm e 6 x 12 cm. Um rolo de filme 120 geralmente produz 

15, 12 ou 10 imagens (HEDGECOE, 2006, p. 24). 

As câmeras de médio formato são, via de regra, maiores e mais pesadas do que 

as câmeras de pequeno formato; e menores e mais leves do que as descritas acima, de 

grande formato. Portanto, esse é um formato intermediário, que muitos fotógrafos 

escolhem por ter nesse tipo de equipamento maior mobilidade do que no grande 

formato e melhor qualidade de imagem, em termos de nitidez e resolução de detalhes, 

do que no pequeno formato. Na descrição de Ansel Adams (2003, p. 37), em termos de 

função e tamanho, “a maior parte dessas câmeras representa um meio-termo entre a 

operação rápida de uma câmera de 35mm e a abordagem totalmente controlada e 

estática de uma câmera de grande formato” (ADAMS, 2003, p. 37).  

A principal vantagem da câmera de médio formato sobre as pequenas é o 

tamanho da área do negativo fotográfico que produz, já que permite ampliações 

detalhadas impossíveis de realizar com câmeras menores (HEDGECOE, 2006, p. 15). 

Esse formato já permite certa mobilidade, podendo dispensar o tripé como apoio e 

segurá-lo na mão - mesmo sendo cansativo para uma jornada de trabalho de quem 

fotografa nas ruas -, porém, ainda é mais lento no manuseio de alguns controles se 

comparado às câmeras de pequeno formato, principalmente no que diz respeito ao ato 

de focar o assunto, e mais indiscreto pelo tamanho maior. Na época, em 1916, quando 

fez o retrato Cega, em Nova York, o fotógrafo Paul Strand estava preocupado com a 

dificuldade de usar sua volumosa câmera Ensign para fotografar “‘pessoas na rua sem 

que elas se deem conta’. Como um fotógrafo torna alguém cego à sua 

presença?” (DYER, 2008, p. 21). 

A “invisibilidade” que alguns fotógrafos procuram nas ruas pode ser 

conseguida, em certa medida, com alguns modelos de câmeras de formato médio. O 
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tipo de câmera escolhido pela fotógrafa Vivian Maier, por exemplo - descrita a seguir 

no capítulo -, permite olhar o assunto fotografado através de outro ponto de vista que 

não o da altura dos olhos. Cartier-Bresson exemplificou, ainda no primeiro capítulo, ao 

reportar-se ao amigo Robert Doisneau, que via o mundo com humildade e respeito 

através de sua Rolleiflex, conseguida pelo visor na altura da cintura. Outros fotógrafos, 

como William Eggleston, renunciaram, vez por outra, o visor da sua câmera. Não mais 

colocado ao olho do fotógrafo, de acordo com Geoff Dyer (2008) o visor torna-se 

independente e passa a mostrar o mundo de outra maneira. “Enquanto a maioria dos 

fotógrafos olha pelo visor como que fazendo pontaria pela mira de um fuzil, Eggleston 

prefere as “fotos de espingarda”, resultantes de fotografar da altura da cintura, sem 

usar o visor” (DYER, 2008, p. 200). 

 Na prática fotográfica, parece que ao levar o dispositivo à altura dos olhos, a 

relação entre fotógrafo e fotografado muda completamente. O simples gesto de erguer 

a câmera ao nível do rosto pode criar certa tensão, desencadeado uma suspeita por 

aquele a quem o fotógrafo afronta com sua mira, causando desconforto. Em outras 

palavras, estaria o fotógrafo, ao levar seu dispositivo ao olho, afirmando: “veja, estou 

fotografando você”. Contudo, ao descolar o visor de seu rosto e colocar sua câmera 

posicionada em outra parte do corpo (altura da cintura, neste exemplo), o fotógrafo 

ganha essa “invisibilidade”, não pelo tamanho do dispositivo (que nesse caso é, no 

geral, volumoso), mas pela atitude do ato fotográfico e no seu manuseio.  

Esta discrição permitida por certos tipos de visores de alguns dispositivos 

fotográficos possibilita novas formas de ver, novas formas de se relacionar com o 

assunto, e novas maneiras de esperar até o momento do disparo. Essas características 

seriam suficientes para se pensar em capturas de imagens do cotidiano com 

espontaneidade, já que a maioria das pessoas desconhece esse tipo de câmeras 

fotográficas, não imaginando estarem, assim, sendo fotografadas com algo que está na 

altura que não a dos olhos do fotógrafo. A situação gera curiosidade pelos que estão 

sendo vistos através desse tipo aparelho, mas, na maioria dos casos, as cenas não se 

desfazem como pelo afrontamento direto do dispositivo levado ao olho. Assim, seria 
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justamente nessas continuidades de cenas não desfeitas em que muitos acasos 

deixariam de ser interrompidos, passando a ser capturados. 

3.4.3 Câmeras de pequeno formato 

“Cartier-Bresson é um mestre da câmera de pequeno formato” Ansel Adams (2003, p. 120). 

Em 1895 foi criada a primeira câmara portátil que podia ser carregada e 

descarregada à luz (FABRIS, 1991, p.17). Até então era preciso carregar, ou seja, 

colocar o filme na câmera, em um lugar escuro. No ano de 1902, uma pequena câmera, 

chamada Block-Notes, da Gaumont & Cie, permite aos fotógrafos mais liberdade para 

se deslocarem nas ruas. Vinte e dois anos mais tarde, a fabricante Ermanox lança, em 

1924, a câmera Ernox, preparada para fotografias indiscretas, em que a presença do 

fotógrafo não é notada. Em 1925, então, a Leica 35 mm é lançada oficialmente, 

permitindo aos fotógrafos trabalharem mais rápido, com luz natural disponível devido 

a melhorias das lentes que a equipavam (LEDERMAN, 2012, p. 288). A distribuição 

massiva das câmeras pequenas ocorreu a partir dos anos 1930 e seu papel central, 

segundo Lissovsky, “foi favorecer a multiplicação dos aspectos” (LISSOVSKY, 2008, 

p. 201). 

As câmeras de pequeno formato usam, em geral, filmes do tipo 35 mm, que 

produzem uma imagem de tamanho 24 x 36 mm no negativo. Esse formato de filme 

foi criado primeiramente para fins cinematográficos, passando mais tarde a ser usado 

pelas câmeras Leica para fotografia. As câmeras de pequeno formato são as mais 

comuns usadas pela maioria dos fotógrafos, amadores ou profissionais, sobretudo os 

que tem a rua como meio de produção de suas imagens. Tais câmeras são projetadas 

para que possam ser operadas com facilidade e rapidez (ADAMS, 2003, p. 26). A 

grande virtude desse formato, chamado por Ansel Adams (2003, p. 121), também, de 

câmera de mão, é sua mobilidade, do qual se deve tirar o maior proveito possível. 

“Com uma câmera de mão podemos nos relacionar com os aspectos não estáticos do 
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mundo” (ADAMS, 2003, p. 121). O fotógrafo que trabalha com assuntos em 

movimento deve escolher seu dispositivo levando esse fato em conta (ADAMS, 2003, 

p. 130). Quando o assunto, tema ou objeto a ser fotografado muda rapidamente de 

expressão e aparência, precisa-se decidir o ponto de vista, enquadramento e o 

momento decisivo de fazer o disparo quase instantaneamente, ao contrário da 

abordagem mais contemplativa dos objetos estáticos, fotografados com a câmera fixa 

em um tripé (ADAMS, 2003, p. 121). Portanto, parece difícil, para não dizer quase 

impossível, que um fotógrafo de rua queira flanar munido de um dispositivo grande, 

pesado, demasiadamente visível e com controles operacionais lentos, características 

presentes nos outros dois formatos mencionados anteriormente. Além disso, 

retomando um pensamento de Henri Cartier-Bresson, tornar-se invisível na multidão 

pode ser uma das virtudes do fotógrafo de rua.  

A partir do momento que o tripé passa a ser um acessório dispensável à prática 

fotográfica, “se populariza toda uma categoria de pequenas câmeras, chamadas 

inicialmente de ‘câmeras detetive’” (LIBÉRIO, 2011, p. 69). Muito se fala sobre as 

limitações da fotografia, “como se outros meios tivessem total liberdade para 

operar” (ENTLER, 1994, p. 61). A falta de mobilidade, uma dessas limitações, foi 

resolvida com a redução dos dispositivos,  liberando o fotográfico da forma estática de 

trabalhar, permitindo captarem fatos, lugares e situações inusitadas, “numa atividade 

precursora do fotojornalismo moderno” (ENTLER, 1994, p. 78), do qual Cartier-

Bresson fez parte, usufruindo dos avanços tecnológicos. Acredita-se ser essa 

mobilidade, que permite perambular pelas ruas com um dispositivo menor, um dos 

pontos a ser considerados nas mudanças das práticas fotográficas, dentre as evoluções 

tecnológicas verificadas até aqui, para registro do acaso. Torna-se então, o flâneur, 

esse detetive da cidade, habilitado para não mais apenas deparar-se com o acaso, mas 

agora, em companhia de sua “câmera-detetive”, registrá-lo. 

O fluxo constante da vida e as formas como objeto e realidade se relacionam, 

em constante transformação, parecem vir ao encontro do olho do fotógrafo. Essa 

apreensão do mundo é muito mais fluida do que aquela oportunizada por uma câmera 



!  162

de grande formato. De acordo com Ansel Adams (2003) o crescimento da automação 

das câmeras de pequeno formato pode ser bastante útil nesse processo de apreensão do 

mundo, de modo que permite se concentrar mais na cena do que na mecânica e 

manuseio da câmera (ADAMS, 2003, p. 25). Sobre esse aspecto sabe-se que Cartier-

Bresson também pensava de maneira semelhante, ou seja, a técnica deve ser algo 

automático para o fotógrafo, autorizando o olhar a esquecer propriamente do 

dispositivo escolhido, mantendo-se atento às surpresas do acaso, fazendo assim do 

dispositivo uma extensão do seu olhar. “A câmera, máquina de parar o tempo, é apenas 

o prolongamento óptico de seu olho, nada mais. É o olho e não a câmera que está à 

espreita dos acidentes de percurso” (ASSOULINE, 2008, p. 303). O olho deve estar à 

espreita, atento às “piscadelas” (GEERTZ, 1989) dos encontros com os acasos, 

enquanto o dispositivo deve poder acompanhar a velocidade das “piscadelas” dos fatos 

vistos pelo olho. Tanto a objetiva da câmera quanto o olho registram imagens. O que a 

câmera faz, no entanto, e o que o olho por si só não pode fazer, é fixar a aparência 

desse evento (BERGER, 2003, p. 55). Esse pensamento de John Berger merece uma 

pequena observação. As câmeras não podem fixar imagens sem a presença de um 

suporte para tanto, seja químico ou eletrônico (conforme demonstrado com o invento 

da camera obscura, no início do presente capítulo, e o desenvolvimento das placas 

fotosensíveis).  

Das continuidades dos formatos, cada fotógrafo tem sua preferência (ou a 

limitação oferecida pela indústria até uma determinada época). “Frank usava uma 

pequena Leica; Evans olhava para o vidro de uma Rolleiflex. Brown, porém, usa uma 

câmera Deardorff de grande formato” (DYER, 2008, p. 218). Dos fotógrafos 

escolhidos para esta pesquisa, Henri Cartier-Bresson e Bruce Gilden - vistos nos 

capítulos um e dois, respectivamente - deram preferência para a pequena Leica, Vivian 

Maier - abordada ainda nesse capítulo - com a médio formato Rolleiflex e, no último 

capítulo, Cartiê Bressão com seu dispositivo móvel, o I-phone. Todos esses 

dispositivos são melhorias do daguerreótipo, que era apto a capturar espaços 

arquitetônicos e monumentos, mas fracassava em capturar o dinamismo da vida 
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urbana que constitui precisamente sua essência (FONTCUBERTA, 2012, p. 108) e a 

essência desta pesquisa. 

 Deve ficar claro que uma série de componentes corroboram para o sucesso ou 

o fracasso do uso das câmeras de mão. Possivelmente, no pensamento de Adams 

(2003, p. 131), o principal desses componentes para registros bem sucedidos de 

instantes fugazes é a antecipação. O fotógrafo consciente do poder criativo de uma 

fotografia antecipada está em condições de decidir adequadamente em relação à 

posição da câmera, à escolha da objetiva, à velocidade do obturador e à abertura 

anteriormente a chegada do “momento decisivo” (ADAMS, 2003, p. 131). A 

possibilidade de poder se antecipar também contribui para que o fotógrafo possa estar 

preparado para as surpresas do acaso, que, visto até aqui, mostrou-se estar intimamente 

ligado ao momento decisivo, sendo este um dos processos criativos de muitas 

fotografias, ou de muitos fotógrafos. Dificilmente, talvez poderia se afirmar ser quase 

impossível antecipar-se com uma câmera pesando cinquenta quilos, conforme já 

observado por Freud (1989). Passados mais de cem anos do advento das câmeras 

fotográficas, essa máquina, na previsão de Benjamim (1987), alcançou sua destreza e 

agilidade. A “criança gigantesca” de Daguerre alcançou sua maturidade.  

Encerrando o assunto dos formatos, Cartier-Bresson afirma que “a escolha do 

formato do aparelho tem um papel importante na expressão do objeto” (CARTIER-

BRESSON, 2004, p. 25). Esse pensamento também foi encontrado nas reflexões de 

Adams, Felizardo e outros fotógrafos vistos ao longo do texto deste estudo. Voltando à 

comparação entre a câmera e a arma (SONTAG, 2004), entre o arco e a flecha 

(HERRIGEL, 1975), o caçador escolhe seu dispositivo conforme a sua presa. Não 

seria a escolha mais acertada afrontar um leão com arco e flecha ou capturar um sabiá 

com um canhão. Levar peso desnecessário na bagagem para uma longa caminhada em 

busca de suas “presas” (imagens) é, da mesma forma, uma opção equivocada desse 

caçador de instantes. O fotógrafo que sai para flanar, acompanhado de seu dispositivo, 

deve fazer a escolha do formato que mais lhe convém, para que, imerso em seu 

contexto cultural, possa expressar seus modos de ver e de se relacionar com seu 
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objeto. Sim, “tu me pertences agora! Trabalharemos juntos”, reafirmando a expressão 

de Benjamin (1987, p. 106). 

3.5 POLAROID 

Então você aperta o botão elétrico vermelho. Um ronco...um zumbido...e lá 
está. Você vê sua foto nascer, ganhar cada vez mais nitidez, mais detalhes, 
até que, minutos depois, tem nas mãos uma cópia real como a vida. Logo 
está tirando rajadas de instantâneos – a um velocidade de até 1,5 segundo! – 
enquanto busca ângulos novos ou tira cópias no próprio local. A SX-70 se 
torna uma parte de você, porque desliza pela vida sem nenhum esforço...
(Publicidade, 1975) (SONTAG, 2004, p. 213). 

Fundada em 1937 por Edwin H. Land (1909-1991), a Polaroid Corporation é 

um empresa de fotografia dos Estados Unidos, tornando-se mundialmente conhecida 

em 1948 devido ao surgimento da primeira câmera instantânea criada por ela. A ideia 

da fotografia instantânea veio da filha de Land, que questionava porque demorava 

tanto para ver as fotos das suas férias de verão. Land então decidiu realizar todo o 

processo de desenvolvimento da impressão de um negativo e combiná-lo em uma 

folha só. Ele fez os dois, impressão e negativo, do mesmo tamanho e incluiu um 

pacote de produtos químicos que seria ativado quando o filme fosse impresso. No 

momento em que a fotografia fosse removida da câmera, os químicos se espalhariam 

uniformemente sobre o negativo para criar a imagem, saindo assim da câmera a foto 

pronta, materializada em papel. 

Por 60 anos, ninguém mais conseguiu o que a Polaroid idealizou: fazer uma 

foto aparecer em suas mãos 60 segundos  depois de ter sido tirada. Para Nelson 36

Brissac Peixoto o invento era, até então, “a forma de fotografia mais imediata e 

descartável” (PEIXOTO, 1996, p. 66). Hoje, já na segunda década do século XXI, esse 

imediatismo foi superado pela fotografia digital e suas incontáveis imagens 

 Joan Fontcuberta alerta que antes disso existiram os fotógrafos chamados carinhosamente de 36

“minuteros” porque se comprometiam a entregar a foto “em um minuto”. De fato essa especialidade 
de fotografia de rua desapareceu diante do embate com os avanços técnicos (FONTCUBERTA, 2012, 
p. 21). Nesse processo o cliente levava uma foto ainda molhada e cuja fixação precária não durava 
muito (FONTCUBERTA, 2012, p. 22).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edwin_Land
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.ehow.com.br/historia-camera-polaroid-sobre_14328/
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descartadas, incluídas aí as feitas com dispositivos móveis. O sucesso da empresa de 

Land tinha se fundamentado em um fator técnico evidente: “a redução da espera entre 

o momento do disparo e o momento de sua plasmação visível” (FONTCUBERTA, 

2012, p. 27). Fica evidente que as evoluções dos dispositivos tecnológicos para 

obtenção de imagem tornaram a busca pelo instantâneo superada. No entanto, não se 

tratava apenas da instantaneidade, mas também de fatores diversos, tais como custos 

menores, formatos reduzidos, menos peso, facilidade de transmitir e compartilhar 

imagens. Consequentemente estes fatores técnicos tiveram muita importância na 

mudança de hábitos dos consumidores (FONTCUBERTA, 2012, p. 29).  

Com essas características seria fácil relacionar a Polaroid ao que vem a ser hoje 

o Instagram, a rede social para onde são transmitidas e compartilhadas as imagens 

feitas com dispositivos móveis, assunto abordado no próximo capítulo. Velocidade e 

urgência pela visualização da imagem aproximam os dois tipos de processos 

realizados, tanto pela Polaroid, quanto pelas fotografias postadas no Instagram através 

do aplicativo nos dispositivos móveis. O formato quadrado das imagens postadas na 

rede Instagram foi inspirado na Polaroid. No ano de 2014 a empresa Polaroid lançou 

um dispositivo denominado Socialmatic. O próprio formato do dispositivo é quadrado 

e lembra muito o logotipo do aplicativo Instagram. Com a câmera Socialmatic é 

possível escolher entre materializar a imagem, imprimindo-a em papel diretamente do 

dispositivo, ou, como o próprio nome sugere, compartilhar a foto nas redes sociais. 

 Em 1972, foi apresentado o sistema SX-70, que se transformou no grande 

objeto de desejo e, aos poucos, notabilizou-se como a câmera que viabilizava algumas 

experiências imediatas denominadas por muitos usuários como a maior gratificação do 

processo instantâneo. Entre as décadas de 1950, 60 e 70, a Polaroid foi a mais 

inovadora empresa de tecnologia na terra. Foi ainda a empresa que Steve Jobs disse ter 

usado como modelo para criar a Apple, e a comparação é verdadeira. Herói de Jobs, 

Edwin H. Land, visionário, fez da marca um fenômeno da cultura pop de bilhões de 

dólares e “que também se transformou em uma valiosa ferramenta nas mãos dos 
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artistas pop e conceituais” (FONTCUBERTA, 2012, p. 28), como Andy Warhol e 

Robert Mapplethorpe.  

Muitos fotógrafos também se aventuraram experimentando a novidade. Um 

deles foi Ansel Adams que, curiosamente, sendo um dos fotógrafos mais exigentes 

tecnicamente, com procedimentos controlados e meticulosos em seu trabalho, foi 

consultor da Polaroid, câmera que não exigia nenhum conhecimento técnico para ser 

usada. No ano de 1978, quando estava perto dos oitenta anos de vida, André Kertész 

também se dedicou a uma fase de intensa produção com uma câmera Polaroid 

(DYER, 2008, p. 250). O surgimento dessa câmera “introduzia uma dimensão de 

brincadeira e coloria o ato fotográfico de aspectos lúdicos” (FONTCUBERTA, 2012, 

p. 28). Outro grande nome da fotografia dita clássica a quebrar seus paradigmas 

experimentando a nova tecnologia como parte de uma brincadeira foi Walker Evans. 

Conforme se sabe, 

Em julho de 1973, Evans comprou uma câmera Polaroid sx-70. Começou a 
experimentar e a brincar com algo que ele de início classificou como um 
“brinquedo”. Tais foram seu fascínio e satisfação com os resultados que se 
sentiu “muito rejuvenescido” e acabou dedicando os últimos catorze meses 
de sua vida exclusivamente a essa nova engenhoca (DYER, 2008, p. 47). 

Sobre esse período em que Evans fotografou com sua SX-70, Geoff Dyer relata 

que o papel do fotógrafo foi reduzido a quase nada, “a tão pouco, na realidade, que, se 

não fosse preciso segurar a câmera, ele nem precisaria estar ali. Tudo o que fazia era 

apontar” (DYER, 2008, p. 251). Essa falta de controles operacionais do dispositivo 

pode gerar uma decadência técnica das imagens. Dyer também observou que muitos 

automatismos oferecidos pelo dispositivo fotográfico implicam num possível descuido 

por parte dos fotógrafos em seus trabalhos. O autor cita como exemplo dessa 

decadência Garry Winogrand que, quando “ao adquirir, em 1982, um dispositivo para 

avançar automaticamente o filme, que lhe permitia produzir mais fotografias com cada 

vez menos atenção ao que estava fotografando” (DYER, 2008, p. 249), passou a 

receber críticas pelo declínio da qualidade de suas imagens. 
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Através da fotografia Polaroid foi possível registrar o instante, comentando-o 

como um acontecimento do passado. Esta capacidade de congelar o tempo, tornando-o 

num documento imediato, está na origem da criação deste processo fotográfico, 

simultaneamente ingênuo e mágico. Pode-se assumir que a Polaroid e seu processo 

alternativo criou um novo gênero fotográfico, pois essa imagem instantânea expandiu 

as possibilidades do fazer e provocou o aparecimento de novas variáveis que 

enriqueceram e educaram o olhar, além das mudanças paradigmáticas na fotografia. A 

Polaroid representou um avanço, em certa medida, também para as fotografias 

documentais, fornecendo, por exemplo, o que poderia ser um agenda ou uma caderneta 

de apontamentos, um auxílio para a memória (FONTCUBERTA, 2012, p. 27). Henri 

Cartier-Bresson também comparou sua câmera Leica como um indispensável bloco de 

notas, conforme observado no capítulo um, para registro de suas lembranças. A câmera 

trouxe alívio para a carga da recordação (BERGER, 2003, p. 59). O que se usava no 

lugar da fotografia anteriormente à invenção da câmera? A resposta mais óbvia é a 

gravura, o desenho, a pintura. “A resposta mais reveladora poderia ser: a 

memória” (BERGER, 2003, p. 55).  

Para tantas aplicações, a Polaroid contribuiu por estar dotada de uma 

competência testemunhal superior, visto que garantia mais proximidade à veracidade 

das imagens ao subtrair as possibilidades de “trapaças” que pudessem vir a amparar as 

manipulações no laboratório (FONTCUBERTA, 2012, p. 28). Assim como o 

daguerreótipo, a imagem feita com a Polaroid “trata-se de uma cópia 

única” (PEIXOTO, 1996, p. 66) e não é possível controlar inteiramente o resultado. 

Aproveitando-se disso, alguns fotógrafos também usaram esse tipo de dispositivo para 

registros do acaso e como suporte para diversas experimentações, caso do fotógrafo 

paulistano Cássio Vasconsellos, por exemplo, entre outros. Nesse sentido, há uma 

recusa de alguns fotógrafos de recorrer aos vários recursos técnicos disponíveis. Esses 

fotógrafos estimam que um dispositivo mais rudimentar, com menos automatismos, 

“permite obter imagens mais expressivas, facilitando a intervenção do 

acaso” (PEIXOTO, 1996, p. 27-28).  
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Outra função desse dispositivo criado por Land parece ser a de testemunhar, 

como uma prova de nossa vida, transformando desse modo nossa vida banal e 

anônima em vida que requer ser vivida, atribuindo “valor ao mundo que não tem valor, 

dando sentido ao ‘absurdo’ pela simples razão de que essa vida se torna o objeto de 

uma representação ‘objetiva’. Fui fotografado, logo existo” (SOULAGES, 2010, p. 

22). As imagens feitas com tal câmera eram um meio perfeito de preservar isso. “O 

que são elas, afinal, senão memórias instantâneas?” (DYER, 2008, p. 252). 

Transformar essa vida banal e anônima em vida que merece ser vivida parece ser uma 

das continuidades da Polaroid, observada na segunda década do século XXI com as 

fotografias postadas na rede social Instagram por fotógrafos que se utilizam de 

dispositivos móveis para isso, em que a expressão de Soulages “fui fotografado, logo 

existo” retorna como razão para dar valor ao mundo sem valor, dando sentido e 

atribuindo um objetivo ao objeto representado na forma de compartilhamento. 

A seguir, dois componentes encontrados, tipicamente, nos dispositivos 

fotográficos - considerados de maior relevância para esta pesquisa -, são discutidos. O 

visor, entendido como a janela por onde o fotógrafo vê o mundo na intenção de 

recortá-lo, implicando diretamente no olhar, que passa a ser mediado através de um 

dispositivo; e o obturador, ferramenta feita para congelar o tempo, reter o instante e 

possibilitar o registro de alguns acasos. 

3.6 O VISOR 

“Janelas são, desde os primórdios da pintura, um dispositivo do olhar”  
(PEIXOTO, 1996, p. 127). 

Conforme o pintor Marco Giannotti, a janela aparece na arte como um 

paradigma por onde se poderia começar a nortear o olhar. Um olhar que é construído, 

pois a paisagem é fragmenta e está se refazendo continuamente (PEIXOTO, 1996, s/

p). O visor é a janela por onde o fotógrafo olha o mundo, sob certo aspecto, 

fornecendo uma gama de ressignificações da realidade visível. O visor da câmera 

talvez seja o momento inicial de mediação do dispositivo fotográfico, afinal é quando 
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o dispositivo se coloca entre o ser vivente e as substâncias (AGAMBEN, 2009). Difícil 

afirmar ser esse o primeiro momento de mediação, pensando que o próprio gesto de 

manusear o aparelho já traz implícito uma série de mediações, como a forma do 

equipamento, da ergonomia cognitiva aplicada e do desvelamento dos modos de fazer 

o dispositivo funcionar. “No entanto, o gesto de olhar pelo visor é o primeiro momento 

em que o dispositivo fotográfico coloca-se não mais apenas como objeto a ser 

manipulado, mas como interposição entre sujeito e realidade sensível” (LIBÉRIO, 

2011, p. 34). 

Fato que deve ser observado é que, ao manipularmos uma câmera fotográfica, é 

necessário muitas vezes algumas adaptações devido a funcionamentos próprios de 

cada modelo de câmera. Algumas coordenadas e mediações pertencentes à natureza do 

dispositivo fotográfico, de forma geral, são possíveis de serem relacionadas às 

configurações encontradas em outros dispositivos (LIBÉRIO, 2011, p. 34). Para Ansel 

Adams, “a imagem que vemos em um visor ou no vidro despolido é diferente física e 

psicologicamente da que vemos a olho nu” (ADAMS, 2003, p. 112). Fisicamente, uma 

imagem vista pelo vidro despolido, que é o tipo de visor usado nas câmeras de grande 

formato, é invertida, vista de cabeça para baixo e da direita para esquerda. Difícil 

seria, desta maneira, não ser afetado de alguma forma ao ver o mundo literalmente às 

avessas. 

Para Jonathan Crary (1992), a forma de observação pressuposta pelo dispositivo 

óptico da camera obscura é muito diferente das formas que a modernidade viria a 

caracterizar. De acordo com o autor, os dispositivos ópticos do início do século XIX 

são modelos de uma forma modificada nas relações supostas entre olho e dispositivos 

ópticos. Na modernidade, a relação entre olho e dispositivo será outra e a câmera 

figurará como extensão do olho (LIBÉRIO, 2011, p. 34), reforçando a relação já 

observada por Henri Cartier-Bresson no primeiro capítulo. 

No decorrer dos séculos XVII e XVIII a relação olho e camera obscura era 

principalmente metafórica; estavam unidos por uma similaridade conceitual, em que a 

autoridade do olho, ou visão ideal, não era questionada. A partir do século XIX essa 
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relação entre olho e dispositivo muda, passando a ser de metonímia em que, tanto um 

quanto o outro, são instrumentos contíguos numa mesma estratégia de operação, 

possuindo capacidades e características mutáveis. As limitações e as falhas de um 

sendo complementadas pelas virtudes do outro, e vice versa (CRARY, 1992, p.129). 

Como já afirmado, olho e dispositivo fazem em conjunto o exercício de ver.  

De maneira geral, de acordo com Carolina Guerra Libério, “as influências do 

dispositivo da camera obscura sobre o dispositivo fotográfico podem ser resumidas e 

observadas a partir de um componente específico da câmera fotográfica: o 

visor” (LIBÉRIO, 2011, p. 36). Sem esse componente, fotógrafos estariam obtendo 

imagens às cegas, o que não representa nenhuma surpresa para aqueles que admitem o 

acaso em sua obra, sabendo-se que é possível obter imagens sem necessariamente 

olhar pelo visor da câmera.  

Fotógrafos de rua experientes, que possuem intimidade profunda com seu 

dispositivo, sabem de antemão prever o campo de visão da objetiva que utilizam, não 

dispondo de tempo muitas vezes, pela ação constante do ambiente onde trabalham, de 

olhar “efetivamente” pelo visor no momento do disparo. Exemplo disso pode ser 

verificado na maneira como Bruce Gilden fotografa nas ruas, de forma muito rápida, 

sem tempo para examinar com cuidado o visor, gerando imagens, conforme observado 

no capítulo dois, com enquadramentos “tortos”. Observando com cuidado os vídeos 

que demonstram a ação de Gilden nas ruas, nota-se que usava uma objetiva grande 

angular, permitindo assim prever com maior facilidade o que ficaria dentro do quadro, 

desprezando muitas vezes o uso do visor, ao mesmo tempo que consegue grande 

profundidade de campo, outra característica das objetivas desse tipo, garantindo assim 

o foco preciso no seu assunto.  

Já Cartier-Bresson, como se sabe, tinha na composição rígida uma de suas 

filosofias, porém, curiosamente usava uma câmera de visor direto, ou seja, para 

resumir tecnicamente, aquilo que o olho de Henri via não era o mesmo que a objetiva 

de sua Leica. Esse pequeno deslocamento entre o que o olho do fotógrafo vê e o que o 

“olho” da objetiva captura, já pode ser um pressuposto para o registro de possíveis 
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acasos. Esses exemplos fazem parte do jogo de desvendar e operar o dispositivo 

fotográfico, fornecendo pistas da forma como o dispositivo interpreta o que é posto à 

sua frente e de que forma o seu operador precisa igualmente interpretar para que 

consiga obter pleno “sucesso” ao manipular o equipamento (LIBÉRIO, 2011, p. 36). 

Dispositivos como as primeiras câmeras de mão, construídas a partir de 1880, 

aproximadamente, não possuíam visores, como os modelos da câmera Kodak de 1888, 

que tinham um V inscrito na parte superior para auxiliar a visualização do espaço da 

foto entre as margens esquerda e direita; a área que seria inclusa em cima e em baixo 

se aprendia por experiência (SZARKOWSKY, 1989, p. 151). As câmeras amadoras do 

início do século XIX apresentavam alguns modelos com visor, mas em um tamanho 

tão pequeno que não ajudava muito no auxílio do enquadramento e composição. 

Marcação do tipo em cruz eram recorrentes em alguns modelos, que lembravam a mira 

de armas, e ficavam ainda fora do corpo da câmera, na parte superior. Talvez por isso 

Susan Sontag (2004) tenha feito analogias entre o equipamento fotográfico e o 

equipamento bélico, à operação fotográfica: “carregar, apontar e shoot, palavra inglesa 

que denomina o gesto fotográfico e que pode ser literalmente traduzida como 

atirar” (LIBÉRIO, 2011, p. 40). 

A grande maioria dos visores dos dispositivos fotográficos, a partir da metade 

final do século XX, obrigava o fotógrafo a ficar com o rosto colado ao dispositivo. Era 

como se a câmera fotográfica fosse uma máscara e o mundo era visto através do visor. 

Fotografar assim se tornava uma experiência de imersão (LIBÉRIO, 2011, p. 52). 

Com o advento da fotografia digital e o surgimento dos dispositivos móveis, 

dois assuntos tratados no capítulo seguinte, o visor das câmeras fotográficas passou a 

parecer muito mais a telas de televisão e de computador do que as “miras” usadas no 

começo do século XIX pelas câmeras de filme (analógicas). Essa diferença entre olhar 

através do visor, um “buraco” onde se colocava o olho, e olhar a imagem em uma tela, 

representa uma alteração significativa no direcionamento do olhar mediado pelo 

dispositivo.  
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No caso das câmeras analógicas, olhar pelo visor significava olhar através, 
ainda que este através fosse também atravessado por marcações e mediações 
específicas. No caso da câmera digital, não olhamos mais pelo visor, mas 
diretamente para ele. Nosso olhar não mais atravessa, mas é antes barrado 
por uma superfície, que, não mais de plástico ou de vidro, tornou-se opaca, 
tela eletrônica (LIBÉRIO, 2011, p. 49). 

Claro que é necessário observar que a maioria dos modelos de câmera digital 

são idênticos às câmeras analógicas, mudando apenas o tipo de suporte de gravação da 

imagem (eletrônico x químico). Nesses modelos o visor continua a existir, tornando-se 

inexistente nos dispositivos móveis, no qual a imagem passa a ser mediada por telas. 

As telas não são exatamente uma novidade para se ver imagens na fotografia. Os 

vidros despolidos também eram telas, não eletrônicas é verdade, em que se mantinha 

certa distância para a visualização da imagem a ser fotografada nas câmeras de grande 

formato. Segundo Geoff Dyer (2008), fotógrafos como Edward Weston ficavam tão 

maravilhados – e entorpecidos – com a magia que viam no vidro despolido quanto 

com as fotos que iriam obter a partir daquela imagem. “O equivalente hoje seriam as 

pessoas que são vistas em pontos turísticos olhando o mundo não diretamente, mas à 

distância de um braço, através das telas de alta resolução de câmeras digitais” (DYER, 

2008, p. 102) e dos dispositivos móveis. Na visão de Benjamin, acompanhando a 

história da fotografia, fica evidente o quanto essa se torna sempre mais “matizada, 

cada vez mais moderna” (BENJAMIN, 1987, p. 128-129). 

Baitello Junior (2012) alerta para a tela-dependência e faz analogia ao vício por 

telas e imagens, objeto que exerce fascínio para o usuário-interator. As telas são os 

suportes de imagens atualmente no século XXI, “portanto, é o desejo por telas, um 

desejo por imagens e por superfícies que exigem imagens. Tal display parece exercer 

um fascínio sobre os usuários” (BAITELLO JR, 2012, p. 83) que, com a evolução da 

fotografia, “não mais se apontam câmeras para o mundo, apontam-se telas” (SOUZA 

E SILVA, 2012). 

Henri Cartier-Bresson demonstrava certa despreocupação sobre a evolução da 

fotografia. Para ele a fotografia não teria mudado desde a sua origem, com exceção 

dos seus aspectos, o que não constitui uma maior preocupação para o francês 
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(CARTIER-BRESSON, 2004, p. 11). Impossível afirmar, seria mesmo especulação, se 

Henri pensaria ainda dessa forma com o advento da fotografia com celular, visto que o 

fotógrafo não teve contato com essa prática. Mesmo falecendo antes dessa nova 

possibilidade de fotografar, pode-se relacionar um receio de Henri quando afirma 

esperar não ver “o dia em que o comércio venderá os esquemas gravados no vidro 

despolido” CARTIER-BRESSON, 2004, p. 25), com o que vem acontecendo na 

segunda década do século XXI com as telas dos dispositivos móveis. Agora, com esses 

novos dispositivos, pode-se recortar as imagens, girar, reenquadrar, escolher entre a 

cor ou o preto-e-branco, usar filtros de efeitos prontos oferecidos pelo “comércio”, 

aumentar ou diminuir o contraste, o brilho e a nitidez. Tudo ao toque dos dedos.  

Este “pacote” pronto de esquemas na tela estaria automatizando, 

demasiadamente, não só o ato fotográfico, mas sobretudo, o pensamento fotográfico 

ao ponto de todas as escolhas virem a ser “resolvidas” após o clique. Em meio a todas 

essas possibilidades o fotógrafo ainda teria mais uma: o poder de manter ou apagar a 

imagem capturada. Diante desse poder de renunciar seu disparo, quantos acasos 

estariam sendo desprezados com esse gesto atualmente? Os muitos acasos que antes 

ficavam guardados nas folhas de contato dos fotógrafos, como parte da obra, do 

mistério, dos mitos e condutas de cada um perante seus temas fotografados, agora são, 

de antemão, jogados fora. Como poderá ser revisitada a memória deixada pelos que 

estão se utilizando da fotografia com dispositivos móveis para que, no futuro, os 

estudiosos e pesquisadores possam entender como o processo de cada fotógrafo era 

pensado e realizado? 

3.7 OBTURADOR: O PODER DE INTERROMPER O TEMPO 

No capítulo inicial desta pesquisa o leitor teve contato com o conceito de 

instante (ou momento) decisivo, referente ao fotógrafo Henri Cartier-Bresson. Para 

iniciar essa seção sobre os intervalos de tempo controlados pelo mecanismo presente 

nas câmeras fotográficas, denominado obturador, será necessário refletir 
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primeiramente sobre um questionamento de Maurico Lissovsky acerca destes instantes 

temporais. O autor questiona, em um primeiro momento, se existe ou não, afinal, o 

instante? A essa pergunta, categórica, é preciso oferecer uma resposta, ainda que, para 

Lissovsky (2008), cautelosa. Para teóricos como Henri Bérgson (Matéria e memória, 

Evolução criadora), a resposta é negativa. Segundo o filósofo, “a única experiência 

possível é a duração. O instante é sempre artificial, secundário, resultado de uma 

operação de abstração que espacializa o tempo” (LISSOVSKY, 2008, p. 36). Na 

percepção bergsoniana, o instante não é uma fotografia, e sim um fotograma 

(LISSOVSKY, 2008, p. 37). A filosofia por vezes já repetiu que, supor que possa haver 

uma fração de tempo, por menor que seja, imóvel, torna a ideia de movimento 

inexplicável (AUMONT, 2004, p. 232). De modo semelhante, Aumont (2004) vê 

também na duração o modo normal de apreensão do tempo, mesmo que de forma 

curta. No entanto, 

Caso se imagine encurtar essa duração aos limites do sensível, ela tornar-se-
á o que se chama, termo inadequado para uma definição exata mas 
espontaneamente compreensível, o instante. A imagem fixa teve uma 
relação privilegiada com a noção de instante, na medida em que esta procura 
extrair de uma imagem imaginária, do fluxo temporal, um “ponto” singular, 
de extensão quase nula, que se aproxima da imagem (AUMONT, 2004, p. 
231). 

Outros autores pensaram o instante e procuraram estudá-lo à luz da fotografia. 

Arlindo Machado usa o princípio básico do cronotopo fotográfico nas suas reflexões 

sobre o tema. Esse princípio 

reside na elasticidade do conceito de instante: considerando o tempo como 
um desenrolar de eventos, a fotografia surge como algo que se interpõe nessa 
sucessão, para fixar um intervalo. Ocorre que esse intervalo, por mínimo que 
seja, é ele próprio também composto de infinitos outros intervalos ainda 
menores e que o obturador da câmera não pode congelar. Tal como o 
conceito matemático de intervalo, o instante fotográfico pode ser divisível 
ao infinito, sem que jamais se possa chegar a uma unidade mínima que 
represente o congelamento absoluto do tempo (MACHADO, 1993, p. 103).  

 Assume-se, para esta pesquisa, juntamente com Lissovsky, que “existe um 

instante” (2008, p. 39), ainda que o termo, segundo Aumont, não seja o mais 
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adequado, e que esse instante faça parte de um desenrolar de eventos inserido na 

duração, em que “cada instante bem-sucedido torna-se, a um só tempo, ‘único e 

irrepetível’, desprendendo-se da sequência temporal (LISSOVSKY, 2008, p. 20). 

Asim, a fotografia seria, segundo Schaeffer, a arte do instante, do instantâneo, do 

estigma imóvel no qual o tempo será eliminado, salvo, transferido na eternidade do 

“agora” (SCHAEFFER, 1996, p. 182). 

É intrigante a vontade humana de querer eternizar os instantes de sua vida, 

desse desejo de querer dividir com as gerações futuras sua vivências. É maravilhoso 

sob esse aspecto a capacidade dos homens de criar soluções técnicas para a 

perenização desses momentos. E, sem dúvida, a invenção da fotografia é uma delas 

(RAMOS, s/d, p. 1). A fotografia já foi chamada de “máquina de esperar” e “relógios 

de ver” (PICADO, 2011, p. 166), provavelmente por ter relação direta com o tempo.  

O obturador é o mecanismo encontrado nas câmeras fotográficas que tem por 

função controlar o tempo de exposição do suporte à luz. Tecnicamente, esse 

mecanismo é feito por lâminas que, controladas mecânica ou eletronicamente, 

dependendo do modelo de câmera, abrem e fecham como cortinas, num intervalo de 

tempo determinado, permitindo a passagem da luz. Esses intervalos de tempo variam 

de segundos, podendo mesmo chegar a horas, ou de frações de segundo, podendo 

essas atingirem velocidades superiores a 1/8000 (oito mil avos) de segundo. É ele que, 

literalmente, tem o poder de “interromper” e manipular o tempo.  

Dos mecanismos que equipam os dispositivos tecnológicos para fotografar, o 

obturador, para a pesquisa em questão, é o mais importante devido a essa qualidade. 

“Estamos habituados a fotografias que captam um momento no movimentado fluxo do 

tempo e o congelam” (DYER, 2008, p. 27). Entendendo estar o acaso inserido no 

espaço e no tempo, “pode-se dizer que o obturador que torna visível a luz na película é 

ele próprio cego e governado pelo acaso” (MACHADO, 1984, p. 44). Outros 

componentes presentes nas câmeras fotográficas para controles técnicos, como o 

diafragma, a focagem ou a fotometria, não serão verificados nessa pesquisa, por 

entender não estarem relacionados com o instante.  
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Para Machado, 

Num primeiro momento, esse arbítrio do mecanismo enunciador parece 
reforçar a crença no automatismo da “fixação” fotográfica, já que revela uma 
impotência da vontade do operador. Não tendo aparentemente condições de 
controlar de maneira definitiva o instante exato em que deve piscar o 
obturador, o fotógrafo só pode abordar o motivo a partir de operações 
estocásticas, mas isso não impede evidentemente que detalhes inteiramente 
imprevistos ou indesejáveis [...] sejam impressos na película. Os acidentes 
do acaso são muito mais freqüentes do que se possa imaginar, mas o 
espectador ou usuário da fotografia não chega a tomar consciência disso 
(MACHADO, 1984, p. 44). 

O instante capturado no ato fotográfico, segundo Machado (1984), é sempre 

esse tempo “impensado e aleatório”, essa fração de segundo em que não existe 

controle total, no qual a intenção do seu operador não pode abolir inteiramente o acaso 

(MACHADO, 1984, p. 43). Precisa-se considerar, antes de tudo, que cada intervenção 

do obturador no tempo corresponde somente a um intervalo de exposição muito 

pequeno, determinado pelo fotógrafo mais ou menos arbitrariamente dentre os muitos 

outros intervalos seguintes (MACHADO, 1984, p. 43). Esse mecanismo capaz de 

parar o tempo 

tem a sua própria força de tornar visível o referente, de resto bastante diversa 
da forma como o olho humano vê: ele é uma fenda que se move em alta 
velocidade na superfície do filme, expondo cada parte deste último em 
diferentes momentos. Não podemos nos esquecer de que esse único 
fragmento temporal que o acaso escolheu para congelar na foto é também ele 
composto de infinitos outros instantes que o obturador, todavia, não sabe 
distinguir (MACHADO, 1984, p. 45). 

Da mesma forma como o obturador pode se mover em alta velocidade sobre o 

filme fotográfico, também pode ele, se assim seu operador desejar, trabalhar em baixa 

velocidade; e a isso Arlindo Machado chama de “dilatação temporal própria da 

imagem fotográfica” (1984, p. 46), que é o resultado de um período de exposição 

muito longo em relação ao deslocamento do objeto fotografado. As duas maneiras do 

obturador trabalhar, em alta ou em baixa velocidade, determinam resultados estéticos 

diferentes. Segundo Milton Guran (2002, p. 43), reduzido o tempo de exposição e, 
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consequentemente, dando maior liberdade para o fotógrafo atuar, a fotografia ganha 

um novo caminho estético, reconfigurando-se e resignificando-se sua prática.  

Com as altas velocidades o tempo é congelado num instante tal que aquilo que 

ocorreu imediatamente “antes” e o que ocorrerá imediatamente “depois” fica apenas 

no imaginário do espectador. Já nas longas exposições, o movimento dentro do tempo 

na cena é retido de forma a demonstrar uma ação contínua, de fluxo constante. Essas 

qualidades do obturador podem ser usadas pelo fotógrafo para experimentar 

possibilidades de capturar imagens com características únicas. No exemplo da 

fotografia de Cartier-Bresson (figura 4), somente com uma alta velocidade das cortinas 

do obturador seria possível reter naquele exato instante o pulo do homem sobre a poça. 

Uma velocidade muito lenta, caso fosse a escolha por Henri, causaria uma 

deformidade, descaracterizando a figura em cena, e a própria estética da imagem. 

Além disso, o próprio instante que se instala no fotograma representado pela figura 4, 

tido como único, deixaria de existir. Nota-se que a imagem não é totalmente nítida. 

Um leve movimento pode ser percebido no pé de apoio do saltador. Possivelmente por 

uma velocidade de obturador em torno de 1/125 ou 1/250 de segundo. Como se sabe, 

essas eram as velocidades preferidas de Cartier-Bresson (ASSOULINE, 2008) e que, 

nesse exemplo, não foi suficientemente rápida para “congelar” a cena em sua 

totalidade. 

Impossibilitado de controlar o obturador em toda sua plenitude, o fotógrafo 

toma como parte de seu trabalho outro elemento determinante em relação à captura do 

instante. Esse elemento, nos estudos de Lissovsky (2008), é a espera, que se divide em 

duas latitudes. A latitude pode ser ampla ou apertada, de acordo com a janela que se 

abre para o devir do instante. Quando a latitude é ampla, o instante instala-se de forma 

confortável. De forma inversa, quando é apertada, ele parece comprimido, espremido 

(LISSOVSKY, 2008, p. 73). Dentro desse pensamento o fotógrafo Henri Cartier-

Besson se ajusta na latitude de espera apertada (LISSOVSKY, 2008, p. 74). No caso 

do fotógrafo francês, a espera deve ser apertada ou estreita o suficiente para capturar 

este, e somente este, encontro efêmero entre o acontecimento e a geometria 
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(LISSOVSKY, 2008, p. 76). A espera precisa ser suficientemente estreita para que dure 

somente o tempo de uma decisão, por mais demorado que seja o intervalo que a 

antecede no qual nada se decide. Esse tempo não é outro se não o da ocasião. “A 

ocasião, sustenta Michel de Certeau, concentra o máximo de saber no mínimo de 

tempo” (LISSOVSKY, 2008, p. 77). No gesto de piscar, no não-agora que ele ali se 

instala, inscreve-se a chance da espera como surgimento da imagem (LISSOVSKY, 

2008, p. 193). 

Retomando o momento decisivo, visto no capítulo inicial desta pesquisa, ainda 

dentro das reflexões de Mauricio Lissovsky (2008) sobre o instante e a espera,  o 

“decisivo” em HCB, para Lissovsky, diz menos respeito a um momento de 

desenvolvimento das formas no tempo e mais à implicação de uma escolha no ato de 

fotografar. Henri já havia apontado sobre o ato de escolher, no capítulo em que é 

descrito sua vida e suas reflexões sobre a fotografia. Nesta ocasião, ele observou que a 

própria facilidade da fotografia é que a torna extremamente difícil, pois é preciso 

escolher. Entre as escolhas possíveis, “o fugidio só pode ser capturado, ao modo dos 

surrealistas, em um instante singular. Não há uma segunda chance. A espera longa 

demais é desnecessária e inútil” (LISSOVSKY, 2008, p. 77). Escolher, esperar, 

disparar, são qualidade interligadas de uma busca pelo instante, pelo efêmero, pelos 

acidentes do acaso na fotografia. 

Em seu livro A máquina de esperar, o pesquisador e historiador Lissovsky faz 

uma comparação entre Henri Cartier-Bresson e outro fotógrafo mundialmente 

conhecido, o brasileiro radicado na França, Sebastião Salgado. Salgado também fez 

parte do seleto grupo de fotógrafos da Magnum Photos e conheceu pessoalmente 

Cartier-Bresson nesta época. Nesse paralelo entre os dois fotógrafos, Lissovsky aponta 

que 
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Enquanto em Cartier-Bresson o instante advém como kairós  – ocasião e 37

oportunidade -, para Salgado ele emerge como akme – a culminância, o 
ponto mais alto e mais visível de uma trajetória. Para o primeiro, a 
configuração fugidia é estabelecida na fração de segundo de uma 
correspondência – ela se apresenta em uma lógica temporal que lhe é própria 
em sua ocasião. Para o segundo, o instante – a necessidade de seu advento – 
já está dado de antemão. A espera do fotógrafo é a contrapartida do 
amadurecimento do instante. Ele nutre-se – cresce e aparece – da própria 
expectação (LISSOVSKY, 2008, p. 78). 

Em entrevista a Joaquim Paiva (1989), Sebastião Salgado diz que sua maneira 

de ver é a de não mais pensar em instantes decisivos e sim no que ele chamou de 

“fenômenos fotográficos”, dentre os quais o fotógrafo se envolve até alcançar o ápice 

deste fenômeno. Ao chegar neste ápice, na visão de Salgado, o fotógrafo conseguiria a 

fotografia mais forte, permitindo-se assim abandonar o fenômeno e passar para o 

próximo, vivendo os acontecimentos e não mais passando pela tangente (PAIVA, p. 

154-155). A esse artifício de aproximação, que conduz o “fenômeno” até o seu 

“ápice”, Sebastião Salgado costuma nomear de “curva de abordagem” e se opõe à 

tangente – atribuída a Cartier-Bresson -, que toca o objeto em somente um ponto 

(LISSOVSKY, 2008, p. 78). Se há algum sentido em comparar fotógrafos 

documentaristas a “caçadores de imagens”, como já foi feito por alguns autores, 

inclusive usados para essa pesquisa, Salgado não é o que persegue incansavelmente 

sua presa, mas sim o estrategista que acomoda, pacientemente, suas armadilhas de luz 

por toda a área de caça. E confere, todos os dias, a casualidade de uma presa 

(LISSOVSKY, 2008, p. 85). 

Vivian Maier, fotógrafa que serve como mais um exemplo de flâneur que 

perambulou pelas ruas capturando cenas efêmeras do cotidiano, sempre junto de seu 

dispositivo fotográfico, parece ter estratégias semelhantes as de Salgado, usando o 

artifício da aproximação até chegar ao seu ápice. Foram selecionadas três imagens nas 

quais o acaso aparece na obra da fotógrafa, que teve seu trabalho descoberto por 

 O termo Kairós refere-se tanto a uma personagem da mitologia, quanto uma antiga noção grega para 37

referir-se a um aspecto qualitativo do tempo. A palavra Kairós, em grego, significa o momento certo. 
Sua correspondente em latim, momentum, refere-se ao instante, ocasião ou movimento que deixa uma 
impressão forte e única para toda a vida (WEBSTER, 1993). Disponível em:  <http://cleofas.com.br/
significado-de-kairos/>. Acesso em: 25/03/2015. 

http://cleofas.com.br/significado-de-kairos/
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casualidade. O objetivo para esta pesquisa é ter em cada capítulo um exemplo de 

fotógrafo-flâneur em que possam ser verificados registros de acasos em suas imagens, 

com diferentes abordagens técnicas ou tipos de dispositivos, inseridos cada qual em 

seu contexto cultural. No caso da fotógrafa a seguir, a escolha em colocá-la no 

presente capítulo deve-se ao fato de seu dispositivo ser uma câmera de formato médio, 

diferenciando-se dos dispositivos escolhidos pelos fotógrafos dos capítulos um e dois, 

bem como do dispositivo usado pelo fotógrafo do capítulo quatro. 

3.8 A BABÁ FOTÓGRAFA  

“Por que uma babá tirara todas aquelas fotos?”  
(MALOOF, 2013, s/p). 

Pesquisando sobre novos nomes de fotógrafos de rua que pudessem ter o acaso 

como parte de seu trabalho, pensando sobre esse capítulo, necessariamente mais 

técnico, deparei-me com um caso bastante curioso. Trata-se de Vivian Maier. É bem 

verdade que poderia ter escolhido outros nomes, como os consagrados Robert 

Doisneau ou Brassï, contemporâneos do já citado Henri Cartier-Bresson, para 

exemplos de fotógrafos que se utilizam de formatos de câmera maiores do que os de 

35 mm, preferidos por Cartier-Bresson e Bruce Gilden, como demonstrado nos 

capítulos um e dois, respectivamente, desta dissertação. Doisneau se dizia muito 

tímido e chegou a recusar um convite de Cartier-Bresson para fazer parte do seleto 

grupo da Magnum Photos (ASSOULOINE, 2008). Já Brassï não tinha apreço por 

instantâneos (LEDERMAN, 2012, p. 290).  

A história de Vivian Maier e a qualidade de seu trabalho, claro, com vestígios 

de acasos, despertaram a curiosidade em procurar saber como essa simples babá teria 

conseguido uma obra tão significativa e consistente, sobretudo com uma câmera 

maior, mais pesada e de manuseio operacional mais lento em relação ao formato 35 

mm. A câmera de médio formato Rolleiflex foi a escolha de dispositivo de Vivian 

Maier (entre outros, conforme verificado). Para o crítico e curador Rubens Fernandes 
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Junior, o fato de nos anos 1950 Maier fotografar com uma Rolleiflex, médio formato 

de 6 x 6 cm, demonstra sua exigência em relação à qualidade da imagem. “Significa 

também, arrisco dizer, que ela provavelmente estava observando os fotógrafos do 

período” (FRAIA, 2014, s/p). Para o fotógrafo Joel Meyerowitz, a Rolleiflex é uma 

grande câmera disfarçada, pois ela não precisa ficar na altura do olho, em que alteraria 

a reação das pessoas que estão sendo fotografadas nas ruas. Ela pode ficar 

secretamente na altura da cintura (MEYEROWITZ, 2013, s/p). Essa diferença de 

postura do fotógrafo em relação ao posicionamento da câmera, na altura do olho ou na 

altura da cintura, já foi observada por HCB, no capítulo inicial do presente trabalho e 

também na seção sobre o formato médio aqui apresentado. Com essa característica do 

dispositivo escolhido por Maier, segundo Joel Meyerowitz, a câmera tirava fotos de 

um ângulo mais baixo, e isso deu às suas imagens uma espécie de dignidade, de 

nobreza (MEYEROWITZ, 2013, s/p). 

A curiosa história de Vivian começou a ser descoberta no inverno de 2007, por 

um corretor de imóveis chamado John Maloof. Esse morador de Chicago estava atrás 

de material iconográfico para a elaboração de um livro sobre Portage Park, bairro onde 

vivia, com o intento de divulgar a região (FRAIA, 2014, s/p). Foi então que Maloof 

arrematou, por 380 dólares, uma caixa com 100 mil negativos fotográficos, 700 rolos 

de filmes coloridos não revelados e 200 rolos de filmes preto-e-branco, também ainda 

sem revelação; tudo em um leilão de mercado de pulgas em frente à sua casa 

(MALOOF, 2013). Maloof cresceu fazendo negócios nesse tipo de mercado, em 

antiquários, leilões, feiras, mercados de pulgas, ou aquilo tudo que “o artista belga 

Francis Alÿs apelidou de buracos negros da memória coletiva” (FRAIA, 2014, s/p). Ao 

avaliar melhor o material adquirido, o novo proprietário julgou não ser exatamente o 

que procurava, deixando-o de lado, guardado por quase um ano. Certo dia, revisitando 

novamente os negativos, observou que se tratavam de fotografias ricas em conteúdo e 

qualidade. Maloof decidiu então pesquisar a origem das fotos e descobriu que tinham 

sido feitas por uma babá chamada Vivian Maier (FRAIA, 2014, s/p). Ninguém melhor 

do que John Maloof, aliás, para tentar explicar o enigma Vivian Maier, algo que ele 
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tem feito de forma intensa há quase sete anos (HARAZIM, 2013, s/p). Segundo ele 

próprio, sua missão é colocar obra e vida de Vivian nos livros de história, resgatando-a 

da obscuridade (MALOOF, 2013). 

A primeira surpresa de Maloof foi perceber que Vivian Maier simplesmente não 

existia (pelo menos para os tempos modernos); nenhuma referência nos sites de busca, 

como Google; nenhuma presença em qualquer rede social. A primeira pista foi uma 

nota fúnebre publicada no Chicago Tribune de 23 de abril de 2009, que dizia apenas: 

“Vivian Maier, francesa de origem e moradora de Chicago nos últimos 50 anos, 

faleceu em paz na segunda-feira” (HARAZIM, 2013, s/p).  

Excêntrica, misteriosa e reservada, Vivian Dorothy Maier, nome de registro, 

nasceu em Nova York, no dia 1 de fevereiro de 1926 (MALOOF, 2013). De pai 

austríaco e mãe francesa, ambos operários, separados, ela passou a infância e 

juventude num pequeno povoado do vale dos alpes franceses, Saint-Julien-en-

Champsaur, com a família da mãe, que, segundo consta, também fotografava, usando 

uma câmera Kodak Brownie (FRAIA, 2014, s/p). Ao retornar para Nova York, em 

1951, começou a trabalhar como babá, profissão que exercera, sobretudo em Chicago, 

por 40 anos (HARAZIM, 2013, s/p). Há passagens, no documentário Finding Vivian 

Maier , dirigido e escrito em 2013 por John Maloof em parceria com Charlie Siskel, 38

de que Vivian teria trabalhado numa fábrica de roupas ao chegar à Nova York. 

Segundo alguns entrevistados para o filme, talvez ela tivesse compreendido, certo dia, 

que precisaria fazer alguma coisa em que pudesse estar fora, no mundo, ao ar livre e 

ver o sol. Então resolveu ser babá (MALOOF, 2013). Uma babá que, fugindo da 

industrialização da época, decide ser uma flâneur. De acordo com o documentário 

 O filme chegou ao Brasil sob o título A fotografia oculta de Vivian Maier, concorrendo ao Oscar na 38

categoria de melhor documentário na premiação de 2015. Muitas informações sobre a vida e a obra de 
Vivian Maier, descritas no texto do presente trabalho, foram consultadas e transcritas dos relatos de 
entrevistados e do próprio diretor John Maloof. O filme foi exibido no Festival de Cinema do Rio de 
Janeiro. Disponível em: <http://www.festivaldorio.com.br/br/filmes/finding-vivian-maier.> Acesso 
em: 30 out. 2014. O trailer pode ser visto no site Finding Vivian Maier. Disponível em: <http://
www.findingvivianmaier.com/>. Acesso em30 out. 2014. Outro documentário, The Vivian Maier 
Mistery, foi produzido pela BBC e dirigido por Jill Nicholls. Trailer disponível em: < http://
www.bbc.co.uk/arts/0/23007897>. Acesso em30 out. 2014. 

http://www.festivaldorio.com.br/br/filmes/finding-vivian-maier
http://www.bbc.co.uk/arts/0/23007897
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(MALOOF, 2013), Vivian sentia que ser babá dava à ela a sensação de liberdade. De 

forma que esse emprego não lhe exigia muito esforço para realizar suas funções, como 

provavelmente teria numa fábrica de roupas, ela aproveitava o tempo ocioso para se 

dedicar aos seus projetos fotográficos. E através da ociosidade de uma flâneur, 

fazendo uso de seu dispositivo, registrou o que viu, deslocando-se pelas ruas das 

cidades ao redor do mundo, em meados do século XX.  

Ao começar a examinar os negativos de Maier, Maloof (2013) ficou surpreso 

com a quantidade de imagens. Ela fotografava qualquer coisa, de forma compulsiva, e 

possuía cerca de 150 mil negativos. Um volume imagético que nem mesmo fotógrafos 

hoje, na segunda década do século XXI, teriam facilidade em produzir, ainda que a 

acessibilidade às câmeras fotográficas acopladas aos telefones celulares seja algo 

comum. Maier, além de fotografar, também filmou ao longo da vida. Maloof (2013) 

encontrou entre suas coisas 150 filmes feitos em formato Super 8 e 16 milímetros, 

contendo cenas do cotidiano da babá; como suas idas ao supermercado, as brincadeiras 

com as crianças e sua opinião sobre o cenário político da época. A babá parecia atuar 

como uma espécie de detetive. 

Depois de arrecadar os negativos no leilão, Maloof (2013) criou um blog e 

postou cerca de 200 fotografias de Vivian; além de ter colocado um link no Flickr  39

com algumas imagens feitas pela fotógrafa, lançando a seguinte pergunta: “Esse tipo 

de material tem qualidade suficiente para uma mostra? Ou um livro? É comum esse 

tipo de obra surgir assim, do nada? Qualquer dica será apreciada”. Recebeu mais de 

700 respostas com sugestões, pistas, indicações (HARAZIM, 2013, s/p). Foram mais 

de 200 respostas somente nas primeiras 24 horas após fazer tal pergunta (FRAIA, 

2014, s/p). Com tantos retornos positivos, John Maloof conseguiu realizar uma 

exposição com parte do trabalho de Vivian, no Centro Cultural de Chicago, tendo o 

maior público de todos os tempos do local. Depois dessa exposição a história de Maier 

 O Flickr é um site de hospedagem e partilha de imagens fotográficas (e eventualmente de outros 39

tipos de documentos gráficos, como desenhos e ilustrações). Caracterizado também como rede social, 
permite a seus usuários criarem álbuns para armazenamento de suas fotografias e entrarem em contato 
com fotógrafos variados e de diferentes locais do mundo. No começo de 2005 o site foi adquirido pela 
empresa Yahoo.
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ganhou visibilidade (MALOOF, 2013). Suas fotos foram publicadas em jornais da 

Itália, Argentina e Inglaterra. Algumas exposições sobre seu trabalho foram exibidas 

em mais países como Dinamarca, Noruega (O’DONNELL, 2010, s/p), Alemanha, 

Inglaterra e França, com previsão de chegar à Bélgica e à Suécia (FRAIA, 2014, s/p). 

Uma pequena parte da obra de Vivian Maier já foi publicada, como o primeiro livro, 

intitulado Vivian Maier: Street Photographer (2011), o segundo, Vivian Maier: Out of 

the Shadows (2012) e mais recentemente, Self-Portraits (2013), sobre seus 

autorretratos, em que John Maloof revela um lado intimista da fotógrafa. Durante esta 

pesquisa, teve-se acesso somente ao primeiro, lançado em 2014 no Brasil sob o título 

Vivian Maier: uma fotógrafa de rua. 

Desde sua descoberta, Maloof começou a estudar fotografia, tomando como 

missão reconstruir a obra deixada pela babá. “Ela produziu arte que não deveria ser 

esquecida, e aqui ela não será esquecida” (MALOOF, 2013, s/p). Na realidade, como 

admitiria posteriormente, estava obcecado pela história de Maier (HARAZIM, 2013, s/

p). Segundo ele, “você sempre quer saber quem é o autor do trabalho” (MALOOF, 

2013, s/p). A coleção de Maloof já ultrapassa os 100 mil negativos, além das mais de 3 

mil impressões, centenas de rolos de filmes não revelados e fitas cassete gravadas por 

Vivian, comprados por ele de outros lotes do leilão. Outro colecionador, Jeffrey 

Goldstein, também detém parte do acervo encontrado da fotógrafa – 16 mil negativos, 

1500 slides e mais de 30 curtas de formato cinematográfico 8 mm (HARAZIM, 2013, 

s/p). Atualmente há um laboratório em Nova York com técnicos revelando e scaneando 

os negativos da fotógrafa, sendo possível ver, a partir de então, o que nem mesmo 

Vivian pôde apreciar em vida (MALOOF, 2013). Muitos acasos devem constar nesse 

mistério todo e nos filmes ainda a serem processados. No momento, a promessa de 

felicidade, de que fala Fontcuberta, mantém-se em segredo nas imagens latentes, e 

somente após a revelação dos negativos registrados por Vivian os possíveis acasos 

poderão ser observados. Acasos ocultos, bem como sua obra e sua vida. 

Vivian foi uma babá que manteve a vida de fotógrafa no anonimato, quase em 

segredo. Aliás, muito de sua vida ainda é um mistério, bem como a de sua família. 



!  185

Alguns entrevistados no filme de Maloof (2013) acham que Vivian jamais permitiria 

se expor de tal forma como vem sendo feito, e que o mistério de sua vida é mais 

interessante do que sua obra fotográfica. Vivian carregava sua vida com ela. Guardava 

tudo trancado em caixas nos seus aposentos. Pilhas de caixas. Pilhas de jornais. Ela 

acumulou de tudo. Guardou cada pequena coisa que juntou ao longo da vida. Cheques 

de imposto de renda não descontados do governo, totalizando milhares de dólares, 

cupons, notas fiscais, folhetos, passagens de ônibus e trens, chapéus, sapatos, bolsas e 

casacos. Ela mantinha suas fotos, centenas de milhares delas, e centenas de gravações 

em película cinematográfica no sótão das casas onde vivia e trabalhava, separados do 

mundo por um armário trancado. As fotos, nunca mostradas a ninguém, eram 

reveladas no banheiro de seu quarto convertido em câmara escura (RADAR, 2014, s/

p). É difícil compreender o que leva uma pessoa a escolher atravessar a vida sem 

deixar pista sobre quem realmente foi. No caso da americana Vivian Maier 

(1926-2009), que permaneceu fechada dentro de si mesma para poder percorrer uma 

trajetória das mais excêntricas, talvez não tenha sido escolha, e sim a única maneira de 

saber existir.  

Sobre alguns mistérios da vida da babá, Dorrit Harazim, jornalista e 

documentarista brasileira, nascida na Croácia, esclarece:  

No fundo, é ela mesma quem nos dá as coordenadas mais claras e 
fascinantes a seu respeito, através dos inúmeros autorretratos que deixou. 
Dos que se conhecem até agora, ela emerge com frequência como sombra 
maior dela mesma. De forma insistente, também se retratou várias vezes em 
dupla personalidade espelhada ou fracionada, sempre com a Rolleiflex no 
peito. Jamais se fotografou rindo – no máximo, com um olhar levemente 
traquino. Com frequência maior, ela se retrata num cara-a-cara direto, 
franco, sério, profundo (HARAZIM, 2013, s/p). 

Seus autorretratos também remetem a uma história de alguém que estava à margem, à 

sombra da história fotográfica do século XX (FRAIA, 2014, s/p). Essa dupla 

personalidade, presente nos seus autorretratos, pode ser encontrada na forma como 

Vivian se apresentou algumas vezes, usando nomes falsos. Ela não gostava de revelar 

seu verdadeiro nome. Entre seus pertences John Maloof (2013) encontrou documentos 
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em que ela assinava como V. Smith, B. Maier e variações como V. Meyer. Quando 

questionada sobre os falsos nomes respondeu: “Sou uma espécie de espiã. Sou uma 

mulher misteriosa” (MALOOF, 2013, s/p). Talvez ela quisesse ser outra pessoa. Um 

texto ficcional criado para ilustrar um filme curta-metragem em homenagem à babá-

fotógrafa, não soa tão destoante de uma verdade que talvez não se saberá jamais:  

Quem sou eu?, indaga a Vivian Maier ficcional no filme. Costumava tirar 
fotos minhas, autorretratos, porque queria saber se conseguiria ver quem eu 
era. Pensei que pudesse ter uma ideia da mulher por trás da câmera. Mas 
quanto mais eu olhava para esses autorretratos, mais eles pareciam me 
encarar de volta. Depois de algum tempo, pensei: agora somos duas a nos 
fazer a mesma pergunta (HARAZIM, 2013, s/p). 

Ela nunca poderia imaginar que, depois de morrer solitária e incompreendida 

em 21 de abril de 2009 (MALOOF, 2013) - “anônima, desconhecida, indevassada –, 

fosse causar tanto desalento a seus biógrafos e provocar tamanha curiosidade nos 

admiradores de sua surpreendente obra fotográfica” (HARAZIM, 2013, s/p). Por que 

guardar essa grande arte? Por que não queria compartilhar? Por que tirar essas fotos se 

ninguém vai vê-las? Talvez pensasse como Cartier-Bresson, que dava mais 

importância em capturar o instante do que em ver o resultado de seu trabalho. Sem 

tempo, o fotógrafo, em geral, costuma dedicar-se mais ao ato fotográfico do que à 

análise de seu próprio trabalho.  

De qualquer maneira, verificou-se no documentário Finding Vivian Maier, que a 

fotógrafa tinha sim a intenção de mostrar suas imagens. Essa informação é revelada 

através de uma carta, escrita por Vivian, a um amigo que trabalhava em um laboratório 

do pequeno povoado de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Nessa carta Vivian demonstra ter 

plena noção da qualidade de seu trabalho (MALOOF, 2013, s/p). Em todo caso, com a 

dedicação de Maloof e a ajuda dos meios de comunicação em rede, o trabalho de 

Vivian Maier tem alcançado o mundo inteiro, deixando, enfim, o anonimato, para ser 

reconhecido; mesmo o mundo da arte ainda não reconhecendo o trabalho de Vivian, 

por se tratar de obra póstuma. Ora, quantos pintores vivos estão nas paredes dos 

museus do mundo? A razão, segundo o MoMa, em Nova York, é que não querem 
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interpretar a obra de um fotógrafo, escolhendo essa ou aquela imagem para ser 

impressa. Esse trabalho de edição, de escolha, geralmente é feito pelo próprio 

fotógrafo em vida. Mas esse argumento dos museus não se sustenta, já que, como se 

sabe pelo primeiro capítulo desta pesquisa, Henri Cartier-Bresson teve uma exposição 

póstuma (por engano, é verdade, pois estava vivo), além de fotografias de nomes, 

como Eugéne Atget, terem sido impressas depois da sua morte e compradas pelo 

próprio MoMA (MALOOF, 2013, s/p). Sobre isso Joel Meyerowitz esclarece: “Ela não 

se impôs como artista. Ela simplesmente fez o trabalho” (MEYEROWITZ, 2013, s/p). 

Até onde se conhece, Vivian Maier nunca frequentou escolas de fotografia, mas 

foram encontrados alguns livros sobre o assunto em seu quarto, entre os quais algumas 

possíveis referências de fotógrafos. A fotógrafa americana Mary Ellen Mark define 

Vivian Maier como completa: olhar aguçado, grande senso de enquadramento e de luz. 

Além de senso de humor e de tragédia. Comparando-a com grandes nomes da história 

da fotografia; como Robert Frank, Helen Levitt e Daine Arbus (MARK, 2013, s/p). A 

respeito dessas comparações, o crítico de fotografia e cineasta Allan Sekula disse 

conseguir “imaginá-la como uma Robert Frank feminina, sem um tostão, desconhecida 

e se sustentando como babá”, ressaltando que a vivência francesa de Vivian Maier 

pode ter sido um diferencial em sua percepção da “América” dos anos 1950 e 1960 

(HARAZIM, 2013, s/p). O fotógrafo Joel Meyerowitz diz que Vivian tinha o 

“autêntico olho de um real conhecedor da natureza humana, da fotografia e das ruas. E 

esse tipo de coisa não acontece com freqüência” (MEYEROWITZ, 2013, s/p). Para 

ele, o trabalho de Maier mostra aquelas qualidades da compreensão humana, do calor e 

d a g e n e r o s i d a d e , f a z e n d o - o p e n s a r q u e “ e s t a é u m a v e r d a d e i r a 

fotógrafa” (MEYEROWITZ, 2013, s/p). 

Um fator bastante interessante, sobretudo para esta pesquisa, além da qualidade 

fotográfica de sua obra e os acasos, eram seus deslocamentos entre lugares, cidades e 

países. Vivian costumava levar as crianças passear no centro da cidade pelos lugares 

mais pobres, deixando-as de lado, algumas vezes, para conseguir capturar seus 

registros. Tais deslocamentos parecem fazer parte do mistério na vida oculta de Maier. 
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Como uma babá conseguiu se deslocar e viajar por tantos lugares distantes? Deslocar-

se por longos trechos parecia ser fundamental para a babá, que só aceitava uma oferta 

de emprego caso a distância entre o local de trabalho e o centro da cidade não fosse 

curta. Aproveitava todos os seus horários e dias de folga “fotografando o que via, 

como num diário” (HARAZIM, 2013, s/p). Diário que Cartier-Bresson também usou 

para fazer “anotações” com sua Leica. Henri e Gilden com suas Leicas, Vivian com 

sua Rolleiflex, cada qual com seu dispositivo registrando os acasos da vida nas ruas. 

Da mesma maneira que Cartier-Bresson nunca se separava de sua Leica, “a marca 

registrada de Maier foi a câmera pendurada no pescoço” (O’DONNELL, 2010, s/p). 

Entende-se, mais uma vez, que estar junto de seu dispositivo, seja qual for a escolha 

do fotógrafo, é parte fundamental para o registro do acaso. De acordo com Harazim 

esse 

era o caso da babá Maier, que jamais foi vista sem a Rollei . Ela a mantinha 40

pendurada no pescoço durante os passeios com as crianças, quando ia ao 
dentista, em viagens, ao fazer compras, dentro de casa, em expedições de 
bicicleta. Várias pessoas ouvidas por seus biógrafos contaram suspeitar, à 
época, que a câmera da babá sequer tinha filme – que ela a portava apenas 
para fazer gênero. Na realidade, sua compulsão de fotografar era intensa 
(HARAZIM, 2013, s/p). 

No ano de 1958, a babá viajou pela América Central e América do Sul, 

visitando Bogotá, Quito, Santiago, Montevidéu, Buenos Aires, São Paulo, Rio de 

Janeiro e a Amazônia. Os negativos dessas viagens ainda estão sendo escaneados e 

avaliados por Maloof (FRAIA, 2014, s/p). Após um ano, em 1959, Vivian Maier 

comunicou seu empregador: “Vou viajar pelo mundo e voltarei daqui 8 

meses” (MALOOF, 2013, s/p). Viajando por conta própria, ela e sua câmera, esteve 

em Bangkok, na Índia, na Tailândia, no Egito, no Iêmen e em toda a América do Sul. 

Há milhares de fotos dessas viagens (MALOOF, 2013, s/p). Sozinha, sem marido nem 

filhos - nunca os teve, segundo registros -, Vivian Maier fez uma viagem de navio, 

algo incomum para as mulheres da época, mesmo em companhia da família, entre Los 

 Diminutivo usado entre fotógrafos para se referir à câmera Rolleiflex.40
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Angeles e Manila, nas Filipinas. Em seguida foi para Hong Kong, Macau, Xangai, 

Pequim, Bangcoc e Cingapura. Atravessou a Índia, esteve no Líbano, na Síria, 

Turquia, Grécia e Itália, retornando aos Estados Unidos. Oito anos antes havia 

conhecido Cuba e ido ao Canadá (HARAZIM, 2013, s/p). A jornalista e roteirista Rose 

Lichter-Marck da revista The New Yorker, diz que Maier “era alguém bastante livre, 

que gostava de estar à margem, e que viveu a vida que quis viver” (FRAIA, 2014, s/p). 

Uma espiã, uma detetive da cidade, uma transeunte que perambulava livremente pelas 

ruas em meio à multidão, uma flâneur de seu tempo. 

Com a descoberta dos negativos produzidos por Vivian Maier a babá foi 

“tornando-se” fotógrafa. Com o processo de edição do acervo de Maier por seus dois 

proprietários, já citados, pode-se constatar o que apenas as “folhas de contato 

conseguem provar: os momentos decisivos captados pela fotógrafa autodidata não 

foram fruto de muitas tentativas” (HARAZIM, 2013, s/p). De acordo com John 

Maloof, em entrevista concedida por telefone ao jornal Folha de São Paulo, os rolos de 

filmes de Maier não eram sequências de disparos de uma mesma cena. “Vivian não era 

nada impulsiva, era cuidadosa a cada registro”, comenta Maloof (FRAIA, 2014, s/p). 

Talvez pela escolha de seu dispositivo, que a limitava a apenas 12 imagens para cada 

rolo de filme, ou, quem sabe, por ter consciência de que se deve refletir e escolher 

antes de pressionar o botão disparador da câmera. 

Bem antes de Vivian adquirir seu primeiro rolo de filme, a rua já era uma 

enorme fonte inesgotável de inspiração para fotógrafos. Com a modernidade, 

conforme visto no capítulo anterior, as grandes cidades passaram a oferecer anonimato 

para aquele que assim o desejasse, e conteúdo rico e diversificado a quem portasse 

uma câmera à mão a fim de registrá-lo. A rua, com a modernidade, passa a ser o 

espaço onde se podia fotografar momentos da vida a qualquer instante, com um 

infinito leque de personagens e paisagens urbanas. Para tanto, era necessário estar 

munido de uma câmera portátil e saber manuseá-la (HARAZIM, 2013, s/p). Cada vez 

mais nota-se que a presença do dispositivo fotográfico foi sempre importante para 

capturar os momentos singulares da vida nas ruas, dentre estes também os registros do 
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acaso. Para Joel Meyerowitz, fotógrafos de rua possuem a tendência a ser sociáveis, 

pois eles se sentem confortáveis entre a multidão, mas também são uma mistura 

peculiar de solitários. Ao mesmo tempo em que estão sendo sociáveis, observam, 

abraçam e resguardam, mas também ficam distantes e visam a permanecer invisíveis 

(MEYEROWITZ, 2013, s/p). Facilmente, nessa descrição dos fotógrafos de rua por 

Meyerowitz, pode-se observar características de um flâneur, já demonstradas no 

capítulo anterior. 

 No prefácio do livro Vivian Maier: Street Photographer (Vivian Maier: uma 

fotógrafa de rua), Geoff Dyer descreve, segundo ele, quais são as características de um 

bom fotógrafo de rua. A saber, 

Um bom fotógrafo de rua deve ser dotado de muitos talentos: ter um olho 
para o detalhe, a luz, a composição; um timing impecável, uma perspectiva 
humanitária ou populista; e uma habilidade incansável para fotografar, 
fotografar, fotografar, fotografar e nunca deixar passar um momento. É bem 
difícil encontrar essas qualidades em fotógrafos treinados, que podem contar 
com o amparo de uma escola, de mentores e de uma comunidade de colegas 
artistas e entusiastas que apóiam e reconhecem seu trabalho. É 
extremamente raro encontrá-las em alguém sem treinamento formal algum 
ou nenhum intercâmbio com outros fotógrafos. Ainda assim, Vivian Maier é 
tudo isso [...] (DYER, 2014, s/p). 

Mary Ellen Mark também demonstrou admiração pelo o olhar de Maier. Para 

Mark, na fotografia de Vivian “os frames  são tão espontâneos! Ela capta os 41

momentos reais. Poucas pessoas sabem fotografar desta forma” (HARAZIM, 2013, s/

p). Um desses frames de espontaneidade e momento real pode ser visto na figura 10, 

imagem que inclusive remete à foto de Henri Cartier-Bresson, na figura 2. Crianças -

um dos temas recorrentes na obra de Maier - se divertindo na rua com o vazamento de 

água de um hidrante. Não se pode prever uma cena como esta quando se está nas ruas 

fotografando, ela é um presente do acaso. O fotógrafo de rua sabe que o ambiente de 

 Frame é uma palavra inglesa que em português significa quadro ou moldura. Em geral, usa-se o 41

termo fotograma para as imagens individuais de um filme, reservando a palavra frame apenas para as 
imagens de vídeo, e utilizando quadro ou imagem para produtos audiovisuais genéricos, produzidos 
em qualquer tecnologia (AUMONT; MARIE). Dicionário teórico e crítico de cinema. Campinas: 
Papirus, 2001, p. 136-137. Na linguagem cotidiana entre fotógrafos, frame significa uma das imagens 
do filme fotografado.
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seu trabalho está cheio de ação, muitos acasos e algumas coincidências, e que “toda 

fotografia exibe  - por si própria – um sistema de coincidências e, como se sabe, sobre 

essas coincidências repousa, em última análise, a possibilidade de experiência de 

mundo real” (BENSE, 1971, p. 205). Na fotografia da figura 10 é fácil identificar a 

ternura, a generosidade e doçura que fizeram Joel Meyerowitz ver em Vivian uma 

pessoa incrivelmente observadora, cuidadosa. E para ele, provavelmente ela se tornou 

babá porque tinha essa capacidade (MEYEROWITZ, 2013, s/p). 

         FIGURA 10: VIVIAN MAIER, NEW YORK, USA, 1954 

                  !  
       
 FONTE: <http://www.vivianmaier.com/gallery/street-1/#slide-41>. ACESSO: 30 OUT. 2014 

Pesquisando no site da fotógrafa , foram encontradas algumas folhas de 42

contato digitalizadas. Pode-se notar, pela figura 11, que a sequência das fotos feitas por 

Maier, em um mesmo negativo, comprova o que já foi dito anteriormente sobre sua 

  <www.vivianmaier.com>. Acesso em: 30 out. 2014.42

http://WWW.vivianmaier.com
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economia de disparos de uma mesma cena. Neste caso foram apenas dois cliques para 

conseguir a fotografia representada pela figura 10. 

        FIGURA 11: FOLHA DE CONTATO DE VIVIAN MAIER 

                      !  

FONTE: <http://www.vivianmaier.com/gallery/contact-sheets/#slide-11>. ACESSO: 30 OUT. 2014                           

Observando com cuidado a obra de Vivien Maier disponível em seu site, é 

possível afirmar que a fotógrafa não desperdiçava as chances de capturar esses 

encontros furtivos. Visto que com as evoluções nos dispositivos e a mobilidade 

proporcionada, “fotografar não consiste mais em compor antes do disparo, segundo as 

regras da geometria pictórica, mas se trata, a partir de então, de agarrar as 

oportunidades oferecidas pelos objetos e pelos corpos em contínuos movimentos e 
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inter-relações” (ROUILLÉ apud ENTLER, 1994, p. 84). Foi o que fez Vivian Maier ao 

se deparar com a cena das crianças brincando (figura 10), agarrando a oportunidade.  

A figura 12 também ilustra, de certa forma, esse pensamento de Rouillé. A 

composição da imagem, exemplificada nesse caso, não tem o mesmo cuidado 

geométrico observado em outras imagens da Vivian. Tem-se a impressão de que a foto 

foi feita de “passagem”. A imagem é fruto daquele exato momento que Arlindo 

Machado definiu anteriormente, em que o obturador suprime o antes e o depois de 

forma a priorizar o instante, sem o qual jamais se saberá como a cena se formou, tão 

pouco seu desfecho. 

                                      FIGURA 12: VIVIAN MAIER, 1953 

           !  
FONTE: <http://www.vivianmaier.com/gallery/street-4#slide-32>. ACESSO EM: 30   OUT. 2014 

Maier escolhe, como demonstra a figura 12, um enquadramento tal - e daí o 

sacrifício em detrimento de uma composição mais elaborada -, que causa dúvidas 

sobre a ação. Um homem com as mãos sobre os seios de uma mulher em roupas 

íntimas, escondendo-se atrás de uma pequena árvore. Ao lado direito da imagem estão 
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roupas jogadas, possivelmente da mulher em questão deitada. O que teria acontecido? 

O que faria um homem, vestido de calça e sapatos, sobre uma mulher semi nua? O que 

viria a acontecer? Seriam os vizinhos de Maier que a “detetive” da cidade, essa 

flâneur, teria flagrado numa cena de intimidade? Essas são respostas que, numa 

análise fotográfica, somente o obturador poderia responder. Quis ele, naquela 

“piscadela”, para tomar emprestado a expressão de Geertz (1989), em que nem Vivian, 

nem outro fotógrafo qualquer, pode controlar o acaso, deixando a pergunta no ar. Daí 

uma das “magias” desse que é o senhor do tempo no ato fotográfico; e de acordo com 

Barthes, o que o obturador subtrai, nunca mais será visto novamente da mesma forma, 

“o que a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente 

o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente” (BARTHES, 1984, p. 13).  

Essa reflexão de Barthes desdobra-se em muitas possibilidades. Uma delas é a 

questão da memória, da história de uma época, que pode estar sendo desprezada com  

o armazenamento das imagens realizadas hoje com os dispositivos móveis e postadas 

nas redes digitais. Sem suporte físico, para onde irão tantas imagens num futuro não 

muito distante, em que não se sabe se os processos de visualização serão os mesmo, ou 

se as mídias ainda serão acessíveis com as mudanças tecnológicas nos dispositivos ao 

logo dos séculos. Ainda poderá se “resgatar” uma obra como a de Vivian Maier, que 

foi mantida em suporte físico por mais de 50 anos, conservando suas imagens? 

Também no pensamento de Barthes pode estar implícito o instante decisivo, 

contestado por alguns nas discussões atuais, mas que pode ser visto simplesmente 

como aquilo que atenta Barthes, ou seja, um acontecimento que jamais poderá se 

repetirá. Um momento único, decidido pelo fotógrafo que pressiona o botão disparador 

de seu dispositivo e que, na ação do obturador, determina em que instante o tempo 

presenteará os olhos com uma imagem existencialmente singular.  

A figura 13 mostra um exemplo de fotografia intrigante, quase surreal, pode-se 

dizer, conseguida por Maier. Difícil imaginar como e por que Vivian Maier fez essa 

fotografia, e sob quais circunstâncias. Talvez esse seja o motivo que a torne intrigante, 

uma vez que, segundo Roland Barthes “a foto se torna “surpreendente” a partir do 
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momento em que não se sabe por que ela foi tirada (BARTHES, 1984, p. 57). Nessa 

foto, “alguma coisa se pôs diante do pequeno orifício e aí permaneceu para 

sempre” (BARTHES, 1984, p. 117). Não consigo pensar outra maneira de descrever o 

registro do acaso nessa foto a não ser através do punctum, a que se refere Roland 

Barthes (1984). 

                      FIGURA 13: VIVIAN MAIER 

           !  
       FONTE: <http://www.vivianmaier.com>. ACESSO EM: 30 OUT. 2014 

O punctum é um conceito elaborado por Barthes (1984) em sua obra A câmara 

clara. Esse conceito forma, juntamente com outro, que Barthes chama studium, a 

dualidade de interesse por uma fotografia. O punctum é, para Barthes, a parte subjetiva 

da imagem. O punctum pode ser um pormenor, um detalhe, algo instigante. Um cavalo 

com as quatro patas no ar, cabeça abaixada, corpo curvo, montado por uma figura 

humana que aparentemente, pela sua expressão, não se importa com o corcovear do 

animal. Instigante. O puctum nessa imagem é, sobretudo para mim, visto que esse 

conceito é subjetivo e pessoal, o mastro de ferro que fica num plano atrás do cavalo. A 
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sensação é de que o cavalo está preso e pendurado por esse acessório de metal.  

 Como no brinquedo dos parques de diversão, o carrossel, a figura sentada 

tranquilamente sobre o cavalo parece se divertir, estar relaxada, posada, enquanto o 

animal se contorce todo. Parece não haver outra função do suporte metálico posto atrás 

da cena que não a de causar tal estranhamento na leitura da imagem. Percebe-se que o 

espaço em volta da cena é amplo, e que Vivian Maier poderia ter se movimentado em 

todas as direções, dando-lhe a volta sobre o assunto fotografado, caso quisesse. Maier 

teria preparado a cena, a situação? Um acaso provocado? Posicionando o cavalo de tal 

maneira a criar a ilusão que, a mim, remete ao brinquedo dos parques de diversão? E 

após posicioná-lo, fazendo coincidir o peito do animal com o suporte, teria Maier 

pedido ao sujeito montado provocar o corcovear do cavalo? O que estaria fazendo um 

cavalo pendurado no meio de um campo, aparentemente deserto e afastado da cidade? 

E mais, o que estaria Maier, uma babá, fazendo nesse lugar?  

Seria possível responder a todas essas perguntas apenas como uma grande 

coincidência apresentada à fotógrafa sob a experiência de um mundo real. Entretanto, 

quantas coincidências são necessárias para que o encontro com uma imagem como a 

descrita na figura 13 ocorra? Talvez por se deparar, possivelmente, com inúmeras 

situações como essa, onde não se encontra resposta para definir as surpresas do acaso, 

Cartier-Bresson tenha afirmado que só existam coincidências. 

Para Machado, diante de algumas cenas é preciso fazer um desvio. 

As coisas não são como elas “se mostram” ao olhar desprevenido; para 
compreendê-las é preciso fazer um desvio, dar um salto “por trás” da 
miragem do visível, destruir a aparência familiar, natural e retificada com 
que elas aparecem aos nossos olhos, como se fossem originárias a si mesmas 
e independentes do sujeito que as opera e modifica (MACHADO, 1984, p. 
40). 

Não é possível saber exatamente de que maneira Vivian Maier fez essa 

fotografia. Uma pista pode ser a expressão da figura montada sobre o cavalo. Não é 

verificado nenhum esforço físico para segurar as rédeas durante o suposto corcovear. A 

relação da figura humana na cena com a presença da câmera supõe cumplicidade. 
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Cumplicidade que Meyerowitz apontou na obra de Vivian, demonstrando que ela sabia 

até que ponto poderia se aproximar das pessoas para tirar suas fotos. Isso mostra que 

ela poderia entrar no espaço de um completo estranho e deixá-lo à vontade para ser ele 

mesmo e produzir esse tipo de momento, em que duas pessoas realmente vibram na 

mesma sintonia (MEYEROWITZ, 2013, s/p), colocando-se a posar. “Ora, a partir do 

momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a ”posar”, fabrico-

me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em 

imagem” (BARTHES, 1984, p. 22). E onde estaria o acaso aqui na fotografia da figura 

13? Parece ser possível afirmar com certa segurança que estaria realmente no punctum, 

lembrando que o punctum de uma fotografia, para Barthes, “é esse acaso que me fere 

(mas também me mortifica, me apunhala)” (BARTHES, 1984, p. 93). 

O capítulo que se encerra teve como propósito definir o conceito de 

dispositivos e descrever os processos de evolução dos mesmos no âmbito histórico do 

advento da fotografia a partir do século XIX até o final do século XX, usando a 

classificação dos formatos de câmeras segundo a definição de Ansel Adams como 

apoio. Saber como se deu esse processo evolutivo dos dispositivos tecnológicos é útil 

para o leitor entender como a fotografia se reconfigurou ao longo de sua existência, 

podendo ser realizada hoje, na segunda década do século XXI, com dispositivos 

móveis.  

O discurso do presente capítulo procurou demonstrar que a fotografia teve um 

processo lento e longo nas suas modificações técnicas, mecânicas e de suportes para 

registro de imagens. Tais processos transformaram os suportes fotográficos, antes 

químicos, em eletrônicos, culminando na fotografia digital, descrita no capítulo 

subsequente, até chegar, por fim, aos dispositivos móveis e suas possibilidades de 

desdobramentos.  

A melhoria dos dispositivos tecnológicos contribuiu diretamente para novas 

práticas na obtenção de fotografias e no ato fotográfico em si, incluindo os registros do 

acaso. Tal aperfeiçoamento possibilitou ainda maior liberdade para se deslocar pelas 

ruas, devido à redução dos formatos, tamanhos e peso, colaborando para uma melhor 
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condição da flânerie, que deixa de ser aquela do século XIX, a qual apenas 

contemplava a paisagem urbana, e passa a ser, no século XX, produtora de imagens 

fotográficas; e ainda, no século XXI, conforme assinalado no capítulo a seguir, passa a 

se relacionar não mais apenas com os espaços urbanos, mas também com os espaços 

virtuais e suas redes digitais, ampliando novos horizontes para uma flânerie 

contemporânea, que a partir de então, produz e compartilha suas fotografias. 
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4 FOTOGRAFIA COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: UM NOVO FLÂNEUR NAS 

RUAS EM BUSCA DE NOVOS ACASOS? 

“Onde estou se estou em toda parte?”  
Paul Virilio. 

Segundo Assouline (2008, p. 321), Henri Cartier-Bresson viveu “angustiado 

ante a ideia de não poder estar em toda a parte”, de não querer perder nada do que 

acontecia à sua volta. A partir da indagação acima do filósofo e urbanista francês Paul 

Virilio, o último capítulo desta dissertação desdobra-se em outras duas perguntas. 

Estando o homem em toda parte, segundo Virilio, onde estaria o flâneur do século 

XXI? E como estaria, esse possível novo flâneur, fazendo uso dos dispositivos 

tecnológicos no contexto atual do presente século, para registros do acaso na 

fotografia?  

Algumas respostas sobre a relação do flâneur com os dispositivos fotográficos 

ao longo dos séculos parecem ter sido esclarecidas nos capítulos anteriores. O flâneur 

do século XIX contemplava, observava, porém, os dispositivos nessa época não lhe 

permitiam mobilidade, já que, como demonstrado no capítulo anterior, eram grandes, 

pesados e lentos para serem manuseados. A própria fotografia do século XIX era 

contemplativa, restringindo-se aos registros de paisagens urbanas e aos retratos 

posados. Com a diminuição dos dispositivos, livres dos tripés que mantinham fixas as 

câmeras até o início do século XX, juntamente com as melhorias nas construções 

óticas e nos suportes e processos químicos da virada do século XIX para o XX, o 

flâneur, a partir de então, passa a ter condições de se deslocar, munido de seu 

dispositivo fotográfico. Assim, livre das amarras técnicas, o flâneur do século XX 

torna-se apto a registrar, de forma ativa e não mais passiva, todos os acontecimentos e 

mudanças que ocorriam ao longo do século referido.  

Ao contrário das técnicas de visualização desenvolvidas no renascimento que 

“colocavam no olhar do sujeito único e imóvel seu acento fundamental, as tecnologias 

contemporâneas colocam em debate um sujeito em trânsito, em constante movimento 
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e em conexão permanente” (ARANTES, s/d, p. 12). Com isso, observando uma nova 

mudança nos suportes fotográficos na virada do século XX, com a tecnologia 

eletrônica fazendo as vezes do suporte analógico, os dispositivos passam por mais uma 

adaptação tecnológica na fotografia. Reduzidos à palma da mão e possibilitando novas 

experiências no seu uso, os dispositivos móveis viabilizam mobilidade ainda maior ao 

seu usuário. O flâneur do século XXI, fazendo uso dos dispositivos móveis para 

fotografar, continua a registrar tudo, e talvez até muito mais do que o fotógrafo do 

século XX. Parece haver uma nova função para ele (além de registrar imagens), 

possibilitada pela comunicação móvel e pelas redes sociais, que é a de compartilhar as 

imagens fotografadas. Talvez fosse possível pensar o fotógrafo como flâneur, 

contextualizado nos séculos XIX, XX e XXI da seguinte maneira: o primeiro 

contemplava, o segundo registrava e o terceiro compartilha. 

No capítulo anterior foi demonstrado como ocorreu a evolução da fotografia 

nos seus aspectos tecnológicos até o final do século XX. A fotografia enquanto técnica 

pode ser compreendida como um híbrido da utilização da câmara escura – negativo –, 

do processo litográfico – reprodução mecânica e uso de fluidos na revelação – e das 

lentes de lunetas e microscópios (SANTAELLA; NÖTH, 2005, p. 176), ou seja, um 

cruzamento de processos químicos – ação da luz sobre certas substâncias – e físicos – 

a formação da imagem por um dispositivo ótico (BARTHES, 1984, p. 21). Cabe ao 

início desse capítulo complementar a evolução descrita anteriormente. Com o 

aparecimento dos suportes eletrônicos, os mesmos passam a substituir os processos 

químicos na gravação de imagens, num sistema de cruzamento mecânico-ótico e 

eletrônico. Somente através da evolução dos suportes eletrônicos foi possível unir, em 

um novo processo de hibridação, câmeras fotográficas e aparelhos telefônicos 

celulares, que, como se sabe, são denominados nesta pesquisa como dispositivos 

móveis. 

 De acordo com Joan Fontcuberta, essa hibridação que ocorreu ao longo da 

evolução dos dispositivos fotográficos ratifica a chave do futuro. Os meios se 

contaminam uns com os outros, e o mais interessante dessa mistura não é a mera 
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mudança tecnológica, mas a conceitual (FONTCUBERTA, 2012, p. 187). Conforme 

observado por Fontcuberta (2012, p. 188), esse fenômeno de hibridação dos 

dispositivos não contém componentes apocalípticos, mas sim benéficos.  

4.1 FOTOGRAFIA ELETRÔNICA 

“Pois o que é propriamente uma ‘imagem eletrônica’? Muitas coisas, mas nunca uma imagem. 
Ela é sempre um mero processo”  

(DUBOIS, 2004, p. 63). 

Os suportes nos quais se registram as imagens fotográficas atravessaram três 

alterações importantes que contribuíram para a popularização e mudanças nas práticas 

da fotografia. Primeiro apareceram as emulsões secas, que proporcionaram a liberdade 

de ação, depois as câmeras de formato 35 mm, que eram extremamente práticas e 

portáteis e, por fim, a tecnologia digital (BATISTA, 2011, p. 1-2). Observando os 

dados históricos da fotografia, Szarkowsky (1989, p. 291) conclui que esta nunca 

conservou um suporte estável, material ou moral, capaz de durar sequer uma geração. 

Fazendo uma avaliação no campo da comunicação, nota-se que a inclusão da 

fotografia no terreno do digital ocorreu por uma necessidade de velocidade que não 

partia da esfera da fotografia propriamente, mas dos modos de circulação da 

mensagem que se tornaram cada vez mais rápidos a partir das últimas décadas do 

século XX (LIBÉRIO, 2011, p. 103). A fotografia não reside, então, segundo Machado 

(2005), numa posição especial nem particular: ela apenas certifica um movimento 

maior, que se instaura em todo universo da cultura, assinalado resumidamente como 

sendo um processo inevitável de “pixelização” e de informatização de qualquer 

sistema de expressão, de qualquer meio de comunicação do indivíduo contemporâneo 

(MACHADO, 2005, p. 311).   
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A fotografia eletrônica, ou fotografia digital, é chamada assim quando um 

sensor eletrônico é colocado no plano focal  para gravar uma imagem fotografada. 43

Esse novo suporte, presente nas câmeras digitais, é composto de milhares ou milhões 

de minúsculos elementos pictóricos, os pixels. Esses registram individualmente a 

intensidade de luz que os atinge e criam um sinal eletrônico. Pixels diferentes 

registram as três cores primárias de luz RGB - Red, Green, Blue (Vermelho, Verde, 

Azul, respectivamente) - e juntos desenvolvem uma imagem ponto a ponto. Quanto 

maior a quantidade de pixels de um sensor, mais detalhada será a fotografia produzida 

(HEDGECOE, 2006, p. 28). Sob muitos aspectos, as câmeras digitais são iguais às 

câmeras ditas analógicas. O que diferencia as duas é que, contrariamente ao uso do 

filme fotográfico, essas câmeras registram a imagem na forma digital, utilizando um 

sensor eletrônico para isso, conhecido como CCD  ou CMOS, dependendo da 44

tecnologia de cada modelo de câmera. Se no passado as maneiras de interpretação da 

luz estavam no campo da química, a partir do final do século XX passam a pertencer 

ao campo da eletrônica (LIBÉRIO, 2011, p. 79). Pode-se atestar, segundo os 

pensamentos de Fontcuberta, que basicamente imagem pictórica e imagem digital são 

idênticas. Muda o modus operandi técnico, o instrumental, os dispositivos, mas sua 

natureza estrutural se mantém (FONTCUBERTA, 2012, p. 64). 

O propósito em questão aqui não é verificar o pior ou o melhor suporte para se 

registrar imagens, de modo que “a fotografia, em sua forma digital, é uma maravilha 

moderna tão fascinante quanto o daguerreótipo era em 1839” (INTRODUÇÃO, 2012, 

p. 15), e tanto a fotografia analógica quanto a digital existem simplesmente mediante o 

espaço discursivo em que está integrada (FONTCUBERTA, 2012, p. 135). O objetivo 

 O plano onde as imagens se formam; nas câmeras que usam filmes fotográficos esse é o plano do 43

filme (TRIGO, 2003, p. 167).

 A imagem digital, como o nome sugere, é composta de combinações de dígitos resultantes de uma 44

transformação que ocorre imediatamente após o momento em que o fotógrafo aperta o botão de 
disparo de sua câmera. A luz que passa pela objetiva é capturada por um semicondutor especial 
chamado de Charged Coupled Device, ou CCD, que a converte em sinais elétricos (converte fótons - 
luz - em eléctrons - energia) que por sua vez são transformados em dígitos. Quando os cientistas 
Willard S. Boyle e George E. Smith - que em 2009 receberam o prêmio Nobel de Física por sua 
invenção -, criaram o CCD em 1978, eles provavelmente nem imaginavam o quanto essa tecnologia se 
proliferaria no mundo inteiro (BATISTA, 2011, p. 5).
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dessa seção é dar continuidade ao estudo da evolução dos dispositivos (iniciado no 

capítulo anterior), e verificar em que medida isto implica nas práticas e processos 

fotográficos, possibilitando novos usos para registro do acaso com dispositivos 

móveis.  

No entender de Fontcuberta, qualquer registro fotográfico possui ao mesmo 

tempo uma representação imagética que depende de condições perceptivas e culturais 

e um suporte material que lhe certifica aspectos de objeto (tridimensionalidade, 

textura, cor etc.) A evolução da fotografia pode ser entendida, segundo o autor, como 

“o esforço de emagrecimento dos suportes: do dageurreótipo em uma grossa chapa de 

c o b r e a p r e s e n t a d a e m u m e s t o j o à i m a t e r i a l i d a d e d a i m a g e m 

digital” (FONTCUBERTA, 2012, p. 177).  

O final do século passado inicia um novo momento tecnológico: do 

desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, da digitalização da informação e do 

aperfeiçoamento da prática da comunicação (PONTUAL; LEITE, 2006, p. 101). 

Assim , segundo Jenkins (2009), a comunicação modifica-se com o advento de novas 

tecnologias e se atualiza diante das inovações; e a fotografia, como prática e forma de 

comunicação (KOSSOY, 2003) segue no mesmo caminho, pois, conforme já visto 

anteriormente, se transforma e se adapta perante os avanços tecnológicos (PAULA, 

2015). Jenkins (2009) também esclarece que os meios de comunicação são sistemas 

culturais, e a fotografia, como forma de comunicação, não escapa a isso. A fotografia 

analógica não está sendo substituída pela fotografia eletrônica, mas sim convivendo 

com ela e com os novos meios de comunicação que, da mesma forma, nos 

pensamentos de Jenkins (2009), não estão substituídos os antigos. Mais pontualmente, 

suas funções e status estão sendo transformados pela inclusão de novas tecnologias 

(JENKINS, 2009). 

Foi em meados dos anos 1990 que a fotografia digital começou a ser inserida, 

cumprindo a mesma promessa da Polaroid, ou seja, imediatismo, além de 

proporcionar várias outras vantagens (FONTCUBERTA, 2012, p. 27), entre as quais, 

por exemplo, a possibilidade de fotografar com dispositivos móveis e de compartilhar 
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imagens nas redes sociais através dos mesmos. Com a entrada da eletrônica nos 

processos fotográficos, modificam-se não só os modos de produzir, mas também os 

modos de pensar (VICENTE, 2005, p. 320) e de consumir fotografias em todas as 

esferas de utilização (MACHADO, 2005, p. 310); supondo-se também que uma nova 

tecnologia promove o aparecimento de uma nova linguagem, e essa afeta as condições 

do exercício de reflexão (LUZ, 1993, p. 50). De acordo com Arlindo Machado (2001), 

os dispositivos, processos e suportes resultantes de novas tecnologias interferem nos 

modos de vida e de pensamento, na faculdade de imaginação e nas maneiras de 

percepção do mundo (MACHADO, 2001, p. 55). Os novos meios, os novos 

procedimentos, a nova estética, todas essas mudanças permanecerão e ampliarão 

sempre mais as opções de influências, ocuparão grande parte dos espaços hoje 

empregados pela fotografia analógica e poderão vir a promover uma revolução no 

conceito de fotografia (MACHADO, 2005, p. 317).  

O próprio termo “fotografia” vem sendo discutido por estudiosos, como Joan 

Fontcuberta e Arlindo Machado, por exemplo. Para o primeiro, seria melhor 

denominá-la “infografismo figurativo” ou “pintura digital realista”, ou ainda criar 

algum termo específico, ou alguma abreviatura que pudesse se popularizar facilmente 

(FONTCUBERTA, 2012, p. 190). Já Machado observa que o termo “fotografia” hoje é 

o nome do resultado de um processo de edição e não mais a marca impressa pelos 

raios luminosos sobre uma superfície fotossensível (MACHADO, 1997, p. 234). Claro 

que discussões terminológicas ou mesmo conceitos sobre fotografia digital não 

significam o fim para a fotografia convencional, analógica (VICENTE, 2005, p. 327), 

mesmo alguns pensadores, como o próprio Fontcuberta, declarando que os suportes 

fotoquímicos estão com os dias contados, ficando estes, em um futuro muito próximo, 

restritos ao terreno das experiências minoritárias, “artesanais” (FONTCUBERTA, 

2012, p. 62); ou citações discutíveis como: “hoje, com a imagem digital podemos ter 

Cartier-Bresson sem Cartier-Bresson” (ASSOULINE, 2008, p. 334). De acordo com 

Assouline, Henri Cartier-Bresson ficou dividido entre a revolta e o desgosto ao ler tal 

pensamento numa entrevista publicada em 1998 por um crítico de fotografia. Em 
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resposta à declaração Henri rebate, “quanto mais câmeras circulam, menos fotógrafos 

há. Imagens demais matam a imagem” (ASSOULINE, 2008, p. 334). E quanto mais 

existirem pessoas fotografando, maior será a dificuldade para o deciframento de 

fotografias, visto que qualquer um acredita saber fazê-las (FLUSSER, 1985, p. 31). 

 Por outro lado, na opinião de Fontcuberta, a maioria agradece à tecnologia 

digital por ser “muito mais prática, mais rápida, mais potente, mais barata e mais 

limpa” (FONTCUBERTA, 2012, p. 62). Entre perdas e ganhos, para o autor catalão, a 

verdade é que não é possível retroceder (FONTCUBERTA, 2012, p. 16), e a partir da 

entrada da eletrônica na fotografia o destino da imagem passa a ser numérico 

(COUCHOT, 1993, p. 45). Em síntese, as reflexões acerca dos prós e contras 

demonstram que a tecnologia digital proporciona tragédia para uns e libertação para 

outros (FONTCUBERTA, 2012, p. 15). Visto pelos olhos de Cartier-Bresson o advento 

da fotografia digital é a morte da imagem, a calamidade; em contraponto, para o 

fotógrafo discutido ao final desta pesquisa, Cartiê Bressão, que faz uso do seu 

dispositivo móvel para registrar cenas do seu cotidiano, a tecnologia é a libertação.  

A nova postura gerada pelo surgimento dos meios eletrônicos e digitais 

proporciona uma boa oportunidade para repensar a fotografia e sua direção, para 

questionar boa parte de seus mitos ou de seus pressupostos e, principalmente, para 

redefinir estratégias de interferências aptas a fazer surgir na fotografia uma 

produtividade nova, de maneira a restituir o seu papel futuramente (MACHADO, 

2005, p. 311). Talvez somente sob a ótica das reconfigurações acerca dos dispositivos 

seria possível colocar lado a lado Cartier-Bresson e Cartiê Bressão! 

Pensando o acaso na fotografia diante das reconfigurações dos dispositivos, 

verifica-se, com a mudança de suporte químico para eletrônico, uma primeira questão 

levantada por Fontcuberta (2012): a fotografia eletrônica renuncia à magia da imagem 

latente? Comprovam os competentes no assunto que tecnicamente não se pode dividir 

de forma definitiva a tecnologia microeletrônica da fotoquímica, pois nos sensores das 

câmeras digitais ocorre um fenômeno semelhante com o da imagem latente: nos 

cristais de silício também há a necessidade da luz gerar algumas partículas de 
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impureza, quase invisíveis, para liberar o que se conhece como “desenvolvimento 

epitaxial” (FONTCUBERTA, 2012, p. 41). Toda imagem digital, que Fontcuberta 

chama de infográfica, é guardada em uma matriz numérica e só se torna evidente ao 

olhar quando transferida para suportes como tela ou papel. Em outros termos, “todo 

arquivo digital em formato gráfico é de fato uma imagem latente” (FONTCUBERTA, 

2012, p. 41). Como isso, não se fala mais em “revelar” as imagens, mas sim em “abri-

las”, pois de fato se está frequentemente abrindo-as e fechando-as (FONTCUBERTA, 

2012, p. 41). Aqui já é possível identificar uma ruptura no encontro dos acasos com a 

mudança de paradigma entre fotografia analógica e digital. Por não se revelar mais as 

imagens, os acasos, aqueles prováveis de ser encontrados na obra de Vivian Maier, por 

exemplo, com seus milhares de negativos ainda a serem revelados em laboratório, 

deixam de existir, perdem o sentido, pois agora, com a eletrônica, a imagem 

fotográfica é vista no instante em que se aperta o botão do dispositivo. Com a 

fotografia digital, a revelação deixou de revelar o acaso. Pode-se pensar que algo da 

“magia”, qualidade que Fontcuberta atribui à imagem latente, deixa de existir a partir 

deste imediatismo imposto pela mudança nos dispositivos. 

 Uma segunda questão observada por Fontcuberta (2012), com a mudança de 

suporte na fotografia, diz respeito a um fator relevante ainda pouco lembrado na 

imagem fotoquímica. Trata-se da espera, o intervalo de tempo que separa o rastro de 

luz da foto revelada. Na foto digital, em comparação, esse intervalo desaparece, pois é 

foto pronta, ou pelos menos funcionalmente imediata. Seguramente pode-se afirmar 

que na fotografia argêntica a imagem latente está “escondida” e na fotografia digital 

está “fechada”. O acesso ao conteúdo se mostra mais livre no segundo caso 

(FONTCUBERTA, 2012, p. 42). A espera, conforme já demonstrado nos capítulos 

anteriores, é uma qualidade intrínseca no encontro com as surpresas do acaso. Não 

havendo mais a espera, em alguma medida também deixarão de se verificar alguns 

registros de acasos, que estariam escondidos na imagem latente.  

Outra observação, agora feita por Entler a respeito da fotografia digital, que 

pode ser relacionada com o acaso, aponta para uma questão técnica com a qual alguns 
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fotógrafos tem se deparado. Com a evolução dos dispositivos, é possível fazer vídeo 

ou fotografia com a mesma câmera. E, a partir desta possibilidade, o fotógrafo pode 

fugir da responsabilidade de definir um instante acionando o obturador 

repetidamente , numa sequência de captura quase cinematográfica (ENTLER, 2012, 45

s/p). Essa hesitação, de acordo com Entler (2012), ainda é um tanto primária, mas já 

afeta o trabalho de vários fotógrafos. Diante do apontamento acima, Fontcuberta faz 

outro, transcrito abaixo de forma direta, colocando em cheque o momento decisivo 

relacionado à obra de HCB.   

Os seguidores de Cartier-Bresson podem lamentar o fim do “instante 
decisivo” como valor definitório porque hoje a fotografia se reduz a um corte, 
a um frame de uma sequência de vídeo. A fotografia digital, não obstante, nos 
transporta para um contexto temporal que privilegia a continuidade e, em 
consequência, a dimensão narrativa – não necessariamente empobrecendo a 
expressão fotográfica (FONTCUBERTA, 2012, p. 16).  

Ainda permanece a dúvida se tal fato empobrece ou não a expressão dada pelo 

ato de fotografar, ou mais, voltando ao ponto anterior, se essa forma de capturar 

imagem, descrita pelos dois autores acima, ainda poderia ser chamada de “fotografia”. 

Estaria, assim, decretado o fim do instante decisivo? Ou este sequer existiu na história 

da fotografia, sendo creditado ao acaso, ou à sorte - conforme o próprio Henri tenha  

afirmando -, sempre se trata de sorte. E onde estaria o acaso hoje na fotografia sem a 

espera pela revelação da imagem?; e sem a escolha pelo momento do clique, visto que, 

segundo os autores acima colocam, o fotógrafo agora “retira” um frame em meio a 

uma sequência de imagens contínuas? Talvez o que resta do registro do acaso estaria, 

em última instância, no ato de caminhar pelas ruas, de olhar a paisagem urbana, de 

flanar. 

Já foi demonstrado ao longo do texto que o tipo de dispositivo fotográfico altera 

o caminhar do fotógrafo pelas ruas, facilitando a ação de flanar conforme as melhorias 

no peso e no tamanho de cada formato de câmera. Também se modificam as relações 

 Essa capacidade de disparos contínuos foi o que Cartier-Bresson chamou, no primeiro capítulo deste 45

estudo, de metralhar, e, como demonstrou-se, o fotógrafo francês era contra essa prática.
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nos modos de ver a paisagem, dependendo da maneira como se olha através de cada 

tipo de dispositivo. Na câmera fotográfica analógica o olhar é mediado pelo visor, 

enquanto na câmera digital, sobretudo nos dispositivos móveis, o enquadramento da 

imagem a ser capturada é informado pela tela. Com essa mudança não existe mais 

imersão do olho no dispositivo, em seu lugar há uma imagem que emerge pronta aos 

olhos do fotógrafo (LIBÉRIO, 2011, p. 55). Isso altera a relação com os dispositivos, 

que se deslocou do olho do observador, sendo afastado para ver a cena a ser capturada 

(ALARCON, 2008, p. 14). Sendo a superfície de visualização da fotografia digital a 

tela, a materialização da imagem sobre um suporte físico já não é essencial para que a 

imagem exista. A fotografia eletrônica, no entendimento de Fontcuberta, é uma 

imagem sem lugar, sem origem, sem território. Não tem lugar porque está em toda 

parte (FONTCUBERTA, 2012, p. 15). Fazendo um paralelo entre a citação inicial 

deste capítulo, feita por Paul Virilio, e o pensamento de Fontcuberta, onde então se 

encontram as imagens se essas estão em toda parte? Uma possível resposta poderia ser 

dada à luz dos estudos que se seguem. As imagens estão em toda parte pois agora 

encontram-se em trânsito, circulando via redes digitais através das mudanças nas 

práticas e processos possibilitadas pelo uso, sobretudo, dos dispositivos móveis. 

4.2 DISPOSITIVOS MÓVEIS 

“O smartphone funciona como um canivete suíço moderno e os aplicativos 
são as ferramentas desse canivete”  

Cartiê Bressão. 
   

A evolução da fotografia eletrônica avançou de tal forma que hoje é possível 

capturar imagens através de smartphones - aparelhos de telefonia celular tipicamente 

com acesso à internet - que, como já dito anteriormente, são denominados nesta 

pesquisa por dispositivos móveis. Nesse caminho de transformações, a fotografia 

passou do majestoso e encorpado daguerreótipo à suave abstração de uma ordenação 

numérica. As fotos foram metal, vidro, papel, filme e, por fim, presença imaterial no 

espaço digital. Certos usos sociais favoreceram um ou outro estágio 
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(FONTCUBERTA, 2012, p. 66). A partir do avanço e difusão das câmeras digitais, 

outros dispositivos se apropriaram dessa tecnologia, integrando a fotografia como mais 

uma função. As fotografias capturadas por celular trazem o diferencial da facilidade de 

conexão com a Rede, podendo compartilhar as imagens sem a necessidade de 

transferi-las para um computador através de cabos ou cartões de armazenamento 

(PIRES, 2012). Com as câmeras sintetizadas a telas há uma tendência da fotografia ser 

mais simples e ágil, e as fotos realizadas passam a acontecer dentro de uma 

perspectiva de uso ordinário que não parecia estar nos objetivos dos fotógrafos que 

procuravam pelas “boas fotografias” e que, para tanto, demandavam domínio 

tecnológico. A reconfiguração da câmera em função da tela fortalece a ideia de que a 

tecnologia dos dispositivos está chegando ao seu momento culminante de 

simplificação dos procedimentos laboriosos para a captura da imagem (SOUZA E 

SILVA, 2012, s/p). 

O primeiro celular com câmera fotográfica a ser vendido comercialmente foi o 

Sharp J-SH04, em 2001. Mais tarde, no mesmo ano, a empresa Nokia lança o modelo 

7650, com câmera integrada (SARVAS; FROHLICH, 2011). Após dez anos, a Nokia 

se torna a primeira fabricante de celulares a disponibilizar um aparelho com câmera 

acoplada, o 808 Pureview, com 41 mega pixel. Embora seja o único, até meados de 

maio de 2015, com tamanha resolução de imagem, vários dispositivos móveis 

encontrados no mercado tem qualidade de imagem satisfatória, fazendo com que 

muitos usuários abram mão das câmeras digitais para fotografar, e as substituam em 

prol da possibilidade de compartilhamento de imagem nas redes sociais (PIRES, 

2012), oferecida pelos novos dispositivos. Curioso observar que esse novo tipo de 

dispositivo fotográfico, um dos mais populares à venda no momento em que o 

presente capítulo é redigido, não foi criado originalmente como câmera, mas fadado a 

ocupar uma necessidade de comunicação. Muitos aparelhos celulares possuem agora 

uma câmera embutida, ou um adaptador que permite acoplar uma. Comparada à 

câmeras digitais normais, a câmera dos dispositivos móveis deixa a desejar em termos 

de qualidade de imagem e resolução, e poucas fornecem algum tipo de controle 
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técnico. Seu objetivo essencial é permitir que o usuário compartilhe instantâneos 

simples com outros usuários (HEDGECOE, 2006, p. 35).  

 O uso desses dispositivos tende a promover mudanças culturais com grande 

velocidade. Situações ordinárias, como fotografar, sobrepõem-se com a tecnologia, 

cada vez mais presente aos modos de vida (PAULA, 2015, p. 16) e, nesses termos, o 

dispositivo liga-se então ao domínio da mundaneidade cotidiana (FRADE, 1992, p.

13). As tecnologias em expansão, ao assumir função transformadora das ações 

socioculturais, interferem nas práticas fotográficas (PAULA, 2015, p. 17). Jenkins 

(2009) atribui ao telefone celular o papel de agente nas mudanças hipermidiáticas, 

sendo além de um sistema comunicacional, um dispositivo midiático que relaciona 

tecnologias, linguagens e práticas culturais ao facilitar a circulação dos conteúdos. 

Expandiram-se os lugares e a velocidade de circulação de imagens. Novas redes de 

geração e trajeto são criadas, incorporam-se maneiras de consumo e interação e, dessa 

forma, modificam-se práticas, valores, linguagens, produtores e espectadores das 

imagens contemporâneas (ROUILLÉ, 2009). Se existe uma transformação no campo 

da fotografia, é porque basicamente também há uma alteração nos modos sociais de 

geração e circulação dos conteúdos, dispostos em um fluxo cada vez mais rápido. 

Nessa transição, a fotografia não é um elemento solto, mas insere-se no processo de 

digitalização que se mostra como uma tendência global no início do presente século 

(LIBÉRIO, 2011, p. 14). 

 Em março de 2014, o Brasil passou a ter mais de 273 milhões de aparelhos 

celulares em funcionamento . Não se pode afirmar que todos esses dispositivos 46

possuam câmeras fotográficas embutidas. Mas o crescente número de dispositivos 

móveis capazes de registrar imagens vem crescendo ano a ano. Essa nova 

possibilidade de capturar fotografias aumentou o número de potenciais fotógrafos, e o 

“fluxo contínuo de imagens ao qual a fotografia contemporânea nos 

submete” (CLAIR, 2011, s/p), num universo fotográfico que “está em constante 

 Dado obtido no site da Rede Globo. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/46

2014/04/brasil-chegou-a-27358-milhoes-de-telefones-celulares-em-marco.html>. Acesso em: 18 out. 
2014.
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flutuação e uma fotografia é constantemente substituída por outra” (FLUSSER, 1985, 

p. 34). A fotografia com dispositivos móveis ainda é uma prática recente e “quando se 

realiza uma invenção passa-se frequentemente um tempo considerável antes que todas 

as suas implicações sejam compreendidas” (FREUND, 1989, p. 106). Assim, esta 

pesquisa não pretende investigar todas as possibilidades ofertadas à fotografia com 

esse novo dispositivo, nem compreender todos os desdobramentos possíveis, deixando 

aberto um vasto campo de estudo para outros pesquisadores.  

 O homem leva seu dispositivo móvel para todos os lugares tanto quanto 

desejar: no avião, na praia, no café, na praça, na sala de aula, nas ruas, nos shoppings, 

na igreja, enfim, a única limitação parece ser a duração da carga da bateria que 

alimenta esses aparelhos. Os limites de mobilidade e acessibilidade para fotografar, 

aqueles encontrados com formatos de câmera maiores verificados no capítulo anterior, 

com os dispositivos móveis deixam de existir quase por completo. Assim, pode-se 

levar todo dia e a todo lugar uma câmera fotográfica e fazer uso dela para registrar 

qualquer momento de passagem. A câmera agora é parte dos objetos necessários, 

quando se está em mobilidade (BRUNET, 2007, p. 4). Conforme Lucia Santaella, 

O tamanho e a leveza das câmeras digitais e dos celulares, sua aderência a 
uma das concavidades mais táteis do nosso corpo, a palma da mão, a 
facilidade de sua manipulação, a visualização imediata do recorte da 
realidade visível capturada pelo clique, a conexão com o computador, a 
possibilidade de envio para quaisquer pontos do planeta, tudo isso junto 
transformou o ato fotográfico em mania e frenesi (SANTAELLA, 2008, p. 
394).  

Tal relação simbiótica entre homem e dispositivo pode ser observada no povo 

japonês “que mantém com a câmera uma relação incessante, íntima e quase 

orgânica” (CLAIR, 2011, s/p), fotografando sem descanso e quase sem olhar, para 

garantir que as aparências do mundo sejam “continuamente sustentadas e como que 

salvaguardadas por esse registro rotativo” (CLAIR, 2011, s/p). Acredita-se que a 

acessibilidade ao dispositivo e seu tamanho reduzido implicam, em maior ou menor 

grau, no registro dos acasos, visto que os dispositivos móveis criam “condições para 

novas práticas fotográficas” (BRUNET, 2007, p. 3).  
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Há uma preocupação nesse novo processo pelo qual a fotografia vem 

atravessando e que a maioria não tem dado a devida atenção. A cada segundo são 

capturadas milhares de imagens através dos dispositivos móveis, e estas podem ser 

consideras um registro de parte da história visual do presente século. Um material rico 

que está desaparecendo na mesma velocidade em que é realizado, pelo fato de que 

seus realizadores “ainda não estão interessados em arquivar, catalogar, buscar ou 

encontrar estas imagens” (BRUNET, 2007, p. 8). Segundo Fontcuberta (2012), a 

tecnologia eletrônica desmaterializou a fotografia, que agora se transforma em dados 

visuais em estado puro, conteúdo sem corpo físico, imagem imaterial. Essa condição 

da fotografia abre horizontes para a difusão e interação comum a todos, ao mesmo 

tempo que provoca dúvidas com respeito à sua conservação, ou seja, com relação à 

permanência incerta de seus suportes (FONTCUBERTA, 2012, p. 66). Desse modo, a 

partir da desmaterialização da fotografia, como é possível recuperar e manter salvas 

tantas imagens? Ou ainda, quantos acasos escapariam entre milhares, ou milhões, de 

registros apagados logo após o clique? Ao que parece, as fotografias estão sendo cada 

vez mais utilizadas como processos de comunicação em tempo real do que como 

memória dos momentos cotidianos da vida (DIJCK, 2007, p .99). De acordo com 

Fontcuberta, as fotos já não servem tanto para guardar lembranças, nem são realizadas 

para serem armazenadas. Servem como exclamações de presença, como dilatação de 

certas experiências, que se deslocam, compartilham e desvanecem, mental ou 

fisicamente (FONTCUBERTA, 2012, p. 32-33). 

Em alguns lugares, segundo Brunet (2007), como no Japão ou na Finlândia, o 

dispositivo móvel difundiu a fotografia mais do que George Eastman imaginava 

quando criou a câmara portátil Kodak. O sonho de uma câmera com mobilidade 

absoluta, a qual se pode levar para qualquer lugar virou realidade. Indivíduos que 

anteriormente nem pensavam em levar uma câmera ao sair de casa, agora estão 

munidos do dispositivo todo o tempo. Esta coleção de fotografias da vida cotidiana 

tornou-se realidade com Kodak e, hoje em dia, atingiu um nível ainda maior com as 

câmeras incorporadas aos telefones celulares (BRUNET, 2007, p. 2). As imagens 
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capturadas por dispositivos móveis levam às últimas consequências atributos que a 

fotografia trazia consigo desde sua origem, mas ainda de forma retraída: o nomadismo 

e a onipresença (SANTAELLA, 2011, p. 399). Assim, uma das maiores vantagens da 

câmera no celular é a mobilidade conseguida para enviar e receber os registros 

fotográficos quando não se está em casa, ou diante do computador, ou no local de 

trabalho. A mobilidade em questão não é mais aquela conferida ao ato de fotografar, 

pois, conforme descrito no capítulo anterior, a fotografia tornou-se móvel há 

aproximadamente um século. Portanto, após essa longa evolução tecnológica, hoje, em 

meados da segunda década do século XXI, “a difusão das imagens é que tornou-se 

móvel, agilizando assim o processo de propagação” (BRUNET, 2007, p. 3). Essa 

difusão e facilidade gerada pelos dispositivos móveis para fotografar tem causado 

algumas implicações. Como atesta Fontcuberta, 

aprendemos que hoje a urgência da imagem por existir prevalece sobre as 
qualidades da própria imagem. Esta pulsão garante uma massificação sem 
precedentes, uma poluição icônica que por um lado vem sendo 
implementada pelo desenvolvimento de novos dispositivos de captação 
visual e por outro lado, pela enorme proliferação de câmeras – seja como 
aparelhos autônomos ou incorporadas a telefones móveis, webcams e 
dispositivos de vigilância. Isto nos imerge num mundo saturado de imagens: 
vivemos na imagem e a imagem nos vive e nos faz viver (FONTCUBERTA, 
2014, p. 119-120). 

 Segundo o autor, alguns anos atrás fotografar ainda era um gesto solene 

destinado a momentos privilegiadas; hoje, o ato fotográfico é algo tão comum quanto 

qualquer ação realizada cotidianamente, como comer, ou tomar banho. A fotografia se 

tornou onipresente, há dispositivos fotográficos por toda parte capturando tudo. O que 

há meio século seria comparável a uma sofisticada câmera de espião é hoje um modelo 

simples que cabe no bolso das vestimentas. Seja o beijo furtivo de dois amantes ou o 

choque de uma aeronave contra um edifício, “nada escapa à voracidade e à indiscrição 

desse olhar vigilante que iguala o olho onividente de Deus” (FONTCUBERTA, 2012, 

p. 30). Se a fotografia é um território de articulações, ela é também um território de 

conflitos,  
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nela se cruzam autores, uma sociedade, um momento histórico, uma técnica, 
o objeto da representação e tantos outros olhares dedicados a ela ao longo do 
tempo e, assim, outras sociedades etc., coisas que não são necessariamente 
solidárias entre si na produção de um sentido comum (ENTLER, 2012, p. 
133). 

  

 A obra de Penelope Umbrico, trazida por Fontcuberta como exemplo acerca dos 

conflitos que a produção imagética desenfreada dos tempos atuais vem apresentado, 

levanta uma questão: é realmente necessário tamanha produção fotográfica como se 

tem vivenciado na segunda década do século XXI? No seu processo de trabalho 

chamado Suns from Flickr , do ano de 2006, uma de suas obras mais populares, 47

Penelope conta que certo dia sentiu o impulso de fotografar um romântico pôr-do-sol. 

Pensando nisso, decidiu consultar quantas fotografias correspondiam à palavra-chave 

sunset no Flickr e encontrou na sua busca 541.795 pores do sol. Apenas no Flickr e 

somente em um idioma de busca, o termo proporciona uma quantia milionária de fotos 

sobre o tema. Fontcuberta levanta a questão: “Faz sentido esforçar-me para tomar uma 

foto adicional? Contribuirá em algo que façamos o que já existe? Vale a pena 

enriquecer a contaminação gráfica reinante? Umbrico responde que não, não e 

não” (FONTCUBERTA, 2014, p. 124). Mesmo com a resposta veemente negativa de 

Umbrico, ainda que não reste nada mais para fotografar, a sociedade pós-industrial não 

se isentará do apetite viciante pela comunicação visual impossível de preencher 

(FONTCUBERTA, 2012, p. 177).  

Nesse quadro de plena saturação icônica, por que continuar fotografando? Por 

que levar as imagens até essa multiplicação infinita? Quais são hoje os usos que 

predominam na fotografia? Para responder às perguntas levantadas por Fontuberta 

(2012), o autor recorre aos dados sociológicos disponíveis. Tanto pesquisas de 

mercado realizadas por empresas do setor quanto estudos acadêmicos constatam que 

no passado a maior parte da captura de fotos instantâneas sintetizava cenas familiares 

ou de viagens: era uma maneira de manter vivências felizes, momentos bons de uma 

existência enfadonha. Agora os que mais fotografam já não são os adultos, e sim os 

 Disponível em: <www.penelopeumbrico.net/Suns/Suns_Index.html>. Acesso em: 14 abr. 2015.47

http://www.penelopeumbrico.net/Suns/Suns_Index.html
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jovens e os adolescentes. E as fotos que eles produzem não são vistas como 

“documentos”, mas como “diversão”, como disparos vitais de autoafirmação 

(FONTCUBERTA, 2012, p. 30-31). São imagens que Fontcuberta (2012, p. 31) chama 

de “usar e descartar”, expressão que traduz o termo imagens-kleenex. Qual a função do 

fotógrafo nesse contexto? Produzir mais fotografias? O fotógrafo Tuca Vieira responde 

que a obrigação do fotógrafo é cada vez mais refletir sobre isso. Quanto mais se 

fotografa menos tempo se permanece diante de uma foto (VIEIRA, 2015, s/p). 

 Geoff Dyer (2008) trás um último exemplo à tona para a reflexão sobre as 

práticas fotográficas realizadas com diferentes tipos de dispositivo. Conforme 

demonstrado neste item sobre os dispositivos móveis a fotografia sofreu uma 

discriminação no seu ato, generalizado pelo uso e produção excessiva de imagens. 

Dyer observa que no ano de 1972, quando o fotógrafo Stephen Shore iniciou suas 

viagens de carro que resultariam no livro American surface, achou sua câmera Rollei 

35 tão simples de manusear que também saiu clicando sem muito discernimento. Em 

declaração feita no livro de Dyer (2008), O instante contínuo, Shore relata: “Eu estava 

fotografando cada refeição que fazia, cada pessoa que encontrava, todo garçom ou 

garçonete que me atendia, toda cama em que dormia, todo banheiro que usava”. Em 

viagens subsequentes, Shore substitui seu dispositivo de formato 35mm por uma 

câmera de grande formato, 8 x 10 polegadas, em parte para desacelerar tanto seus 

processos quanto seus resultados (DYER, 2008, p. 249).  

 De posse das informações levantadas até aqui com esta pesquisa, pode-se 

considerar que o ato fotográfico, ao longo da evolução dos dispositivos, ficou menos 

reflexivo, implicando num olhar menos contemplativo do fotógrafo médio, e na 

produção de imagens que passam a ter como objetivo principal o compartilhamento. 

4.2.1 Instagram  

“De um ponto de vista de seus usos, se trata de uma revolução comparável à 
instalação de água corrente nos lares no século XIX. Hoje, dispomos, em 
domicílio, de uma torneira de imagens que implica numa nova higiene da 
visão”. Clément Chéroux 
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A seção anterior abordou o fato que o destino da maior parte da imagens 

fotográficas efetuadas com dispositivos móveis é o compartilhamento nas redes 

sociais. Diante dessa nova realidade sentiu-se a necessidade, no decorrer deste estudo, 

de esclarecer ao leitor quais as opções ofertadas aos fotógrafos para escoar sua 

produção imagética. Relacionando com os fotógrafos dos capítulos anteriores, nota-se 

que tanto Cartier-Bresson quanto Bruce Gilden conseguiram compartilhar e divulgar 

seu trabalho através da agência Magnum Photos e que, por outro lado, a fotógrafa 

Vivian Maier passou a vida sem ter sua obra divulgada, difundida, ou sequer vista. 

Graças às evoluções tecnológicas em todos os sentidos, hoje, com os espaços virtuais - 

sites, blogs e redes sociais - é possível apreciar as fotografias de Maier, que passaram 

mais de 50 anos engavetadas e, após a descoberta e digitalização de seus negativos, 

ganharam os olhos do mundo. Nesta continuidade evolutiva das tecnologias, fazendo 

uso do dispositivo móvel para registrar as surpresas do cotidiano, Cartiê Bressão - 

último entre os quatro nomes escolhidos para ilustrar esta dissertação, e que terá uma 

seção dedicada ao final do presente capítulo - compartilha suas fotografias através da 

maior rede usada por aqueles que escolhem este tipo de dispositivo para capturar 

imagens: o Instagram. 

Criado pelo americano Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger no dia 6 

de outubro de 2010, o Instagram foi concebido com a finalidade de ser um aplicativo 

simples e recreativo (PAULA, 2015, p. 41). Conhecido como o mais comum dos 

aplicativos de compartilhamento de fotografias, o Instagram foi primeiramente 

desenvolvido para o sistema operacional iOS, da Apple, em 2010, e depois 

disponibilizado para o sistema Android, da Google, em 2012. Até o final de 2014, o 

aplicativo tinha mais de 300 milhões de usuários ativos, postando 70 milhões de fotos 

a cada dia (PAULA, 2015, p. 40). O uso do aplicativo foi planejado por seus criadores 

para funcionar somente por meio de dispositivos móveis (smartphones ou tablets) que 

tenham aceso à internet (PAULA, 2015, p. 39). Uma interface para navegar em 

desktops também existe, mas somente para visualização e interação do conteúdo 

publicado. A inclusão de fotos é feita exclusivamente através dos dispositivos móveis 
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(PAULA, 2015, p. 45). A versão para computadores permite acompanhar o que está 

sendo postado nas redes sociais por outros usuários, mas não permite publicar imagens 

nem aplicar os filtros disponibilizados pelo aplicativo (LISBOA; FREIRE, 2014, p. 

139), que oferecia 19 opções, e mais 13 após a última atualização, além da opção 

normal (sem filtro). Esses efeitos visuais conseguidos através do uso de filtros já 

podiam ser realizados por aplicativos como o Hipstamatic – inspirado na câmera 

Instamatic100, da década de 1960 – que atua numa lógica semelhante com a do 

Instagram (FELIZI, 2011), uma continuidade da fotografia analógica, assim como o 

Instagram pode ser considerado uma continuidade da Polaroid, na qual foi inspirado. 

 A linguagem estética da fotografia feita com a Polaroid e às tomadas com 

dispositivos móveis e seus aplicativos como o Instagram (entre outros) não diferem 

muito. Inclusive o formato quadrado se repete em ambos. Enquanto o processo do 

instantâneo e sua materialidade quase imediata eram fundamentais para o sucesso da 

empresa de Land, a possibilidade de compartilhamento nas redes sociais foi o que 

tornou o aplicativo Instagram um fenômeno mundial em tão pouco tempo. É possível 

colecionar muitas fotografias atualmente com essas “facilidades”, e segundo Susan 

Sontag “colecionar fotos é colecionar o mundo” (SONTAG, 2004, p. 13). 

Segundo o próprio Instagram, o aplicativo trata-se de uma rede social 

(LISBOA; FREIRE, 2014, p. 137) para compartilhamento de imagens. Sua proposta, 

visível em sua página inicial, é: “Uma forma atraente para compartilhar o seu mundo. 

É rápido, grátis e divertido”. O nome se origina da fusão de Insta – ideia de instante, 

instantâneo – e gram – telegrama (PAULA, 2015, p. 37). Entende-se que outras 

ferramentas tecnológicas são disponibilizadas no mercado para o compartilhamento de 

fotos, como por exemplo o aplicativo Retrica e Hipstamatic, ou o blog Tumblr e o site 

de hospedagem Flickr. A escolha em abordar o Instagram justifica-se - além de 

ressaltar a relevância da rede social como um espaço, um meio de intermediação para 

esse processo fotográfico (LEMOS, 2014, p. 97) -, para este estudo, por ser a rede 

social com maior número de usuários que publicam imagens, e por ser o espaço onde 

Cartiê Bressão compartilha suas fotografias capturadas com seu dispositivo móvel. 
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Mesmo que os aplicativos mudem e outros apareçam, as práticas fotográficas e 

culturais relacionadas aos processos comunicacionais permanecerão; “o 

compartilhamento de fotografias já se instaurou na cultura como prática” (PAULA, 

2015, p. 21). 

 Em seus estudos, Vilém Flusser já havia observado indícios de alterações em 

relação ao transporte de imagens, especialmente no domínio das imagens eletrônicas 

(FLUSSER, 2007, p. 158-159). Antes da criação do Instagram, ele verificou que as 

imagens passavam a ser cada dia mais transportáveis, e os receptores cada vez mais 

imóveis. Essa predisposição apresentada, segundo o autor, era uma qualidade 

sobretudo da revolução cultural, já no tempo em que Flusser (2007) escrevia sua obra 

O mundo codificado. De acordo com a verificação do autor, “todas as mensagens 

(informações) podem ser copiadas e transmitidas para receptores imóveis. Trata-se, na 

verdade, de uma revolução cultural, e não apenas de uma nova técnica” (FLUSSER, 

2007, p. 153). Também muito antes do advento da fotografia com dispositivos móveis 

e do compartilhamento de imagens, André Parente atentou para a vivência num mundo 

onde tudo circula e deve circular o mais depressa possível: “os veículos, os 

enunciados, as imagens, as informações, os homens” (PARENTE, 1993, p. 17). Nesses 

termos o aplicativo Instagram se posiciona na demarcação de uma cultura da 

mobilidade. Uma cultura que deduz uma lógica estética do não completo, do 

instantâneo, que não se fixa e, especialmente, da fluidez das imagens (LISBOA; 

FREIRE, 2014, p. 138). 

 A cada dia um novo presente e momento e, assim, uma nova fotografia. Wilton 

Garcia (2013), ao discorrer sobre os enunciados contemporâneos fundamentados na 

cultura digital, aponta sobre a condição não acabada, efêmera e transitória. Nessa 

direção, a fotografia no Instagram, ao se ligar ao instante presente, ao cotidiano, 

reflete os enunciados da contemporaneidade e, em decorrência, a sociedade na qual se 

inclui (PAULA, 2015, p. 37). No aplicativo Instagram, o fluxo de imagens é contínuo, 

não se esgota. Não há restrições quanto à quantia de fotografias compartilhadas. Como 

consequência, essa qualidade reafirma a percepção de inacabado, incompleto, 
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fragmentado (PAULA, 2015, p. 80). O aplicativo funciona a partir de três estágios: a 

captura da imagem, através da câmera do celular; a escolha ou não, pela aplicação de 

filtros e outros efeitos; e o compartilhamento nas redes após a manipulação escolhida e 

finalizada no próprio dispositivo (LISBOA; FREIRE, 2014). No entanto, mesmo não 

sendo idealizado para a captura de imagens com outros tipos de câmeras, é preciso 

considerar que nem sempre as fotografias são realizadas pelo celular, ou mesmo 

editadas diretamente no Instagram. Em alguns casos, somente a estrutura da rede é 

utilizada para o compartilhamento das fotografias, obtidas com outros tipos de 

equipamentos e editadas em diferentes plataformas (HECKE, 2013, s/p). 

 Para o fotógrafo de rua Erick Kim, com a quantidade enorme de pessoas 

vivendo nas metrópoles, com a popularização dos dispositivos móveis com foco na 

fotografia e a tendência social do homem atual, é possível que o Instagram seja o 

grande ponto da democratização da fotografia de rua – e, na verdade, isso já é um 

movimento que vem acontecendo (HECKE, 2013, s/p). No espaço das ruas, ambiente 

onde se situam o flâneur, os fotógrafos escolhidos para esta pesquisa e os encontros 

com o acaso, o presente estudo procura, a seguir, dar continuidade aos desdobramentos 

gerados pelas mudanças culturais e tecnológicas nos dispositivos descritas até aqui. 

Procura-se, no decorrer do texto que se segue, observar em que medida isso pode 

implicar os modos de se deslocar pelas cidades contemporâneas, no surgimento de um 

novo flâneur que se relaciona agora com os espaços virtuais, utilizando-se 

constantemente das novas práticas oferecidas pelas tecnologias, em todos os sentidos; 

e munido de novos dispositivos, num novo contexto cultural, busca novas formas de 

olhar a paisagem e, de algum modo, encontrar espaço para os registros do acaso. 

4.3 UM NOVO FLÂNEUR EM BUSCA DE NOVOS ACASOS? 

“No auge da visibilidade, a cidade tornou-se invisível”  
(PEIXOTO, 1996, p. 130). 
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 De acordo com o pesquisador Nelson Brissac Peixoto, as mudanças mais 

extremas na nossa percepção estão ligadas ao aumento da rapidez na vida 

contemporânea, à velocidade dos deslocamentos rotineiros e à pressa com que o olhar 

desloca-se sobre as coisas. Um aspecto está hoje no cerne de todas os discussões 

teóricas, de todos os meios de criação artística: o tempo. “O olhar contemporâneo não 

tem mais tempo” (PEIXOTO, 1996, p. 179). De tanto ver, nada mais se vê: o excesso 

dirige à cegueira pelo exagero (FONTCUBERTA, 2012, p. 54). A grande cidade é o 

paradigma da saturação. Contemplá-la leva ao ofuscamento. Um olhar que não 

consegue mais ver, tamanha sua proximidade com o concreto (PEIXOTO, 1996, p. 

149) da paisagem urbana. Não se pode, possivelmente, nem mais falar em paisagem, 

somente em imagens (ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 75). Porém, Peixoto (1996) 

atenta que é necessário que as imagens tenham tempo, que saibam esperar. O autor faz 

essa colocação ainda no final do século XX, momento no qual, segundo ele, já se 

observa que tudo serve para ir cada vez mais depressa.  

 A circulação das imagens está cada vez mais acelerada, e hoje o tempo 

necessário para contemplar uma fotografia impressa, ainda que signifique uma obra de 

Henri Cartier-Bresson, fixa na parede, parece ter sido vencido pelos não mais do que 

dois segundos em que os dedos “rolam” imagens nas telas dos dispositivos móveis, 

implicando uma outra maneira de ver fotografias atualmente. Mas será possível 

assimilar, admirar, “saborear” uma imagem nessa velocidade, contexto e suporte de 

uma pequena tela eletrônica em torno de cinco polegadas por onde se vê imagens 

agora? Observa-se um movimento mais próximo do “zapear”  fotografias agora do 48

 O termo “zapear” vem do conceito de zapping, definido por Arlindo Machado como a ação de usar 48

o controle remoto com regularidade na mudança dos canais de televisão. Para Machado, inúmeros 
motivos podem ser atribuídos como causa para o zapping: escapada dos comerciais, procura por um 
programa mais atrativo, excedente de informações no ar ou pelo simples prazer em trocar de canal e 
zapear (MACHADO, 1995. p. 113). Trazendo para os modos de ver fotografia no século XXI, Peixoto 
entende que “o efeito zapping resulta da absoluta impaciência do espectador em relação a qualquer 
vestígio de duração e continuidade (PEIXOTO, 1996, p. 180). No limite, esse nomadismo se revela 
inútil. A pressa, a falta de tempo, priva as imagens de toda particularidade e consistência. O 
movimento contínuo em direção a outros enunciados acaba na reiteração infinita do mesmo 
(PEIXOTO, 1996, p. 181).
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que efetivamente contemplá-las. Não se trataria então, ao contrário, de restituir 

delonga às imagens? (PEIXOTO, 1996, p. 184). 

 As interrogações continuam, agora sobre as paisagens. Indagado com a questão 

sobre as cidades habitarem os homens ou esses habitarem nelas, Nelson Brissac 

Peixoto responde que “nem a cidade […] nos habita, nem os homens - que não sabem 

mais ver – habitam a cidade. A alma dos lugares parece ter-se perdido para 

sempre” (ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 72). Para Peixoto esse parece ser o 

paradoxo da obra de Benjamin, onde o encontro entre a cidade e os homens acontece 

quando estes percorrem lugares inexplorados ou no momento que agem como 

estranhos em sua cidade natal. Somente dessa maneira seria possível encontrar em que 

lugares na cidade ainda existem sinais de coisas novas para serem vistas (ROUANET; 

PEIXOTO, 1992, p. 72) e fotografadas. Ver, agora, não é ver a partir de uma 

perspectiva, mas de todas (PEIXOTO, 1996, p. 150), sendo necessário descobrir 

novamente a paisagem das cidades (ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 71).   

 Walter Benjamin fez muitas críticas à cidade moderna do começo do século 

XX. Uma dessas críticas foi a respeito de não haver mais condições para o olhar 

exploratório da flânerie. Essa falta de condição para o olhar do flâneur, de acordo com 

Benjamin (1994), pode ser comparada às críticas de autores da atualidade a respeito da 

problemática das imagens nos dias de hoje (ALCÂNTARA, 2010). Estando o olhar da 

pós-modernidade destituído de tempo, entende-se que existe hoje uma perda da forma 

contemplativa de observar. As imagens no mundo do século XXI são tantas e tão 

absurdamente rápidas que dificultam o olhar reflexivo e receptivo, como se o olhar 

agora fosse apenas físico e automático. A falta de tempo leva a tal posição, o que se 

reduz a um empobrecimento da percepção, da reflexão e do imaginário 

(ALCÂNTARA, 2010, p. 1150).  

 As cidades contemporâneas, assim como as cidades modernas, também são o 

reduto das multidões. Se a demasia de estímulo caracterizava a Paris de Baudelaire ou 

qualquer outra grande cidade moderna, isso é ainda mais exacerbado no contexto 

atual. Sensação de aceleração do tempo, de velocidade e rapidez no dia-a-dia, o 
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isolamento dos cidadãos e o sentimento de solidão quando em meio a milhares de 

pessoas também crescem rapidamente. Nesse contexto, as grandes cidades 

contemporâneas podem ser vistas como a experiência extrema das características da 

metrópole moderna (PAULA, 2007, p. 100).  

 A experiência do caminhar despreocupado e aleatório dá lugar à preocupação 

com o automóvel, com a acessibilidade de travessias de pedestres e semáforos de 

trânsito (PONTUAL; LEITE, 2006). Atualmente, as entranhas da cidade por onde o 

flâneur circula ocorre pelos acessos ao metrô (ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 59). 

Nesse sentido, a experiência urbana começa a depender menos da mobilidade física do 

flâneur e passa a ser ligada à mobilidade do olhar. Essa mobilidade que, ao contrário 

das técnicas de visualização desenvolvidas no renascimento, que depositavam no olhar 

do indivíduo único e imóvel seu acento essencial, com as tecnologias contemporâneas 

colocam em discussão um cidadão em trânsito, em movimento e conexão permanentes 

(ARANTES, s/d, p. 12). De modo geral, pode-se evidenciar a flânerie do século XIX, 

representada por Benjamin, como uma experiência urbana que aparece com as 

mudanças dos espaços, dos hábitos e dos costumes dos indivíduos (PONTUAL; 

LEITE, 2006, p. 101) que habitam as cidades. 

 O ritmo de vida parece estar cada dia mais acelerado na pós-modernidade 

(PASSOS; GOUVÊA; TOSTI; POLITO, 2003, p. 8). Muitas pessoas trabalham o dia 

inteiro, o setor de serviços passou a disponibilizar um enorme leque de opções que 

demonstram a falta de tempo das pessoas nas metrópoles, como se as 24 horas do dia 

fossem insuficientes para realizar tudo. Supermercados funcionam todos os dias sem 

fechar em nenhum momento, bem como farmácias, salões de beleza, postos de 

combustível, bares e restaurantes. A aparente falta de tempo que parece angustiar a 

humanidade, acabando até mesmo com a paciência de muitos para sair às ruas 

tranquilamente apenas para observar as coisas ao seu redor, tem sido observado no 

sujeito pós-moderno, que não se fixa mais com facilidade em um único lugar. Esse 

sujeito muda com frequência e tem uma identidade fragmentada (PASSOS; GOUVÊA; 

TOSTI; POLITO, 2003, p. 8). 
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Para muitos estudiosos o flâneur do século XXI é um ponto de tensões e 

contradições e divide opiniões. Alguns pensam numa flânerie contemporânea 

perambulando nos shopping centers, que nem sempre vão ao local para consumir, mas 

muito mais para verem e serem vistas (PASSOS; GOUVÊA; TOSTI; POLITO, 2003, 

p. 9). Pode-se hoje flanar pela Internet? Teria o flâneur pós-moderno se tornado um 

dependente do automóvel e dos computadores pessoais? O que se pretende observar é 

que a prática de flanar não ficou reduzida à experiência no espaço urbano do século 

XIX. Com os avanços tecnológicos na eletrônica e consequentemente nas mudanças 

das práticas de comunicação, o flâneur adaptou-se também ao espaço virtual. Ampliou 

seu território de observação para os comportamentos dos internautas. Segundo alguns 

autores, como Pontual e Leite, a internet mostra-se como um ambiente favorável para 

a flânerie, por onde o flâneur percorre o fluxo da rede, observa os blogs ou os diálogos 

nas salas de bate-papo, perde-se nas cidades digitais  e no labirinto da multimídia 49

(PONTUAL; LEITE, 2006, p. 100). No que corresponde a experiência da multidão, 

pode-se conferir à Internet uma flânerie a parir do interesse em observar os perfis de 

usuários conectados às redes sociais como opção aos “tipos urbanos”, e mesmo com a 

finalidade em se explorar esses perfis, o anonimato permanece como uma escolha na 

flânerie digital (PONTUAL; LEITE, 2006, p. 104). Enquanto o flâneur do século XIX 

e início do século XX dependia da disponibilidade de funcionamento dos 

estabelecimentos, restrito a certos horários, e ainda da luz a gás no espaço limitado da 

urbe, o flâneur digital vivencia a sensação do tempo imensurável e do espaço sem 

fronteiras. Pode-se também pensar uma experiência parecida à flânerie no seu sentido 

original e supor hoje a figura do flâneur digital de acordo com uma nova condição 

espaço-temporal (PONTUAL; LEITE, 2006, p. 104). 

 Têm-se promovido na visitação de cidades digitais experiências e sensações semelhantes ao 49

caminhar por suas ruas com a possibilidade de sobrevoá-las e não esbarrar em muros, veículos ou 
malfeitores. Mais que isso, nesse ‘percurso’ é possível ter a experiência espacial de ambientes 
diversos, museus, galerias, templos e monumentos de diferentes partes do mundo e de períodos 
históricos, inclusive alguns que nem existem mais. Uma experiência que visa não apenas passar o 
tempo e se divertir, mas também apreender um pouco das diversas culturas, grupos e civilizações por 
meio dos espaços que construíram e habitaram (PONTUAL; LEITE, 2006, p. 105).
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 Da mesma maneira que William Gibson (2003) compreendeu o ciberespaço  50

como aproximação do espaço urbano, a internet também pode ser entendida como uma 

cidade de dados, onde as informações são guardadas segundo um princípio de 

organização, uma forma de classificação que de algum modo demonstra certa 

semelhança com a cidade física (PONTUAL; LEITE, 2006, p. 102). Muitas estruturas 

do espaço digital se edificam de forma semelhante àquelas do espaço urbano. Um site 

é um ambiente ou endereço eletrônico onde se oferecem algumas informações que 

podem servir de links – ligação de passagem para um outro endereço eletrônico. 

Alguns deles exibem uma articulação tal que se equiparam a uma praça pública 

virtual, um conjunto de aglomerados acessados através de “portais” e que para o 

flâneur digital equivalem às lojas, morada ou passagens que dão acesso às galerias do 

flâneur urbano. Pensando sob esse aspecto a principal diferença entre os dois tipos de 

flânerie está na velocidade e na mobilidade. Neste exemplo, o limite consiste somente 

na capacidade dos dispositivos eletrônicos, da máquina, dos softwares, e da conexão 

(PONTUAL; LEITE, 2006, p. 104).  

 A experiência da flânerie digital é na maior parte uma experiência intelectual, 

como insinuava Gibson (2003), dirigida pelo tipo de informação que se buscava 

(PONTUAL; LEITE, 2006, p. 104). Nisso o flâneur urbano difere, pois procurava por 

experiências reais, conforme demostrou João do Rio e outros autores em algumas 

passagens no segundo capítulo deste estudo. Naquilo que corresponde ao indivíduo 

isoladamente, seu deslocamento em meio à multidão também é feito munido das 

tecnologias: dispositivos móveis, tablets e notebooks. O sujeito contemporâneo está 

sozinho porém conectado, plugado em um ambiente qualquer acessível ao seu celular, 

ansioso por encontrar um sinal de internet sem fio a partir do qual possa “mergulhar” 

no mundo virtual. Se a vivência moderna das grandes cidades já experimentava a 

sensação de tempo acelerado, a vivência da cidade contemporânea suprimiu o espaço 

(PAULA, 2007,  p. 101). 

 Optou-se por manter aqui o termo original segundo o autor.50
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 Diante de tal ambiente, o uso dos dispositivos móveis no ato fotográfico tem 

oferecido novas possibilidades para o registro das cidades, aumentando o 

enriquecimento do imaginário e contribuindo para um flâneur que, como apontado no 

início deste capítulo, passou não só a registrar, mas a compartilhar a produção 

imagética de suas experiências urbanas. O compartilhamento de imagens e a 

mobilidade de informações permitem novas vivências e maneiras de apropriação do 

espaço. Segundo André Lemos (2008) caminhar com dispositivos móveis possibilita 

leituras e escritas (entendidas também como fotografias)  do espaço com informação 51

digital muito semelhante à arte de caminhar dos situacionistas, dadaístas e 

surrealistas . As mídias locativas  e os territórios informacionais renovam os modos 52 53

de deriva pelo espaço das cidades (LEMOS, 2008, p. 220). Pensando no futuro da 

flânerie na contemporaneidade, segundo o jornalista, escritor e compositor Fausto 

Fawcett, devido à globalização, as cidades estão cada vez mais unidas; “o flâneur tem 

a possibilidade de vasculhar todas as cidades possíveis, internas e externas. A Internet 

já é considerada o sexto continente do mundo” (PASSOS; GOUVÊA; TOSTI; 

POLITO, 2003, p. 10). 

  

4.3.1 Novos acasos? 

Como é possível pensar em novos acasos registrados por um flâneur que, nos 

moldes do que foi descrito acima, tem abdicado dos espaços urbanos em prol dos 

 comentário meu.51

 ver segundo capítulo.52

 André Lemos define mídia locativa (locative media) como um conjunto de tecnologias e processos 53

info-comunicacionais cujo conteúdo informacional vincula-se a um lugar específico. Locativo é uma 
categoria gramatical que exprime lugar, como “em”, “ao lado de”, indicando a localização final ou o 
momento de uma ação. As mídias locativas são dispositivos informacionais digitais cujo conteúdo da 
informação está diretamente ligado a uma localidade. Trata-se de processos de emissão e recepção de 
informação a partir de um determinado local. Isso implica uma relação entre lugares e dispositivos 
móveis digitais até então inédita. […]. Várias empresas, mas também artistas e ativistas, têm utilizado 
a potência das mídias locativas como forma de marketing, publicidade e controle de produto, mas 
também como escrita e releitura do espaço urbano, como forma de apropriação e resignificação das 
cidades (LEMOS, 2008).
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espaços virtuais? Com tantos avanços tecnológicos nos dispositivos, com as conexões 

dos computadores em redes e o compartilhamento de imagens, ainda sobraria espaço 

para novos encontros com o inesperado? Como recuperar o olhar, em um ambiente 

que, como demonstrado por alguns autores, está saturado de imagens, e onde parece 

não haver mais tempo para o flâneur de Benjamin (1994) levar tartarugas para passear 

pelas galerias? A celebração da Internet é convidativa. “Estamos diante da máxima 

experiência de comunicação que a todo instante nos seduz” (SATURNINO, s/d, p. 9). 

Mas essa experiência em comunicação, através dos meios digitais e dos encontros 

virtuais onde o flâneur vem se relacionando estariam ofuscando a alma encantadoras 

das ruas?  

De acordo com o autor Fontcuberta (2014), Google, Yahoo, Wikipedia, 

YouTube, Flickr, Facebook, MySpace, Second Life, eBay, PayPal, Skype, etc 

modificaram a vida e a existência da fotografia. De fato, “a pósfotografia  não é mais 54

que a fotografia adaptada à nossa vida on-line” (FONTCUBERTA, 2014, 122). 

Avançando um pouco mais nas evoluções tecnológicas, nota-se que a redução do 

tamanho dos dispositivos fotográficos foi além dos aparelhos celulares. As câmeras 

fotográficas são agora tão banais e pequenas, tornaram-se de tal maneira parte dos 

acontecimentos do mundo, que ninguém mais lhes dá atenção (DYER, 2008, p. 260). 

Dispositivos menores do que as câmeras acopladas a telefones celulares capazes de 

capturar imagens já existem.  

Uma história quase ficcional, narrada por Joan Fontcuberta, conta que um 

artista do Iraque e professor de fotografia da New York University, chamado Wafaa 

Bilal, implantou, através de cirurgia, uma microcâmera na parte posterior de seu crânio 

 Os paradigmas fotográficos são definidos, segundo Lucia Santaella, da seguinte forma: 1. 54

Paradigma pré-fotográfico, ou produção artesanal, que dá expressão à visão por meio de habilidades 
da mão e do corpo; 2. Paradigma fotográfico, que inaugurou a automatização na produção de imagens 
por meio de máquinas, ou melhor, de próteses óticas; e 3. Paradigma pós-fotográfico ou gerativo, no 
qual as imagens são derivadas de uma matriz numérica e produzidas por técnicas computacionais. Em 
síntese, no primeiro paradigma, encontram-se processos artesanais de criação da imagem, no 
segundo, processo automáticos de captação da imagem e, no terceiro, processos matemáticos de 
geração da imagem (SANTAELLA, 2005, p. 298). Para Fontcuberta a pósfotografia (ele usa o termo 
sem hífen) ocupa uma posição paralela na nova cultura do virtual e do especulativo 
(FONTCUBERTA, 2012, p. 63).
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para fotografar a todo momento (FONTCUBERTA, 2014, p. 120). O propósito é que 

essa câmera, chamada por Fontcuberta de “encéfalocâmera”, faça disparos a intervalos 

regulares de um minuto, e que as imagens capturadas possam ser vistas em tempo real 

a partir dos monitores de um museu (FONTCUBERTA, 2014, p. 121). Fotografando 

dessa forma, quantas imagens seriam conseguidas ao acaso? Ou não se trata mais de 

acaso na fotografia, já que existiria um padrão que excluiria dessa forma o inesperado? 

Ou ainda, todas as imagens geradas por esse sistema de captura seriam frutos do 

acaso?; visto que um dispositivo que dispara sozinho e aleatoriamente isenta da 

responsabilidade do fotógrafo de olhar, e mais, de decidir quando clicar. 

Pode-se imaginar um futuro não muito distante em que uma “piscadela” será 

suficiente para uma fotografia ser realizada. Porém a piscadela seria o equivalente ao 

clique, e reduzir a fotografia apenas ao aperto de um botão seria o mesmo que reduzir 

o fotógrafo a um indivíduo que não reflete, que não decide, que não opina, enfim, que 

não comunica. Lembrando que no ano de 1888 George Eastman assinalou o slogan 

afamado que levou a empresa Kodak para o topo da indústria fotográfica - Você aperta 

o botão, nós fazemos o resto! -, e hoje, segundo Fontcuberta, parece que o principal 

não é quem aperta o botão, mas sim quem faz tudo que antecede e sucede o clique, 

quem coloca o conceito e cria a vida da imagem (FONTCUBERTA, 2014, p. 

125-126). O olhar, aquele lembrado logo no início deste estudo por Cartier-Bresson, é 

ainda o que resta para diferenciar um fotógrafo de um sistema automatizado e pré-

programado com “encéfalocâmeras” e dispositivos que disparam automaticamente 

gerando uma “avalanche de ‘instantaneidades’ descartáveis” (CAMPANY, 2012, p. 

06).  

Outro exemplo reflexivo acerca dos acidentes do acaso na fotografia do século 

XXI trazido por Fontcuberta (2014): Txema Salvans realiza há alguns anos um 

trabalho documental sobre a prostituição de rua na Espanha, entre a rodovia C-31 de 

Barcelona e a de Castelldefels. Fingindo ser um topógrafo, Txema leva escondido uma 

enorme câmera fotográfica que usa para sondar o isolamento das vendedoras de sexo 

desamparadas, vivendo à mercê do barulho do trânsito que por elas passa. Em outro 
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ponto qualquer de Montreal, no Canadá, Jon Rafman faz uma série parecida sem sair 

da frente da tela de seu computador, rastreando circunstâncias de rua registradas pelo 

Google Street View e disponíveis para qualquer usuário de computador com acesso à 

internet. Sem levar em consideração a diferença de qualidade das imagens desses dois 

trabalhos (e são gritantes), o resultado equivale em intenção e profundidade. “A partir 

de agora o olhar documental pode bifurcar-se em duas metodologias complementares 

que nos confrontam com as essências profundas do meio” (FONTCUBERTA, 2014, p. 

127). E, sabendo que os satélites e câmeras de vigilância fotografam sem parar, tudo, 

24 horas por dia, todos os dias, pode-se considerar quanto de acidental e imprevisto há 

neste tudo (FONTCUBERTA, 2014, p. 128). De fato, verificando o site de Jon 

Rafman , encontram-se muitos registros do inesperado feitos pelas câmeras de 55

satélites. Seria assim possível pensar que o Google Street View é um dos “fotógrafos” 

mais “competentes” para o registro dos acidentes do acaso no século XXI? Com o 

tempo, decreta Geoff Dyer, “até o acaso se torna formalizado, codificado, 

mercantilizado” (DYER, 2008, p. 106).  

Para Fontcuberta, desprendendo-se dos valores em que foi fundada a fotografia 

e abandonando alguns conceitos históricos de verdade e de memória, “a fotografia 

a c a b o u j o g a n d o a t o a l h a : a p ó s f o t o g r a f i a é o q u e r e s t a d a 

fotografia” (FONTCUBERTA, 2014, p. 130). Estaria sendo o próprio Fontcuberta um 

“catastrofista”, expressão usada por ele mesmo no capítulo anterior desta dissertação, 

referindo-se àqueles que tantas vezes decretaram a morte da fotografia? Seria a morte 

do acaso na fotografia? Parece evidente que os acasos não morrem diante das novas 

tecnologias, visto que esses são fenômenos que acontecem com muita frequência no 

dia a dia, como observado por Entler (1994) ainda no primeiro capítulo deste estudo. 

Os acasos, assim como a própria fotografia, se reconfiguram através dos dispositivos 

fotográficos, na medida em que estes são feitos para capturarem imagens, e essas 

capturas nunca foram, de acordo com o que se verificou até aqui, algo totalmente 

controláveis.  

 http://jonrafman.com/55

http://jonrafman.com/
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Mesmo alguns fotógrafos enaltecendo a técnica digital por achar que com ela 

seu ofício não depende da sorte, Fontcuberta (2012, p. 67) refuta esse argumento 

lembrando que o inconsciente do olhar que os surrealistas tanto valorizaram na câmera 

fica inativo pelo exagero de controle e de racionalidade. O autor catalão ainda chama a 

atenção para o que supostamente podem ser virtudes, como muitas opções de controle 

e a perfeição tão ao alcance da mão, a carência de espontaneidade e a anulação do 

acaso, mas que terminam se transformando em fatores que ele chama de 

“desnaturalizadores" cujo efeito são fotografias igualmente “anódinas, duras e carentes 

de emoção”  (FONTCUBERTA, 2012, p. 190). Assinala-se que, de acordo com 56

Fontcuberta, renunciar ao acaso é criativamente arriscado. “Quantas obras-primas da 

história da fotografia foram resultado de acidentes e imprevistos!” (FONTCUBERTA, 

2012, p. 67). Este estudo trouxe apenas um pequena parte como exemplos, distribuídos 

ao longo dos três capítulos anteriores, mas seguramente outras tantas obras-primas 

or iundas do acaso, da sor te ou, como disse Cart ier-Bresson, das 

“coincidências” (DYER, 2008, p. 122), podem ser encontradas nos registros históricos. 

 Google Street View e câmeras de vigilância podem estar registrando, como 

espectadores, muitos acasos em todos os cantos do planeta, mas sem dúvida suas 

capturas não tem a sensibilidade encontrada no olhar observador de Henri Cartier-

Bresson, nem no ímpeto de Bruce Gilden ou sequer no mistério da vida e obra de 

Vivian Maier.  

 O autor Jonathan Crary (1992, p. 6) chama a atenção para a necessidade de 

assinalar que existe uma diferença na origem dos termos em latin spectare e observare. 

Enquanto a noção de spectare vem de olhar para, observare implica, segundo 

definição, em um senso de conformidade da ação, entendimento com relação a regras, 

códigos, ajustes e práxis (LIBÉRIO, 2011, p. 20-21). No entender de Crary,  

Apesar de obviamente ser alguém que vê, um observador é de forma mais 
importante alguém que vê no contexto de um conjunto pré-determinado de 

 Remetem-me àquelas fotografias descritas na introdução deste trabalho, realizadas dentro de 56

estúdios fotográficos com seus controles absolutos.
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possibilidades, alguém que está inscrito em um sistema de convenções e 
limitações. E aqui ‘convenções’ indica um sentido bem mais amplo do que 
práticas representacionais. Se é possível afirmar que há um observador 
específico ao século dezenove ou a qualquer período, é apenas como o efeito 
de um sistema irredutivelmente heterogêneo de relações discursivas, sociais, 
tecnológicas e institucionais. Não há sujeito observador que existe a priori 
ou anteceda este campo de contínuas mudanças (CRARY, 1992, p. 6). 

Partindo dessa ideia concebida acima, pode-se dizer que é como observador que 

se estabelece o papel do fotógrafo. “Afinal, o que é um fotógrafo? Antes de tudo, é 

alguém que observa, mais do que alguém que simplesmente assiste a alguma 

coisa” (LIBÉRIO, 2011, p. 20). Estaria destituído, nesses termos, o papel de fotógrafo  

a qualquer coisa que se caracterize como mero espectador, mesmo tendo a capacidade 

tecnológica de registrar imagens. Sem desprezar as possibilidades da tecnologia, dos 

dispositivos eletrônicos, da Internet e das redes e sistemas de compartilhamento que 

fazem parte da vida do indivíduo que habita as cidades do século XXI, um fotógrafo 

disposto a uma maior percepção do mundo a seu redor precisa evidenciar sua 

sensibilidade, estar afeto às sutilezas do cotidiano (LEMOS, 2014, p. 71-72). São essas 

“sutilezas” de que fala Anuschka Lemos, encontradas também nas fotografias 

carregadas de humor de Cartiê Bressão (vistas a seguir), que unem os quatro nomes 

escolhidos como representantes de flâneurs, ao sairem às ruas para capturar 

instantâneos efêmeros; e que os diferem de todo e qualquer sistema automatizado, 

fabricado e sem vida - que fazem seu papel enquanto parte do todo -, mas que não 

podem sentir como um flâneur, experimentar como um flâneur, ou vivenciar aquilo 

que, observado por Lemos, muitos fotógrafos deixam evidente em seu trabalho: “o 

fascínio por conhecer e ir de encontro ao que ainda não conhecem sobre o mundo, 

sejam pessoas, lugares ou culturas. […] É o caminhar errante do fotógrafo sendo 

vivenciado pelo olhar do leitor. Pode-se viajar pelo mundo e pode-se viajar pelas 

imagens” (LEMOS, 2014, p. 82-83). 

 O registro dos acasos na fotografia parece estar relacionado diretamente com 

alguns fatores verificados até aqui: 1. estar sempre acompanhado de um dispositivo 

fotográfico; 2. observar tudo ao seu redor com olhos atentos; e 3. movimentar-se, 

deslocar-se, aumentariam as chances de encontros com essas “coincidências” da vida.  
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 Este trabalho de dissertação se encerra a seguir trazendo algumas reflexões 

obtidas através de entrevista concedida por Pedro Garcia, o Cartiê Bressão. Acredita-se 

que a entrevista com alguém que tem feito uso dos dispositivos móveis para registrar o 

cotidiano dos espaços por onde circula, compartilhando fotografias através das redes 

sociais, contribui para entender e verificar como as novas práticas e processos tem se 

reconfigurado com o avanço da tecnologia ao longo dos séculos. Por fim, são 

analisadas duas fotografias feitas por Cartiê Bressão nas quais o acaso se evidencia 

como parte integrante da imagem. 

  

4.4 CARTIÊ BRESSÃO: O BRASILEIRO 

O Rio, cidade nova – a única talvez do mundo – cheia de tradições, foi-se 
delas despojando com indiferença. De súbito, da noite para o dia, 
compreendeu que era preciso ser tal qual Buenos Aires, que é o esforço 
despedaçante de ser Paris, e ruíram casas e estalaram igrejas, e 
desapareceram ruas e até ao mar se pôs barreiras. Desse descombro surgiu a 
urbe conforme a civilização, como ao carioca bem carioca, surgia da cabeça 
aos pés o reflexo cinematográfico do homem de outras cidades. Foi como 
nas mágicas, quando há mutação para a apoteose. Vamos tomar café? Oh! 
filho, não é civilizado! Vamos antes ao chá! E tal qual o homem, a cidade 
desdobrou avenidas, adaptou estrangeiros, comeu à francesa, viveu à 
francesa [...] (Rio, 2005, p. 74). 

 O texto acima narrado por João do Rio, no começo do século XX, ao escrever A 

alma encantadora das ruas, refere-se às reformas urbanas que aconteceram no Rio de 

Janeiro no início da República e que, mantidas as devidas proporções, apresentam 

pontos em comum com a reforma que Hausmann empreendeu em Paris no século 

XIX. A modificação do Rio de Janeiro, com a abertura de novas avenidas, derrubada 

de casas e construção de edifícios novos, oferecia como proposta civilizar e 

modernizar a cidade caracterizando-a como uma espécie de Paris dos trópicos 

(ABREU, 2004, p. 1). Da mesma maneira como aconteceu em Paris, também a ex 

capital da jovem República brasileira passou por intensas modificações na sua 

configuração para ser o cartão-postal do Brasil (ARAÚJO, 2009, p. 680). 

 Dentre as mudanças nos espaços urbanos, as construções das cidades modernas 

por seus idealizadores tiveram planos urbanísticos sempre relacionados a vias 
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retilíneas de circulação, uniformes, geométricas, objetivas e racionais (ALCÂNTARA, 

2010, p. 1151). De acordo com Le Corbusier, uma cidade moderna existe efetivamente 

da linha reta: “construção dos imóveis, dos esgotos, das canalizações, das ruas, das 

calçadas, etc. O trânsito exige a linha reta” (CORBUSIER, 1992, p. 10). Por outro 

lado, é justamente na cidade sinuosa, acidental e desorganizada, apontada pelos 

progressistas como doente e caótica, que o flâneur se depara com uma abundância de 

pequenas paisagens destacadas em diferentes espaços da metrópole (ALCÂNTARA, 

2010, p. 1151), onde, conforme já relatado por Cristiano Mascaro, a cada esquina 

dobrada uma nova paisagem, uma nova imagem, um possível novo acaso. Claro que 

não se pode ignorar o fato de que a vivência do instante está presente tanto no caminho 

ziguezagueante das mulas - que, como apontou Le Corbusier no segundo capítulo, 

traçaram todas as cidades antigas - quanto nas ruas retas da cidade planejada 

(ALCÂNTARA, 2010, p. 1152). De acordo com Alcântara, 

  
A idéia [sic] de que a flânerie não é feita pela cidade, mas sim, pelo homem 
que a observa, pelo flâneur que caminha distraído sobre o espaço urbano, 
desta maneira, dentro da cidade moderna, calculada, reta e intencional, a 
flânerie não morre, a observação anônima da cidade continua a transcorrer, 
porém, por meio de outras observações, diferentes daquelas encontradas na 
cidade antiga (ALCÂNTARA, 2010, p. 1151).  

Se é possível pensar o contexto exterior como um dos fatores que alteram a 

observação do flâneur e as atitudes perante os diferentes espaços urbanos 

(ALCÂNTARA, 2010, p. 1156), cabe ao homem pós-moderno compreender, ajustar e 

aprimorar suas maneiras de ver, para que dessa forma possibilite um enriquecimento 

do imaginário, e consequentemente a descoberta de novas possibilidades de observar 

as cidades. “Outras e sempre mais, paisagens urbanas” (ALCÂNTARA, 2010, p. 

1158).  

O Rio de Janeiro, metrópole onde vive e fotografa o carioca Cartiê Bressão, é 

um exemplo de cidade caótica e acidental, com seus morros por onde a cidade foi 

obrigada a circundar, quase nunca em linha reta, dividida entre avenidas e ruelas, onde 

urbano e natureza convivem; espaço onde a flânerie urbana parece ainda resistir, 
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conforme demonstrado ao final desta dissertação com a análise de duas fotografias 

feitas por Bressão que, flanando pela capital fluminense, registra instantes casuais do 

cotidiano munido de seu dispositivo móvel. Ao fazer uso deste tipo de aparato 

fotográfico, que privilegia momentos banais, cotidianos e não ritualísticos serem 

capturados, devido a agilidade com que a câmera é colocada à disposição para realizar 

uma fotografia, Cartiê Bressão se aproveita das virtudes do aparelho para registrar 

cenas que, segundo o próprio, são efêmeras. A ubiquidade das câmeras acopladas ao 

celular e a circulação imagética em redes de compartilhamento impulsiona o 

aparecimento de um conteúdo visual efêmero vinculado ao dia a dia (PAULA, 2015, p. 

68). 

Pedro Garcia de Moura, ou Cartiê Bressão, versão tupiniquim instagrâmica do 

francês Cartier-Bresson (NEVES, 2013, s/p), nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 

15 de outubro de 1980. Graduado em Desenho Industrial, atuou profissionalmente com 

internet no Brasil e, em seguida, mudou-se para Londres, no Reino Unido, onde viveu 

por 5 anos trabalhando com publicidade, época em que viajou com frequência para a 

França fazendo contato com muitos fotógrafos que lhe influenciaram a se aproximar 

da fotografia (MARTINS, 2012, s/p). De volta ao Brasil, Pedro morou em São Paulo 

por aproximadamente um ano e meio, trabalhando com produção comercial de filmes. 

Saiu novamente do país para trabalhar em uma agência de publicidade em Buenos 

Aires, capital da Argentina, por mais um ano e meio. Retornando ao Brasil pela 

segunda vez, voltou às raízes da capital fluminense, onde atualmente é sócio de uma 

empresa de financiamento coletivo de shows, denominada Queremos. Cartiê Bressão 

foi o codinome escolhido por Pedro Garcia “como uma brincadeira despretenciosa e 

engraçada” , segundo o carioca, como uma homenagem bem humorada ao fotógrafo 57

francês Henri Cartier-Bresson, apresentado no primeiro capítulo desta dissertação. 

 As informações descritas ao longo do texto que se segue, relativas a Pedro Garcia e que estiverem 57

sem a devida referência, foram obtidas mediante entrevista concedida pelo mesmo, realizada via 
Skype, na data de 09 de março de 2015, às 20h. O questionário desta entrevista encontra-se no 
Apêndice A, ao final deste trabalho.
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 Cartiê Bressão, o brasileiro, vive dentro do contexto cultural da flânerie 

contemporânea, digital, onde as imagens são “voláteis”  e tudo é muito rápido. Ele é 58

um exemplo de flâneur do seu tempo - conectado e que faz uso das novas práticas e 

processos oferecidos pelas tecnologias para registro e compartilhando imagens -, mas 

que mantém viva a chama pelo amor às ruas do flâneur moderno da obra de 

Baudelaire. Esse pensamento fica evidente e claro durante a entrevista realizada com 

Pedro, pois ele não esconde seu gosto por caminhar e descobrir coisas pelas cidades, 

em todos os lugares por onde morou ou esteve, passeando e fazendo o que gosta sem 

rumo ou preocupação, e não se deslocando para fazer coisas específicas. Suas 

fotografias, declara ele “são o diário da minha vida passeando”. Como já demonstrado, 

Vivian Maier registrou o diário da sua vida através da fotografia, de modo geral, 

enquanto levava as crianças para passear. 

 Da mesma forma que Cartier-Bresson, o francês, Cartiê Bressão, o brasileiro, 

também tem a rua como espaço para seus registros fotográficos, bem como Bruce 

Gilden e Vivian Maier. Esse flâneur carioca diz que as ruas da cidade são inspiradoras, 

sobretudo a praia e as imediações, onde a relação do cidadão com esse espaço é muito 

especial, o que, segundo Pedro Garcia “acaba gerando situações totalmente diferentes” 

(MARTINS, 2012, s/p). Na definição de Bressão “o Rio de Janeiro tem alguma coisa 

que dá um ‘gosto de viver’ incomparável. Simbiose. O carioca e a cidade em simbiose 

são lindos. E é no verão que isso brilha. A sinergia entre urbano e natureza  se 

intensifica e meus instantâneos nessa época também” (BRESSÃO, s/d, s/p). Essas 

“situações diferentes”, a que se refere o fotógrafo ao flanar pela cidade do Rio de 

Janeiro, são sempre fontes de possíveis encontros com acasos. Cartiê Bressão chama 

 O termo é usado por Lucia Santaella para definir as imagens feitas com dispositivos móveis. A 58

autora chama essas imagens de "voláteis", pois, além da enorme facilidade que elas estabelecem para 
se fotografar qualquer condição, em qualquer lugar, sua natureza digital possibilita que elas sejam 
enviadas a quaisquer outros celulares com a mesma eficiência técnica ou para quaisquer terminais de 
computador em quaisquer pontos do mundo. Isso faz delas imagens fluidas, desprendidas, viajantes, 
migrando de um ponto a outro com a leveza do ar (SANTELLA, 2008, p. 386).
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essas situações de efêmeras, intitulando-se Le chasseur de l'éphémère  (O caçador de 59

efêmeros). Para esse tipo de caçada, segundo Pedro, “estar com a câmera na mão é a 

coisa mais importante do mundo”. 

 E como Bressão reconhece o momento a ser fotografado para não perder esses 

instantes fugazes? “Eu não saio muito do meu caminho: vou aonde gosto de ir, faço as 

coisas que gosto de fazer, mas estou sempre de olho. De vez em quando aparece uma 

situação que parece que está pedindo pra ser fotografada, aí vou lá e 

fotografo” (MARTINS, 2012, s/p). O olhar atento mais uma vez se mostra eficiente na 

captura dos acasos. A “sorte”, ou o acaso, de que fala Henri no capítulo inicial desta 

pesquisa, parece estar relacionada aos encontros agraciados daquele que se desloca em 

busca do inesperado e, sem esperar, a “encontra” a partir de um olhar atento para 

reconhecê-la e, por fim, de um dispositivo preparado para capturá-la. O brasileiro 

prefere flanar em território conhecido, a cidade do Rio de Janeiro é a “sua praia” onde 

mantém o olhar atento pois, segundo ele “o efêmero não tem hora para aparecer. Por 

isso meu celular é meu instrumento. Está comigo sempre. Minha Leica cabe muito 

bem nos casacos do inverno europeu, mas não nas bermudas cariocas, não é 

possível” (BRESSÃO, s/d, s/p). Além do trocadilho com o nome do fotógrafo Cartier-

Bresson, Pedro Garcia também faz uma referência ao dispositivo usado pelo francês: a 

Leica. O dispositivo escolhido por Cartiê Bressão foi o I-phone (atualmente utiliza a 

versão 5), que o acompanha em todos os lugares por onde vai, no bolso de suas vestes. 

Inseparável, assim como a Leica de Henri Cartier-Bresson, assim como a Rollei de 

Vivian Maier, para não perder a oportunidade de extrair a essência do instante que não 

se repete mais. 

 Pedro estudou fotografia somente durante o curso de graduação em Desenho. 

Nessa época comprou uma câmera SLR  que levou para uma viagem pela Índia onde 60

 O termo em francês se encontra na página inicial de seu Tumblr. Disponível em: <http://59

cartiebressao.tumblr.com/>. Acesso em: 29 out. 2014. Em entrevista realizada pelo Skype, Pedro 
explica que essa autodenominação de caçador de efêmero se deu por perceber que as cenas que 
fotografava eram semelhantes entre si, e se divertia fazendo tais cenas que lhe marcavam.

 Abreviação de Single Lens Reflex - câmera de espelho.60

http://cartiebressao.tumblr.com/
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tirou muitas fotos, porém no Brasil não costumava sair com a câmera pelas ruas e 

fotografava apenas esporadicamente. A inspiração para começar a fotografar veio de 

forma mais inusitada. Em entrevista concedida ao Jô Soares no Programa do Jô , 61

Pedro Garcia conta que se inspirou no personagem Jorge Tadeu, fotógrafo interpretado 

por Fábio Jr. na novela Pedra sobre Pedra, da emissora de televisão Rede Globo. Ao 

retornar da Europa para o Brasil, Pedro fantasiou-se de Jorge Tadeu para brincar o 

carnaval carioca em 2012, levando uma câmera analógica para fotografar as pessoas 

do bloco. Depois dessa experiência começou a registrar cenas que lhe despertavam o 

mesmo sentimento das realizadas na brincadeira carnavalesca. A fantasia do Jorge 

Tadeu foi uma espécie de permissão para fotografar cenas mais “invasivas”, segundo 

Pedro. Na Índia, sentia que tinha permissão para fotografar livremente as pessoas, mas 

não sentia a mesma condição ao voltar para o Brasil. Pensa ser essa permissão 

dependente do contexto. A fantasia do Jorge Tadeu foi, como declara Pedro, mais uma 

questão de atitude e de libertação de sua timidez, “uma epifania carnavalesca”, de 

acordo com ele, em que se experimenta algo no ambiente da brincadeira do carnaval e 

acaba gostando e repetindo outras vezes. A fantasia fez sucesso e a partir de então a 

fotografia passou a ser mais recorrente no cotidiano do fantasiado. Em menos de dois 

anos Cartiê Bressão já era matéria em jornais, revistas e sites no Brasil e no exterior, 

publicando em 2014 o livro Liberte, egalité et brasilité . 62

 Logo após o carnaval de 2012 Pedro viajou para Paraty, litoral sul do estado do 

Rio de Janeiro, onde fez a fotografia de um menino andando em frente a um prédio 

histórico da cidade. Essa cena, representada pela figura 14, fez Pedro lembrar (de 

acordo com ele, em diálogo durante a entrevista via Skype) da fotografia contida no 

capítulo inicial deste trabalho feita por Cartier-Bresson (figura 4). As semelhanças 

entre as duas imagens são discretas, para não dizer poucas, mas  como lembrado por 

Fontcuberta, entre as milhares de fotografias geradas ao acaso, sempre será possível 

 A entrevista, apresentada na Rede Globo no Programa do Jô, no dia 04 nov. 2013, está disponível 61

no endereço eletrônico <http://cartiebressao.tumblr.com/>. Acesso em: 10 set. 2014.

 Disponível em: http://www.cartiebressao.com.br/livro/>. Acesso em: 21 abr. 2015.62

http://cartiebressao.tumblr.com/
http://www.cartiebressao.com.br/livro/
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reconhecer um Walker Evans, um Moholy-Nagy ou um Robert Frank 

(FONTCUBERTA, 2012, p. 176), e claro, um Henri Cartier-Bresson. Todo fotógrafo é, 

na opinião de Dyer (2008), capaz de se transfigurar em outro fotógrafo, mesmo que só 

algumas vezes e por acidente. Todos tomam fotografias que lembram fotografias de 

outros grandes fotógrafos. Para Lartigue, isso se tornou uma questão de fundamento 

desmedido: “Uma pessoa não deve ser apenas dois fotógrafos, mas milhares” (DYER, 

2008, p. 139). Não se deve esquecer com isso de que toda imagem carrega o 

pensamento de seu autor e sobretudo da cultura (ENTLER, 2012, p. 133). Pedro 

Garcia também mostra, em algumas publicações em seu Instagram, referências da arte 

- como na imagem da figura 15, em que coloca lado a lado uma fotografia de sua 

autoria que, casualmente, remete à uma pintura de Henri Matisse, artista francês 

muitas vezes retratado pelo amigo Henri Cartier-Bresson - e outras alusões, como 

cinematográficas e da cultura histórica brasileira . Semelhanças e diferenças a parte, 63

Pedro então compartilhou a foto (figura 14) do garoto realizada em Paraty no seu 

Instagram  com a seguinte legenda: Cartier-Bresson do agreste. 64

        

                                                 

 Pedro Garcia faz relações entre suas fotografias com rituais culturais da história do Brasil, como por 63

exemplo na imagem disponível em <https://instagram.com/p/zKXTEKFvYF/?taken-
by=cartiebressao>, acesso em 22 abr. 2015, em que é possível identificar semelhanças entre o quadro 
A primeira missa, pintura de 1861 executada por Victor Meirelles, e a foto do bloco Boi tolo, de 2015. 
Nessa fotografia também observa-se qualidades de um flâneur em meio a multidão. Outras relações 
entre suas fotografias e obras de arte podem ser vistas no seu Instagram. Pietá de Michelangelo vs. 
Pietá de Bressão, disponível em: <https://instagram.com/p/whEFALlva-/?taken-by=cartiebressao>, 
acesso em 22 abr. 2015 ou ainda menções ao cinema, como o filme Blow-up, de Antonioni, referência 
já citada do fotógrafo Bruce Gilden, disponível em <https://instagram.com/p/vrF7E-FvWf/?taken-
by=cartiebressao>, acesso em 22 abr. 2015. Esses exemplos reforçam o pensamento de Fontcuberta de 
que das inúmeras fotografias tiradas ao acaso sempre será possível reconhecer uma referência, seja de 
outro fotógrafo, da arte, do cinema ou da história cultural de um país e época.

 Endereço para encontrar o Cartiê Bressão na rede Instagram: <https://instagram.com/cartiebressao/64

>.

https://instagram.com/p/zKXTEKFvYF/?taken-by=cartiebressao
https://instagram.com/p/whEFALlva-/?taken-by=cartiebressao
https://instagram.com/p/vrF7E-FvWf/?taken-by=cartiebressao
https://instagram.com/cartiebressao/


!  238

                                          FIGURA 14: FOTO  CARTIÊ BRESSÃO 

  FONTE:  <https://instagram.com/cartiebressao/>. ACESSO EM: 13 FEV. 2015 

Na sequência de seu trabalho, ao notar uma certa unidade entre suas imagens, 

com recorrência para a fotografia de pessoas, Pedro assume o alter ego de Cartiê 

Bressão e passa a registrar, com seu dispositivo móvel, cenas corriqueiras de anônimos 

típicos do Rio, com um olhar pitoresco. Assim como Bruce Gilden tem seus 

“personagens” Nova Iorquinos, Bressão tem seus personagens cariocas: a praia, a 

praça, trabalhadores e malandros, mulheres de biquíni e velhos solitários. 

 As fotografias de Cartiê Bressão são acompanhadas de curtas e divertidas 

legendas escritas em um francês “aportuguesado”, tradução ao pé da letra do mais 

puro “carioquês”, reflexo do humor marcante em suas imagens e que são 

características próprias de Pedro Garcia. O público que segue Bressão em seu 

Instagram também posta alguns comentários, estabelecendo desse modo um diálogo 

com a brincadeira. Pedro conta que a inclusão das legendas nas fotos não surgiu por 

um motivo específico e sim como mais uma brincadeira para identificar o local das 

imagens, mas que há certa relação com suas visitas à França na época em que viveu na 

Europa e com o trocadilho relacionado ao nome de Cartier-Bresson. Hoje em dia, 

quando vê suas fotos, diz ter a sensação de que a língua francesa é perfeita para 

descrever o cotidiano (do flâneur), quase como o latin em relação a língua oficial para 

descrever espécies na área da biologia. Devido à importância dada às legendas por 

https://instagram.com/cartiebressao/
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Pedro Garcia ao trabalho e não querendo descaracterizá-lo, optou-se em manter as 

imagens usadas para análise conforme publicadas na rede Instagram, ou seja, com as 

respectivas legendas e comentários dos seguidores de Bressão.  

 Muitos autores diferem em suas opiniões quanto ao uso de legendas nas 

fotografias, questionando por exemplo, como Peter Burke (2004, p. 43), se o sentido 

das imagens pode ser traduzido em palavras, ou se isso pode ser apenas um modismo 

que vai passar, como coloca o crítico Joerg Colberg (2015, s/p), ou ainda com críticas 

mais severas, como a citação de Gisèle Freund, feita por Jean-Marie Schaeffer, que 

indaga ser a objetividade da imagem pura ilusão, pois as legendas podem alterar 

completamente seu significado (FREUND, 1974, p. 155 apud  SCHAEFFER, 1996, p. 

73-74). Isto pode fazer sentido, mas aqui pode-se refutar o posicionamento de Freund, 

pois entende-se que, se as fotografias são frutos dos dispositivos, e esses são, de 

acordo com autores vistos no terceiro capítulo, como Agamben e Foucault, produtores 

de subjetividades, então fotografias devem ser entendidas como subjetivas, dentro de 

um contexto, de uma cultura, época e sobretudo daquele que a lê e a interpreta. Talvez 

no caso das fotografias de Cartiê Bressão, um pensamento de Benjamin seja o mais 

adequado:  

Já se disse que ‘o analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e 
sim quem não sabe fotografar’. Mas um fotógrafo que não sabe ler suas 
próprias imagens não é pior que um analfabeto? Não se tornará a legenda a 
parte mais essencial da fotografia? (BENJAMIN, 1987, p. 107).  

  

 Para Pedro Garcia as legendas em francês fazem mais sentido, acreditando que 

sem elas suas fotografias perderiam certa força como conjunto de seu trabalho. Na 

totalidade da imagem o carioca inclui a história, o contexto, a cultura e tudo aquilo que 

faz parte da fotografia; não apenas o clique, parte importante do processo segundo ele, 

porém somente um pedaço do todo, mas também o antes e o depois que, na sua 

avaliação, é o que toca mais as pessoas. Mesmo se um dia for possível capturar uma 

imagem através de uma piscadela (clique) do olho, de acordo com Pedro ainda assim é 

preciso fazer uma seleção da cena, ou seja, uma escolha. Atenta-se que o francês 

Cartier-Bresson fotografava, como se sabe, simplesmente pela alegria de gravar um 
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instante, já o pensamento de Pedro sobre isso se aproxima mais daquilo que 

Fontcuberta apontou anteriormente neste capítulo, sobre quem coloca vida na imagem, 

sobre quem coloca o conceito, sobre o antes e o depois do disparo. É preciso deixar 

claro que não se está, em hipótese alguma, afirmando que a extensa obra de Cartier-

Bresson é destituída de conceito, mas sim apontando-se maneiras distintas na 

realização do ato fotográfico pelo francês e pelo brasileiro. Cartier-Bresson buscava a 

aventura, e sua paixão era fotografar o instante da vida, e sobre isso Pedro Garcia 

entende que se Henri não tivesse realizado as coisas do modo que fez, o mundo seria 

diferente, ou talvez alguém tivesse feito. Não opinião do carioca, Cartier-Bresson foi o 

precursor de um estilo e eternamente será lembrado por isso, pois desenvolveu uma 

linguagem que serviu pra muitos fotógrafos se expressarem.                                                       

 A fotografia na vida de Pedro Garcia começou como uma maneira de registrar 

cenas que lhe marcavam de alguma forma, como um bloco de notas para registrar seus 

sentimentos. Também Carier-Bresson fez uso de sua câmera como um bloco de notas e 

registro de suas memórias visuais. Porém, contrariamente aos profissionais HCB e 

Bruce Gilden, que iam às ruas com a intensão de fotografar, Pedro não se considera, 

ainda, fotógrafo, sobretudo profissional, por isso diz não sair especificamente para 

fotografar. “Não gosto de sair para tirar fotos” e “nem ficar com volume nas bermudas 

cariocas, ele (o celular) já é imbatível, não tem nem como comparar”. Por essa 

natureza de não gostar de sair especialmente com o propósito de tomar fotos, Pedro diz 

que a frequência de seus registros “é absolutamente imprevisível”. Justamente por 

fazer somente aquilo que gosta, diz que as cenas curiosas acabam aparecendo -

lembrando que nesse aspecto Henri afirmou no capítulo inicial que não se deve 

esperara nada, e assim acontece -, numa relação com as coisas que estão acontecendo 

ali naquele entorno.  

 A quantidade de cliques que o Cartiê Bressão brasileiro realiza de uma mesma 

cena costuma variar conforme a situação, admitindo que nem sempre consegue a foto 

perfeita, mesmo com vários disparos. Diante da oportunidade de clicar várias vezes, 

Bressão aproveita para registrar ângulos variados, sem exagerar ou ficar 
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demasiadamente na cena, permanecendo apenas, assim como fazia Cartier-Bresson, 

até conseguir uma boa foto. Aqui a tecnologia dos aparatos entre as duas épocas 

vividas por cada um diferem. O brasileiro Bressão pode verificar sua “boa foto” na 

continuidade em que a realiza, verificando-a no visor de seu dispositivo; o outro, o 

francês Henri, precisa realmente “sentir” e confiar que conseguiu sua “boa foto”, o que 

será certificado somente após a revelação da imagem latente: onde as alegrias e 

tristezas apontadas por Fontcuberta se mostram, onde a espera se rompe, onde as 

surpresas do acaso se revelam. Mesmo com o fim da imagem latente, da revelação dos 

filmes fotográficos e das folhas de contato - substituídos hoje por um suporte 

eletrônico no qual há a possibilidade de ver e apagar uma foto logo após o clique -, 

Pedro Garcia ainda vislumbra a existência de muitos acasos. Ele observa que “da 

mesma forma que a Magnum revelou esses contatos, pode, daqui um tempo, alguém 

descobrir todos esses arquivos. Com essa tendência de Cloud (nuvem) não se apagam 

mais muitos arquivos”, vai tudo para a “nuvem” e assim “a tendência é tudo ficar 

registrado”. E aí, dentro da “nuvem”, muitos acasos podem estar esquecidos, bem 

como aqueles que ficaram esquecidos, ou escondidos, nas folhas de contato de grandes 

nomes da fotografia, ou nos inúmeros filmes nunca revelados até hoje. 

 Nas suas saídas para passear com seu dispositivo móvel, Pedro Garcia afirma 

não procurar pelas cenas que acaba fotografando. A fotógrafa Dorothea Lange, citada 

por Geoff Dyer, acreditava que “saber de antemão o que se está procurando nos faz 

fotografar apenas nossas próprias concepções prévias, o que é muito limitador”. 

Segundo ela, era ótimo um fotógrafo trabalhar “completamente sem plano” e só 

fotografar “aquilo a que reage de modo instintivo” (DYER, 2008, p. 15). No caso de 

Pedro, ao sentir que a ação não se desdobrará em um possível registro que lhe 

interesse, este segue em frente, pois acredita que outra cena mais interessante vá 

surgir; a cada esquina dobrada uma nova paisagem, uma nova oportunidade. Para 

aproveitar esses ensejos, o Bressão brasileiro aposta no que ele chama de estar 

“afiado”, ou, como colocou Cartier-Bresson, estar preparado, quando encontra uma 

cena a fim de capturá-la com agilidade, o que, de acordo com o brasileiro, vem 
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evoluindo ao longo dos anos: “saco o celular e já estou com a câmera pronta muito 

rápido”.  

 Os dispositivos móveis ainda demonstram algumas limitações tecnológicas 

frente às câmeras fotográficas com engenharia preparada e desenvolvidas efetivamente 

para maiores exigências e condições específicas de trabalho. No que diz respeito a esta 

pesquisa, uma das limitações encontradas nos dispositivos móveis que pode implicar 

diretamente na captura do instante, e dos acasos, que por vezes se desfazem em 

frações de segundo, é o atraso entre o toque do botão disparador e a captura efetiva da 

imagem. Perguntado sobre essa limitação acerca de seu dispositivo, Cartiê Bressão diz 

estar satisfeito com sua escolha e que o dispositivo escolhido atende suas expectativas, 

não sentindo problemas na captura com o I-phone em termos de rapidez, e nas poucas 

vezes que perde um instante por alguma limitação do dispositivo afirma: “por isso é o 

caçador do efêmero, senão seria o coletor do efêmero”.  

 Outro aspecto que muda com a evolução dos dispositivos é a falta de um visor 

em que se coloca o olho para escolher o enquadramento a ser registrado na fotografia. 

Agora a fotografia é dada diretamente na tela, o que lembra, grosso modo, os vidros 

despolidos das câmeras de grande formato, que também eram telas, não eletrônicas 

como as de hoje, é verdade, e que diferem por projetar a imagem de cabeça para baixo 

e invertida lateralmente, como as obtidas pela camera obscura renascentista. As 

diferenças nos modos de ver daquele que coloca o olho imerso no visor, ou de quem 

olha o mundo na altura da cintura, ou os que olham de forma direta na tela, já foi 

discutido ao longo do texto neste trabalho. Sobre isso, Pedro afirma estar satisfeito 

com a maneira de olhar pelo seu dispositivo, não sentido falta de um visor no qual 

necessite “mergulhar” o olho. 

 A escolha pelo dispositivo da Apple por Bressão se deu pela qualidade superior, 

na época em que começou a usar, ainda na versão 4, em relação às outras marcas, 

mantendo-se até hoje fiel à marca. Fidelidade que Henri também conservou pela sua 

Leica. Mesmo diante das dificuldades em conseguir imagens com qualidade 

equivalente aos dispositivos fotográficos como os usados por Cartier-Bresson, Bruce 
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Gilden e Vivian Maier, Pedro particularmente pensa que “as linguagens são feitas a 

partir das limitações que cada meio impõem. E, ao sobrepor as limitações de 

determinado meio para expressar o que se quer, se constrói a linguagem”. Acreditando 

na atividade artística como uma espécie de brincadeira, sem restrições, em que o 

lúdico contribuiria para a formação de novos artistas e fotógrafos, o carioca visualiza 

nos dispositivos móveis possibilidades para que as pessoas deixem um pouco de lado o 

pudor de tirar fotos, e desfrutem do maior acesso a facilidades que antes não eram tão 

disponíveis. “E isso é saudável para todos”, nas palavras de Pedro Garcia. 

 O trabalho de Cartiê Bressão, na visão de seu criador, Pedro, é quase como se 

fosse uma “tirinha” de quadrinhos, onde se tem a imagem e o conceito de legenda que 

“faz a coisa ir para outro lugar”. Visto dessa maneira por Pedro, as redes sociais fazem 

o papel do que era antigamente os jornais, impulsionando seu trabalho, que acabou 

alcançando visualizações ao redor do mundo, e através da democratização dessas redes 

as pessoas podem virar seu próprio veículo. Lembrando que as redes digitais também 

ajudaram a obra de Vivian Maier a sair do anonimato e ganhar proporções dificilmente 

alcançadas, tão rapidamente, no período em que viveu. Pedro entende que as redes 

sociais repetem aquilo que já acontecia anteriormente, ou seja, pessoas estarem 

interessadas por coisas que outras pessoas vinham fazendo, diminuindo a barreira de 

entrada, facilitando a veiculação e compartilhamento de imagens ou informação. Para 

o carioca as redes sociais são facilitadoras no processo de democratização da 

informação, entre as quais as imagens fotográficas. Das principais redes sociais usadas 

por Cartiê Bressão - Facebook, Twiter, Tumblr e Instagram - ele pessoalmente adora a 

última por entender que todos os usuários desse ambiente, ao utilizarem dispositivos 

parecidos, com acesso aos mesmos filtros, acabariam percebendo as dificuldades e 

limitações, e então conseguiriam apreciar, no bom sentido, melhor as fotografias. 

Contudo, já foi apontado anteriormente nesse capítulo, que muitas fotografias 

compartilhadas na rede Instagram são frutos de capturas por outros tipos de 

dispositivos fotográficos, que favorecem condições para imagens de melhor qualidade 
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técnica, usando a rede apenas como forma de compartilhamento. Isso é mais visível 

em perfis de fotógrafos profissionais. 

 Sobre a maneira de conseguir seus instantâneos efêmeros, Cartiê Bressão 

afirma que não fica à espera do acaso ou do momento decisivo. Por compreende ser o 

acaso oriundo do fazer, com “essa coisa do infinito do digital”, segundo ele, “hoje em 

dia se pode tirar mil fotos, dando ainda mais oportunidade para o acaso aparecer”, mas 

para isso diz ser necessário “estar fazendo o que precisa ser feito para registrar o 

acaso”, ou seja: “se você pinta é só pintando que vão aparecer coisas ao acaso, e não 

pensando sobre o pintar”, por isso, de acordo com Pedro, todo um fazer artístico tem 

um acaso dentro dele.  Inicia-se com uma ideia e essa ideia, ao entrar em contado com 

o mundo real sempre vai sofrer modificações do acaso, que o fotógrafo pode admitir 

ou não. Nesse andamento do fazer, a chave é escolher qual acaso é válido para ser 

incorporado ao processo inicial e, a partir daí, Pedro entende que entra o julgamento 

do autor para escolher o que abraçar ou não, “que vai acabar definido o trabalho em 

si”. Pedro Garcia vê um horizonte positivo na evolução dos dispositivos fotográficos, e  

reflete que, independentemente de existir uma câmera capturando tudo o tempo todo, 

ainda assim existem infinitas possibilidades e oportunidades para que os indivíduos se 

diferenciem e comuniquem a sua própria visão sobre determinado assunto. E isso 

significa, reafirmando o que já foi verificado, a necessidade de escolher. Dentro dessa 

necessidade inclui-se: o olhar, a cultura, a época e, ainda que alguns desmereçam ou 

ignorem, a ação do disparo, ou seja, o clique. 

 Em seguida, para encerrar, porém não esgotar, as reflexões levantadas neste 

estudo, foram escolhidas duas imagens capturadas por Cartiê Bressão para análise sob 

o viés do acaso na fotografia, feitas através do dispositivo móvel durante as saídas para 

passear do flâneur carioca pela Cidade Maravilhosa.  

 A imagem da figura 15 já foi mencionada anteriormente como exemplo 

comparativo entre arte e fotografia feito por Cartiê Bressão. O acaso nessa imagem 

inicia-se pela própria comparação entre a pintura de Matisse e a foto de Bressão. 

Conforme já apontado anteriormente, entre as muitas fotografias feitas ao acaso, 
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sempre será possível reconhecer elementos que possam identificar referências de 

outros artistas ou fotógrafos. As duas imagens colocadas lado a lado se assemelham 

pela forma como seus elementos estão distribuídos visualmente, por onde a “dança” do 

olho circula, criando assim um movimento contínuo na leitura da mesma. 

  FIGURA 15: PINTURA DE HENRI-MATISSE vs. FOTO DE CARTIÊ BRESSÃO 

              

FONTE:    <https://instagram.com/cartiebressao/>. ACESSO EM: 13 FEV. 2015 

 A escolha por essa imagem para análise foi feita - além do fenômeno acaso 

como parte constituinte da foto -, por tratar-se de uma paisagem típica da cidade onde 

vive e fotografa o flâneur Bressão, qual seja: a praia, a orla, o mar, a areia, o sol, o 

movimento da vida. “Morei fora do país por muito tempo e idealizei um Brasil 

mitológico. Quando voltei, descobri que a vida aqui é ainda mais legal do que 

imaginava”, comenta Pedro Garcia. No universo tropical brasileiro, o registro do 

efêmero carioca e do efêmero europeu diferem, segundo Bressão, na “relação entre 

público e privado que o brasileiro tem,  que acaba refletindo muito na maneira que as 

pessoas se comportam nas ruas. Dá a sensação de que estão tão à vontade, que 

parecem estar em casa” (AMARELO, 2014, s/p).  

https://instagram.com/cartiebressao/
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 No contexto atual do século XXI dificilmente, para não dizer raramente, um 

fotógrafo fixará sua enorme e pesada câmera de grande formato em um tripé na areia 

da praia afim de capturar cenas de ação. O dispositivo móvel permite ser levado nas 

bermudas cariocas, onde não caberia uma câmera Rolleiflex de médio formato ou 

sequer uma pequena Leica. O porte, peso, e praticidade do dispositivo móvel são 

favoráveis para a prática da flânerei contemporânea em espaços e contextos como o 

referido para a captura da imagem em análise. Observando as fotografias de Cartiê 

Bressão em relação às de Cartier-Bresson, Bruce Gilden e Vivian Maier percebe-se 

que “a aparência das imagens mudou” (BURKE, 2004, p. 21) e que “é necessário levar 

em conta mudanças no tipo de imagem disponível em lugares e épocas 

específicas” (BURKE, 2004, p. 21). Uma dessas mudanças mais óbvias que marcam a 

fotografia feita por Bressão em relação aos outros fotógrafos trazidos para discussão 

nos capítulos anteriores é o elemento cor nas suas imagens. Conforme demostrado nos 

exemplos das imagens ao longo deste estudo, os três fotógrafos já apontados deram 

preferência aos filmes monocromáticos preto-e-branco para realizarem suas 

fotografias. 

 A paisagem observada na figura 15, retratada por Bressão, é rica em detalhes e 

elementos. A luz tem um tom dourado típico de um dia ensolarado dos trópicos 

brasileiros. Pelo alongar das sombras a captura possivelmente veio a ser realizada ao 

amanhecer ou ao entardecer, hora do dia em que o sol encontra-se mais inclinado, 

momento em que muitos fotógrafos preferem fotografar cenas ao ar livre, evitando 

assim a luz do meio dia, vinda diretamente de cima, a pino. Esse ângulo de luz 

também confere maior sensação de profundidade, ou seja, de tridimensionalidade na 

representação da imagem, geralmente tornando-se mais agradável aos olhos quando se 

trata de fotografia de paisagens. O preto e branco da bola contrasta com o azul do céu 

límpido em degradê, assim como a areia quente e fina destoa do tom da pele 

bronzeada do pequeno carioca e sua sunga com marcas evidentes de quem está a 

brincar na praia. A figura feminina à direita mantém os olhos atentos à bola, porém seu 

movimento de pernas sugere se dirigir para fora do quadro e não participar da ação, 
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talvez pela limitação imposta pela tala em seu antebraço direito; possivelmente estava 

apenas de passagem pela cena, contudo é elemento fundamental para fechar o círculo. 

A imagem contém muitos planos em foco, característica do tipo de dispositivo usado 

na captura, que confere geralmente grande profundidade de campo. Ao fundo, num 

segundo plano atrás da garota e seu biquini de bolinhas pretas, um casal de jovens se 

abraça; mais ao fundo, possivelmente, alguém bebe uma cerveja, uma mulher estende 

seu corpo na areia para aproveitar o dia ensolarado, um vendedor ganha a vida 

vendendo picolé. 

 Em meio a toda essa ação, o disparo realizado na captura da fotografia 

representada pela figura 15, feito na praia do Arpoador em 2014 por Cartiê Bressão, 

deu-se naquele feliz instante em que a geometria das formas está em perfeito 

equilíbrio. A representação da imagem é estática, claro, mas a leitura pelo olho é 

dinâmica. Também a própria cena sugere ação na continuidade do instante do 

movimento da perna esquerda do garoto que, interrompido pelo obturador, iria realizar 

seu próximo movimento; e ainda no bater das asas do pássaro ou no giro da cabeça da 

mulher à direita do quadro. A bola de futebol, elemento central da ação na cena para 

onde todos os olhares se voltam, encontra-se próxima ao ponto-de-ouro, ou seja, 

aquele ponto que Cartier-Bresson chamou no primeiro capítulo de “seção áurea”, 

também conhecido como regra dos terços, que divide o quadro em três partes, tanto na 

horizontal como na vertical. No encontro dessas linhas imaginárias situa-se o ponto de 

equilíbrio no qual os elementos dispostos estariam em harmonia. Entendendo, 

conforme Henri observou anteriormente, que o fotógrafo não deve parar para compor 

no ato de fotografar, pois este pesar possivelmente promoveria a perda do instante 

decisivo, que neste exemplo não retorna jamais, estaria o equilíbrio perfeito dos 

elementos da fotografia em questão analisada, conferido às coincidências do acaso. 

Esse conjunto de causas imprevisíveis e independentes que define o acaso 

(CHAPMAN, 2007) é evidenciado na fotografia da figura 15. 

 O sobrevoo do pássaro reforça a composição. Sem ele se rompe um dos cinco 

elementos da dança de Matisse. Assim como na fotografia de Cartier-Bresson 
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demonstrada no primeiro capítulo pela figura 4, em que o reflexo na água do ser que 

salta sobre ela preenche o vazio que sobraria no enquadramento da foto, o pássaro na 

fotografia de Cartiê Bressão faz a mesma função. Provavelmente, do mesmo modo 

como o francês afirma não ter visto o sujeito que entrou no quadro de seu visor no 

instante ínfimo anterior à pressão de seu dedo no botão disparador, também o 

brasileiro não tenha imaginado, ou percebido, que um elemento novo, o pássaro, iria 

compor inesperadamente a cena, e com isso, mesmo que ao acaso, conferir maior 

beleza estética às formas da imagem. Reforça a existência do acaso na fotografia de 

Bressão (figura 15) admitindo-se esse elemento surpresa, o pássaro sobrevoando, 

como um objeto que não pôde ser antevisto ou demarcado, lembrando que Entler 

(1994) assim se referiu ao fenômeno do acaso no primeiro capítulo desta dissertação. 

 Um adendo se faz necessário. A análise da fotografia representada pela figura 

15 é baseada na imagem final compartilhada pelo autor no endereço eletrônico 

referente a sua rede social Instagram. As fotografias publicadas neste ambiente sofrem 

alteração na sua composição inicial, sendo recortadas e redimensionadas para o 

formato quadrado antes da sua publicação. Não é possível afirmar, desse modo, qual 

teria sido o real enquadramento da cena, visto que foi alterado pelo autor para manter 

as proporções simétricas dos lados exigidas pela plataforma de compartilhamento em 

questão. Desconsidera-se essa adequação, como parte do processo fotográfico e, neste 

caso, admite-se que o produto publicado é o único aceito. 

 Aproveitando para relembrar um termo popular, usado entre fotógrafos de 

meados do século XX que fizeram largo uso da fotografia analógica, para se referir a 

uma foto ou a um frame do negativo fotografado, toma-se emprestado o comentário de 

um dos seguidores de Cartiê Bressão em sua rede Instagram: a “chapa”, e aí está o 

termo observado no comentário, conforme figura 16, é um retrato simples e direto 

tomado frontalmente a uma distância não muito longa da retratada, capturado por 

Bressão no Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro em 2012. Apesar da pouca, 

ou nenhuma, dificuldade técnica em se obter esse tipo de fotografia, um elemento 

casual lhe confere destaque de - mais uma vez usando o comentário do seguidor de 
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Bressão - “sensacional”, e por consistir esse elemento da casualidade parte 

fundamental desta fotografia, optou-se pela escolha dessa imagem para o estudo em 

questão.  

 Dividindo a fotografia analisada (figura 16) em duas partes iguais, ao lado 

direito da imagem repousa em pé uma figura feminina, encostada em uma porta de 

madeira entreaberta onde não é possível ver o interior. A pele, já com marcas do 

tempo, denota aparente idade. Saia estampada até a altura dos pés calçados apenas por 

um chinelo de dedos, camisa azul de botões fechados expõe a pele de um pescoço já 

sem a elasticidade jovial, e o casaco exageradamente longo de crochê, feito talvez 

pelas próprias mãos daquela que o usa, compõem as vestes de uma simples senhora 

que esconde o corpo. Seu olhar não se revela, escondido atrás dos óculos escuros - que 

parecem ter sido escolhidos para combinar com seu falso cabelo ruivo escuro -, sugere 

um semblante de tristeza ou preocupação. Os cabelos tingidos não revelam a 

verdadeira cor, que supostamente devem apresentar alguns fios esbranquiçados de 

quem já viveu mais de meio século. A tensão nas mãos entrelaçadas com suas enormes 

unhas pode significar a apreensão de uma espera ou a desconfiança de estar sendo 

fotografada, enquanto encara o dispositivo de Bressão.  

 Na outra metade da imagem, o acaso se mostra. A sombra “sinistre” - conforme 

legenda do autor -, acompanha a diagonal formada pelos parafusos cravados na porta 

de madeira e suas cores distorcidas, provavelmente pela escolha do autor em aplicar 

um dos filtros disponíveis pelo aplicativo Instagram, em que o tom lilás parece ser 

resultado da interferência de um possível filtro azul. Esquecendo a parte direita que 

compõe a cena, a figura humana posta deste lado desfigura-se ao ser projetada ao seu 

lado oposto, ou seja, o esquerdo na imagem. O posicionamento da retratada precisa ser 

exatamente esse para ser possível a projeção da sombra nesse ângulo. Um 

deslocamento para a sua esquerda, e então a sombra não se daria dessa forma, um 

passo à sua direita, e a sombra das mãos, ou a totalidade projetada, sairia do 

enquadramento. Detendo-se no elemento casual, a sombra, causadora dos comentários 

postados por alguns seguidores de Cartiê Bressão - como “incrível”, “muito boa” ou 
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“estupendo!” -, se torna improvável afirmar que se trata de uma projeção vinda de uma 

figura humana.  

 Isolando as duas metades da fotografia, não se pode ver o que é, e o que se vê 

passa a ser parte do imaginário de cada um que a interpreta (a sombra) segundo seu  

próprio repertório visual e cultural, lembrando que imagens são parte de toda uma 

cultura (BURKE, 2004, p. 46). Numa leitura particular, não sendo a única e correta, 

evidentemente, imagina-se ser a sombra originária de um ser vivo, de cabeça alongada, 

com a parte posterior desproporcional a pequena testa, de garras longas e afiadas para 

compensar sua pequena boca, ou apenas a coincidência de uma sombra imperfeita de 

uma realidade distorcida do mundo onde habita cada um. 

  

       FIGURA 16: FOTO CARTIÊ BRESSÃO 

                 

FONTE:  <https://instagram.com/p/UoTEwhlvVM/?taken-by=cartiebressao>. ACESSO EM: 13 FEV. 
2015 
  

 Retomando o pensamento de Cartier-Bresson exposto por Geoff Dyer (2008) de 

que só existem coincidências, e observando a fotografia da figura 16, levanta-se a 

questão: “Quanto tempo pode durar uma coincidência antes que deixe de sê-lo? A 

coincidência tem de ser momentânea? Quanto dura esse instante, o instante continuo? 

(DYER, 2008, p. 123). Partindo desse ponto, quanto tempo pode durar a sombra 

projetada na porta de madeira pela figura da senhora retratada por Cartiê Bressão? 

https://instagram.com/p/UoTEwhlvVM/?taken-by=cartiebressao
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Cinco, talvez dez minutos, ou apenas uma fração de segundo antes de uma nuvem se 

colocar entre a luz solar e o objeto iluminado, tornando assim a sombra, dura e 

marcada nesta fotografia, suave ou mesmo inexistente. 

 Quanto tempo teria o fotógrafo para visualizar esse detalhe e capturar esse 

elemento? A sombra, que na seletividade da atenção do fotógrafo sobre o fenômeno 

determina que este seja percebido e, como apontado por Entler (1994) anteriormente, 

entendido como um acaso. Teria tempo de armar sua câmera pacientemente no tripé, 

escolher um enquadramento, medir a luz, ajustar o foco, e talvez, passado meia hora, 

realizar o disparo antes que a cena toda se desfizesse? Ou mais, poderia durar por tanto 

tempo essa continuidade, a continuidade do instante, em que a senhora retratada 

manter-se-ia em pose, com as mãos entrelaçadas e o exato ângulo da cabeça em 

relação a câmera que projeta sua sombra de tal forma, esperando a preparação do 

fotógrafo para conseguir seu instantâneo? Imagina-se que nos moldes de hoje as 

respostas são negativas para tais perguntas, e a grande fotografia, julgada por Cartier-

Bresson como um presente do acaso, em que deve-se tirar proveito da situação, teria se 

desfeito caso o Bressão brasileiro não agisse com destreza sacando seu dispositivo 

móvel ao deparar, “por acaso, com uma cena que o fascina” (DYER, 2008, p. 157). 

 Encerrando o presente capítulo e também este estudo acerca dos dispositivos 

tecnológicos, foi observado que as práticas e processos fotográficos se reconfiguram 

ao longo da sua evolução histórica sob muitos aspectos, compreendendo-se que o 

registro do acaso na fotografia está presente no pequeno detalhe de uma imagem. Na 

fotografia, o acaso, como um dos elementos que pode, e deve, ser considerado como 

parte do processo por aqueles que a estão realizando, é aquela “sorte” bressoniana, das 

circunstâncias e coincidências encontradas por aqueles que vivenciam seu amor pelas 

ruas. Experimentando, em companhia de seu dispositivo fotográfico, seja ele qual for, 

as surpresas oferecidas a cada nova paisagem, o olhar observador do flâneur parece, 

em qualquer tempo e espaço, poder fazer uso do aparato e aproveitar as oportunidades 

para capturar essa centelha de um instante que não se repetirá jamais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

“Não quero sugerir que vi mais em 1973 do que em 1963. Vi de modo diferente”  
(BERGER, 2003, p.124). 

Conforme aponta Agambem, os dispositivos acompanham a transformação da 

humanidade há muito tempo, e hoje não existe um só instante na vida dos indivíduos 

que não seja influenciado por algum tipo de dispositivo (AGAMBEN, 2009). 

Observando que um dispositivo é capaz de perdurar com o passar do tempo, contudo 

não sem se moldar aos regimes de visão e de subjetividade referentes a cada época, 

esta pesquisa propôs investigar as mudanças acerca dos aparatos tecnológicos, 

apontando em que medida estas implicam na reconfiguração das práticas e processos 

para a captura de imagens nos espaços urbanos. Neste sentido, este estudo pretende ser 

um esforço em compreender os desdobramentos e suas vertentes para a reflexão do 

tema. Como se nota, o texto procurou promover um diálogo constante entre diferentes 

aspectos. 

 Henri Cartier-Bresson foi um fotógrafo “invisível” em campo, um fotógrafo 

que não se coloca na cena, um flâneur que observa o mundo. Por onde passou com seu 

pequeno e inseparável dispositivo procurou ser o mais discreto possível. Bruce Gilden 

é um fotógrafo “visível”, interfere na cena – provoca o acaso – ele faz parte da 

imagem. Um flâneur que provoca. Também com seu pequeno dispositivo atrai seus 

personagens para a luz de relâmpago disparada por seu flash. Vivian Maier passou a 

vida como fotógrafa “invisível”, sem mostrar seu trabalho, vivendo no anonimato, 

fechada em seu mundo particular, contemplando a paisagem com os olhos voltados 

para baixo, olhando através de seu dispositivo colocado na altura de sua cintura. Ela se 

coloca no acaso. Uma flâneur que se insere na paisagem. Cartiê Bressão é um 

fotógrafo “invisível” no espaço urbano, misturado a outros tantos “fotógrafos” que 

também fazem uso de celulares para fotografar tudo o tempo todo, porém “visível” no 

espaço digital. Com seu discreto dispositivo móvel conseguiu visibilidade nas redes 

sociais. Um flâneur que compartilha. 
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A pesquisa verificou, ao longo do texto, que algumas qualidades unem esses 

quatro nomes abordados neste estudo. Primeiramente todos fazem, ou fizeram, uso de 

algum tipo de aparato fotográfico para se comunicar em alguma medida, 

“externalizando” seu mundo, conforme observou Machado, lembrando que para isso é 

necessário algum tipo de dispositivo. Fazendo uso das práticas e processos oferecidas 

pelos dispositivo tecnológicos - cada qual em sua época e cultura -, esses flâneurs 

experimentaram os espaços percorridos vivenciando e capturando as surpresas do 

acaso. Esse fenômeno que, conforme Entler atentou, faz parte da vida, porém, 

conforme demonstrou o texto, se torna mais “visível” para aqueles que mantém os 

olhos atentos quando o inesperado se apresenta. Ainda que os acasos ocorram com 

mais frequência do que se possa imaginar, eles também não se tornariam 

“materializados” enquanto imagens, sem um dispositivo capaz de registrá-los. Os 

acasos seriam, sem o uso dos dispositivos fotográficos, “coisas que nenhuma outra 

pessoa veria, a menos que eu as fotografasse” segundo Diane Arbus (DYER, 2008, p. 

56).  

Outro item que une essas gerações diferentes de fotógrafos são as redes digitais. 

Reconfigurados os processos dos suportes em que a fotografia se fixa, passando do 

processo químico para o eletrônico, deixando de ser haletos de prata e passando a ser 

pixel, as imagens, agora “voláteis”, segundo Santaella (2008), circulam pelos canais 

digitais de distribuição pelos “cantos” do mundo. Com isso, hoje é possível ver o 

trabalho não só de Cartier-Bresson e Bruce Gilden, no site da agência Magnum, por 

exemplo, mas sobretudo resgatar, distribuir e apresentar obras como a de Vivian Maier, 

que pôde sair do anonimato ao qual permaneceu durante a vida, ou ainda experimentar 

novas possibilidades habilitadas pelos processos nas redes digitais, como vem fazendo 

o brasileiro Pedro Garcia, o Cartiê Bressão, compartilhando imagens no Instagram, 

por exemplo, entre outras redes sociais.  

A tecnologia acerca dos dispositivos avança e, de acordo com o verificado na 

pesquisa, não é possível retroceder, trazendo, como observado durante o estudo, 

pontos de tensão. Um desses pontos a ser considerado ao final deste estudo é 
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justamente a desmaterialização das imagens fotográficas com o advento do digital. 

Alguns autores, entre os quais Fontcuberta, alertam para os caminhos que as imagens 

vem tomando: a da circulação via espaços digitais, no qual poucas vezes se 

materializam os registros em suporte físico. Essa é uma preocupação que afeta mais 

precisamente as questões da memória e da história contada através do meio 

fotográfico. Para Fontcuberta, as gerações atuais tem fotografado para se “divertir”, e 

segundo o autor, não há a devida preocupação com o destino e o armazenamento das 

imagens. Observou-se durante o estudo que as fotografias estão sendo cada vez mais 

utilizadas como processos de comunicação em tempo real do que como memória dos 

momentos cotidianos da vida (DIJCK, 2007). De acordo com Fontcuberta, as fotos já 

não servem tanto para guardar lembranças, nem são realizadas para serem 

armazenadas, mas sim como exclamações de presença, como dilatação de certas 

experiências, que se deslocam, compartilham e desvanecem, mental ou fisicamente 

(FONTCUBERTA, 2012). Ou seja, sem a materialidade da imagem, corre-se o risco de 

não haver possibilidades de, num futuro breve, talvez um século, talvez menos, acessar 

os registros que estão sendo gravados nos suportes eletrônicos. Com o fim da imagem 

latente, que era revelada, pois encontrava-se “escondida” (FONTCUBERTA, 2012), 

agora, com a imagem eletrônica, “fechada”, de acordo com o autor, fala-se em abrir 

imagens e não mais em revelar. E para abri-las é preciso que os programas 

computacionais saibam ler os códigos que, possivelmente, irão mudar ao longo dos 

anos. 

Pedro Garcia, o Cartiê Bressão, assinalou, durante a entrevista realizada com o 

autor desta dissertação via Skype, que os arquivos digitais das fotografias tomadas 

pelos dispositivos móveis - ou qualquer outro dispositivo que gere uma imagem 

eletrônica -, estão sendo “guardados” na “nuvem”, espaços virtuais para 

armazenamento de arquivos conhecidos como Cloud. Essa seria uma possível forma, 

temporária, de salvaguardar o que se produz hoje em termos imagéticos, porém, não 

exclui o risco de incompatibilidade entre o arquivo produzido e o programa capaz de 

ler os códigos binários que acessam e, em certa medida, “revelam”, a imagem 
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eletrônica. Em meio a tal impasse, uma questão fica em aberto. Seria possível 

encontrar, daqui meio século, arquivos “guardados” por fotógrafos no espaço das 

Clouds? Com um pensamento otimista de que, em meio século, os programas ainda 

sejam capazes de ler os códigos atuais, ainda assim, quem iria buscar, ou encontrar, 

por acaso, como no exemplo da obra de Vivian Maier, trabalhos esquecidos ao longo 

da história? Como historiadores terão acesso a arquivos guardados, geralmente 

protegidos com senhas pessoais, em lugares supostamente inexistentes, sob o ponto de 

vista de um pesquisador, para que se possa entender um legado de imagens deixadas 

por uma cultura do digital? Numa atualidade em que, como demonstrado no capitulo 

quatro, posta-se, por dia, cerca de 70 milhões de fotografias - somente na rede 

Instagram -, o que de “real” será visto pelas gerações futuras? Será que os 

pesquisadores ainda poderão se deparar com encontros causais como o ocorrido com 

de John Maloof ao encontrar a obra de Maier, ou como a descoberta da maleta com 

negativos históricos do fotógrafo Robert Capa?  

Ao se analisar as características da imagem digital no capítulo quatro, percebe-

se que ela é propriamente uma imagem em circulação, sempre dependente de modos 

de atualização. Este fator também contribui para os modos de distribuição da imagem, 

em que se torna mais comum privilegiar o trânsito do que a permanência e a 

conservação (LIBÉRIO, 2011). No atual contexto do século XXI, a pesquisa 

demonstrou que a fotografia se insere na rede de relações do dispositivo 

computacional como um todo. “Por ser linguagem, o digital é dispositivo por 

excelência e, como a própria linguagem verbal, permite uma série de variedades de 

expressões. No entanto, é também meio que só roda a partir de determinados 

aparelhos” (LIBÉRIO, 2011, p. 107).  

Uma pesquisa realizada no Reino Unido pode ser um pouco tranquilizadora 

sobre o futuro das imagens. De acordo com os autores Emily Keightley e Michael 

Pickering (2013), que entrevistaram pessoas de ambos os sexos, entre crianças e 

idosos, existe uma preocupação pela materialização das fotografias digitais quando 

estas significam algo mais importante para a vida dos entrevistados. O medo real em 
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perder os arquivos de acontecimentos significativos - como o registro dos filhos, ou de 

viagens, sobretudo ligadas à família -, tem sido uma das causas apontadas pela 

pesquisa que colaboram para que se retome a prática de imprimir fotografias. O futuro 

das imagens digitais ainda é incerto, assim, é preciso refletir à luz de novas 

alternativas para que a humanidade do século XXI possa contar sua história através de 

fotografias, fazendo uso do dispositivo, que, segundo demonstrou-se ao longo do 

estudo, serve como bloco de notas, esboço de um diário.   

Um paradoxo parece surgir ao final deste estudo. Ao mesmo tempo em que a 

distribuição e circulação das imagens multiplicou-se com os dispositivos digitais,  

agora, conforme apontam alguns autores citados ao longo desta pesquisa, como 

Peixoto (1996), não se tem mais tempo para ver imagens. Cartier-Bresson comparou, 

no capítulo um, as diferenças entre contemplar um quadro, por horas, e os poucos 

minutos que se atém um indivíduo diante de uma fotografia. Esses poucos minutos que 

Henri estimou, já não passam de segundos hoje, com as imagens vistas nas telas dos 

dispositivos móveis, deslizadas pelas pontas dos dedos. Aqui seria necessário atentar 

para o que observou Peixoto. É preciso que as imagens tenham tempo. Nem as 

imagens parecem ter mais o seu devido tempo para serem contempladas, nem o sujeito 

que vive nos espaços urbanos parece ter tempo para contemplar a paisagem. 

Com a suposta aceleração da vida contemporânea, apontada por muitos autores 

consultados durante o estudo, observou-se que o flâneur, juntamente com os 

dispositivos, também vem se reconfigurando no século XXI. A flânerie digital 

mostrou-se como uma prática alternativa ao que eram as deambulações surrealistas 

experimentadas em meados do século passado. A pesquisa buscou comparar, à luz dos 

estudos de Entler, a performance do fotógrafo de rua com a do flâneur. Ao fazer tal 

comparação, concluiu-se que: aquele que flanava no século XIX, o flâneur da obra de 

Baudelaire, contemplava a paisagem das cidades, porém sem um dispositivo 

fotográfico para registrá-la; no século XX, o flâneur passa a ser habilitado ao registro 

de suas experiências pelos espaços urbanos, munido de um dispositivo para tanto, 

podendo capturar, então, seus encontros com o acaso; e partir do século XXI, o flâneur 
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contemporâneo passa a registrar e a compartilhar suas fotografias. Apesar dos limites 

de mobilidade e acessibilidade para fotografar - aqueles apontados no capítulo três que 

descrevem os formatos de câmera maiores -, ter desaparecido com os dispositivos 

móveis, a flânerie que se utiliza dos espaços digitais é, em geral, imóvel, vivenciando 

experiências diferentes do flâneur do século XIX e do século XX. O flâneur 

contemporâneo parece preferir deslocar-se através dos espaços virtuais, em que a 

arquitetura da Rede pressupõe a formação de caminhos.  

Porém, apesar de apontar as novas possibilidades de experimentar espaços 

virtuais como prática de flânerie no século XXI, a pesquisa observou que é no espaço 

urbano, ou seja, nas ruas da cidade, onde se esbarra com o instante, com as surpresas, 

com o movimento e a ação, que os acasos se apresentam com maior facilidade. E, 

nesses termos, o fotógrafo de rua, como flâneur, pode, por meio de seu dispositivo 

fotográfico, registrar seus encontros, não virtuais, com os acasos “reais”. Como 

observou Assouline (2008) no primeiro capítulo, nada melhor para quem pretende se 

“alimentar” de imagens do que sair pelo mundo, um mundo que está em movimento, 

como atentou Cartier-Bresson, e ninguém pode permanecer paralisado em sua atitude 

em relação às coisas que se movem (CARTIER-BRESSON, 1952).  

Conforme apontado durante o texto, o flâneur é um sujeito da vivência, e não o 

da teoria, ou da experiência intelectual, como Gibson (2003) observou ser a flânerie 

digital. E na vivência das ruas demonstrou-se que os acasos se apresentam com maior 

facilidade. Mesmo com tantas imagens sendo produzidas na contemporaneidade, é 

preciso ressaltar que não são todos esses indivíduos, munidos de seus dispositivos 

móveis, exemplos de flâneurs, nos termos dos estudos de Benjamin. Mesmo o flâneur 

digital tendo a possibilidade de vasculhar todas as cidades possíveis (virtualmente), 

como apontado por Fausto Fawcett, desdobrando-se assim em possibilidades de se 

apropriar de imagens pela internet, por exemplo, como demonstrado por Fontcuberta 

no exemplo de Jon Rafman, o flâneur urbano difere do flâneur digital pois aquele 

procurava por experiências reais, demonstradas pelos estudos de João do Rio e outros 

autores ao longo do texto. Acredita-se que foi possível demonstrar que olhos e pernas 
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são a natureza do flâneur e da flânerie, e esse é o “segredo para conseguir ver 

tudo” (WHITE, 1992, p. 44). Nesse tudo encontram-se os acasos. 

 Com as reconfigurações nos dispositivos, apontadas sobretudo no capítulo três, 

livre das arramas de tripés e um volumoso equipamento necessário para a fotografia 

entre a virada do século XIX para o século XX, o fotógrafo ganhou mobilidade, e a 

partir daí, as práticas e processos na fotografia se ampliam. A pesquisa apontou para 

novas formas de ver e olhar a paisagem. O fotógrafo que se desloca com maior 

facilidade, com dispositivos menores, mais leves e mais práticos em seus modo de 

operação, é presenteado com uma nova cena a cada virada de esquina, e a cada nova 

paisagem, uma nova possibilidade de encontros com o acaso. A “sorte”, ou o acaso, de 

que fala Henri no capítulo inicial desta pesquisa, demonstrou-se estar relacionada aos 

encontros agraciados daquele que se desloca pelos espaços urbanos em busca do 

inesperado. 

Observou-se que o acaso na fotografia está presente desde sua invenção, 

quando Daguerre conseguiu fixar uma imagem, que viria a ser o Daguerreótipo, por 

acaso. O estudo apontou que as melhorias nos processos dos dispositivos que 

implicam na captura do acaso são:  

1 - a diminuição no tamanho e peso, implicando na maior mobilidade física e do olhar 

observado nos fotógrafos do século XXI e XX em relação a um fotógrafo estático e de 

olhar contemplativo do século XIX;  

2 - a maior possibilidade de antecipação na preparação para a prática fotográfica, 

conferida pelas facilidades no manuseio do dispositivo com suas melhorias ao longo 

de sua invenção; 

3 -  o advento do instantâneo fotográfico, conseguido através das melhoras no que diz 

respeito à química e à evolução na ótica das objetivas, possibilitando velocidades 

maiores dos tempos do obturador, conferindo a chance de flagrar cenas cotidianas de 

ação sem a necessidade da pose.  
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Uma das rupturas indicadas pela pesquisa no que diz respeito ao registro do 

acaso com a mudança dos suportes, químico para o eletrônico, foi o fim da imagem 

latente e das folhas de contato. Sem a revelação dos filmes fotográficos, a espera para 

conferir as imagens deixa de fazer parte do processo e da prática de trabalho na 

fotografia do século XXI. Demonstrou-se que os acasos na prática da fotografia 

analógica são verificados, em última instância, após os banhos químicos que revelam a 

imagem latente, até então “escondidos”. Também foi observado que sem as folhas de 

contato rompe-se um processo da prática, que era a possibilidade de verificar a 

sequência dos disparos do fotógrafo em campo e, como observado através do estudo, 

entender melhor o processo de trabalho de cada um e em que medida o acaso estaria 

contido na sua obra.  

Na fotografia digital, a imagem latente e as folhas de contato, a priori, deixam 

de existir, findando as alegrias e tristezas apontadas por Fontcuberta com a espera pela 

revelação no laboratório. Perde-se, em certa medida, aquilo que o autor chamou de um 

dos fundamentos mais poéticos da fotografia. Essa poética estaria no reencontro com 

as imagens realizadas pelo fotógrafo. Ou seja, entre as três esperas que antecedem o 

contato visual com a fotografia propriamente dita no processo analógico. A primeira 

diz respeito ao tempo entre o ato fotográfico e o envio do filme para ser processado em 

laboratório, que, em alguns casos, pode levar dias, chegando a anos, como na obra de 

Vivian. A segunda espera é a do tempo da revelação em si. E, por fim, a terceira espera 

é aquela em que o fotógrafo efetua a retirada do seu filme, entregue pelo laboratório. 

Nesse processo, que pode ser longo, os reencontros visuais com aquilo que foi 

fotografado surgem em formas de surpresas, e de acasos. Essa experiência também 

reforça a questão da memória fotográfica, que muitas vezes é retomada com força 

nesse reencontro. Para o fotógrafo que assume os acasos em sua obra, esse processo da 

espera pode ser a poética que resiste às mudanças de paradigmas culturais nas práticas 

e processos fotográficos. 

Por outro lado, o registro do acaso com dispositivos móveis se amplia nas 

oportunidades do encontro e do fazer, pois, conforme demonstrou-se através de alguns 
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autores e também da entrevista realizada com Cartiê Bressão, agora o dispositivo faz 

parte constante do dia a dia de cada indivíduo, sendo mais fácil seu acesso na tomada 

da foto. Sendo o acaso oriundo do fazer, segundo Bressão, e sendo a fotografia digital 

quase inesgotável, permitindo sua repetição milhares de vezes, os registros do acaso 

ganham ainda mais oportunidade para aparecer. 

A multiplicação das imagens conferida pelo uso mais acessível do dispositivo 

fotográfico, apontada por autores durante o estudo e trazida com exemplos por 

Fontcuberta, como o da artista que busca por imagens do por do sol e se depara com 

infinitas delas disponíveis numa busca na internet, tensiona o papel do fotógrafo na 

atualidade. “Haveriam ainda imagens essências, realmente únicas e insubstituíveis? 

Será que elas ainda têm a força de significar e nos mobilizar?” (PEIXOTO, 1996, p. 

183). Entre satélites capazes de capturar imagens e câmeras de vigilâncias espalhadas 

pelas maiores cidades do planeta capturando tudo, duas qualidades foram observadas 

que diferem o Google Street View, por exemplo, de um fotógrafo.  

A primeira delas diz respeito ao o olhar. Como foi apontado ao longo do texto, 

o fotógrafo é, antes de tudo, um sujeito que observa. O olhar é ainda o que representa 

um fotógrafo e o diferencia de um sistema automatizado e dispositivos que disparam 

automaticamente, poluindo a memória visual. Não se trata simplesmente de apertar um 

botão. “Você deve pensar. É uma linguagem” (O’BYRNE, 2001).  

A segunda é o poder de decisão em apertar o disparador e escolher o momento 

ou a cena a ser capturada. Apesar de alguns autores citados ao longo do trabalho 

levantarem questões sobre o “clique” do fotógrafo, ou refutar o “instante decisivo” 

como valor definitório, Cartier-Bresson observou que a própria facilidade da fotografia 

é o que a torna extremamente difícil, pois é preciso escolher. Escolher, compor e 

disparar com confiança. Independentemente de existir câmeras capturando tudo o 

tempo todo, para Cartiê Bressão, ainda existem infinitas possibilidades e 

oportunidades para que os indivíduos se diferenciem e comuniquem a sua própria 

visão sobre determinado assunto.  
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O “infinito” do digital, como coloca Bressão, traz à luz uma reflexão sobre as 

reconfigurações acerca dos dispositivos tecnológicos, apontadas na dissertação, 

abrindo horizontes para novas pesquisas, visto que o estudo sobre o tema não teve a 

pretensão de ser esgotado. Uma das possibilidades de recorte para pesquisadores que 

queiram dar continuidade ao assunto, que é vasto e sempre suscetível de muitos 

desdobramentos, pode ser a investigação das novas propostas estéticas na fotografia 

realizadas pelos dispositivos móveis. Bem como um estudo mais aprofundado acerca 

do compartilhamento de imagens nas redes sociais, como o Instagram, abordado aqui 

de forma mais superficial, ou outras redes. Pode-se, ainda, enveredar pelos espaços 

digitais e retomar esforços para uma abordagem mais crítica da flânerie digital, 

ampliando, por exemplo, as muitas possibilidades de se relacionar com as cidades 

virtuais na contemporaneidade. É fundamental ressaltar que as imagens discutidas ao 

longo do trabalho poderiam ter outros recortes e ser interpretadas de diversas formas, 

sob diferentes óticas e áreas, procurando revelar os mais variados significados. Porém, 

dentro da proposta desta pesquisa, o caminho escolhido ateve-se às questões do 

registro do acaso. 

A prática da fotografia não deixa de ser produto do próprio ato fotográfico e 

papel nos cenários culturais desde a sua criação. Os níveis de importância desse meio 

visual como elemento expressivo mudam em cada cultura, em cada período da 

história, em cada processo e tecnologia de produção e distribuição (LEMOS, 2014, p. 

45). Por fim, acredita-se que a principal contribuição deste estudo reside em propor 

reflexões críticas ao universo fotográfico atual, em que o próprio termo “fotografia” 

vem sendo revisto, trazendo para a discussão mitos, conceitos e valores que estão em 

constante processo de ressignificação, tanto nas práticas como na cultura das imagens.  
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APÊNDICE A - Roteiro para entrevista 

Questionário base da entrevista realizada com Pedro Garcia de Moura (Cartiê 

Bressão), via Skype, em 9 de março de 2015, às 20h. 

1 – Qual seu nome completo? Idade? Local de nascimento? 
2 – Vive atualmente em que cidade? 
3 – Qual a sua formação? Estudou fotografia?  
4- Sei que morou fora do Brasil. Em que país, por quanto tempo e o que fez?  
5- Quando começou a se interessar por fotografia? Conte como foi esse processo.  
6 – Pode contar o surgimento do Cartiê Bressão? A inspiração veio do personagem 
Jorge Tadeu, mas por que adotou esse codinome? 
7 - Henri Cartier-Bresson usava a fotografia para se expressar. E vc? Como usa a 
fotografia na sua vida? 
8 – Você se considera um fotógrafo do efêmero. Por que?   
9 – Qual o motivo e a relevância das legendas em francês no seu trabalho?  
10 – Seu trabalho tem muito do lado humorístico. Poderia explicar isso? 
11 – Como é seu processo de trabalho? Escolhe os locais para fotografar, fica à espera 
do instante decisivo ou do acaso? 
12 – Com que frequência produz? Fotografa todos os dias? Fotografa repetidas vezes a 
mesma cena ou apenas um clique?  
13 – Qual dispositivo usa e porque a escolha por tal modelo? 
15 – Considera o tipo de dispositivo para fotografar relevante? Em que medida o tipo 
de dispositivo muda sua forma de fotografar ou de ver?  Por que?  
16 – Quais limitações identifica na fotografia com dispositivo móvel, ou seja, com 
celular? Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens?  
17 – Você se considera um flâneur? 
18 – Acha que seu trabalho tem alguma relação com o acaso na fotografia? Busca isso 
ou nunca refletiu sobre tal aspecto? 
19 – Fotografa apenas o Rio de Janeiro? Por quê? 
20 - Como você se relaciona com o Instagram, as redes sociais e o compartilhamento 
de imagens? 
21 - Há quem diga que a fotografia morreu, pois qualquer um tem acesso ao celular e 
pode fotografar, até mesmo uma criança. O que pensa a esse respeito? 
22 - Em que medida o uso dos dispositivos móveis estaria contribuindo para o ato 
fotográfico? 
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APÊNDICE B 

                             FIGURA 17: LUIS FERNANDO FRANDOLOSO 

FONTE: acervo do autor. Disponível em: <https://instagram.com/p/lYLiaOxBB9/?taken-by=lufffoto>.

https://instagram.com/p/lYLiaOxBB9/?taken-by=lufffoto

