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RESUMO 

 

 
          A presente dissertação teórico-prática, Viagens | Da Fotografia enquanto 

possibilidade de Lugar, desenvolveu-se em torno da questão se a fotografia pode ser 

entendida enquanto ideia de lugar para os indivíduos que com ela se relacionam. Ou, 

dizendo de outro modo, pretendeu-se averiguar se a forma como o sujeito processa as 

suas ligações ao fotográfico se pode aproximar à forma como o sujeito desenvolve a 

sua ideia de lugar. Com o propósito de encontrar respostas a esta questão foi feito, 

por um lado, uma reflexão sobre o conceito e as qualidades de lugar e o modo como 

o indivíduo constrói para si uma experiência de lugar; e por outro, um estudo mais 

direcionado às questões de natureza fotográfica, para um melhor entendimento de 

como os indivíduos, sejam estes autores ou espectadores das imagens, desenvolvem 

as práticas de fazer, visionar e ler/interpretar fotografia. 

        Partindo da premissa de que os lugares se vão criando por via da experiência 

entre o sujeito e o espaço que o circunda, foi entendido que também a prática 

fotográfica se desenvolve pela mesma relação. À semelhança da construção de 

lugares, fazer e ver fotografia são modos de relação e de experiência entre o sujeito e 

o seu assunto fotográfico, entre o sujeito e as imagens fotográficas. Este 

relacionamento, feito de distanciamentos e/ou aproximações do sujeito ao objecto da 

sua atenção, traduz-se em movimentos de deslocação, reais ou virtuais, que aqui 

foram entendidos próximos a uma ideia de viagem. É, pois, a partir desta relação e 

dos consequentes movimentos, que se irá viabilizar, ou não, a possibilidade de a 

fotografia ser pensada enquanto uma construção de lugar para o sujeito que com ela 

se relaciona. 
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ABSTRAT 

 

 

           This current dissertation of theory and practice, Journeys | From Photography 

whilst a possibility of Place, has been developed around the question whether 

photography can be understood whilst an idea of place for the individuals that relate 

to it. That is, it is sought to determine whether the way the subject processes its 

connections to the photographic can get closer to the way the subject develops its 

idea of place. With the purpose of finding answers to this question, on the one hand, 

a reflection was made on the concept and qualities of place and how the individual 

builds himself an experience of place, and secondly, a study directed more to matters 

of Photographic nature, for a better understanding of how individuals, be they 

authors or viewers of images, develop practical, viewing and reading / interpreting 

photography. 

Assuming that the places are created through experience between the subject and the 

space that surrounds it, it was also understood that the photographic practice is 

developed by the same ratio. Like the construction of places, to do and to see 

photography are modes of relationship and experience between the subject and his 

photographic subject, between the subject and the photographic images. This 

relationship made of distances and /or approximations of the subject to the object of 

his attention, translates into movements, real or virtual, that here were understood to 

be near an idea of travel. It is therefore from this relationship and the consequent 

movements, which will enable or not the possibility of the photograph be thought of 

as a construction site for the subject with whom it interacts. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

          A dissertação teórico-prática que agora apresento, desenvolvida no âmbito do 

Mestrado em Arte Multimédia - Especialização em Fotografia, foi pensada a partir 

do entendimento de que fazer fotografia é registar com uma câmara momentos da 

nossa realidade, sejam lugares, coisas ou pessoas, e que resultam em imagens sobre 

os quais construímos narrativas. As questões postas no presente trabalho partem 

destes pressupostos e procuram entender a relação ou o encontro entre, por um lado, 

o fotógrafo e a coisa olhada e, por outro, o espectador e a imagem fotográfica. 

Pergunta-se: se fotografar for entendido como um modo de registar determinada 

realidade, pode o registo fotográfico possibilitar uma partilha, desse mesmo 

momento fotografado, com o seu futuro espectador? Poderá o encontro entre o 

fotógrafo e o fotografado ser percebido como um momento de participação ou 

experiência? E, o encontro do espectador com a imagem fotográfica? Poderá 

igualmente, resultar num momento de experiência que, desse modo, irá ligar os 

espectadores aos objectos, sítios e tempo aí registados? Se fazer e olhar fotografia é 

uma relação ou encontro, podemos perceber que o fotográfico, para além de registar 

um lugar, constitui-se, ele mesmo, como lugar para os sujeitos que com ele se 

relacionam?  

 

        Viagens | Da Fotografia enquanto possibilidade de Lugar, título dado à  

presente dissertação, é, pois, um estudo que se centra nas relações. Dentro desse 

contexto, e no sentido de responder e desenvolver aquelas questões apresento a 

minha reflexão sobre o modo como se constroem os vínculos, por um lado, entre o 

autor da imagem e o assunto a fotografar e, por outro, entre o espectador da imagem 

fotográfica e o registo fotográfico. Se se entender que o acto de fotografar é uma 

forma de registo de uma determinada realidade, põe-se aqui a questão de saber se a 

imagem fotográfica resultante desse registo, para além de re-apresentar um lugar 

(aqui entendido num sentido alargado, onde se incluem coisas e pessoas), poderá  
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também vir a ser entendida enquanto experiência de lugar para o seu espectador. Ou,  

dito de outra forma, se o registo fotográfico poderá a vir a constituir-se, ele próprio, 

num lugar de construção de experiência para o seu espectador. Dentro desta 

problemática, e com o fim de averiguar estas possibilidades de relação e de 

constituição de lugar, pareceu-me pertinente, como metodologia de trabalho, iniciar 

este estudo fazendo uma abordagem à disciplina da geografia, para uma melhor 

compreensão dos conceitos de lugar e espaço. Paralelamente a esta pesquisa fiz, 

ainda, uma análise mais direccionada às questões inerentes à fotografia. Foram assim 

estudados os princípios ontológicos e epistemológicos da fotografia, para perceber 

como se constitui a imagem fotográfica e como se determinam as relações entre o 

fotógrafo e o assunto fotográfico e, também, entre o espectador e as imagens 

fotográficas. Em complementaridade a este estudo teórico, e pensado dentro destes 

conceitos e pressupostos, está o projecto prático, a que chamei objecto fotográfico. 

No final deste trabalho descrevem-se os conceitos e as ideias subjacentes e, como foi 

efectuado o seu desenvolvimento processual. Nesta ocasião são igualmente dados 

exemplos de fotógrafos cujos trabalhos, a meu ver, se aproximam da ideia central 

desta pesquisa.  O presente trabalho foi, portanto, dividido em três capítulos, que 

passo agora a apresentar de uma forma um pouco mais alargada.  

 

       O primeiro capítulo, intitulado “Da possibilidade de Lugar”, é o capítulo 

dedicado ao estudo dos conceitos de lugar e espaço, e ao modo como estes se podem 

relacionar com o fotográfico. Ao tratar de conceitos de índole espacial, esta 

abordagem foi feita no âmbito da disciplina da geografia com apoio em trabalhos 

desenvolvidos pelo geógrafo humanista Yi-Fu Tuan (1977), ligados aos diversos 

aspectos que se relacionam com a nossa percepção da ideia de lugar e, também, pela 

cientista social e geógrafa Doreen Massey (2005), relativos a uma compreensão do 

conceito de espaço e sua articulação com o conceito de lugar. De modo a esclarecer 

como são atribuídas qualidades e características a um lugar, ou o que assiste ou não 

assiste à sua construção, foi também incluída nesta pesquisa uma analise feita a partir 

dos trabalhos desenvolvidos pelo antropólogo francês Marc Augé (1992), referentes 

ao conceito de não-lugar.  
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         Na conclusão deste capítulo é ainda analisada a pesquisa efectuada pelo 

historiador e filósofo Michel de Certeau, em Artes de Fazer (1990), para uma melhor 

compreensão de como se interligam o espaço e o lugar, e para perceber de que forma 

se fazem estas aproximações, a nível individual e pessoal. Ao partir da problemática 

em torno da fotografia ser entendida enquanto uma possibilidade de lugar e ao terem 

sido analisados, neste primeiro capítulo, os conceitos de lugar e espaço, era 

necessário perceber ainda o modo como são feitas as aproximações e como são 

construídas as relações entre o sujeito e o fotográfico. 

 

        Assim, no segundo capítulo, “Da Fotografia”, e como o próprio título indica, 

foram apresentados e analisados aspectos relacionados com a natureza do 

fotográfico. Por conseguinte, esta segunda parte inicia-se com uma breve introdução 

sobre o surgimento da fotografia (Sicard, 1998), seguida de um estudo, apoiado na 

leitura de André Bazin (1979), direccionado à questão do valor de verdade da 

imagem fotográfica e ainda, uma análise sobre os aspectos ontológicos e 

epistemológicos da fotografia a partir dos autores Roland Barthes (1980) e Philippe 

Dubois (2008), respectivamente. Conclui este capítulo uma reflexão sobre o 

movimento (Deleuze, 1983) e sobre o tempo (Deleuze, 1985) para uma melhor 

compreensão de como estes conceitos podem ser lidos ou percebidos no fotográfico, 

e que tem por objectivo entender como estes influem nos processos de relação entre 

o autor e o assunto que fotografa, entre o espectador e a imagem fotográfica. 

 

       O terceiro e último capítulo, “Estratégias para uma construção de Lugar”, é 

dedicado à prática fotográfica. Nele incluo a análise de obras de alguns fotógrafos 

que se relacionam com a questão central deste trabalho, e que considero serem bons 

exemplos da “construção de lugares”. Assim, neste capítulo faço uma breve análise 

do trabalho The Pond (1985), do fotógrafo britânico John Gossage (1946), por 

entender que este constrói para si, através do fotográfico um modo participativo e 

consciente de uma experiência de lugar e que, ao fazer o registo fotográfico dessa 

experiência, propõe, simultaneamente, uma possível construção de lugar para os 

espectadores.  Dou  igualmente  como exemplo de estratégia para uma construção de 
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lugar, o trabalho Equivalents (1923-1931) do fotógrafo americano Alfred Stieglitz 

(1864-1946), pelo modo como este autor se aproxima do seu assunto e como 

constrói, de modo consciente, uma possibilidade de leitura/interpretação de forma a 

permitir que o seu trabalho se converta num lugar para os seus espectadores. A 

concluir este último capítulo da dissertação, apresento a componente prática do 

trabalho, ou seja, o meu objecto fotográfico. Aqui faço uma descrição dos seus 

pressupostos iniciais, de como a sua concepção e construção deu origem ao estudo 

dos conceitos descritos e analisados nos capítulos anteriores. Nesta secção analiso o 

modo como foi sendo desenvolvido e construído este projecto, quais as estratégias 

usadas para a construção do “meu lugar” e como este se pode transformar em 

possibilidade de lugar para os seus espectadores.   

 

         Fica assim descrito o percurso que, na continuação deste trabalho teórico-

prático, procurarei desenvolver e aprofundar, numa tentativa de dar respostas às 

questões postas inicialmente, nomeadamente saber se a fotografia pode ser entendida 

enquanto possibilidade de experiência e relação com uma determinada realidade. Os 

materiais que aqui foram estudados e o objecto fotográfico que foi construído, 

constituem a minha pesquisa enquanto uma possível abordagem ao fotográfico. Os 

estudos práticos e teóricos que fui fazendo como apoio ao desenvolvimento deste 

trabalho, não esgotaram, naturalmente, todas as possibilidades de pesquisa, havendo 

muitos outros autores e obras, que se poderiam ter integrado.  

 

         O trabalho Viagens | Da Fotografia enquanto possibilidade de Lugar foi 

escrito de acordo com a antiga ortografia. Faço notar ainda que as citações dos 

autores que se integram no texto, ao serem curtas, foram escritas na língua original 

em que foram lidas. Os trabalhos fotográficos que são referidos no terceiro capítulo 

têm, em anexo, as reproduções fotográficas que lhes correspondem.  

 

 

 

 

 
 
 

4 



 
CAPÍTULO 1 - Da Possibilidade de Lugar  
 
 
 
 
         Partindo da questão “pode o fotográfico ser entendido enquanto lugar com o 

qual nos relacionamos fazendo as nossas leituras e interpretações?”, tornou-se 

necessário, numa primeira instância, definir o conceito de lugar e, também, o que 

assiste ou não assiste à sua formação. Para o efeito, neste primeiro capítulo, para uma 

melhor compreensão da nossa experiência com o lugar e com o espaço, foram 

estudados estes conceitos, tendo como apoio os trabalhos desenvolvidos pelos 

geógrafos Yi-Fu Tuan (1977) e Doreen Massey (1994 e 2005), respectivamente. Na 

continuação destes estudos foi analisado, a partir dos trabalhos do antropólogo 

francês Marc Augé (1992), o conceito de não-lugar. A concluir este estudo inicial, 

foram ainda analisadas as “práticas de espaço” que o historiador e filósofo Michel de 

Certeau (1990) desenvolveu na sua pesquisa em as “Artes de Fazer”. 

 
 
 
 
 
1.1 - Dos Lugares aos Não-Lugares 
 
 
         O lugar, objecto de estudo da geografia, é um conceito espacial que tem vindo a 

ser abordado sob diversas perspectivas. Este conceito que foi entendido com um 

sentido geométrico enquanto localização de um determinado sítio ou local tem, 

actualmente, um significado bastante abrangente. Yi-Fu Tuan, um dos geógrafos que 

mais contribuiu para o desenvolvimento da geografia humanista, defende que o lugar 

pode ser definido de diversas maneiras: “Entre outras, esta: o lugar é qualquer 

objecto estável que capta a nossa atenção” (Tuan, 1977: 179). Explica o autor que, 

como resultado da impossibilidade de se olhar, de uma só vez, qualquer cena, dá-se 

início a um processo de busca em que os nossos olhos procuram pontos de repouso 

em algum objecto particular: “Quando olhamos uma cena panorâmica os nossos 

olhos se detêm em pontos de interesse. Cada paragem é o tempo suficiente para criar  
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uma imagem de lugar” (Tuan, 1977: 179). Este processo criativo da escolha ou da 

descoberta de lugares realiza-se por meio de duas vias distintas: se por um lado, 

como dizia o autor, repousamos o olhar nalgum ponto interessante ou particular, por 

outro lado, um determinado aspecto no horizonte pode ser de tal forma 

impressionante que ele próprio nos pode chamar a atenção e nos desviar o olhar na 

sua direção. Desta forma, podemos depreender que, se o surgimento de um lugar se 

produz no momento em que se inicia uma relação com a coisa olhada, dependendo 

da maneira como nós construímos as relações, assim serão construídos os lugares. As 

qualidades e as características dos lugares serão estabelecidas de um modo individual 

a partir da intenção, da percepção, e da cultura de cada um e essa será a razão porque 

haverá lugares que podem ser importantes para alguém ou para determinados grupos, 

e podem não ter o mínimo de interesse para outros. Yi-Fu Tuan acrescenta ainda que 

para além dos interesses pessoais e da cultura na qual os sujeitos se encontram 

inseridos, os significados que são atribuídos aos lugares são elaborados a partir das 

aptidões, das capacidades e das necessidades de cada individuo (Tuan, 1977: 7).  

 

         Influindo nestas questões, existem três temas que se interligam: em primeiro 

lugar, e relacionado com as nossas aptidões, Tuan refere os factores biológicos, ou 

seja, o grau de desenvolvimento da percepção corporal em relação ao seu 

posicionamento no espaço, como sejam as noções de frente e trás, direita e esquerda, 

deitado e levantado. Para além deste aspecto de localização e percepção física, o 

autor chama à atenção, em segundo lugar, para a forma como relacionamos os 

conceitos espaço/lugar e como vamos constatando, a partir da nossa experiência, que 

a ideia de espaço, e a ideia de lugar sempre são pensadas na sua reciprocidade e 

interdependência. Podemos por exemplo, perceber estas correlações nas próprias 

qualidades do espaço e do lugar quando apreciamos a existência de qualidades locais 

existentes no espaço, ou quando compreendemos qualidades espaciais no lugar. Será 

igualmente a partir das relações com o espaço, que as fronteiras e características dos 

lugares podem ser percebidas, assim como o conceito de espaço pode ser entendido a 

partir da experiência que o sujeito tem dos lugares. Por último, e em terceiro lugar, 

Yi-Fu Tuan refere que o significado que atribuímos aos lugares estará também ligado 

a essa nossa experiência do lugar, que tanto poderá ser obtida de uma maneira  
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“directa e íntima, como de uma forma indirecta e conceptual mediada por símbolos” 

(Tuan, 1977: 7). Ou seja, uma experiência que é adquirida através dos sentidos, como 

o olfacto, o paladar ou tacto, da percepção visual e auditiva, e também através da 

percepção simbólica aonde se cruzam as emoções e os pensamentos. Um modo de 

dar significado aos lugares que me parece bastante próximo à forma como o sujeito 

seja este autor ou espectador, se aproxima e experimenta o fotográfico, e como em 

resultado dessa relação, se lhe são atribuídos sentidos. Aspectos estes que serão 

objecto de estudo e analise ao longo do presente trabalho. 

 

         Fica então deste modo, entendido que, como diz Yi-Fu Tuan, o lugar é 

fundamentalmente percebido como um produto de uma experiência pessoal, sendo 

esta definida como uma expressão “que abrange as diferentes maneiras através das 

quais uma pessoa conhece e constrói a realidade” (Tuan, 1977: 9) e que, a forma de 

se constituir o lugar tem como base as referências que vamos elaborando, num 

determinado espaço-tempo, a partir das relações estabelecidas com esse sítio e com 

os outros. Experiências estas, que resultarão como formas pessoais de ver e entender 

o mundo, formas que se relacionam com as necessidades, as intenções e os 

propósitos de cada um. Compreende-se então, que é a partir da singularidade ou 

particularidade dessas relações que se vão construindo e ampliando os lugares. Será 

um processo criativo, que me parece bastante próximo ou similar ao utilizado quando 

fazemos as nossas aproximações às imagens fotográficas, e que irá determinar, a 

partir dessas experiências de relação, se estas se constituem para quem as visualiza, 

como imagens da sua eleição, ou, pelo contrário, serão imagens preteridas.  

 

         Tendo sido posta a questão, nesta dissertação, se o fotográfico pode ser 

percebido enquanto lugar aonde se irá, ou não, estabelecer as relações acima 

mencionadas, refiro, de forma a melhor poder caracterizar o conceito de lugar, o 

trabalho do antropólogo Marc Augé (1992) e o seu conceito não-lugar. Augé 

considera duas formas distintas de lugar, sendo estas, nomeadamente, os lugares e os 

não-lugares. Chamando desde logo a atenção para a não existência destes dois 

conceitos nas suas formas puras, porque estes sempre se relacionam e se recompõem, 

o   autor  define  os   lugares    como    “identitários,    relacionais   e   históricos”  
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(Augé, 1992: 67) e os não-lugares como lugares de ocupações provisórias, locais de 

passagem, sendo definidos por espaços onde não se integram os lugares antigos, os 

“lugares de memória” (Augé, 1992: 67). O autor diz que, o lugar é geométrico, 

localizável, demarcando ou separando aquilo que é nosso, daquilo que é dos outros, 

sendo que o lugar tem um valor antropológico, o qual se relaciona com a identidade 

individual, criando-a, dando-lhe sentido (Augé, 1992: 50). Nos lugares estabelecem-

se as relações com o meio e neles se integram as memórias de quem os habita.  

 

         Em oposição, os não-lugares são lugares provisórios, podendo existir dentro do 

lugar e também a partir dele. Os não-lugares caracterizarem-se pela sua 

transitoriedade, são lugares que não têm história, sendo que, são espaços onde não se 

estabelecem relações com o meio, não gerando identidade. Deste modo, podemos 

compreender o não-lugar em duas vertentes distintas: por um lado, em relação a si 

mesmo, o não-lugar é percebido como um espaço que apenas se relaciona com outro 

espaço, ou seja, um lugar que tem poucas ligações com os outros lugares; e por outro 

lado, pode ser também entendido como a relação, ou a escassa relação que os 

indivíduos matêm com esse mesmo lugar (Augé, 1992:79). Dentro dos pressupostos 

deste trabalho, aquelas imagens fotográficas, cujas relações com os seus espectadores 

se apresentem fugidias ou quase nulas, podem encontrar um paralelo neste conceito 

de não-lugar, uma vez que, pelo pouco interesse que suscitam a quem as observa, e 

não se produzindo tempo suficiente de forma a gerar uma relação ou conexão com 

aquilo que está fotografado, são imagens que não se constituem como um espaço 

relacional, não permitindo, assim, construções ficcionais ou narrativas. 

 

          Marc Augé explica que, as diferenças entre lugares e não-lugares não passam, 

no entanto, por uma total correspondência entre o espaço simbólico e o lugar, e o 

espaço não-simbólico e o não-lugar. Isto porque, acrescenta o autor, embora o lugar, 

de sentido antropológico, esteja inscrito num espaço simbólico que é um produto de 

raciocínios e sentidos, inclui também em si, um espaço não simbolizado definido por 

uma “ausência de caracterização” e por “superfícies não simbolizadas” (Augé, 1992: 

70). Por  outro  lado,  o  espaço   não-simbólico  que é como referi, o espaço onde se  
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inscrevem os lugares de passagem ou os não-lugares não é, igualmente, totalmente 

descaracterizado. Penso que este espaço, chamado de não-simbólico, onde se 

implantam, embora com manifestações diferentes, tanto o lugar como o não-lugar, ao 

não ser caracterizado será um espaço permeável onde serão permitidos movimentos 

de deslocação de sentido, possibilitando assim a construção de novas relações dentro 

desses mesmos lugares e não-lugares. Trata-se, portanto, de um espaço aberto, 

participativo, onde tem lugar um jogo de significações, e será por essa razão um 

espaço de índole criativa, de múltiplas possibilidades, onde se inclui a invenção de 

lugares, ou pelo contrário, a impossibilidade da construção dos mesmos.          

 

         Dentro deste raciocínio, pensando no fotográfico, entendo que estas superfícies 

não simbolizadas estarão presentes, ou melhor, estarão latentes tanto na imagem 

fotográfica como no assunto a fotografar. É no momento da visualização e da leitura 

e, também no acto fotográfico que, dependendo de como os espectadores façam as 

suas leituras/interpretações, ou como o autor estabeleça a sua conexão com o que 

fotografa, que esse espaço, ausente de caracterização, se modificará no sentido de 

ampliar ou reduzir a experiência que o espectador ou o autor podem ter de lugar, ou 

não-lugar. Assim entendida a fotografia, enquanto espaço permeável e aberto a 

diferentes interpretações, que podemos ou queremos fazer, tanto a imagem 

fotográfica como o assunto do autor são, por essa razão, aqui percebidos enquanto 

possibilidades de lugar e não-lugar, e não como lugares ou não-lugares. Esta ideia 

de permeabilidade, de uma possível deslocação de sentidos, parece-me próxima “ao 

papel activo do intérprete na leitura de textos”, defendido por Umberto Eco na Opera 

aperta (Eco, 1992: 29), uma ideia que este autor depois retoma e desenvolve em 

“Interpretação e Sobreinterpretação”, um texto a que recorrerei, no segundo capítulo 

deste meu trabalho.   

 

         Existe, portanto, a possibilidade de, no decorrer da visualização das imagens 

fotográficas ou no momento do acto fotográfico, criarmos outras imagens e 

pensamentos aos quais se juntarão ainda outros, e cujos significados se criam a partir 

de  afectos  e  raciocínios  que  se  manifestarem  nesse  momento da visualização, da  
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leitura  ou da focalização, e que assim dão forma à nossa experiência. Ou, também, 

poderá ocorrer o contrário, ou seja, poderá suceder um desinteresse e/ou 

desconhecimento em relação às imagens fotográficas ou assunto a fotografar e, 

consequentemente, virem a ser simplesmente ignorados, e assim não haver 

possibilidade para uma construção de experiência. Neste sentido, entendo que o 

discurso ou narrativas, ou seja, a construção do significado, será o que vai ocasionar 

a transformação em lugares ou não-lugares o que de início tinha valor de espaço. 

Este será um aspecto que me levou a pensar que, tanto o assunto fotográfico como a 

imagem fotográfica podem ser entendidos enquanto localizações que poderão 

possibilitar, ou não, uma experiência de lugar.  

 

          A propósito da forma como construímos os lugares, cito Michel de Certeau 

(1990) que diz que os lugares “são histórias fragmentadas e isoladas em si, (...) 

tempos empilhados que se podem desdobrar, mas que estão ali antes como histórias à 

espera, e permanecem no estado de quebra-cabeças, enigmas (...)” (de Certeau, 1990: 

189). Penso que, à semelhança deste lugar definido por de Certeau, a imagem 

fotográfica para o espectador, ou o assunto fotográfico para o autor, também poderão 

ser entendidas como espaços demarcados, fragmentos de uma realidade, estando à 

espera, num momento futuro, de serem vistas e experimentadas. Deste modo, as 

narrativas ou discursos desses lugares, que se constituem a partir da visualização das 

imagens fotográficas ou da focalização do assunto a fotografar, serão resultado das 

relações que se vão construindo, destruindo ou recriando, a partir dos movimentos ou 

deslocações mentais, ou seja, pelos pensamento e emoções do espectador ou do 

autor, a partir do que aí é observado. Como diz Michel de Certeau, “Os jogos dos 

passos moldam espaços. Tecem os lugares” (de Certeau, 1990: 176), uma afirmação 

que se liga a este aspecto de que a aquisição de uma consciência de lugar é o 

resultado de uma prática ou experiência que um indivíduo tem, com um determinado 

espaço. Próxima a esta ideia de uma criação de relação a partir da qual se constrói a 

experiência de lugar estará, portanto, e no meu entender, o modo como o espectador 

e o autor da imagem irão fazer os movimentos de aproximação e/ou rejeição à 

imagem ou ao assunto e que, como resultado, irão permitir transformar uma 

possibilidade de construção de lugar na sua concretização, ou na sua impossibilidade. 
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1.2 - Do Lugar à Viagem 

          

         À cerca dos modos como damos sentido e construímos os nossos lugares, de 

Certeau refere a propósito dos processos de caminhar, que existe uma “ordem 

espacial de possibilidades”, na qual “o caminhante actualiza algumas delas” (de 

Certeau, 1990: 177). Se pensarmos na forma como olhamos para uma fotografia, 

podemos também dizer que existe, dentro da ordem dos elementos que a constitui, 

uma diversidade de leituras que o espectador fará desde aquilo que está a observar e 

que, a partir de uma multiplicidade de possíveis associações e/ou reconhecimentos, 

irão orientar ou encaminhar as suas interpretações ou narrativas. Como refere Michel 

de Certeau (1990: 178), sobre estes processos de caminhar, “o caminhante constitui, 

com relação à sua posição, um próximo e um distante, um cá e um lá”. 

 

         Parece-me interessante esta referência ao caminhante porque este se apresenta 

próximo à posição e à actuação do fotógrafo, e também do espectador da imagem 

fotográfica. Porque, apesar da diferença existente entre o fazer do caminhante, o 

focalizar do fotógrafo, ou da leitura do espectador, há um movimento em tempo 

presente, que é comum a todos. Este “cá” e “lá”, de que fala de Certeau, poderá ser 

percebido como um movimento de distanciamento e de aproximação, que será feito 

pelos sujeitos a partir de um objecto de atenção, que no caso do caminhante será o 

espaço, no caso do fotógrafo será o seu assunto e do espectador a imagem fotográfica 

que observa nesse momento. Estas deslocações, que tanto o caminhante como o 

fotógrafo como o espectador executam, a partir dos seus respectivos objectos, serão 

os percursos que, de uma forma mais física num caso, e de uma forma mais virtual 

nos outros casos, irão possibilitar a transformação daqueles espaços em lugares ou 

não-lugares. Por esta razão, penso que tanto o assunto fotográfico como a imagem 

fotográfica poderão ser entendidos enquanto espaços não simbolizados ou 

localizações a partir dos quais o fotógrafo e o espectador, através de movimentos que 

serão por vezes físicos, mas, sobretudo, mentais constroem os sentidos e aos quais 

eventualmente regressam para novas construções.  
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         Assim, a maneira como o espectador vê ou lê uma imagem fotográfica e o 

fotografo escolhe o seu assunto para fotografar é, no meu entender, próxima à forma 

como o caminhante se relaciona com o topográfico. Os movimentos que desenham as 

trajetórias do caminhante, as das leituras do espectador, ou as escolhas do fotógrafo 

serão resultantes das interpretações, cruzamentos de raciocínios e emoções, que irão 

sendo alteradas segundo as opções que se fazem no momento do caminho, da leitura 

ou da focalização. Estas relações, ou actualizações, segundo de Certeau, serão feitas 

de diversos modos. Por um lado, efectuando algumas das possibilidades da ordem 

que foi construída pelos elementos constituintes, por outro, criando outras 

possibilidades, no momento presente, derivadas de “atalhos ou desvios” (de Certeau, 

1990: 178). Existe ainda uma terceira possibilidade que deriva das interpretações 

relacionadas com os sentidos “interditos” (de Certeau, 1990: 178), que serão leituras 

ou interpretações feitas à margem de qualquer ordem, uma leitura, digamos, algo 

inventiva, e que se poderá relacionar, a meu ver, com uma sobreinterpretação, numa 

ideia próxima ao que se refere Umberto Eco (1992), quando fala sobre os limites da 

interpretação. Assunto este, que também desenvolverei no segundo capítulo quando, 

ao falar sobre a imagem fotográfica, me referir às questões epistemológicas 

relacionadas com o valor de realismo e/ou valor documental do fotográfico.  

 

         Penso, e por aquilo que ficou dito anteriormente, que é através das deslocações, 

ou poderia também dizer, das viagens, que podemos perceber os lugares de forma 

individual e pessoal, e que é através dos movimentos que efectuamos nessa nossa 

descoberta, que surgem as possibilidades de criar relações que se traduzem nas 

experiências de lugares. A um nível interpretativo ou na construção de sentidos das 

imagens, considero que não haverá duas leituras que coincidam totalmente entre si, a 

partir de uma mesma imagem fotográfica, isto porque, ao constituir-se a imagem 

fotográfica com referência, desencadeiam-se movimentos deambulatórios virtuais, 

que irão provocar associações e reconhecimentos que, outorgando-lhe sentidos, se 

vão traduzir em experiências pessoais e subjectivas, numa ideia que considero 

próxima à construção individual de lugares. 

 
         Doreen Massey, geógrafa e autora do ensaio A Global Sense of Place (1994),  
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entende que o conceito de lugar deve ser pensado nas inter-relações com os outros 

lugares, uma vez que este é um ponto de intersecção de inúmeros cruzamentos, de 

carácter económico, político, e sócio-cultural. O lugar é entendido pela autora, não 

na sua individualidade estática, mas como um espaço que se expande, um ponto de 

encontro articulado nas suas relações. Depreendo assim, que nesta concepção de 

lugar, se encontra uma ideia de um processo contínuo, em que este se vai 

modificando e/ou adaptando, em resposta às alterações que se vão efectuando a partir 

das inter-relações sociais que acontecem nesse mesmo lugar. Dorren Massey defende 

o lugar como um espaço em aberto, cujas fronteiras apenas serão necessárias para 

certos fins, mas não para uma conceptualização do lugar em si, porque a sua 

definição não se faz em contraponto com o exterior, mas por alguma particularidade 

que o une a ele. A autora faz notar, com esta afirmação, que não se está a negar a 

singularidade do lugar, mas que a sua especificidade está, sobretudo, na sua produção 

contínua.   

 

        Mais tarde, Doreen Massey, desenvolve em For Space (2005) um conceito de 

espaço que, à semelhança desta ideia de lugar, também aquele se baseia nas inter-

relações sendo por isso entendido como dinâmico e de múltiplas possibilidades 

(Massey, 2005: 9). Para Doreen Massey o espaço deve ser igualmente entendido 

numa reconversão da ideia de estático e extensivo, resultante da ideia do espaço visto 

como superfície, passando a ser entendido como uma “esfera de multiplicidades” 

(Massey, 2005: 9) onde nada é dado de forma definitiva. A autora desenvolve assim, 

uma ideia do espaço que se diferencia das concepções que foram sendo construídas 

no pensamento Ocidental, durante a modernidade, e que deram ao conceito um 

sentido fixo e atemporal. Massey defende um espaço dinâmico e heterogénio, que se 

vai construindo a partir da justaposição ou simultaneidade de distintas narrativas, as 

quais resultaram das inter-relações aí criadas.  

 

         Esta ideia de espaço, onde é possível a existência da multiplicidade, relaciona-

se com a ideia política a qual acolhe a diferença e a diversidade, uma política de 

contornos pós-coloniais, em que se questionam as narrativas do Ocidente, do sujeito 

masculino e branco, dando lugar às múltiplas histórias, em substituição da ideia de  
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uma única história universal, que anulou todas as diferenças (Massey, 2005: 10). 

Desta forma, o espaço é entendido como um produto social, resultado de relações e 

de convivências de diversos e heterogêneos actores sociais. Perceber o espaço num 

processo contínuo, e aberto, adere a uma ideia de diferentes possibilidades de futuro, 

com muitas combinações possíveis, e que de alguma forma contrapõe a ideia única 

de progresso (Massey, 2005: 11). Uma ideia de espaço que possibilita a co-existência 

de outros, com histórias próprias, cujas trajectórias se cruzam, se conectam, e se 

desconectam.  

 

         Neste sentido penso que, como de Certeau, Doreen Massey privilegia uma 

prática do espaço, isto é, o entrelaçamento de discursos e relatos, que com o seu 

poder organizador, viabilizam a construção dos lugares. Assim quando defende um 

espaço dinâmico onde coexistem e se misturam as distintas narrativas, aproxima-se à 

ideia de Michel de Certeau quando este diz que “as estruturas narrativas têm valor de 

sintaxes espaciais” (de Certeau, 1990: 199). O que resulta destas construções 

dinâmicas serão os lugares, mas serão lugares contrários à ideia de lugar fechado, 

privilegiando, consequentemente formas abertas que se relacionam constantemente 

com o que o circunda. Estes lugares, de encontros e desencontros, terão, assim, as 

mesmas especificidades que caracterizam o espaço, que segundo Doreen Massey, 

serão a mobilidade, o dinamismo, e a heterogeneidade.  

 

         Será, portanto, na concretização de uma prática de lugares, ou na duração dos 

percursos ou viagens, que a imagem fotográfica ou o assunto do autor da imagem, 

podem vir a ser transformados em lugares. Isto porque, a meu ver, será só através do 

dinamismo das relações criadas, ou seja, do diálogo estabelecido entre o espectador e 

a imagem, ou o autor e o seu assunto fotográfico, que se pode ou não transformar o 

que é um espaço localizável em lugar. Esses relacionamentos ao serem efectuados 

num espaço não caracterizado que se percebe permeável e heterogêneo, irá permitir 

que se estabeleçam relações com outras localizações que, por sua vez, se constituirão 

em lugares e que, por sua vez, abrirão outros espaços onde caberão outras histórias. 

Umas passando a fazer parte das outras, estas narrativas nunca chegam, contudo, a 

formar um todo estável e permanente, porque como foi dito, anteriormente, o lugar  
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ao apresentar uma forma aberta, possibilita uma relação constantes com outros 

lugares. Será, portanto, a prática contínua de lugares que irá permitir múltiplas 

narrativas.  

 

          Concluindo, o que parece relevante no campo fotográfico é esta espécie de 

percursos ou viagens que se traduzem em movimentos mentais que, a partir do 

momento em que somos autores da imagem, ou seus espectadores, realizamos desde 

o nosso objecto de atenção. Quando vemos/interpretamos uma imagem fotográfica 

ou focalizamos um determinado assunto que vamos fotografar, iremos fazê-lo numa 

espécie de espaço flutuante que é provocado pelos pensamentos e afectos que 

resultam da nossa percepção desse mesmo objecto. Esse será um espaço criativo, que 

se forma a partir daquelas “superfícies não simbolizadas” caracterizadas por Augé 

(1992: 70), onde existe uma “esfera de multiplicidade” (Massey, 2005: 9) de 

hipóteses de conexões, que se criam, ao juntarmos e/ou separarmos raciocínios, 

emoções, imagens mentais e/ou visuais, e que assim vão dando forma à construção 

da nossa experiência de lugar. 

 

        Tendo analisado os conceitos de lugar e espaço, e tento relacionado estes com o 

fotográfico, no próximo capítulo abordarei questões ligadas à fotografia, como sejam 

os seus aspectos ontológicos e epistemológicos, com o objectivo de um melhor 

entendimento do que é uma imagem fotográfica. Neste segundo capítulo procurarei, 

igualmente, corroborar esta percepção cinética do fotográfico que parece originar-se, 

tanto no momento do acto fotográfico - quando o autor se relaciona com o assunto 

que escolheu fotografar - como no momento em que o espectador faz a sua 

visualização, leitura/interpretação a partir dessa realidade representada. 
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CAPÍTULO 2 - Da Fotografia  

 
 
 
          Neste segundo capítulo, serão abordados aspectos do fotográfico que poderão 

ajudar a uma melhor compreensão de como as imagens podem ser construídas, lidas 

ou interpretadas, e de que forma essas percepções, à semelhança do que acontece 

com o lugar, irão determinar as relações entre o sujeito e o fotográfico.  Estes serão, 

por conseguinte, os objectos do estudo deste segundo capítulo, o qual se desenvolveu 

com o apoio de autores como Monique Sicard (1998), para um melhor entendimento 

de como surge a fotografia, André Bazin (1979), para uma compreensão de como 

esta vem a adquirir um valor de verdade, Roland Barthes (1980) e Philippe Dubois 

(1990), para um estudo dos aspectos ontológicos e epistemológicos da imagem 

fotográfica, e finalmente, Gilles Deleuze (1983 e 1985) como apoio à reflexão sobre 

os conceitos de movimento e tempo no fotográfico. 

 

 

 

2. 1 - Semelhanças e outras Percepções | Imagem Visual 
 
 

         Desde o momento da sua descoberta, as imagens fotográficas foram percebidas 

como uma duplicação ou como um reflexo da realidade. Esta percepção deve-se às 

semelhanças que estas apresentam com o real, à sua origem automática que procede 

da emanação da luz a partir do seu modelo, e ainda ao facto de as imagens 

fotográficas serem, dentro do pressuposto de uma não intervenção do sujeito que as 

faz, o resultado de uma concepção mecânica. André Bazin, no seu ensaio Ontologie 

de l´image photographique (1979), afirma que essa “genèse automatique a 

bouleversé radicalement la psychologie de l´image. L´objectivité de la photographie 

lui confère une puissance de crédibilité absente de tout ouvre picturale” (Bazin, 

1979: 13). Ou seja, segundo o autor, a credibilidade obtida pelas imagens 

fotográficas  foi  construída  a  partir  dessa  sua  gênese  automática,  e pelo facto de,  
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como resultado dessa operação, se revelar uma imagem que simula e apresenta uma 

enorme semelhança com seus referentes. Este aspecto de similitude, o facto de se 

tratar de uma concepção mecânica, e a sua gênese proceder do seu próprio modelo -

“elle [a fotografia] est le modèle” (Bazin, 1979: 14), foram razões para que a 

fotografia fosse considerada a melhor e a mais fiel representação da realidade, 

obtendo, desta forma, um valor de verdade que lhe conferiu uma importância de 

documento e prova, aspectos que foram fundamentais para que a fotografia fosse 

integrada, em 1839,  no mundo científico.  

 

         A este respeito Monique Sicard, investigadora no Centre National de 

Recherche Scientifique em França e autora do livro A Fábrica do Olhar (1998), 

comenta que “a chegada da fotografia, no século XIX, provoca grandes mudanças”, 

acrescentando que, devido a essa sua objectividade, que lhe foi dada pelo valor de 

verdade, se esperava que a fotografia viesse a ser “uma ajuda para recenseamentos e 

inventários” (Sicard, 1998: 301). O daguerreótipo, o instrumento que permitia 

capturar as imagens, e que foi desenvolvido a partir das experiências prévias de 

Joseph-Nicéphore Niépce, foi o primeiro processo fotográfico que fixou a imagem 

retendo-a na câmara escura, em positivo, sobre uma superfície de cobre coberta por 

iodo de prata. Depois de uma exposição à luz, esta imagem latente revelava-se com 

vapores de mercúrio o que resultava numa imagem detalhada, numa superfície 

delicada, a qual se deveria proteger com um vidro para que não escurecesse ao 

contacto com o ar. Assim, como se pode perceber, a imagem que se formava de 

maneira directa, em consequencia da reflexão da luz a partir dos objectos expostos 

diante da câmara, tinha na sua génese pouca ou quase nenhuma intervenção do 

operador. Diz ainda André Bazin, a este propósito, que “pour la première fois, entre 

l´objet initial et sa représentation, rien ne s´interpose qu´un autre objet” (Bazin, 

1979: 13) - um facto que levou a que o daguerreótipo fosse considerado um 

instrumento rigoroso e preciso, obtendo assim um estatuto científico.  

 

         Em 1839, François Arago, figura de grande notoriedade científica e deputado 

francês, anuncia, primeiro no meio científico e posteriormente na Câmara dos 

Deputados, a descoberta da câmara fotográfica. Esta sua estratégia serviu-lhe para  
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criar a possibilidade de transpor o conhecimento da descoberta da fotografia dos 

meios especializados, já legitimado, para a esfera pública. Diz-nos Monique Sicard 

que a “comunicação [do invento] vem transformar um processo técnico num recurso 

nacional” (Sicard, 1998: 111). Arago queria legitimar esta descoberta defendendo-a 

como sendo de grande importância para futuros desenvolvimentos científicos e 

industriais. Ficaram assim estabelecidas a legitimação e a confiança das imagens 

fotográficas, que viriam conferir à fotografia um valor de verdade, aspecto este que 

iria ser amplamente aproveitado para variados fins no desenrolar da sua história. 

Como resultado destas percepções, e numa abordagem mais comum, as imagens 

fotográficas têm sido entendidas a partir da sua gênese de automatismo mecânico e 

pela similitude que guardam com os seus referentes - um entendimento que, segundo 

o investigador Philippe Dubois (1990), se tornou a doxa ou o seu sentido comum 

(Dubois, 1990: 22), e que condiciona ainda hoje a maneira como interpretamos a 

imagem fotográfica. 

 

         Apesar desta forma mais generalizada, e de sentido comum, de entendermos a 

fotografia, Philippe Dubois esclarece, no entanto, que as questões epistemológicas - 

relacionadas com este valor de realismo e/ou valor documental do fotográfico, se 

podem traduzir em três interpretações distintas. Expondo-as de uma forma abreviada, 

a primeira interpretação refere-se à ideia que tenho vindo a falar, uma ideia de 

mímesis que se relaciona com a semelhança visual entre o referente e a imagem, na 

qual se entende que a fotografia satisfaz de uma forma verdadeira uma duplicação do 

real (Dubois,1990: 23-33). Um segundo posicionamento epistemológico, defendido 

num discurso semiótico, onde se incluem autores como Roland Barthes ou Umberto 

Eco, entende a fotografia numa “interpretação-transformação do real, como uma 

mostra arbitrária, cultural, ideológica e perceptualmente codificada” (Dubois, 1990: 

51). Esta é uma posição importante dentro do meu trabalho, já que aborda e valoriza 

as interpretações e a produção de sentido a partir de um relacionamento construído 

entre o sujeito e o fotográfico quando aquele visualiza e focaliza os objectos da sua 

eleição. Por último, e numa perspectiva semiológica, na qual o próprio autor se 

inclui, Philippe Dubois aponta uma terceira situação onde se enfatiza o facto de, 

através  da  luz  e  num  momento  exacto,  o  referente  se inscrever numa superfície  
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sensível (Dubois 1990: 43-52), seja esta película ou sensor. Em consequência deste 

facto a imagem fotográfica será percebida como um “índex”, uma vez que, num 

determinado momento, manteve uma relação de conexão real com o seu referente 

(Dubois, 1990: 52). A fotografia faz, por essa razão, “parte do mesmo sistema que as 

impressões, os sintomas, os traços e índices” (Dubois, 1990: 52), ou ainda, como diz 

Rosalind Krauss (1990), ela pertence à “classe signos que mantém com a sua 

referência relações que subentendem uma associação física” (Krauss,1990:15). 

 

         Esta percepção de carácter indicial, seminal no entender do fotográfico, no qual 

se aponta o referente como fundador de imagem fotográfica, e sem o qual esta não 

existiria, penso que poderá ser interpretada, ou sentida, pelos espectadores de duas 

formas: como uma presença – como, por exemplo, podemos entender em Walter 

Benjamin (1974), na sua Pequena História da Fotografia, quando este descreve o 

retrato da pescadora de New Haven, e diz que há “algo que resiste a ser silenciado e 

que reclama sem contemplações o nome daquela que viveu aqui e que realmente 

ainda aqui está” (Benjamin, 1974: 24); ou como uma ausência, como no caso de 

Roland Barthes, quando ao falar do referente fotográfico, o descreve como “a coisa 

esteve lá” (Barthes, 1980: 109, itálico no original), ou “isto-foi”, o qual resulta no 

“noema da Fotografia” (Barthes, 1980: 109), dando-lhe assim um valor de coisa que, 

apesar de ter estado presente no acto fotográfico, é sentida num tempo que já passou. 

 

        Mas, se o referente é sentido exclusivamente no passado, isso implica, penso eu, 

um sentimento de perda, uma nostalgia reforçada pela impossibilidade de poder 

repetir o que já passou. Um sentimento que se aproxima, no meu entender, à 

afirmação de que todas as fotografias são “memento mori” (Sontag, 1973: 25), 

denominação que se relaciona com o facto de, ao fazer-se o registo fotográfico, se 

provocar nesse breve instante, uma separação entre uma pessoa ou coisa e o todo, 

interrompendo desta forma a sua existência e que será, certamente, um momento que 

não se poderá repetir. Penso, contudo, que este congelamento ou suspensão do 

tempo, resultante do acto fotográfico, não corresponderá tanto a uma cristalização, 

como poderia ficar subentendido a partir da afirmação “isto-foi” (Barthes, 1980: 109) 

ou  do  conceito  “memento mori” (Sontag, 1973: 25),  mas  a  uma  oportunidade que  
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tem, essa pessoa ou coisa fotografada, de continuar a sua existência no momento em 

que espectador se aproxima e faz as suas leituras ou interpretações a partir daquilo 

que está representado. 

     

         Esta é uma forma de perceber o fotográfico, e que é a defendida neste trabalho, 

que põe em evidência a experiência do momento, em tempo presente, entre o 

espectador e a imagem fotográfica e que valoriza, ainda, a possibilidade de gerar no 

instante da leitura ou interpretação, uma nova realidade daquilo que está 

representado. Ou seja, um entendimento do fotográfico que enfatiza a construção de 

discursos e a produção de sentido a partir de um isto-é que se independizou, por 

assim dizer, do “isto-foi”, descrito por Roland Barthes. O isto-é uma forma de 

presença que é sentida no facto de estar ali (Crimp, 2004: 151, itálico do autor), ou 

seja, um modo de sentir o referente não como coisa ausente, mas como condição da 

representação. Este é um tema analisado por Douglas Crimp no seu ensaio sobre a 

actividade fotográfica na posmodernidade (2004) que, a partir de um enfoque da 

representação através dos modos fotográficos como a cópia, a cópia da cópia, as 

manipulações e apropriações, define a noção de presença, como um prolongamento 

do referente, um aspecto espectral da sua presença que constitui o seu excesso, o seu 

suplemento (Crimp, 2004: 152). Será, portanto, uma presença que se efectua na 

distancia intransponível em relação ao original e que, na opinião do autor, pode 

inclusivamente questionar a sua existência (Crimp, 2004: 152).   

 

         Aquele momento será, assim, percebido enquanto uma experiência pessoal 

onde se irão desenvolver diversas interpretações, entre os espaços flutuantes de 

presença e ausência e que, no meu entender, serão espaços que, ao não serem 

caracterizados, permitem ou possibilitam a criação do novo. Será, portanto, numa 

percepção individual, “cultural, ideológica e perceptualmente codificada” (Dubois, 

1990: 51) que se fará esse encontro, a partir do qual, ou no qual, se farão um 

conjunto de leituras, numa multiplicidade de interpretações, tantas quantos os seus 

espectadores. Contudo, como nos chama a atenção Umberto Eco (1992), uma 

multiplicidade de interpretações não significa que se possa fazer qualquer 

interpretação, pois, será importante,  acrescenta  o autor,  perceber  o contexto ou a 

 

20 



 “isotopia” daquilo que se quer interpretar (Eco, 1992: 59). Explica Umberto Eco que 

isso significa que as interpretações de um texto, para além de se fazerem a partir das 

“expectativas dos seus destinatários” (Eco, 1992: 59), também se relacionam com a 

construção, a estrutura e a contextualização desse texto – onde se incluem também as 

intenções do autor (Eco, 1992: 59).  

 

         De forma paralela, e à semelhança do que acontece com as interpretações ou 

leituras de textos, os processos interpretativos referentes às imagens fotográficas 

serão construídos entre quem vê e aquilo que se vê. Serão, portanto, leituras ou 

interpretações efectuadas num cruzamento de intenções ou expectativas dos 

espectadores, e as intenções do autor das imagens fotográficas. Entrosados com estes 

aspectos estão também aqueles que se ligam à visão, como sejam, por exemplo o 

modo como os elementos estão organizados na superfície da imagem fotográfica. 

Como nos explica Vilém Flusser (1985), sendo as imagens fotográficas uma 

abstração das dimensões espaço-temporais, e sendo as coisas, as pessoas ou a 

paisagem representadas em planos, é através da visualização da sua superfície que 

conseguimos, através da imaginação, reconstruir as duas dimensões em falta 

(Flusser, 1985: 7). Esta visualização, segundo Flusser, poderá ser feita de duas 

formas: ou “por um golpe de vista” que, no entanto, “produzirá apenas o significado 

superficial da imagem”; ou se quisermos “aprofundar o significado e restituir as 

dimensões abstraídas”, devemos permitir à vista “vaguear pela superfície da 

imagem” (Flusser, 1985: 7). Esta forma de observar, que seguirá a estrutura da 

imagem e simultaneamente os impulsos e expectativas do espectador, irão ajudar à 

construção de sentido. Também, neste aspecto, podemos perceber as proximidades 

entre o processo interpretativo das imagens fotográficas, e o processo de construção 

de lugar. No primeiro caso, assemelhando-se à uma experiência de um não-lugar 

pela falta de conexões pessoais e, no segundo caso, aproximando-se a uma 

experiência de lugar pela relação criada ou vínculos estabelecidos.   

 

         Será, portanto, nestas intercepções entre as intenções do autor, as expectativas 

dos espectadores e a leitura visual dos elementos que constituem as imagens 

fotográficas,  que se irão fazer as leituras ou interpretações. Serão processos feitos de 
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uma forma pessoalmente codificada e que, a partir dos seus contextos, se torna numa 

“interpretação-transformação do real” (Dubois, 1990: 51). Serão, portanto, as 

distintas interpretações feitas pelos seus diferentes espectadores que, no momento da 

visualização, irão estabelecer as qualidades e tipos de relações ou narrativas que, 

como diz de Certeau, “têm valor de sintaxes espaciais” (de Certeau, 1998: 199). 

Interpretações estas, que irão, portanto, dar à imagem um sentido, ou vários sentidos 

e que assim determinarão quais imagens fotográficas poderão vir a constituir-se para 

os seus espectadores como uma experiência de lugar.  

 

 

 

2. 2 - Da Relação entre Imagens | A Imagem Mental 

 

          Do modo como se cria o interesse dos espectadores pelas imagens fotográficas, 

Roland Barthes refere que “existem dois elementos, cuja co-presença (...) [cria um] 

interesse particular” (Barthes, 1980: 45). Um destes aspectos, ao qual dá o nome de 

“studium”, tem um carácter informativo, e estará mais relacionado com o assunto 

aparente da fotografia, sendo que as suas funções serão de “informar, representar, 

surpreender, dar significação, provocar desejo” (Barthes, 1980: 49). Este aspecto que 

tem em conta os elementos histórico-culturais tem, por conseguinte, o seu campo 

limitado pelo saber e cultura do sujeito enquanto espectador. Por outra parte, diz 

Roland Barthes, pode existir na imagem fotográfica qualquer particularidade, um 

“punctum”, que interrompe e expande o campo de leitura e que, não sendo 

procurado, “salta da cena” (Barthes, 1980: 46) e atrai o espectador.  

 

         É certo que, e à semelhança de que acontece com a construção de um lugar, as 

relações que podem vir a ser construídas com a imagem fotográfica vão depender de 

quem é o seu observador. Em todo o caso, creio que, quer esteja mais presente na 

imagem fotográfica o “studium”, quer esteja o “punctum”, estes elementos irão 

provocar a qualquer espectador, imagens mentais como resultado das associações ou 

reconhecimentos   feitos a  partir   do  que  está   aí   registado. Como  refere  Jacques  
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Aumont (2009), “a imagem representativa dá a ver um mundo imaginário, uma 

diegese” (Aumont, 2009: 86). Isto significa que o espectador a partir daquilo que está 

a observar, irá transformará a realidade que visualiza nesse momento, criando ou 

recriando uma nova realidade que vai depender da primeira. Neste sentido, podemos 

entender as interpretações enquanto desdobramentos ou deslocações onde todas as 

imagens daí recriadas se interligam formando a sua própria narrativa. Confirmando a 

existência e a importância destas realidades recriadas, a partir daquela que foi 

primeiramente observada, Roland Barthes diz que “no fundo – ou em última 

instância – para ver bem uma foto, o melhor é erguer a cabeça e fechar os olhos” 

(Barthes, 1980: 82). Penso que com esta afirmação Barthes aproxima o conceito de 

diegese à ideia de relato mental, que pode ser entendido como um conjunto de 

“aventuras narradas” que funcionam, diz de Certeau, como um princípio de viagem 

(de Certeau, 1990: 200). 

          

         Esta percepção cinética, ou de movimento aparente, próxima a uma ideia de 

percorrer ou caminhar resultará, portanto, de um encadeamento de pensamentos e de 

imagens que se vão construindo, numa determinada duração, e que terá o seu início 

no momento em que se estabelecem condições para um relacionamento entre a 

imagem fotográfica e o seu espectador. Se, num primeiro momento, a fotografia é 

entendida como coisa inanimada, ela pode ser também percebida como uma hipótese 

de movimento a partir do instante em que aquelas imagens virtuais se sucedem no 

pensamento. Como diz Roland Barthes, “a fotografia em si mesma não é animada 

(...) mas ela anima-me: é o que toda a aventura faz” (Barthes, 1980: 38). Esta 

afirmação resulta, penso eu, do entendimento de que, quando vemos ou 

interpretamos uma imagem fotográfica, se reata virtualmente a acção, a vida ou o 

movimento. 

 

         Ao conceber a fotografia como virtualmente cinética, consequência da nossa 

relação e experimentação a partir da observação daquilo que está nela registado, 

aproximo as imagens fotográficas ao que Gilles Deleuze (1985) define como uma 

“existência colocada a meio caminho entre a coisa e a representação” (Deleuze, 

1985: 7). Embora Deleuze se refira as questões mais ligadas ao cinema, penso que a  
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imagem fotográfica também pode ser entendida no intervalo entre aquilo que nela 

está registado e a própria coisa. Isto porque, e como ficou dito, as imagens 

fotográficas são vistas ou lidas na relação entre: a ausência que é a condição do seu 

registo e a presença do referente fotográfico (requisito primeiro da imagem 

fotográfica) sendo que, essa presença, só é possível na ausência da coisa ou pessoa 

fotografada. É, pois, neste intervalo que se criam as imagens mentais resultantes das 

diferentes percepções que cada espectador constrói a partir da sua interpretação ou 

leitura. Deleuze entende essas imagens como uma “imagem-tempo”, a qual define 

através do conceito de “imagem-cristal” e que consiste, dito de uma forma abreviada, 

numa junção de duas imagens - a “imagem-virtual” e a “imagem-actual”. Explica o 

autor que, uma “imagem-virtual” é uma imagem do passado, que apenas existe na 

memória (uma lembrança), mas que pode ser convocada pela “imagem-actual”. Por 

sua vez, a “imagem-actual” é uma imagem do presente, mas por pertencer ao 

presente ela muda e passa (sendo por essa razão também uma “imagem-lembrança”), 

que não deixa de ser, contudo, percepcionada e objectiva (Deleuze,1985: 108). Diz 

Deleuze que, na “imagem-cristal” confluem estas duas imagens - a actual e a virtual, 

formando-se deste modo, uma só temporalidade. Assim, a “imagem-cristal” será um 

tempo que no presente se refrata em duas direções distintas sendo que, uma se vai 

projectar no passado e a outra no futuro (Deleuze, 1985: 111).  

 

         Será, pois, no momento da visualização que surge uma deslocação, originada 

por movimentos mentais criados pelas trocas entre o presente que se torna passado, e 

o passado que possibilita a criação do futuro. Estas refrações, ou deslocações, são a 

razão pela qual se constituem os elos espaciais e temporais que por vezes não se 

chegam a conectar, formando assim as elipses e os lapsos de memória. Estes 

fracassos de reconhecimento são os que estão ligados aos casos de amnésia, hipnose, 

alucinação, sonhos e pesadelos. Na verdade, um reconhecimento só se faz com 

sucesso quando existe a possibilidade de troca entre a “imagem-actual” e a “imagem-

virtual”, porque só assim se pode estabelecer a ligação entre percepção e lembrança, 

o físico e o mental. Como diz Santo Agostinho (398), “qualquer [coisa] que ela fosse, 

ainda que ela aparecesse não a descobriria, porque não a reconheceria”, porque “só  

se  reconhece  o  que  se  encontra   na  memória” (Santo Agostinho, 398: 477). 
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De igual maneira, pensando no fotográfico, podemos também perceber que este 

apenas se constituirá em experiência de lugar se o sujeito, no momento que o 

visualiza, tiver percebido algum tipo de ligação com o que está nele registado.   

 

         Mas, acrescente-se que, para além daquilo que vemos registado na imagem 

fotográfica, existe ainda a realidade da qual esta foi recortada e isolada. E, apesar de 

esta não se encontrar visível na sua superfície, também faz parte de essa mesma 

imagem. Este aspecto torna-se importante uma vez que, aquilo que se eliminou e que 

não está explicitamente representado nessa imagem, nesse “campo” ou “fragmento 

de espaço” (Aumont, 2005: 164) está, no entanto, implicado no momento da sua 

leitura ou interpretação. Isto porque, como nos explica Jacques Aumont (que como 

Deleuze fala sobretudo do cinema, mas que também se poderá aplicar à imagem 

fotográfica) aquilo que ficou fora da superfície da imagem não representa o vazio em 

si mesmo, mas a relação que se estabelece com o selecionado. Diz o autor que temos 

assumido pela experiência que aquilo que observamos é o registo de uma pequena 

parte da realidade e, ao olharmos para este campo-espaço-temporal elegido, temos 

tendência para completar o que falta (Aumont, 2005: 164). Por conseguinte, alargam-

se as leituras ou interpretações que se vão expandindo em possíveis aproximações ou 

conexões entre o que está registado e o restante espaço-temporal do qual as imagens 

foram retiradas. Também, sob este ponto vista, podemos aproximar o modo de ver, 

ler ou interpretar uma imagem fotográfica à forma de como aqui é entendido o 

conceito de lugar que, como foi referido, é percebido, não no seu isolamento dentro 

dos seus limites ou fronteiras, mas nas relações que se articulam tanto em termos de 

tempo como de espaço com o exterior. 

 

        Assim, ao compreender a fotografia como “isto-é”, onde se pode assinalar a 

existência de alguma coisa, e ao considerar um movimento aparente concretizado nas 

deslocações ou movimentos mentais feitas no momento que são feitas as 

visualizações e leituras, leva-me a pensar a fotografia enquanto um espaço de 

múltiplas possibilidades. Será, em conclusão, um espaço permeável às diferentes 

relações que aí se desenvolvem, possibilitando alicerces para uma construção de uma 

experiência  de  lugar.  Se pensarmos na fotografia exclusivamente como um recorte 
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do espaço e/ou um instante congelado no tempo, esta será entendida próxima à ideia 

de um espaço circunscrito, de fronteiras delimitadas e coordenadas definidas. No 

entanto, se tomarmos em consideração a relação surgida no momento em que o 

espectador vê a imagem fotográfica e a construção de sentido que é feita a partir da 

leitura/interpretação pessoal, a fotografia irá aproximar-se a uma ideia de experiência 

de lugar, resultado dessa prática relacional que produz diversos movimentos ou 

trajectórias, e onde nada é dado de forma definitiva. Esta é uma forma de entender o 

fotográfico que se manifesta, como disse, numa percepção cinética, que é um 

reajustamento de tempos e de espaços, e que resultam das sucessivas tentativas de 

podermos encontrar as nossas próprias imagens ou lugares. 

 

         Em conclusão, tanto o autor, no momento do acto fotográfico, como o 

espectador, no momento da visualização da imagem, iniciam, no fazer e no ver do 

fotográfico, movimentos encadeados de raciocínios e de novas imagens que resultam 

dessas mesmas aproximações. Ver e fazer fotografia serão, portanto, no meu 

entender, uma prática de espaço que nas suas deslocações ou movimentos mentais 

vão dando forma à nossa relação com o mundo. Neste sentido, os caminhos 

percorridos, físicos ou mentais (as viagens), são o meio pelo qual se estabelece a 

relação entre o sujeito e a coisa olhada. Será, por conseguinte, uma relação particular, 

no interior da qual se formam as experiências individuas, e que irão contribuir para 

uma construção de narrativas, e identidades. 
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CAPÍTULO 3 - Estratégias para uma construção de Lugar  

 

 
 

         Depois de terem sido analisados, no primeiro capítulo, os conceitos de lugar, 

não-lugar e espaço e, no segundo capítulo, terem sido estudados os aspectos 

ontológicos e epistemológicos da imagem fotográfica, dou início ao terceiro capítulo 

que é dedicado à prática fotográfica e no qual discuto o meu objecto fotográfico. 

Assim, aqui será apresentada a parte objectual desta dissertação, sobre a qual irei 

expor o modo como foi estruturada, como foi sendo desenvolvido o seu processo de 

construção e, também, quais foram os objectivos para a sua criação. Serão 

igualmente dados exemplos de trabalhos fotográficos que, a meu ver, se aproximam 

à percepção de que a fotografia pode ser uma construção de experiência, podendo ser 

esta entendida como cognitiva e estética, onde se criam relações individuais quer o 

sujeito seja o autor da imagem, quer seja o seu espectador.  

 
         Este terceiro capítulo é, portanto, dedicado ao meu trabalho prático e 

desenvolve-se em dois subcapítulos. O primeiro é constituído por dois exemplos de 

trabalhos fotográficos que, no meu entender, se aproximam à ideia defendida nesta 

dissertação. Isto é, a ideia de que a fotografia para além de registar lugares, pessoas e 

coisas pode também ser entendida enquanto lugar para quem com ela se relaciona. O 

primeiro exemplo refere-se ao trabalho fotográfico The Pond onde o autor, John 

Gossage (1946), ao reunir estrategicamente num livro um conjunto diversificado de 

imagens fotográficas de um mesmo local, oferece a cada leitor/espectador uma 

possibilidade, ao passar as páginas, de construir uma relação que, a um nível pessoal, 

se poderá transformar numa experiência de lugar. O outro exemplo escolhido foi a 

série Equivalents do fotógrafo Alfred Stieglitz (1864-1946), pelo modo como o 

sujeito enquanto autor da imagem, pode vir a estabelecer relações de carácter pessoal 

com aquilo que escolheu fotografar. O segundo subcapítulo está dedicado ao meu 

objecto fotográfico, onde se descreve o modo como se desenvolveram e integraram 

as ideias e os conceitos que deram origem à pesquisa teórica do trabalho e, também, 

de que forma foi evoluindo o seu processo construtivo. 
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3.1.1 – Uma Viagem para uma possibilidade de Lugar 
 
 
 
         O livro The Pond (1985), realizado e editado pelo fotógrafo John Gossage, é 

um trabalho fotográfico que, no meu ponto de vista, pode ser percebido, por um lado, 

enquanto uma prática de espaço que outorga, ao próprio autor, uma experiência de 

lugar e, por outro lado, abre uma possibilidade aos futuros espectadores de virem a 

transformar esse registo numa localização, a partir da qual, também estes, poderão 

vir a construir a sua experiência de lugar.  

 

         John Gossage, fotógrafo americano, nasceu em 1946. O seu trabalho é 

entendido, por alguns críticos, como próximo ao movimento fotográfico, Novas 

Topografias. Este movimento foi assim chamado a partir do título da exposição New 

Topographics - Photographs of a Man-altered Landscape (1975) organizado por 

William Jenkins no Museu de Fotografia (Rochester, Nova Iorque). Dez fotógrafos 

americanos, como Robert Adams, Lewis Baltz ou Bernd e Hilla Becher, entre outros, 

integravam esta mostra, onde se expunham trabalhos fotográficos que traduziam 

reflexões sobre os espaços naturais que, outrora selvagens, foram sendo alterados 

pelo homem. Esta é uma concepção de imagem que foi realizada num cruzamento 

entre a fotografia documental e a fotografia de paisagem (Mora, 2007: 154-165).  

  

         John Gossage desenvolve o seu trabalho fotográfico ligado ao tema dos lugares 

que fazem parte do nosso quotidiano, e edita quase na exclusividade as suas 

fotografias em livros de autor e outras publicações. Um destes livros, The Pond 

(1985), nasce de um cruzamento entre dois elementos: um literário, o livro Walden, 

Life in the Woods (1854), escrito por Henry David Thoreau; e um elemento 

geográfico, um espaço físico, uma zona periférica ou “terrain vague”, que Gossage 

descobriu quando fazia o caminho entre a sua casa, na cidade de Maryland, e a 

faculdade onde era docente. Em 2010, no Smithsonian American Art Museum, pela 

ocasião da reedição de The Pond, John Gossage, numa conversa/entrevista1 com o 

                                                 
1 Esta entrevista pode ser visualizada, na íntegra, numa gravação em vídeo. (Cf. Referências) 
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curador de fotografia Toby Jurovics, esclarece que a ideia para este seu trabalho 

(para além de querer fotografar a paisagem americana) nasce da sua vontade de 

construir uma ponte entre a experiência pessoal que Thoreau narra em Walden, e a 

sua própria experiência naquele lugar periférico. Acrescenta ainda que, para além 

destas razões, a escolha desse lugar faz-se também, por ser um lugar que lhe faz 

lembrar as paisagens em que tinha brincado e crescido. Ou seja, uma escolha feita a 

partir do seu valor pessoal e familiar. Diz John Gossage que, do mesmo modo em 

que foi feita a experiência de Thoreau nas margens do lago Walden, ele deseja 

envolver-se numa experiência factual, construída de uma forma prática, no terreno. 

Para concretizar esse seu objectivo, Gossage experimenta aquele espaço periférico, 

atravessando-o, percorrendo os caminhos, adentrando-se por entre as ervas altas e os 

arbustos que, simultaneamente com a sua câmara, vai registando em diferentes 

ângulos fotográficos.  

 

         Desta maneira, John Gossage vai construindo a sua experiência que, por opção, 

se faz na intercessão entre a sua vivência física/corporal (que resulta da sua própria 

deslocação nesse espaço) e da atenção que despende à procura do seu assunto e a 

fotografá-lo. Assim, totalmente envolvido, de modo consciente, quer de forma física 

quer mental, Gossage cria a sua relação com aquele espaço, da qual resultam 

imagens fotográficas de diferentes pontos de vista que apresentam ora arvoredos, ora 

alguns detritos acumulados, caminhos pisados por entre ervas daninha e arbustos, ou 

um pequeno lago, pedaços de céu, ou ainda partes de casas (Figs. 1-5). São, portanto, 

imagens distintas umas das outras, que numa primeira instancia, parecem negar o 

facto de todas fazerem parte da mesma experiência, ou lugar, mas que, ao serem 

reunidas no mesmo livro e sob o mesmo título, as suas relações ou contiguidades são 

de algum modo estabelecidas. 2 

 

            Ao observamos estas fotografias, e apesar de serem impressas a preto e 

branco, faz-se facilmente um reconhecimento dos referentes das imagens. Isto 

porque, em consequência da escolha dos ângulos fotográficos em que foram tomadas 

as fotografias, existe uma percepção de correspondência entre o espaço que está aí 

                                                 
2 The Pond pode ser visualizado na sua totalidade, página a página, numa gravação em vídeo. (Cf. 
Referências) 
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representado e o espaço topológico dos espectadores. Fica, deste modo, a ideia de 

que, de algum modo, acompanhamos ou vamos detrás dos passos de John Gossage e 

que com ele vamos descobrindo aquele lugar. À medida que o espectador/leitor passa 

as páginas do livro e observa as imagens fotográficas, vai mentalmente sobrepondo-

as e entrecruzando-as com imagens-lembrança, vai expandindo-as em narrativas 

pessoais, outorgando-lhes sentido. Ver The Pond é, nesse sentido, uma prática de 

lugar ou “viagem que se constrói na relação fictícia entre o olhar e a paisagem” 

(Augé, 1992: 73) na qual cada um desses espectadores, entre reconhecimentos e 

associações, vai recompondo e metamorfoseando essas imagens, criando assim, para 

si, uma experiência de lugar.  

 

         O livro de Gossage adquire assim um valor de localização a partir da qual os 

seus espectadores poderão vir a criar, através de ficções, outro lugar. Ou seja, no meu 

entender, este livro que faz parte de uma experiência quotidiana, particular e pessoal 

do autor, é percebido enquanto um espaço que poderá vir a constituir-se em lugar, ou 

em não-lugar, dependendo do interesse e vínculos que se criam com o 

espectador/leitor no momento em que este irá ver, ou ler, as imagens. Assim, se, por 

um lado, e como é dito pelo próprio autor, Gossage constrói a sua experiência de 

lugar através da prática fotográfica e da sua própria deslocação no espaço, por outro 

lado, com esta estratégia de editar em livro o registo dessa experiência, o autor 

constrói uma possibilidade, um espaço, para que através de outras práticas, 

nomeadamente, pegar no livro, passar as suas páginas, visualizar e ler as imagens, os 

espectadores/leitores possam vir a estabelecer e a desenvolver as suas experiências 

cognitivas e estéticas e, possam assim, vir a transformar esse espaço num lugar. 

  

         Já no final daquela entrevista com o curador Toby Jurovics, John Gossage 

explica que, editar o livro foi pensado enquanto construção de possíveis momentos 

de troca, de carácter individual, ou seja, uma forma de encontro, que pretende 

aproximar os seus espectadores/leitores à sua experiência de lugar. Folhear o livro 

The Pond é percorrer os caminhos que Gossage percorreu. Nestas imagens sem 

qualquer tipo de sinalização  só  nos  podemos  orientar  pelas  pequenas  coisas  que 
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Gossage fotografou. Focalizando-nos nesses pontos, vamos percorremos 

mentalmente aquele espaço. Aí desenvolvemos as nossas experiências que se 

poderão aproximar à forma como construímos a nossa consciência de lugar. Serão 

lugares, como dizia Marc Auge “identitários, relacionais e históricos” (Augé, 1992: 

67) ou, pelo contrário, não se chegando a construir nenhuma relação ou experiência 

com aquela localização esta se transformará num não-lugar.  

  
 

 
 
3.1.2 – Um Lugar para uma possível Viagem 
 
 

       A Série Fotográfica Equivalents (1923-1931), do fotógrafo americano Alfred 

Stieglitz (1864-1946), foi escolhida como um exemplo de experiência de lugar, que é 

construída através de um estabelecimento de vínculos pessoais e subjectivos, feitos 

por meio de uma prática fotográfica realizada pelo o autor da imagem. 

 

        Alfred Stieglitz que foi líder do Photo-Secession - uma associação surgida nos 

Estados Unidos em 1902, com o objetivo de defender e promover a fotografia como 

meio de expressão artística, ao mesmo nível da pintura e da escultura, começou por 

explorar as possibilidades da fotografia dentro do campo da pintura (Sougez, 

1996:154). Por este motivo, os seus primeiros trabalhos surgem próximos à 

Fotografia Pictorialista, mas da qual acaba por se afastar progressivamente, para 

trabalhar apenas com elementos estritamente fotográficos, como sejam a 

profundidade de campo ou o efeito de corte fotográfico. Esta forma de trabalhar a 

fotografia, que incluiu também a criação de imagens sem poses impostas ou 

forçadas, tempos breves de exposição, a captação de imagens feitas no exterior, ou 

ainda uma concepção da imagem onde não existem manipulações ou intervenções 

anteriores ou posteriores da toma fotográfica, são princípios defendidos pelo 

movimento artístico chamado Straight Photography (Fotografia Directa). Alfred 

Stieglitz fará parte deste movimento fotográfico, que nos princípios do século XX, 

defende uma imagem objetiva e que, apesar de valorizar o sentido mecânico e 

aleatório da captura das imagens, não deixa, no entanto, de reconhecer ou entender a  
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fotografia como uma expressão subjectiva. 

  

         A esta forma de fotografia directa, ou pura, pertence um extenso grupo de 

fotografias de nuvens – tema ou assunto que se revestiu de grande importância para 

Alfred Stieglitz, como podemos confirmar pelas suas próprias palavras: “clouds and 

their relationship to the rest of the world, and clouds for themselves, interested me” 

(Stieglitz; 1923), e que o autor fotografa de uma forma sistemática a partir de 1922. 

Deste grupo de imagens, Stieglitz reúne apenas uma pequena parte, naquela série 

Equivalents (1923-1931), que correspondem às que foram tiradas na sua propriedade 

familiar de Lake George, nos últimos anos da sua vida (Figs. 6-10). Para concretizar 

estas imagens fotográficas, Alfred Stieglitz dirige a sua câmara em direção ao céu, e 

converge o seu olhar de maneira a enquadrar e, de certo modo, a estruturar o que em 

princípio está em permanente movimento, e sem forma fixa. Assim, recorrendo aos 

aspectos inerentes ao acto fotográfico, como sejam o corte temporal e o recorte do 

espaço, Stieglitz separa do céu pequenos pedaços que resultam em imagens de 

nuvens retidas do seu movimento. Embora todas estas imagens fotográficas se 

relacionem de forma óbvia com o todo, do qual foram retiradas, são todas diferentes, 

uma vez que, como nos faz ver Rosalind Krauss (1990), no seu ensaio 

“Stieglitz/Equivalents”, cada uma destas imagens fotográficas mostra internamente 

uma “composição imprevista, fortuita, ao acaso de algum agenciamento acidental” 

(Krauss, 1990: 141). A reforçar esta ideia, algumas destas fotografias podem mesmo 

ser vistas de qualquer lado, isto porque Stieglitz não determina de forma definitiva 

qual o alto e baixo da imagem, sendo que podem ser vistas em diferentes posições 

quando expostas. Para além desta estratégia, acrescenta ainda Krauss, Alfred 

Stieglitz retira “do campo da imagem toda a referência ao chão, à terra, ao horizonte” 

(Krauss, 1990: 142), e  assim, apesar de estas imagens ainda advertirem o que foi 

fotografado, algumas parecem sugerir algo próximo a uma abstratização.  

   

         Dentro dos conceitos e pressupostos que foram estudados e defendidos neste 

meu trabalho, o céu é aqui entendido enquanto espaço que “se transforma em lugar à 

medida que adquire definição e significado” (Tuan, 1977: 151). Ou seja, e no meu  
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entender, é a partir da atenção estabelecida por meio da percepção e do pensamento, 

que Alfred Stieglitz vai criando uma conexão pessoal, o que irá originar uma 

transformação daquele espaço imenso numa construção de lugar. Parte desta 

experiência, que se percebe pessoal e particularizada, resultará em imagens 

fotográficas que aqui foram percebidas enquanto localizações. Neste sentido, estas 

fotografias das nuvens são como que pontos de partida ou de passagem onde, a partir 

ou através das quais, os seus futuros espectadores poderão vir a construir, ou não, as 

suas experiências estéticas e cognitivas. É, portanto, nessa construção de experiência, 

onde se observa e interpreta, e onde se congregam e misturam as imagens visuais e 

outras imagens mentais que existem na memória, que essas localizações se irão 

constituir, ou não, como uma possibilidade de lugar para os seus espectadores. 

  

         Através desta série das nuvens, criadas a partir de um uso consciente dos 

princípios inerentes à fotografia, como é o caso do corte espaço-temporal, a 

profundidade de campo e/ou o tempo de exposição, Alfred Stieglitz concretiza uma 

forma de libertar as imagens fotográficas de uma ideia de mimese do mundo real (à 

qual estas se encontram normalmente associadas) e, sobretudo, um modo de afastar 

ou deslocar a sua consequente interpretação literal. A isso parece referir-se o autor 

quando escreve: “My aim is increasingly to make my photographs look as much like 

photographs that unless one has eyes and sees, they won't be seen—and still 

everyone will never forget them having once looked at them. I wonder if that is 

clear” (Stieglitz; 1923). Será, portanto, como diz Philippe Dubois (1990), que 

também escreve a propósito desta série, um desejo ou uma proposta do autor, que 

tem por objectivo, ampliar a nossa forma de interpretar ou ler as imagens 

fotográficas (Dubois, 1990: 198). A leitura objectiva que estas fotografias das nuvens 

poderiam ter no momento da sua recepção, pela forma como Stieglitz as constrói, é 

alargada. É criado um espaço dentro do espaço onde se poderão integrar, para além 

da interpretação literal destas imagens, interpretações mais subjectivas e pessoais no 

momento da sua visualização.  

 

        Relembro que o lugar é aqui entendido não na sua individualidade estática, mas  
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como um ponto de encontro articulado nas suas relações (Massey, 1994: 9). Assim, 

também a recepção das imagens fotográficas das nuvens é efectuada nas relações que 

são estabelecidas entre o espaço mental do espectador (onde se criam os movimentos 

de aproximação e/ou distanciamento ao observado) e o modo como Stieglitz 

construiu as suas imagens. É, portanto, através destes movimentos de deslocações, a 

que chamei de viagens, que, a partir da visualização, num cruzamento de sentimentos 

e raciocínios, se criam as correspondências emocionais e mentais dessas imagens 

fotográficas, ou os seus “Equivalents”, como Alfred Stieglitz os nomeou. Stieglitz 

constrói assim, a partir da construção da sua experiência de lugar, um outro espaço 

que poderá a vir a permitir aos seus espectadores a criação de novos lugares.  

 

 

 

3.2 – Um Lugar Deslocado 
 
 
          “Experimentar é aprender; significa actuar sobre o dado e criar a partir dele. O dado 

não pode ser conhecido em sua essência. O que pode ser conhecido é uma realidade que é 

um constructo da experiência, uma criação de sentimento e pensamento” (Tuan, 1977: 10)  

 

        Dado que, o meu trabalho se desenvolve a partir da minha relação consciente 

com o mundo - onde se incluem pessoas, coisas, acontecimentos e paisagem - ele é 

na sua vertente prática ou objectual, um modo de construção visível dessa mesma 

experiência na qual a forma fotográfica é um dos meios possíveis de mediação. Esta 

relação que se vai estabelecendo, é construída próxima a uma experiência estética 

que, como é explicada por Jean-Marie Schaeffer no seu ensaio “Experiencing 

Artworks” (1998), é uma forma de atenção e de vivência com aquilo que nos rodeia, 

e que resulta de uma combinação entre: um comportamento afectivo e um modo 

explicito de discernimento (Schaeffer, 1998: 50-51). Assim, e como dizia, a parte 

visível dessa minha experiência de relação com o mundo resulta numa criação 

objectual, a qual, a partir do objecto construído e da forma como é percebido e/ou 

apreciado, pretende ser uma possibilidade de construção de experiência para 

terceiros.  Sendo que tal implicará, no momento da sua construção, uma reflexão 
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ligada aos aspectos da recepção da obra construída. 

 

         Deste modo, o fotográfico, que nesta minha dissertação foi escolhido enquanto 

modo operacional da minha construção de sentido, é pensado, por um lado, enquanto 

autora, na sua relação entre mim e o assunto fotográfico e, por outro, na sua relação 

entre o espectador e o objecto fotográfico e que é resultado daquela primeira relação. 

No presente trabalho, a fotografia foi pensada como possibilidade de um 

reconhecimento da coisa registada, e também como referência de uma realidade, 

tendo em conta o seu aspecto indicial, fundador da própria imagem. Desse modo se 

liga a fotografia aos aspectos que lhe são inerentes, como é o caso do corte espaço-

temporal, os planos, o campo de profundidade, a perspectiva e todos elementos que, 

como dizia, são constituintes da imagem fotográfica. A construção do objecto 

fotográfico foi pensada, pois, neste entendimento de que, dependendo de como são 

percebidos estes princípios fotográficos e de como se reconhece o que observa nessas 

imagens, assim se irão construir as experiências dos seus espectadores. Sendo que, 

tais experiências irão ser criadas a partir uma experiência inicial, que foi a minha. À 

semelhança da experiência do autor, também as experiências dos espectadores, que 

têm a sua origem no interesse apresentado no momento da visualização do objecto, 

dependerão do modo de como se irão estabelecer as relações afectivas e cognitivas 

com o observado. Serão, pois, construções de experiência de carácter estético, que 

irão depender da forma como cada um desenvolve as suas relações, podendo ser 

estas entendidas como conceptuais, perceptuais, ou imaginativas (onde se inclui, 

portanto, mente e sentidos) e também pelo querer e prazer que determinam a 

construção dos vínculos (Schaeffer, 1998: 48-50). Aspectos que no seu conjunto irão 

organizar os sentidos. A partir do que ficou dito, passo então a descrever a parte 

objectual deste meu trabalho.  

 

         Com o objectivo de perceber se determinado espaço, quando registado, se 

poderia vir a constituir como lugar para o autor e/ou para o espectador, escolhi, como 

assunto fotográfico, um espaço de passagem, descaracterizado e sem sinalizações. 

Trata-se de uma estrada de ligação entre uma cidade e um aeroporto, um espaço que 

para mim era totalmente desconhecido, no qual muito provavelmente só iria estar  
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uma vez. Espaço este, que dificilmente se poderia considerar como “identitário, 

relacional ou histórico” (Augé, 1992: 67). Ou seja, uma opção feita no sentido de pôr 

em prática um dos meus objectivos que era o de perceber como se poderia 

transformar, através do uso do fotográfico, essa percepção de espaço numa 

experiência de lugar. A partir do entendimento de que fotografar é um modo de 

relação com o mundo e, também um modo de tornar mais consciente a nossa 

participação, a fotografia foi então utilizada, neste meu trabalho, como uma prática e 

mediação consciente dessa forma de relação. O fotográfico foi, portanto, percebido 

enquanto forma de tornar mais permeável as trocas que se poderiam dar ou construir 

entre mim e espaço escolhido, numa possível transformação deste espaço de forma 

que a se tornar ou adquirir qualidades de lugar.  

 

        Esta construção de relação com aquele espaço foi efectuada em duas etapas que 

se interligam. Por um lado, e num primeiro momento, foi feito um registo em vídeo 

que, embora faça estruturalmente parte do trabalho, estará ausente no momento da 

apresentação ou recepção. Ou seja, será uma parte do trabalho à qual os espectadores 

não têm acesso.  Por outro lado, num segundo momento, foi feita uma seleção a 

partir deste mesmo vídeo, de oito stills, que foram impressos em papel e que serão a 

parte objectual, visível e final do meu trabalho. A utilização do vídeo para a primeira 

fase do trabalho deve-se a uma escolha feita a partir de um entendimento pessoal de 

que esta forma de registo me permite usufruir a coisa olhada de um modo mais livre, 

num tempo contínuo, onde se pode integrar o movimento, e sem as paragens 

necessárias para os instantes fotográficos. Gostaria de referir que a minha formação 

artística começou por ser feita em dança contemporânea (seguida de pintura e 

desenho) e, possivelmente, será essa razão pela qual tenha privilegiado o movimento 

como forma de relação. Foi, portanto, como forma de relação, numa perspectiva de 

experiência pessoal, que este registo foi construído. Gravado em deslocação, a 

câmara foi colocada num ponto fixo à altura do olhar a partir da janela de um carro 

que, desse modo, foi registando sem pausas no fluir do tempo, um troço significativo  

de  um  caminho  e  de  uma paisagem. Trata-se assim de uma gravação realizada em 
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andamento, que foi feita numa viagem ao longo de uma estrada, na Ilha do Sal, em 

Cabo Verde, em paralelo à linha do horizonte. Este vídeo é pois entendido como 

parte constitutiva de uma relação - entre mim e aquele espaço; uma experiência 

individual e pessoal, construída na simultaneidade do movimento e do seu registo.  

 

         A forma como foi construído este primeiro momento do meu trabalho prático, 

aproxima-se assim à forma como John Gossage efectiva a sua experiência. Ou seja, 

foi utilizada, de um modo consciente, uma estratégia na qual se faz uso ao mesmo 

tempo do movimento, ou da deslocação do próprio corpo, como modo de 

relacionamento, e do registo fotográfico como uma forma de construção visual dessa 

mesma relação. Dentro destes pressupostos estarão também algumas obras realizadas 

por artistas próximos ao movimento Land Art, um movimento que surgiu na América 

durante a década de 60, onde se desenvolveram trabalhos na e com a paisagem. 

Como refere Philippe Dubois (1990), embora muitos desses trabalhos se servissem 

da fotografia apenas como arquivo documental dos seus trabalhos realizados in situ, 

ou seja, como memória fotográfica (Dubois, 1990: 255), foram igualmente 

concebidos alguns trabalhos artísticos que se aproximam a esta ideia de que a 

fotografia é parte constitutiva das práticas do espaço, ou seja, que a fotografia é 

utilizada como parte integrante dessa construção de experiência de lugar.  

 

         Entre os artistas, que trabalharam nesse sentido, refiro, a título de exemplo e de 

forma abreviada, Richard Long e Hamish Fulton, ambos britânicos, nascidos em 

1945 e 1946 respectivamente, que nos seus conceitos e processos de trabalho, como 

diz Rosalind Krauss no seu artigo “Expanded Field” (1979), entenderam a 

experiência fotográfica como uma forma de demarcação do espaço3. Com 

intervenções na paisagem, por vezes bastantes mínimas, Long e Hulton estão 

especialmente associados à actividade física de caminhar. Seja num espaço 

confinado ou de enormes extensões, este acto de percorrer o espaço é pensado e 

desenvolvido por estes artistas em experiências individuais e pessoais que são 

construídas e transferidas para os outros através da fotografia, e que, por vezes, como 

                                                 
3 Alguns exemplos destes trabalhos fotográficos podem ser visualizados no anexo visual, pp. 60-62        
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diz Beate Reifenscheid em The Last Freedom (2011), também o são através de outras 

práticas como pinturas feitas de lama, no caso de Long, ou em esquemas e mapas, no 

caso de Fulton (Reifenscheid, 2011: 9). Do conjunto das diferentes práticas utilizadas 

nestes trabalhos, destaco a forma como Richard Long faz uso da fotografia que é 

pensada, não só como forma de registar o espaço que ele percorreu, mas também em 

função das próprias características inerentes ao acto fotográfico. Exemplo deste 

procedimento são os seus trabalhos fotográficos Lines (Figs. 11-14 ), em que Long, 

ao registar em fotografia os traços permanentes ou de passagem que desenhou no 

território no exercício da sua experiência, faz uso consciente do corte espaço-

temporal, escolhendo deliberadamente o ponto de vista do caminhante, que é o seu 

próprio ponto de vista, para assim construir dentro das imagens fotográficas uma 

perspectiva (axial e com um ponto de fuga) de integração do espaço topológico do 

espectador (Dubois, 1990: 256). Deste modo, Richard Long propõe, aos futuros 

espectadores destas imagens que, no momento da recepção, eles próprios se tornam 

“caminhantes” e que construam as suas experiências de relação com o espaço a partir 

daquela experiência que foi criada pelo autor. 

 

         Neste sentido, entendo que, tanto Lines de Richard Long, como The Pond de 

John Gossage, são exemplos de trabalhos fotográficos que, para além de registarem 

visualmente espaços ou paisagens, têm como objectivo uma utilização consciente da 

fotografia como parte constitutiva da experiência individual de lugar. Trata-se, 

portanto, de um modo de entendimento do uso do fotográfico, enquanto processo 

construtivo da uma relação cognitiva, que poderá resultar numa experiência estética, 

no sentido que lhe deu Schaeffer (1998: 48-51). Processo este que tem lugar (a 

palavra lugar é aqui usada de forma consciente) no momento presente de fazer e ver 

fotografia. Será, portanto um modo de utilizar o fotográfico que, como faz notar 

Dubois (1990: 251), ao fazer parte constitutiva da experiência, adquire a mesma 

pertinência indicial, o mesmo aspecto fundador, da imagem fotográfica (o qual já foi 

discutido no segundo capítulo). Penso que o meu trabalho também se poderá 

aproximar destes exemplos, pela importância que é dada ao modo como, na recepção 

das obras, se podem integrar e transmitir aos espectadores as experiências vividas  
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pelos seus autores.    

 

         Foi, pois, a partir da percepção de como o fotográfico se incorpora na minha 

relação com o espaço, que foi construído, neste primeiro momento do trabalho, a 

minha experiência de lugar. Como referi, no início deste capítulo, o meio fotográfico 

utilizado foi o vídeo em detrimento da fotografia. Esta opção foi tomada a partir de 

um entendimento pessoal de que, ao focalizar o momento real da minha experiência 

com o espaço, com a câmara de forma fixa e em funcionamento no modo 

automático, me permitia estar mais presente, no momento da gravação. Isto porque, a 

meu ver, ao estar dispensada das preocupações técnicas da fotografia, utilizar assim 

aquele meio fotográfico (o vídeo), facilitava-me uma maior aproximação à 

construção da minha experiência com aquele lugar. Por outro lado, embora ambos, 

fotografia e vídeo, sejam cortes do espaço e do tempo, quando se faz o registo em 

vídeo, o instante fotográfico é de algum modo substituído ou ampliado por uma 

duração determinada. Este é um tempo que Gilles Deleuze (1985) classificou, ao 

falar sobre o tempo do cinema, de duração concreta ou um intervalo de tempo, em 

oposição ao continuum da vida, ao todo, à duração (Deleuze, 1985: 13-24), e que irá 

permitir que se veja ou se sinta o movimento, um tempo que ontologicamente a 

fotografia não permite, mas sim o vídeo.  

 

         Como já mencionei, esta gravação foi pensada enquanto parte da minha 

experiência individual de lugar e assim deverá ser percebida dentro do meu trabalho. 

É, pois, a partir desse registo que, em termos processuais, se desenvolve a segunda 

parte deste trabalho prático. É, portanto, a partir da minha leitura, ou visionamento 

pessoal (que faço dessa gravação) que, num tempo dilatado ou repetido que o vídeo 

permite, foram feitas as escolhas de stills, ou instantes fotográficos, que são as 

imagens, que depois de terem sido editadas e impressas, fazem parte da apresentação 

objectual ou prática do presente trabalho. As circunstâncias de produção e de 

recepção deste vídeo são, portanto, singulares. Isto porque, a autoria deste registo 

coincide com o mesmo e único individuo que faz o seu visionamento. Este é um 

facto é importante na construção deste trabalho, uma vez que a escolha dos stills é  
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feita a partir da uma experiência de lugar que, foi duplamente construída pela mesma 

pessoa. Assim, poderia dizer que essa seleção é realizada num prolongamento da 

experiência de lugar, ou que se realiza numa experiência dupla ou deslocada. Como 

resultado desta construção, os instantes fotográficos seleccionados, ou stills, são 

entendidos como lugares deslocados. Isto porque, no meu entender, são percebidos 

como um desdobramento dos seus referentes, tornando-os, deste modo, numa 

presença que, como foi referido no segundo capítulo, não são uma substituição do 

ausente, mas uma presença da ausência que preside àquelas imagens.  

 

         Os instantes fotográficos escolhidos, ou os stills, (Figs. 15-22) apesar de 

apresentam grandes similitudes são, no entanto, distintos entre si. Este aspecto será 

percepcionado quando, e se, o espectador desejar no momento da 

visualização/interpretação, fazer uma aproximação e uma leitura mais atenta a cada 

uma dessas imagens. Os seus elementos constituintes são, nomeadamente, a terra, o 

céu, a linha do horizonte e uma estrada. Embora, e como foi dito, apesar destas 

imagens serem idênticas, todas elas apresentam, no entanto, composições internas 

diferenciadas. Este foi um aspecto o que me levou a aproximar esta série de stills à 

série Equivalents de Alfred Stieglitz, porque, no meu entender, a questão do corte 

espaço-temporal e as suas relações com o fora de campo se põe de igual modo. Ou 

seja, à semelhança do que acontece com as nuvens de Stieglitz, os stills escolhidos 

para este trabalho são também pensados e apresentados enquanto instantes retirados 

ou cortados de um continuum, apesar de não serem retirados da duração como as 

imagens fotográficas, mas de uma duração concreta - o registo de vídeo. As escolhas 

destes stills fazem-se, portanto, a partir do entendimento de que, ao visualizarmos 

estas imagens, o espaço referencial e a duração de onde foram subtraídos, são de 

certa forma restabelecidos.  

 

        A reforçar esta ideia de restauração, ou de sugestão de uma recuperação dos 

vínculos espaço-temporais interrompidos, está o modo como é feita a organização 

interna das imagens. Nesse sentido, ao observarmos os stills podemos apreciar, num 

primeiro plano, um panning frontal, ou efeito de arrasto, que desenha linhas ou 

manchas  paralelas  à  linha  do  horizonte e que indicam a origem de uma deslocação 
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ou o vestígio de um movimento continuado dentro da imagem. Fenômeno 

semelhança àquele que acontecia por vezes nas primeiras experiências fotográficas4, 

em que algumas partes da imagem resultavam pouco nítidas ou em forma de mancha, 

devido a alguma deslocação produzida no momento da toma fotográfica. Apesar de 

se tratar de imagens fixas e, por conseguinte, não se poder produzir o movimento, o 

tempo aqui é dado pela inscrição da duração, do fluxo, que assim é lido como uma 

continuidade temporal. Esta ideia de uma ininterrupção aparente do espaço-tempo 

referencial, pode ser observada pela forma como estão dispostos os elementos visuais 

que constituem estas imagens (aspecto este que falarei mais adiante). Ou, ainda, 

como é feita a construção espacial das imagens que, tal como acontece naquelas 

fotografias de Long, é construída na concordância entre o espaço representado e o 

espaço topológico do espectador, facilitando assim o reconhecimento dos elementos 

constituintes, auxiliando, dessa forma, a articulação entre o espaço registado e o 

espaço referencial tornando-os próximos e similares.  

   

         A partir do enquadramento que foi feito, resultante do posicionamento da 

câmara em relação ao espaço que estava a ser gravado, foi determinada a estrutura da 

composição plástica destes instantes fotográficos que, assim, organizou as relações 

espaciais entre o referente e o que está registado. Como exemplo, podemos observar 

a estrada e a linha do horizonte que irrompem transversalmente o espaço de 

representação, atravessando-o para depois o transpor, a partir das suas margens 

laterais. Este aspecto pode ser percebido enquanto sugestão ou indicação da 

existência de um espaço ainda mais amplo de onde estas imagens foram retiradas. 

Ou, podemos ainda apreciar a forma como estão representadas visualmente as 

nuvens que, ao ocuparem parte significativa da parte superior da superfície destes 

instantes fotográficos, tornam-se num espaço aberto, e que, embora estejam dentro 

da moldura da imagem, fazem intuir a imensidão do céu de onde foram retiradas.  

 

                                                 
4 Tema analisado e desenvolvido em Fotografia e Verdade, uma história de fantasmas, de Margarida 
Medeiros (2010) 
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         Deste modo, o espaço que está representado e definido pelos limites do 

enquadramento da imagem, aparenta estender-se para além da sua moldura.  Por um 

lado, e como foi descrito, de um modo transversal e em paralelo à linha do horizonte, 

e por outro lado, longitudinalmente por uma percepção de profundidade dada pelas 

nuvens, e pelo jogo entre a nitidez que estas apresentam, num visível contraste, com 

a falta de definição dos primeiros planos, ao nível do chão. A este propósito, e não 

querendo alargar-me em comparações, ou falar sobre os tipos de relacionamentos 

existentes entre pintura e fotografia, queria apenas referir que a fotografia herdou da 

pintura esta ilusão de profundidade espacial e proporcionalidade com a utilização da 

perspectiva geométrica, para além do processo de criação da imagem sobre um 

espaço bidimensional e um suporte rectângular, que assim constrói uma extensão 

daquilo que está aí apresentado. 

 

         Gostava de acrescentar ainda que, a razão porque optei por não apresentar o 

registo de vídeo e apresentar, em seu lugar, os instantes fotográficos (stills) 

impressos em papel, deve-se à forma como é feita a sua recepção. Ou seja, tendo em 

conta que, num visionamento de vídeo as aproximações, leituras e interpretações dos 

espectadores se fazem numa duração concreta e, de uma forma geral, desde uma 

posição fixa do observador, ao ter escolhido mostrar imagens fotográficas impressas, 

os espectadores terão liberdade de escolher o tempo de observação que desejam 

dedicar a cada uma dessas imagens, e, simultaneamente, podem fazem uso da sua 

mobilidade física. Assim, a série dos stills, cujas dimensões são de 33x45 cm cada, 

será exposta ao longo de um corredor, onde serão colocados de modo espacejado, em 

linha recta, ao “nível do olhar” (aproximadamente 155 cm de altura). Quando, e se, o 

espectador desejar observar estas imagens, deverá nessa ocasião percorrer este 

espaço para depois, em frente a cada imagem, fazer as leituras ou interpretações que 

pretender. É, pois, naquelas deslocações (e depois nos movimentos mentais), que se 

define especificamente a viagem (Augé, 1992: 73) e que no presente trabalho foi 

entendida como forma de relação. Será, portanto, uma prática de espaço feita pelos 

espectadores, e que permitirá múltiplas possibilidades de construção de lugares.  

 

         O título do objecto fotográfico deste trabalho, Percorrendo a Linha do  
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Horizonte à procura de um Lugar exacto para um Ponto de Fuga, foi pensado de 

modo a reunir, enquanto forma poética, estas questões. Sendo que, “percorrer” pode 

ser entendido, por um lado, como movimento físico ou forma pessoal de deslocação, 

o qual, ligado ao acto fotográfico, é, no meu entender, uma forma dinâmica e de 

participação individual de estabelecer relações com as coisas ou pessoas e, por outro 

lado, pode ser percebido como deslocações ou movimentos mentais, provocados 

pelos reconhecimentos e associações que os espectadores fazem a partir de processos 

perceptuais, cognitivos e imaginativos em frente às imagens fotográficas. Nesse 

sentido penso que fazer e olhar fotografia são modos operativos de uma construção 

de sentido, sendo formas possíveis de relação com o mundo que possibilitam a 

criação de experiências individuais, cognitivas e estéticas, para quem as pratica.  
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CONCLUSÃO  
 
 

        O presente trabalho teórico-prático Viagens | Da Fotografia enquanto 

possibilidade de Lugar, que agora se conclui, teve como propósito entender de que 

modo se estabelecem ou se criam as aproximações no enfoque triangular criado pelos 

elementos: fotógrafo - imagem fotográfica - espectador. A pesquisa realizada para 

este trabalho foi direcionada de modo a esclarecer e dar resposta a questões que, quer 

a um nível teórico, quer a um nível prático, se relacionavam com o interesse central, 

de perceber se, para além da fotografia poder ser uma forma de registar um lugar, 

(aqui percebido de forma alargada como pessoas, coisas e/ou espaços) esta também 

poderia ser entendida enquanto experiência de lugar para quem com ela se relaciona. 

Tendo em mente estes objectivos, foi assim desenvolvida uma reflexão sobre o 

conceito de lugar para melhor poder perceber e aprofundar relações e possíveis 

paralelismos entre este e o fotográfico. Ressalvo que o fotográfico foi aqui entendido 

não só no momento em que o sujeito está envolvido no acto de fazer fotografia 

(como autor da imagem fotográfica) como também, no momento em que este faz a 

sua aproximação à imagem fotográfica, na visualização ou na leitura/interpretação 

(como espectador).  

 

         Foi concluído que, na primeira situação, aquela em que o sujeito é o autor da 

imagem, este, ao se predispor e ao efectuar o acto fotográfico, está a estabelecer 

conexões com as coisas, com as pessoas, e/ou com a paisagem. Ou, dito de outra 

forma, o sujeito-autor quando faz as suas eleições, seja procurando o seu assunto, ou 

ao escolher o local a fotografar, o tipo de máquina a utilizar, ou ainda na tomada de 

decisões técnicas inerentes à toma fotográfica, estará, portanto, a focalizar a sua 

atenção originando, desse modo, uma relação com aquilo que deseja registar. É, pois, 

a partir dessas escolhas, e alternativas, que se fazem as aproximações e os 

distanciamentos ao assunto fotográfico e que, num processo criativo e participativo, 

o autor da imagem estabelece a sua relação com o espaço-tempo que escolheu 

fotografar. Foi a pensar nestas ligações entre o autor e o seu assunto, e no processo 

de  como  se  determinam  os  vínculos  no  âmago  destas  relações,  que surgiram as 

 

44 



possíveis aproximações, ou eventuais semelhanças, ao modo como o sujeito constrói 

a sua experiência de lugar. Como foi apresentado e discutido no primeiro capítulo, a 

descoberta e a construção de um lugar faz-se através da deslocação do sujeito no 

espaço e/ou de movimentos mentais resultantes da percepção que este tem dos 

objectos da sua atenção, e das relações de índole pessoal que com ele vai 

construindo. De igual maneira, o acto de fazer fotografia, aqui entendido como um 

meio participativo de relação com o mundo, também se constrói nas conexões que o 

autor da imagem estabelece com os objectos que olha. A forma como se processa a 

relação com o fotográfico é também idêntica ou próxima ao modo de construção de 

lugar, uma vez que também aquela se realiza de modo particular e individual a partir 

da intenção, da percepção e da cultura de cada sujeito-autor. Assim, ao compreender 

o uso do fotográfico como parte integrante das relações que se vão construindo entre 

o autor e o objecto, entendi também que a produção das imagens, que resultam desse 

encontro, é uma forma de construção de experiência de lugar para o sujeito que 

fotografa.    

 

         Por outro lado, as imagens fotográficas, ou os registos das experiências que o 

sujeito construiu e fotografou, são momentos que, ao serem cortes ou subtrações da 

duração, ficam “presos” ou “suspensos” no acto fotográfico. É, pois, nesse instante 

que se transforma aquilo que teve valor de lugar para o sujeito-autor, em sítio ou 

localização. Contudo, e como foi mencionado no segundo capítulo - quando foi feita 

a reflexão a propósito dos aspectos ontológicos e epistemológicos da imagem 

fotográfica - quando o espectador se aproxima e observa essas imagens, esses 

momentos são, de alguma forma, desbloqueados. Isto porque, se as imagens 

despertarem algum interesse ao sujeito-espectador, quando este as visualiza, irá 

realizar ensaios de superação dos desfasamentos dos tempos e dos espaços, fazendo 

deslocações mentais que, assim, tentarão alcançar as distâncias existentes entre o ali 

e o aqui, o antes e o agora. Estes movimentos mentais, a que chamei de viagens, que 

se iniciam a partir de um espaço/tempo registado, serão, portanto, reajustes 

imaginários entre o que está visualmente presente na imagem e a presença do 

ausente. Assim, o sujeito-espectador poderá vir a estabelecer com essas imagens 

variados processos mentais, de ordem afectiva, perceptual, cognitiva e/ou estética 
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que irão assim fomentar a criação de imagens virtuais. Estas imagens, como também 

foi referido nesse mesmo capítulo, através do conceito da imagem-cristal de Deleuze 

(1985: 108-111), são imagens mentais que resultam da junção das imagens que 

existem na memória e aquelas que no momento presente o sujeito-espectador 

visualiza.  

 

         É, pois, dentro deste contexto que entendo que o momento da visualização, da 

leitura ou interpretação, das imagens fotográficas, transforma o que antes era 

localização num lugar (ou não-lugar). Isto porque, é a partir daquele espaço, onde se 

assinala a existência de alguma coisa, que os sujeitos enquanto espectadores 

constroem as múltiplas formas de olhar e as suas correspondentes significações. É na 

leitura ou interpretação da imagem fotográfica que essa coisa assinalada é percebida 

próxima a uma ideia de presença. E, como, também, ficou referido no segundo 

capítulo, essa presença será sentida, não como um preenchimento ou uma 

substituição, mas como uma presença que, ao não depender tanto de ser um resultado 

da ausência do apresentado, será compreendida, sobretudo, como uma presença da 

ausência do elemento constitutivo da imagem fotográfica (Crimp, 2004: 151-152).  

 

         Dado que o registo de uma determinada experiência pode ser percebido, como 

foi dito anteriormente, enquanto localização será só a partir da sua nomeação que se 

iniciam e se desenvolvem as leituras ou interpretações que, num processo criativo de 

reconhecimentos e associações, se irá construir a experiência do espectador. Mas esta 

experiência será sempre uma experiência deferida. A aproximação ou focalização do 

espectador provocará a criação de outras imagens mentais e raciocínios que se 

relacionam e, simultaneamente, se desviam das primeiras imagens registadas. Isto 

porque, a experiência criada pelo espectador, apesar de se fazer sobre a experiência 

do autor, sempre se diferencia dela. Foi este movimento constante, de contínua 

transformação de localizações em deslocações que entendi como viagens e que, no 

meu entender, é inerente à forma como experimentamos o mundo. Deste modo, ao 

ficar entendido que a visualização, a leitura ou interpretação, das imagens 

fotográficas é o resultado de uma relação pessoal, que se constrói a partir do 

observado,  a   imagem  fotográfica  constitui-se  assim  numa  possibilidade de  
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construção de lugar para o seu espectador.   

       

         Como diz Susan Sontag (1973), e voltando um pouco atrás, e pensando na 

história da fotografia, desde a sua origem, a fotografia implicou um desejo de tudo 

fotografar, e com as simplificações tecnológicas e uma acessibilidade fácil das 

câmaras, o mundo foi sendo segmentado e reproduzido em infinitas imagens (Sontag, 

1973: 13-15). Se, por um lado, este aspecto funcional e simples do modo de fazer 

imagens fotográficas facilitou a integração da fotografia no nosso quotidiano, por 

outro lado, também proporcionou a proliferação das imagens fotográficas. Com a 

industrialização, as simplificações tecnológicas, uma acessibilidade fácil das 

câmaras, e o seu baixo custo, o mundo foi sendo segmentado e reproduzido em 

infinitas imagens. No mundo actual, que parece submergido em tantas e tantas 

imagens, as nossas relações com o fotográfico vão dirigidas a uma confirmação de 

uma determinada realidade, sendo que, dessa forma, a imagem fotográfica é 

percebida como um modo de transpor a nossa experiência real e prática numa 

experiência fotográfica. Isto significa que, ao fazermos imagens fotográficas que 

certificam as nossas experiências, simultaneamente, restringimos essas experiências 

em busca do que fica bem na imagem. A fotografia transformou-se, deste modo, 

numa ética visual na medida em que nos indica o que vale a pena ser visto (Sontag, 

1973: 33). Hoje pensa-se e vive-se fotograficamente, e, como diz Vilém Flusser 

(1985) se o propósito das imagens fotográficas era “serem mapas do mundo”, 

passaram a ser “biombos” (...) o homem, ao invés de se servir das imagens em 

função do mundo, passa a viver em função de imagens” (Flusser, 1985: 7). 

 

         A forma como foi percebido o fotográfico neste trabalho pretendia ir para além 

deste entendimento de que a fotografia é uma forma de registo mecânico do mundo e 

uma forma de o representar. Fazer fotografia, ver e interpretar imagens fotográficas 

foram aqui entendidas como fazendo parte dos processos através dos quais 

descrevemos, arrumamos e/ou desarrumamos, num misto de emoções, afectos e 

raciocínios, os elementos que constituem a nossa realidade. Se, por um lado, o 

fotográfico pode ser percebido como uma forma de enquadrar o mundo pela câmara 

ou moldura da imagem fotográfica, a um nível mental, fazer e/ou ver fotografia,  
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resulta ser um processo dinâmico, no sentido em que, à medida que vamos  

construindo  os  seus  sentidos  e  narrativas, percorremos diversas emoções e 

pensamentos que são os fundamentos para a criação das nossas experiências. Fazer e 

ver fotografia foram, portanto, aqui entendidos enquanto práticas, que envolvem o 

sujeito na criação de uma experiência de lugar, numa ideia próxima à de Certeau 

(1990) quando diz que “Os jogos dos passos moldam espaços. Tecem os lugares” (de 

Certeau, 1990: 176). 

 

         O trabalho que agora se conclui Viagens | Da Fotografia enquanto 

possibilidade de Lugar, no qual foram analisados conceitos como fotografia, lugar, 

experiência, relação, e deslocação, teve como finalidade demonstrar que o 

fotográfico pode ser entendido numa perspectiva de experiência de lugar. Foi então, 

aqui percebido que, o fotográfico, enquanto processo individual e pessoal para os 

sujeitos que o praticam (autor da imagem ou espectador), se constitui como mediação 

ou possibilidade de relação entre o sujeito e a sua realidade. Fazer ou ver fotografia 

são, pois, práticas de relação com o mundo que, ao apresentarem qualidades de 

movimento (real e virtual), foram aproximados às práticas de caminhar ou viajar. Se, 

como diz de Certeau, “caminhar é ter falta de lugar” (1990: 183), este é também um 

processo de descoberta e procura. Conclui-se assim que, à semelhança de caminhar 

ou viajar, fazer e ver fotografia são modos de relação que possibilitam, em tempo 

presente, a criação de novos modos de relação com o mundo. Em suma, uma forma 

de o experimentar.  
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ANEXO VISUAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Fig. 1  
John Gossage, (1946).  
Sem Título, da série The Pond, 1985. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 2  
John Gossage, (1946).  
Sem Título, da série The Pond, 1981. 
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Fig. 3  
John Gossage, (1946).  
Sem Título, da série The Pond, 1985. 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 4  
John Gossage, (1946).  
Sem Título, da série The Pond, 1981. 
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Fig. 5  
John Gossage, (1946)  
Sem Título, da série The Pond, 1985. 
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Fig. 6  
Alfred Stieglitz, (1864-1946).  
Equivalent, 1927. 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 7  
Alfred Stieglitz, (1864-1946).  
Equivalent, 1930. 
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Fig. 8  
Alfred Stieglitz, (1864-1946).  
Equivalent, 1925-1926. 
 
 
 

 
 

 
Fig. 9  
Alfred Stieglitz, (1864-1946).  
Equivalent, 1923. 
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Fig. 10  
Alfred Stieglitz, (1864-1946).  
Equivalent, 1925. 
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Fig. 11  
Richard Long, (1945).  
A Line in Bolivia, 1981.  
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Fig. 12  
Richard Long, (1945).  
A Line Made by Walking, 1967.  
 
 
 
 
 
 

 
 

61 
 



 
 
Fig. 13  
Hamish Fulton, (1946). 
No Darkness, 1979.   
 
 
 

 
 
           Fig. 14  
           Hamish Fulton, (1946).  

Northern France/Southern England, 1977.  
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Fig. 15  
Conceição Abreu, (1961). 
Still #1, da série Percorrendo a Linha do Horizonte à procura do Lugar exacto para um Ponto 
de Fuga, 2012.    
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Fig. 16  
Conceição Abreu, (1961). 
Still #2, da série Percorrendo a Linha do Horizonte à procura do Lugar exacto para um Ponto 
de Fuga, 2012.    
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Fig. 17  
Conceição Abreu, (1961). 
Still #3, da série Percorrendo a Linha do Horizonte à procura do Lugar exacto para um Ponto 
de Fuga, 2012.    
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Fig. 18  
Conceição Abreu, (1961). 
Still #4, da série Percorrendo a Linha do Horizonte à procura do Lugar exacto para um Ponto 
de Fuga, 2012.    
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Fig. 19  
Conceição Abreu, (1961). 
Still #5, da série Percorrendo a Linha do Horizonte à procura do Lugar exacto para um Ponto 
de Fuga, 2012.    
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Fig. 20  
Conceição Abreu, (1961). 
Still #6, da série Percorrendo a Linha do Horizonte à procura do Lugar exacto para um Ponto 
de Fuga, 2012.    
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Fig. 21  
Conceição Abreu, (1961). 
Still #7, da série Percorrendo a Linha do Horizonte à procura do Lugar exacto para um Ponto 
de Fuga, 2012.    
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Fig. 22  
Conceição Abreu, (1961). 
Still #8, da série Percorrendo a Linha do Horizonte à procura do Lugar exacto para um Ponto 
de Fuga, 2012.    
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