
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 

FRONTEIRAS DIFUSAS 

reflexões sobre fotografia e pintura 
na prática artística ocidental 

Mafalda Sofia da Silva Santos 

MESTRADO EM PINTURA 

2009



UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 

FRONTEIRAS DIFUSAS 
reflexões sobre fotografia e pintura 

na prática artística ocidental 

Dissertação orientada pelo 

Prof. Tomás Santos Maia 

Mafalda Sofia da Silva Santos 

MESTRADO EM PINTURA 

2009



3 

 Resumo 

Ao longo destas páginas procuraremos perceber por que razão e de que 

modo a fotografia se revelou latente na prática pictórica ocidental desde há muito, 

assim como se manteve presente nesta, mesmo após a sua patência — isto é, após 

o seu nascimento oficial enquanto técnica mecânica de reprodução de imagens. 

 

Resume 

Throughout these pages we will try to understand why and how 

photography has revealed itself latent in the western pictorial practice for a long time, 

and how it kept itself present, even after its patency — that is, after its official birth as 

mecanical technique of image reproduction. 
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Introdução 

 

 

 

No âmbito deste mestrado em pintura — momento privilegiado de 

reflexão e produção artística, associado a um interesse tanto pela prática como pelo 

saber inerente à pintura e à fotografia —, colocou-se inevitavelmente a questão de 

perceber porque estas (outrora) disciplinas se encontram tão intimamente 

relacionadas. 

Sob um ponto de vista de tendência dominantemente artística, é 

inevitável notar a relação estreita que ambas as áreas mantêm, desde o nascimento 

recente da fotografia. Num contexto actual, aliás, muita da prática pictórica faz uso 

de técnicas e estratégias de representação que advêm de um fazer fotográfico, não 

só pela mecanicidade de muitos dos processos utilizados, mas também pela 

perspectiva e abordagem da representação revelarem uma visualidade e um 

imaginário baseado na reprodução, ou seja numa mediação da imagem de índole 

mecânica e, portanto, originalmente múltipla (figura 1). Por seu lado a fotografia não 

se limita à captura do visível e tornou-se uma ferramenta de criação artística (figura 

2).  

Contudo, não foi nosso interesse perceber de que modos se revela esta 

estreita relação na prática artística contemporânea. Nem nos interessou uma 

compreensão da fotografia enquanto técnica auxiliar da pintura.  

O que se destacou para nós, durante este longo período de reflexão, 

escrita e prática, foi antes a tentativa de compreender qual a necessidade original 

que conduziu o homem ocidental a procurar representar de um modo que denuncia 

preocupações de verosimilhança e que, imediatamente, o associam a uma 

representação objectiva e, de uma forma geral, também à fotografia (figura 3). 

Por outras palavras, tentaremos, ao longo destas páginas, perceber o 

que esteve sempre implícito na pintura como vestígio da latência da fotografia, 

vestígio anterior ao seu próprio nascimento — digamos à sua patência: o 

nascimento do dispositivo simultaneamente óptico e químico da fotografia. E 

procuraremos igualmente perceber o que possibilitou que esta técnica mecânica 

produzisse obras de arte. 
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Figura 1: Cena de praia / Freiras  /Enfermeira (com escolhas) [Beach Scene / 
Nuns / Nurse (with choices)], de John Baldessari, 1991. 

Figura 2: O pátio de entrada [The Hallway], de Erwin Olaf, 2005. 

 

Figura 3: A morte de Sócrates, de Jacques-Louis David, 1787. 
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No entanto, não pretendemos com isto desenvolver uma investigação de 

cariz histórico, desviando-nos do que a prática contemporânea produz. O que nos 

impulsionou nesta procura está antes relacionado com uma tendência de desejar 

compreender os fenómenos que se aproximam de um questionamento estético, no 

sentido de interrogar a origem das coisas da arte, a qual, neste caso, se manteve 

ancorada na fotografia. 

Assim, depois de verificarmos que a prática artística ocidental 

manifestou, desde muito cedo, uma tendência para a representação verosimilhante, 

no sentido de transparecer o desejo de aproximação ao visível, procurámos 

perceber o que impelia o homem do Ocidente para uma prática artística tão 

estruturalmente próxima da fotografia. E foi por esta razão que dividimos este estudo 

em três capítulos essenciais: latência, patência e vestígio da fotografia. 

A proximidade dos termos escolhidos para a definição de cada capítulo 

deste trabalho com o processo fotográfico original — durante o qual a imagem ao 

ser capturada ficava latente na superfície sensível, necessitando posteriormente de 

ser revelada para que pudesse tornar-se patente, e só depois impressa, tornando 

visível o vestígio de um momento vivido e perdido no passado —, deveu-se à 

semelhança que paralelamente a este seu processo primordial de produção 

mecânica da imagem, se verificou, a nosso ver, no seu próprio desenvolvimento 

histórico. Assume-se portanto uma analogia estrutural entre a manifestação empírica 

de uma fotografia e a manifestação histórica da fotografia — e é com base nesta 

analogia que estruturámos o nosso trabalho.   

Deste modo, no primeiro momento do nosso texto, iremos observar a 

pintura ocidental, procurando evidenciar o que a distingue enquanto representação 

que tende para o fotográfico, tornando conscientes os prenúncios da fotografia nesta 

prática particular, antes do seu advento enquanto técnica sistematizada. 

No segundo capítulo iremos dedicar-nos ao período pós-1839, ano oficial 

do nascimento da fotografia, e nele procuraremos perceber o que veio esta técnica 

de facto concretizar: quais as suas consequências, e de que modo respondeu ao 

que a arte procurava na tendência anteriormente apontada como fotográfica. 

Por fim, na terceira parte desta reflexão, tencionamos abordar mais 

profundamente a razão pela qual uma técnica de índole mecânica revelava desde o 

seu despontar uma inclinação artística, procurando saber de que modo se definiu 

como arte, e qual a relação que mantém com a prática artística e com a pintura 

ainda, num panorama de contemporaneidade. 
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Como principal motivação para a elaboração deste trabalho, esteve um 

desejo: o de que aquele que se entregar connosco a uma viagem sem 

compromissos pela pré-história da fotografia e pelas origens da cultura ocidental —                

com o precioso apoio das obras de Heidegger, Kant e Platão, por um lado, e de 

Pedro Miguel Frade, por outro —, possa construir uma ideia mais próxima do que 

poderá ser a obra de arte num contexto ocidental.  

Mas deixamos desde já o aviso de que este estudo não pretende ser 

exaustivo e definitivo, procurando antes libertar o pensamento para vaguear entre 

evidências e sugestões, tornando assim possível o encontro de novas associações 

ou simplesmente o exercício da imaginação reflexiva. 



Capítulo I: Latência 
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Indícios fotográficos 

A fotografia, como definiu Talbot, é o «processo pelo qual os objectos 

podem ser levados a delinearem-se a si mesmos sem a ajuda do lápis do artista»1. 

A técnica fotográfica concretizava assim a possibilidade de produzir imagens sem o 

recurso à mão humana, permitindo desta forma tanto evitar aquilo que Kant definiu 

como «maneirismo»2, inerente ao trabalho do artista, como também possibilitar a 

qualquer pessoa, na posse de um mecanismo fotográfico, capturar uma imagem do 

visível. 

A nosso ver, não é por acaso que esta técnica de transposição do 

aparente nasce no seio dos povos do Ocidente, pois é aqui, nesta configuração 

específica de um modo de pensar e fazer, que define a cultura ocidental, que somos 

capazes de identificar toda uma tendência de representação que denuncia uma 

latência da fotografia nas suas obras pictóricas, ao longo de largos séculos antes da 

sua oficial patência (figura 3).  

Na tentativa de partilhar e fundamentar a ideia de que a fotografia, como 

desenho automático, está intimamente relacionada com aquela que aqui 

designaremos de cultura ocidental, iremos re-observar a pintura por ela realizada ao 

longo da sua história, a partir do ponto de vista que entende que a fotografia não 

será apenas uma técnica, mas um modo de observar — e consequentemente, 

também, de representar — específico de uma dada civilização. Iremos portanto 

ocupar-nos da latência da fotografia durante este capítulo, pois a arte (e a pintura 

em particular) parece ter sempre perseguido a ideia de representar algo como se 

não fosse feito pelo homem, de modo a transcender as suas limitações, ou seja: a 

sua própria natureza. 

De certo modo, o espanto inerente ao advento da fotografia explicar-se-      

-á, em parte, porque esta veio tornar patente uma ideia perseguida durante séculos, 

a saber, a de fixar numa imagem a natureza enquanto aparência (e portanto ilusória 

                                                        
1 Excerto da comunicação que William Henry Fox Talbot apresentou à Royal Society em Londres, a 31 de Janeiro de 1839. Pedro 

Miguel Frade – Figuras do Espanto. Rio Tinto: edições Asa, 1992, p. 57. (Pela frequência com que iremos recorrer a esta obra ao 

longo do nosso texto, passaremos a referi-la como “FE”, acrescentando-lhe a informação do número da página.) 

2 Kant utilizou este termo quando se referiu à «peculiaridade» que um artista poderia utilizar «para distanciar-se o mais possível dos 

imitadores». A seu ver, esta seria uma forma de distorcer a aparência dos objectos que apreendemos através da visão, e chega a 

considerá-la uma «espécie de macaquice». Immanuel Kant – Critica da Faculdade do Juízo. Tradução e notas de António Marques e 

Valério Rohden, Lousã: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998, pp. 224, 225. (Futuramente esta obra irá ser referida como 

“CFJ”, seguindo-se a informação do número de página.) 
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verdade), como se estivéssemos enfim perante a própria escrita da natureza (figura 

4). 

As palavras de Talbot, quando baptiza a sua técnica de «desenho 

fotogénico» e «lápis da natureza»3, sublinham o carácter desta invenção que assim 

se propunha dispensar a intervenção directa da mão humana. Paradoxalmente, este 

passo rumo a um afastamento do “toque humano” na representação, foi dado pelo 

próprio homem. Mas procuraria ele desta forma mecanizar a criação da imagem, 

tornando-a disponível a todos? Ou antes sublimá-la, retirando-se do acto de 

concepção da imagem e, deste modo, sublinhar o carácter automático (no sentido 

de auto-desenhado) da impressão fotográfica, que assim se aproximava da mais 

sublime de todas as obras: a natureza, enquanto obra divina? 

 

Reflectir sobre fotografia, em particular quando o fazemos sob uma 

perspectiva relacionada com a pintura e num contexto ocidental, é tender para a 

elaboração de uma história da fotografia, que por sua vez coincidirá com o que 

Pedro Miguel nomeou de «história da verdade do visível, tomando como seu objecto 

central [...] aquilo a que por vezes nos temos referido como um processo de 

veredicção do visível, no sentido preciso de processo de imposição de um modelo 

da verdade do visível.»4 

Ora, isto sublinha a proximidade que a representação ocidental manteve 

com as aparências do mundo natural em que vivemos, mas não é nossa intenção 

elaborar mais uma história da fotografia, sob um ponto de vista mais ou menos 

original. O que procuramos perceber através desta reflexão é a questão mais subtil 

— mas que nos parece mais estimulante para o pensamento — da pertinência do 

nascimento da fotografia no seio daquela que nomeámos de “cultura ocidental”, 

onde a pintura progressivamente se ia aproximando desta técnica quase mágica, 

pois permitia anular totalmente a distorção que a mão humana, de uma forma mais 

ou menos voluntária, imprimia em cada representação. 

Pretendemos assim reflectir, mais do que constatar factos, procurando 

«fazer um esforço por tornar o pensamento mais pensante»5, em vez de construir 

um catálogo de referências e verdades, sobre algo que consideramos tão fértil e 

camaleónico como a fotografia. 

                                                        
3 W. H. Fox Talbot – The Pencil of Nature. Londres: Longmans, Brown, Green and Longmans, 1844-46. 

4 FE, p. 20. 

5 Martin Heidegger – A Origem da Obra de Arte. Tradução de Maria da Conceição Costa, Lisboa: Edições 70, 1991, p. 18. 

(Doravante OOA, seguida da paginção.) 
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Assim, pensaremos a fotografia tendo como objectivo perceber o que 

esta técnica significou e continua a significar para as artes visuais no contexto em 

análise. Com este objectivo em vista, torna-se necessário esclarecer por que razão 

consideramos que a história da fotografia é tão antiga quanto a da cultura ocidental, 

razão essa que poderá estar na origem de ambas se encontrarem intimamente 

relacionadas com uma prática representativa e uma linha de pensamento 

específicas, fazendo do Ocidente o único cenário favorável ao nascimento desta 

técnica automática de captura de imagens. 
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A raiz do Ocidente 

Sob uma perspectiva que visa perceber a fotografia enquanto tendência 

hegemónica na representação visual do Ocidente, teremos primeiro que definir qual 

é esse contexto ocidental, que há pouco nomeámos de “cultura ocidental”; 

necessitando posteriormente de recuar às origens do seu pensamento, para 

esclarecer de que forma as raízes da técnica fotográfica se encontram a ela 

associadas. 

Cultura ocidental 

Quando nos referimos à cultura ocidental, queremos designar os povos 

que se reúnem geograficamente no continente europeu. Devido a essa proximidade 

milenar, que fomentou trocas e interacções culturais, económicas, etc., as 

populações que o integram partilham uma herança muito semelhante, e que até hoje 

persiste num modo de fazer, de pensar, de compreender e de agir com o mundo; 

tendo-se igualmente difundido para outros povos do planeta, e chegando a dominar 

de certa forma o mundo contemporâneo. 

É para nós mais compreensível perceber a cultura em que fomos 

criados, e de uma forma tal que só quando a comparamos com outros modos de 

pensar contrastantes, conseguimos perceber que essa não é a única forma de 

compreender o ser humano e as suas distintas actividades. Como habitantes da 

Europa, e mais precisamente de Portugal, a cultura deste continente e desta nação, 

são o “nosso mundo”, e portanto aquilo que nos é mais familiar. No entanto «o que 

nos parece natural é unicamente o habitual do há muito adquirido, que fez esquecer 

o inabitual donde provém. Este inabitual, todavia, surpreendeu um dia o homem 

como algo de estranho, e levou o pensamento ao espanto.»6 

Uma vez que nos inserimos num contexto artístico, escolhamos um 

exemplo relacionado com o tema para clarificar a nossa ideia acerca do que por 

vezes é tão habitual que se torna imperceptível, fazendo com que apenas quando 

confrontamos obras de referência do Ocidente, como é o caso da figura 4, com a 

                                                        
6 OOA, p. 17. 
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Figura 4: Fresco de villa perto de 
Nápoles, século I a.C.. 

Figura 5: Luo Shen Fu (pormenor), de Gu Kaizhi, c. 337-420. 

Figura 6: Vista interior de uma casa, em Lisboa, 
2009. 
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figura 5, representativa da pintura de paisagem chinesa, o «habitual» se põe em 

evidência. 

Ao contrastarmos estas duas imagens produzidas no mesmo período, 

ressaltam aos nossos olhos as suas diferenças: enquanto que na imagem 4 a 

totalidade da composição se expõe para nós, e os seus limites parecem 

assemelhar-se à moldura de uma janela; na figura 5 a paisagem estende-se para lá 

do que os nossos olhos podem ver, pois cada observação está limitada à amplitude 

da abertura dos nossos braços, quando desenrolam o rolo que lhe serve de suporte. 

Esta diferença elementar do material onde a pintura é executada, 

condicionou, como podemos verificar, não só a forma de fruir a imagem, como o seu 

modo de composição: os longos rolos de papel que serviam de suporte à pintura, 

eram divididos em composições de menor extensão, e a vista total seria assim a 

soma de cada uma dessas pequenas partes. Deste modo, o mais semelhante com o 

que conhecemos actualmente em representação de paisagem e que podemos usar 

como auxílio na percepção desta diferente estrutura geométrica de representação, é 

a panorâmica (figura 6).  Só com o auxílio da fotografia que abrange um ângulo de 

visão rotativo de 180º ou 360º conseguimos visualizar a distorção que a 

multiplicidade de pontos de fuga frontais provoca. Através deste exemplo torna-se 

para nós perceptível a colocação do ponto de fuga (ou seja, daquele ponto para o 

qual convergem todas as linhas, do espaço que nos envolve, paralelas ao raio visual 

desenhado pelo nosso olhar) não como frontal, como habitualmente o consideramos 

no Ocidente, mas antes encontrando-se nas costas do observador. 

Para além deste factor estrutural, a diferença no detalhe e na própria 

linguagem técnica utilizada, revela que o artista oriental (Gu Kaizhi) se interessou 

por uma linguagem caligráfica, muito mais próxima da escrita e da ilustração, do que 

de uma descrição fiel e ilusória (no sentido de simulação) do objecto representado, 

como é destacado no caso do fresco romano. 

Podemos então afirmar que na pintura oriental há uma preocupação com 

o simbolismo da representação e uma tendência para a linguagem esquemática; ao 

passo que a pintura ocidental prefere transpor o visível numa imagem, pois 

preocupa-se com uma descrição muito precisa dos cromatismos, das volumetrias e 

do espaço, e cujo resultado iremos chamar verosimilhante (remetendo para uma 

fase mais avançada deste estudo uma mais clara exposição do termo).  

Somos assim conduzidos a distinguir duas acepções de representação 

distintas: a oriental, em que a imagem está muito próxima da escrita devido a vários 

factores: o suporte utilizado (que é o mesmo que serve de base ao texto), o traço, 

que, como o nome indica, é do tipo “caligráfico” (ou seja o mesmo que é usado para 



20 

a caligrafia); e por fim o facto de ser pensada à partida para uma “leitura”, na qual o 

rolo se vai desenrolando e nós vamos interpretando a história nele descrita, à 

medida que os acontecimentos que a compõem se vão sucedendo. Já na 

representação ocidental, conseguimos colocar-nos perante a totalidade da imagem, 

a qual contemplamos como uma paisagem real: nela vemos a cor do céu, a 

tonalidade da luz e o efeito de sombras que esta provoca nos objectos, dando até 

para perceber a hora aproximada do dia em que aquele instante foi congelado; e 

aos nossos olhos é permitido ainda distinguir características dos objectos, como o 

material de que são feitos ou pormenores da sua forma, e também detalhes do 

momento de observação, quando nos mostram, por exemplo, os pássaros pousados 

num ramo de árvore. 

Após este contraste, entre a tendência subjectiva da representação 

oriental e a inclinação objectiva da representação ocidental, torna-se evidente que a 

existência de pensamentos e práticas distintas entre a humanidade justifica a 

definição de culturas dominantes, as quais deverão ser determinadas em traços 

muitos gerais, para que sejam capazes de abranger as subculturas que fractalmente 

existirão no seu interior. Neste sentido é que definimos a cultura europeia como 

cultura ocidental; a qual, como já dissemos, se alargou através do colonialismo e do 

domínio económico, para grande parte do planeta. 

Com um esboço deste conceito em mente, pensemos agora qual foi o 

primeiro momento em que encontrámos um povo no Ocidente, cuja complexidade 

do seu conhecimento e organização social nos permitiu considerá-lo uma civilização; 

ou seja, a primeira civilização ocidental capaz de conter a essência que 

consideramos continuar a persistir na peculiaridade desta cultura. Não é preciso 

indagar muito para, com o conhecimento actual, designar a civilização grega 

enquanto primeira civilização ocidental.  

A Antiguidade Grega como origem da cultura ocidental 

A civilização helénica foi, de facto, de tal maneira complexa e 

caracterizadora de um modo de pensar ocidental que, mesmo passados milénios, a 

sua influência não só se reflectiu nas civilizações subsequentes como é ainda 

identificável nos nossos dias: seja pela língua, por continuar a radicar em algumas 

das palavras que utilizamos; seja pelo pensamento, que permanece referido como 

essencial nos escritos de hoje; seja pelo modo de configurar toda uma visualidade, 

isto é, por uma forma particular de representar o mundo visível (figura 7). 
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Esta herança é evidente quando, ao contactarmos com as mais antigas 

lendas gregas sobre arte, continuamos a conseguir identificar-nos com as ideias 

estruturantes nelas apresentadas; apesar do longo tempo passado, e também do 

facto de actualmente nos enquadrarmos num panorama contemporâneo, onde a 

pluralidade de práticas e tendências tem lugar. 

Mas tornemos mais clara esta ideia tomando como exemplo a lenda 

sobre Zeuxis: este terá pintado certa vez umas uvas tão perfeitas que os pássaros 

vieram bicá-las. Parrásios, para mostrar que não se ficava atrás, pintou uma mosca 

em cima do seu trabalho, de tal forma que o mestre, quando o viu, sacudiu-a7. 

Parrásios tinha assim ludibriado não a percepção de uma ave, mas a de um 

reconhecido mestre, provando a sua excelência técnica. O verdadeiro pintor, para os 

gregos, seria assim um técnico notável e a pintura tornava-se a arte da ilusão. 

Já aos olhos do romano Plínio, o Velho, a pintura radica-se numa 

necessidade humana, e sobre a qual ele nos conta também uma história: «O 

ceramista Butades de Sícion foi o primeiro a descobrir a arte de modelar os retratos 

em argila». No entanto «ele deveu a sua invenção à sua filha que se tinha 

enamorado de um rapaz; como este ia partir para o estrangeiro, ela contornou com 

uma linha a sombra do seu rosto projectada na parede pela luz de uma lanterna; o 

seu pai aplicou a argila sobre o esboço, e fez um relevo que pôs a endurecer ao 

fogo com o resto das suas cerâmicas, depois de o ter secado.»8 (Figura 8) Para 

Plínio, a origem da pintura descritiva de uma visualidade, e neste caso específico do 

retrato, está associada portanto à necessidade humana de presença, mais 

concretamente de uma presença que assinale uma ausência, seja ela eterna ou 

não. Mas o detalhe mais significativo, para nós, é o elemento que possibilita a 

plausibilidade da presença fictícia que é a representação: o elemento gerador da 

imagem é, já aqui, a luz. 

É para nós indiferente verificar a veracidade destas lendas, o que 

também não faria qualquer sentido fazer no âmbito deste estudo. O que importa 

sublinhar é que a simples persistência destas histórias, ao longo dos séculos, 

demonstra pelo menos que elas encerram em si paradigmas válidos para definir a 

origem da necessidade da arte, e também nos dão uma ideia muito nítida do que 

                                                        
7 http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura_da_Grécia_Antiga, do dia 5 de Fevereiro de 2009. 

8 Excertos do texto de Plínio, o Velho, História Natural, XXXV, 151; retirados do livro José Gil – «Sem Título» escritos sobre arte e 

artistas. Lisboa: Relógio d’Água, 2005, p. 17. 
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Figura 7: Rapto de Perséfone 
(pormenor), da pequena tumba real de 

Vergina, Grécia, século IV a.C.. 

Figura 8: A invenção da arte de 
desenhar (pormenor), Joseph Benoît 

Suvée, 1791. 
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era considerado ser a excelência de um pintor na Antiguidade Clássica. 

Assim, destacam-se duas questões essenciais implícitas nestas 

narrativas, que consideramos serem determinantes para a compreensão da 

representação no Ocidente: a primeira prende-se com a mestria técnica e o facto de 

o reconhecimento por um artista ocidental estar, durante muito tempo, intimamente 

associado à sua capacidade de aproximar as representações por si elaboradas ao 

modelo supremo que seria a natureza. O segundo ponto a sublinhar será o facto 

determinante de a raiz da pintura ser apontada como coincidindo com a da 

fotografia, ou seja a luz e a sua capacidade de revelar ou ocultar o visível. 

Segundo esta leitura, a natureza enquanto obra do criador dos criadores, 

Deus, seria o modelo mais sublime a representar, pois continha a arte do Criador. A 

natureza como obra de Deus, disponibilizava a perfeição infinita, uma vez que este 

ente superior, na sua excelência absoluta, seria capaz de feitos que transcenderiam 

as limitadas capacidades humanas (as quais correspondiam à sua existência finita). 

E é na medida em que Deus é caracterizado como criador supremo, que Kant pode 

apontar a natureza como modelo da «bela arte» — já que considerava que a 

actividade humana mais elevada, enquanto re-criação, deveria, tal como a obra 

divina, parecer espontânea e transcendente, e não trabalho humano: 

 

«A bela arte tem que passar por natureza, [...] pelo facto que na 

verdade foi encontrada toda a exactidão no acordo com regras segundo 

as quais unicamente o produto pode tornar-se aquilo que ele deve ser, 

mas sem esforço, sem que transpareça [...] que a regra tenha pairado 

diante do artista e tenha algemado as faculdades do ânimo.»9 

 

Deste modo o artista como criador faz um duplo sentido: não só como 

aquele que cria, que produz algo inovador; mas também como o semelhante a Deus 

na sua capacidade de re-criar a natureza, replicando a Sua obra. Esta capacidade 

irá distingui-lo dos restantes mortais.  

A par desta particularidade, temos a luz que, contrastando com outras 

práticas artísticas, será para os gregos (e para nós ainda hoje) a única geradora do 

visível, não só num plano visual, como — de uma forma figurada — na esfera do 

pensamento também. Exemplo disto é a utilização de imagens (embora mentais) 

                                                        
9 CFJ, p. 211. 
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para explicar e ilustrar uma ideia, como faz Platão, neste caso, na sua «Alegoria da 

Caverna» onde a luz é um elemento determinante para definir a ideia de Bem10:  

 

«Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma 

de caverna»11, diz Sócrates a Gláucon. «Estão lá dentro desde a 

infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é 

dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente»12. «Pensas que, 

nestas condições, eles tenham visto, de si mesmos e dos outros, algo 

mais que as sombras projectadas pelo fogo na parede oposta da 

caverna? [...] Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os 

outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objectos reais, 

quando designavam o que viam? [...] De qualquer modo [...] pessoas 

nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra 

dos objectos.»13 

 

Através desta alegoria, Platão coloca o caminho de aquisição de 

conhecimento em paralelo com a configuração dos mecanismos de percepção do 

visível. E continua: 

 

«Considera pois [...] o que aconteceria se eles fossem soltos das 

cadeias e curados da sua ignorância [...] logo que alguém soltasse um 

deles, e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a 

andar e a olhar para a luz»14. 

 

Agora, a luz é colocada no pólo oposto ao da «ignorância». A luz 

significaria assim para Platão, neste contexto, a representação mental do 

                                                        
10 Utilizamos aqui maiúscula para distinguir o conceito que Platão designa de «ideia do Bem», e que de um modo mais completo do 

que a corrente utilização deste termo, significa: «parte mais brilhante do Ser», e «causa de tudo o que há de justo e belo». «No 

mundo visível, foi ela que criou a luz da qual é senhora; e […], no mundo inteligível, é ela a senhora da verdade e da inteligência». O 

«Bem» está assim para Platão, para lá do visível, chegando mesmo a ser um excesso de visível (provocando ofuscação), e 

indiciando o supra-sensível. Platão – A República. Introdução, tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira, Porto: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1993, pp. 319-323.  

11 Ibidem, p. 317. 

12 Ibidem. 

13 Ibidem, p. 318. 

14 Ibidem. 
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conhecimento, chegando mesmo a identificá-la com a própria ideia de revelação da 

verdade essencial: 

 

«Meu caro Gláucon, este quadro [...] deve agora aplicar-se a tudo 

quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através 

dos olhos à caverna da prisão, e a luz da fogueira que lá existia à força 

do Sol. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se 

encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, 

não iludirás a minha expectativa, […] pois, segundo entendo, no limite 

do cognoscível é que se avista, a custo, a ideia do Bem; e, uma vez 

avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de 

justo e belo; que, no mundo visível, foi ela que criou a luz, da qual é 

senhora; e que, no mundo inteligível, é ela a senhora da verdade e da 

inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida particular 

e pública.»15 

 

É esta ideia do significado da luz como aquela que indicia o Bem, como 

reveladora do verdadeiro caminho, iluminando o escuro da ignorância e assim 

também como a única capaz de conferir elevação, que caracterizará o pensamento 

da Antiguidade, e será mais tarde readoptada durante o Renascimento, 

encontrando-se na base das filosofias neo-platónicas, que o estruturarão. 

A persistência do pensamento clássico grego 

A cultura grega manteve-se no período latino, onde foi adoptada e 

reajustada, e renascerá com o neo-platonismo, que fará a ponte entre o pensamento 

racional da Antiguidade Clássica e a doutrina cristã, já que, durante a passagem 

pela Idade Média, o pensamento da Antiguidade havia sofrido uma reconfiguração 

tão profunda que quase podemos falar de rejeição do antigo paradigma. 

No entanto, apesar de radicalmente diferente em muitas questões, a 

Idade Média concedeu à luz um papel de importância idêntica à dos gregos. Em 

continuidade com o pensamento teocêntrico, que a definiu, a época medieval 

divinizou a luz, sublinhando a coincidência entre a luz e o divino, como faz no Salmo 

                                                        
15 Ibidem, p. 321. 
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104 onde identifica textualmente Deus com a luz («vestido de esplendor», etc.). A 

luz é reconhecida também como a vida no prólogo do Evangelho segundo S. João; e 

antes, no Antigo Testamento (mais exactamente no Génesis) o primeiro gesto da 

criação é o gesto da separação da luz das trevas: o imperativo do “fiat lux”. 

As catedrais góticas são o melhor exemplo deste potenciar do carácter 

milagroso da luz, pelo efeito surpreendente que os gigantescos vitrais permitem 

experienciar no interior dos templos. «As capacidades místicas e misteriosas […] da 

Luz»16 são colocadas ao serviço da fé cristã e «a transcendência do vitral […] 

converte a luz solar (lux) em iluminação (lúmen) resplandecente»17, cumprindo o 

papel da transfiguração, porque «realiza pela figuração»: faz «desta luz uma 

figura»18. Os vitrais constituem-se assim como «conhecimento visual […] partilhado 

por letrados e iletrados»19, mas essencialmente serão «efeitos luminosos»20 que 

conferirão à arquitectura sagrada o deslumbramento da transubstanciação. 

A proximidade entre Deus e a luz estava também patente na 

responsabilidade atribuída a ambos pela criação de todas as coisas, e 

compreendemos assim que a associação da luz ao Bem nunca foi, em rigor, 

abandonada.  

Deste modo, a ideia da luz como fonte, como reveladora, como criadora 

e como criação do próprio Bem, faz parte de uma tradição de pensamento antiga e 

que resistiu até hoje, embora de uma forma menos consciente, porque se tornou 

demasiado vulgarizada para nós ocidentais. Consequentemente, como parte 

integrante do nosso pensamento e prática, a luz como aquela que dá a ver o 

caminho para o Bem — e, segundo uma abordagem mais elementar, o correcto, ou 

seja o verdadeiro em senso comum —, não só se manteve presente como também 

é para nós a única forma de estruturar tanto a configuração da nossa visualidade 

como, metaforicamente, a configuração do nosso pensamento. 

Exemplo deste poder, e até desta responsabilidade, da luz no auxílio à 

tarefa humana de ampliação do seu conhecimento, é o pensamento de Heidegger, 

quando escreve em pleno século XX, na sua «A Origem da Obra de Arte», que «só 

                                                        
16 Louis Marin – Des Pouvoirs de l’Image. Paris: Seuil / L’ordre philosophique, 1993, p. 232. 

17 Ibidem, p. 212. 

18 Ibidem. 

19 Ibidem, p. 231. 

20 Ibidem, p. 221. 
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... [a] clareira confere e garante a nós, homens, um acesso em direcção ao ente»21. 

E assim esta metáfora sublinha a primazia da luz no pensamento, mostrando que a 

«clareira» (Lichtung) não significa somente um espaço que se abre, por exemplo 

numa floresta, mas sobretudo a fonte que clareia e que é dispensadora de luz, no 

sentido que Carlos Morujão aponta: «libertar»22 o ente. 

De um modo subtil a herança grega persistiu, chegando claramente aos 

nossos dias, como concluímos pelas palavras do referido pensador alemão; mas a 

capacidade geradora de visibilidade da luz, apesar de persistente, deixou 

gradualmente de permanecer consciente, por se ter tornado tão comum.  

No entanto, a cultura que vê na luz a própria condição de observação e 

compreensão dos entes, considerando-a desta forma indispensável ao conhecer, 

que é a ocidental, vai reflectir esta ideia na sua própria tendência de representação: 

aquela que tal como a luz, procura reflectir o visível e reflectir sobre o visível. Mas 

para percebermos mais claramente estas afirmações teremos que nos debruçar 

mais profundamente sobre as nossas ideias iniciais: a primeira que consistia na 

hipótese segundo a qual a fotografia apenas é possível no Ocidente; e a segunda 

que defendia que o modo fotográfico estava já contido na prática pictórica da cultura 

ocidental.  

Para nos aproximarmos destas ideias, identificámos já aquelas que 

podemos designar como as linhas mestras da arte da Antiguidade, a saber: a 

capacidade de aproximação de uma representação à configuração física da 

natureza; e a matriz de um pensamento transversal a todas as disciplinas — 

inclusive a arte e o seu modo de representar —, que depositava na luz toda a 

responsabilidade na existência, em geral (e mesmo no plano mais abstracto, 

permitindo o caminho para o Bem), e portanto na existência do visível, em particular.  

A luz era, para qualquer disciplina, não só a que permitia ver, mas a que 

permitia ver a verdade, como aquilo que realmente cada «ente»23 é. Para 

clarificarmos esta ideia, e como o presente estudo se refere apenas às artes visuais, 

analisemos algumas obras pictóricas, fazendo-as contrastar com práticas 

pertencentes a outras culturas, sempre que necessitarmos de evidenciar alguns dos 

aspectos que nos parecem de tal modo familiares que deixaram de ser conscientes. 

                                                        
21 OOA, p. 42. 

22 Ver nota (27) de Carlos Morujão. SEV, p. 71. 

23 Este termo é utilizado por Heidegger «para designar tudo o que se apresenta […] de um modo concreto (pode tratar-se de um 

objecto qualquer, de uma flor, de uma folha de papel, de uma mesa..., mas igualmente do ser humano, das suas formas de falar, de 

agir, etc.)». Esclarecimento retirado do Dicionário Prático de Filosofia, da editora Terramar, p. 114. 
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A par desta análise, iremos destacando aqueles que consideramos 

serem os vestígios da fotografia latente. Contudo, para já, é necessário 

esclarecermos o conceito de verdade neste contexto, uma vez que por mais do que 

um momento se tornou necessário empregá-lo. 

O Ocidente e a verdade 

Não vamos procurar definir o conceito de verdade num subcapítulo: não 

o conseguiríamos, nem pretendemos o impossível. Iremos antes apoiar-nos no 

esboço feito por Heidegger no seu escrito «Sobre a Essência da Verdade». Aí, este 

pensador demonstrou a verdade como podendo ser interpretada segundo dois 

sentidos: o primeiro, fruto do «senso comum»24, como aquele que atesta a 

“conformidade”25 da coisa à sua ideia, ou do enunciado à coisa. O segundo, como 

essência de algo, aquilo que esse algo é na sua verdade mais verdadeira, e que se 

manifesta na «liberdade»26 do «ente». 

Inicialmente, e se não conhecermos o pensamento desse filósofo 

alemão, parecer-nos-á subtil e obscura a distinção entre os dois sentidos que o 

conceito poderá tomar. Mas é nosso objectivo esboçar da forma mais clara que 

consigamos cada um deles, para que se torne possível a compreensão do próprio 

texto que nesta tese toma forma. Assim, detenhamo-nos primeiramente naquele que 

podemos designar de “sentido de «senso comum»”. 

Tal como havíamos sugerido há pouco, verdade neste plano de 

significação atesta a conformidade, ou a validade de algo, diferente do falso ou do 

inadequado. Temos então que um objecto é verdadeiro, para o «senso comum», se 

se adequa à ideia ou ao conceito que define todos os objectos a esse semelhantes 

como tais, como por exemplo podemos afirmar que um copo é verdadeiramente um 

copo se o conjunto das suas características formais, materiais e funcionais, 

responde às premissas que definem todos os outros copos, e sem as quais não 

poderá considerar-se ser esse objecto (permite reter líquidos, permite ser seguro por 

uma mão, permite beber, ...). Neste caso a coisa está conforme à ideia, e podemos 

mesmo assegurar como verdadeira a afirmação “este objecto é um copo”. 

                                                        
24 SEV, p. 15. 

25 Ibidem, p. 17. 

26 Ibidem, p. 31. 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Ainda no âmbito do «senso comum», existe um outro tipo de 

possibilidade de configuração do que é verdadeiro: por exemplo quando afirmámos 

“este objecto é um copo”, considerámos que essa frase seria um enunciado 

verdadeiro, pois encontrava-se conforme à evidência do objecto a que se referia (o 

copo). Falso seria se, depois de verificarmos que o objecto que tínhamos na mão 

reunia as características de um copo, disséssemos que se tratava de uma bola. 

Numa afirmação assim contraditória, não iríamos verificar nenhuma conformidade 

do enunciado com a coisa, e por conseguinte não lhe reconheceríamos nenhuma 

verdade. 

Assim, neste sentido de «senso comum» que Heidegger também chama 

de «quididade (quidditas) ou de coisalidade (realitas)»27 a verdade significa 

«conformidade»28 e opõe-se à mentira e ao que não está conforme. Mas será o 

segundo sentido que Heidegger aponta para a verdade que irá interessar-nos, pois 

remete para uma compreensão mais profunda desta ideia. Tentando sintetizar o 

raciocínio que este pensador percorreu para identificar esta variação de 

interpretação, apontaremos apenas a pergunta: de onde o enunciado e o conceito 

retiram a sua verdade originariamente? Pois terão que a retirar do próprio objecto — 

já que este seria sempre anterior a qualquer enunciado e a essência de um ente não 

poderá manifestar-se a partir da «“generalidade” vazia de uma universalidade 

“abstracta”»29, como é o conceito. 

A verdade no sentido de «pensar o ser»30, que é o que Heidegger 

propõe no “segundo nível” de abordagem, poderá somente advir da exposição ao 

desocultamento do ente, através do «deixar-ser»31 no «aberto»32 esse mesmo ente. 

Este “deixar-ser-no-aberto” é a «liberdade», não no sentido de livre escolha e de 

não-prisão, mas no sentido de «ek-sistência»33 (de «entrega à desocultação do 

ente»34). Será então através desta experiência de «afinação»35 entre o sujeito e o 

                                                        
27 Ibidem, p. 63. 

28 Ibidem, p. 17. 

29 Ibidem, p. 61. 

30 Ibidem, p. 57. 

31 Ibidem, p. 35. 

32 Ibidem. 
33 Ibidem, p. 37. 

34 Ibidem. 

35 Ibidem, p. 43. 
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ente «ek-sistente», que se poderá vislumbrar o «desvelamento (aletheia)»36 do ente, 

e portanto a sua verdade. 

Deste modo, e sem tornarmos mais hermética a nossa exposição do 

duplo significado heideggeriano para verdade, apercebemo-nos que o segundo 

sentido proposto procura ir ao encontro da essência da verdade do ente, e, através 

dele, somos capazes de perceber que o mais importante aqui é a compreensão de 

que «o ritmo de um questionar é, em si mesmo, o caminho de um pensar que, em 

vez de fornecer representações e conceitos, se experimenta e se prova a si mesmo 

como modificação na relação com o ser.»37 Pretendemos assim desapegar-nos das 

«metáforas»38 em que a nossa tendência racional teima apoiar-se e das quais já foi 

esquecida a experiência original. 

                                                        
36 Ibidem, p. 37. 

37 Ibidem, p. 65. 

38 O termo “metáfora” não pertence à reflexão de Heidegger, mas sim ao pensamento de Nietzsche, e o seu emprego torna-se 

pertinente aqui, porque nos ajuda a esclarecer o sentido de senso comum, e de que forma este é criado e como é capaz de limitar o 

nosso pensamento sobre o ser dos entes. Nietzsche define «metáfora» como «estimulação nervosa traduzida numa imagem», e 

quer com isto dizer que, pela necessidade de se “conservar”, ou seja, de evitar ser prejudicado, o indivíduo mais fraco, que não 

poderia defender-se ou até vingar-se pela força, inaugurou o uso do intelecto. Com a colaboração deste “instrumento” criou 

convenções que deveriam ser comuns e conhecidas por todos os indivíduos, de modo a que se evidenciassem os transgressores e 

fosse assim possível puni-los severamente ou excluí-los da convivência social, uma vez que, ao agirem em seu proveito, poderiam 

estar a actuar em prejuízo do próximo. 

A primeira convenção constituída foi a da língua, e originou-se da transposição do «estímulo nervoso» para a «imagem», e desta 

para o «som», que seria a «palavra». Posteriormente, e pela subtracção da unicidade à «experiência originária única», que havia 

dado origem à imagem, “igualizou-se o não igual” e criaram-se os «conceitos». Desta forma, «o homem como um imenso génio 

construtor» edifica «uma catedral de conceitos» à qual «liga a sua vida» para «não se perder». No entanto, essas metáforas «não 

correspondem de forma alguma às essencialidades primordiais», são para este pensador «castelos no ar», pois «a natureza não 

conhece quaisquer forma e conceitos […], mas apenas um X para nós inacessível e indefinível», e deste modo aquilo que 

habitualmente cremos como verdade será apenas «um exercício móvel de metáforas, de metonímias, de antropomorfismos, numa 

palavra, uma soma de relações humanas que foram poética e retoricamente intensificadas, transpostas e adornadas e que depois de 

um longo uso parecem a um povo fixas, canónicas e vinculativas: as verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais, 

metáforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu sentido». 

Contudo o homem continua a guiar-se por elas e vê nelas «lógica […] rigor e frieza», características próprias da matemática. Mas 

esta «“verdade” no interior da razão» é «antropomórfica», sendo apenas válida para o homem. «Entre sujeito e objecto, não existe 

nenhuma causalidade […], mas quando muito […] uma transposição aproximada, uma tradução […] para uma língua totalmente 

desconhecida». Assim, a partir da linguagem formamos os conceitos, e a partir destes a «ciência» que «trabalha incessantemente 

[na construção de] novos e mais elevados andares» nos quais vai procurar arrumar «a totalidade do mundo empírico, isto é, do 

mundo antropomórfico.» 

 Por conseguinte «o impulso para a formação das metáforas» é um «impulso básico do homem» que o leva a arquitectar os 

«vigamentos e andaimes dos conceitos, agarrado aos quais […] se vai salvando». A ciência, sustentada nesta estrutura, no 

pensamento “lógico”, fará perder as ilusões, ao contrário da arte que, por não responder à “ordem” desta lógica, parecerá afastar-se 

do real. 

Heidegger concordará com esta visão de Nietzsche e dirá: «a ciência não é um acontecimento original da verdade, mas sim a 

exploração, de cada vez, de um domínio da verdade já aberto», e, em continuidade com o que vimos a distinguir enquanto 

concepção de verdade neste subcapítulo, acrescentará: «sempre que […] uma ciência ultrapassa o correcto em direcção a uma 

verdade, a saber, um desvelamento […] essencial do ente como tal, ela é filosofia.» Todas as citações de Nietzsche são retiradas de 
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Posto isto, sempre que nos referirmos à verdade ao longo deste texto, é 

este segundo significado que nos guia, é esta exposição matriz e questionadora que 

nos apoia. Resta-nos agora expor a relação entre a acepção de verdade como 

«desvelamento» do ente — este modo activo de pensamento —, e aquela que 

apontámos como a cultura ocidental. Para isso teremos que prosseguir a leitura do 

texto de Heidegger, onde já próximos do final conseguimos ser capazes de perceber 

do que se trata quando a pergunta pela verdade é do “segundo tipo”. 

Por contraste com a verdade como conformidade teríamos a verdade 

como desvelamento, como exposição para o aberto do ente ek-sistente, o que 

também poderá compreender-se como o pensar o Ser do ente. Ora, para Heidegger, 

o pensar o Ser é o objecto da filosofia e estará na origem da metafísica39. «A ek-      

-sistência do homem histórico começa naquele momento em que o primeiro 

pensador, questionando, se expõe ao desvelamento do ente, perguntando aquilo 

que o ente é. Nesta questão, o não-velamento é experimentado pela primeira 

vez.»40 E este comportamento não é mais do que a particularidade mais preciosa 

que a civilização helénica nos legou: o seu pensar questionante e profundo, que 

transpondo o senso comum procura a exposição à essência de cada ente. Este 

pensar, este modo de abordagem, este método é a filosofia. 

A filosofia, enquanto pensar o Ser, irá perpetuar-se na forma particular 

de “exposição ao aberto do ente na clareira” — tendo em conta que esta «clareira»41  

é simultaneamente ocultação e desocultação —, e este será o germe de todo o 

modo de compreender o mundo particularmente ocidental. A constante tentativa de 

aproximação máxima à experiência directa, à anulação de qualquer distorção ou 

forma intermediária, ou interpretada de representação, será a premissa que 

encontrará na verosimilhança a correspondente possibilidade de concretização no 

campo da representação visual. 

Por outras palavras, a procura pela transposição do visível, por vezes 

indo mais longe e sendo capaz de apreender também o sensível (o estado de 

espírito e o carácter do retratado, o ambiente e a luz de uma paisagem ou de um 

espaço, ... ), será o “traço” que o modo de pensar ocidental deixará transparecer na 

sua produção visual, e essa verosimilhança revelará que esta característica irá ser 

                                                        
Acerca da Verdade e da Mentira, em Obras escolhidas de Nietzsche, Volume Um. Tradução de Helga Hoock Quadrado, introdução 

geral de António Marques, Lisboa: Relógio d’Água, 1997, pp. 219, 221-225, 227-230; e Heidegger – OOA, p. 50. 

39 SEV, p. 57. 

40 Ibidem, p. 39. 

41 Sobre este conceito, ver nota 22, deste texto, no subcapítulo “A persistência do pensamento clássico grego”. 



32 

capaz de alcançar mais do que o nível superficial da verdade dos entes, aquele que 

se limitava à conformidade: a verosimilhança acolherá o domínio da técnica (τεχνη) 

 que para os gregos era sinónimo de «saber»42 , como a única capaz de 

perpetuar o estar-em-si do ente, o “combate ocultação-desocultação”43 que se dá no 

ente e que nos escapa na sua totalidade, transportando-nos «de repente» para 

«outro lugar que não aquele em que habitualmente costumamos estar»44, apenas 

pelo fruir da obra. 

Contudo, a verosimilhança aqui não será sinónimo de objectividade, nem 

de nenhum tipo de “representação racional”. Não podemos falar aqui de 

representação objectiva, já que não se trata de materializar um pensamento mais ou 

menos subjectivo. A verosimilhança será antes fruto da articulação da técnica 

(enquanto saber e savoir-faire) com um observar próximo do questionar filosófico. 

Deste modo a obra de arte verosimilhante não corresponderá ao mimetismo como 

cópia do visível; mas será antes «o pôr-se-em-obra da verdade»45, enquanto 

desocultamento, e só assim arte. 

Na continuidade deste pensamento, e no âmbito estrito deste trabalho, a 

mimese é considerada como mera representação da aparência do ente, parcial, 

aproximando-se da verdade como conformidade; por outro lado, chama-se aqui 

representação verosimilhante àquela que mais fielmente responderá à procura da 

verdade como desvelamento para a “cultura ocidental”, devendo ser capaz de se 

aproximar da tensão própria da clareira (ocultação / desocultação). Heidegger dirá: 

«é certo que existe na Natureza um traço, uma medida e limites e, ligada a eles, 

uma possibilidade de produção, a arte.»46 E na mesma obra acrescentará: «a arte, 

enquanto pôr-em-obra-da-verdade, é Poesia»47, no sentido em que esta «Poesia 

[…], enquanto projecto clarificante, desdobra na desocultação e lança no rasgão da 

                                                        
42 «A palavra τεχνη quer dizer muito mais um modo de saber […] no sentido lato de ver, que indica: apreender o que está presente 

enquanto tal. A essência do saber repousa, para o pensar grego, na aletheia, a saber, na desocultação […] do ente. […] A τεχνη, 

enquanto experiência grega do saber, é um produzir do ente, na medida em que traz o presente como tal, da ocultação para a 

desocultação do seu aspecto; τεχνη, nunca significa a actividade de um fazer […]», é antes determinada e afinada «pela essência da 

criação», que «podemos caracterizar […] como o deixar-emergir […] num produto». OOA, pp. 47, 48. 

43 Para Heidegger, «a essência da verdade é em si mesma o combate originário em que se conquista o meio aberto, no qual o ente 

advém e a partir do qual se retira.» Este «combate» é todavia o «combate essencial», no qual «os combatentes [se] elevam […] um 

ao outro à auto-afirmação das suas essências», e não «perturbação ou destruição.» Ibidem, pp. 38, 39 e 42. 

44 Ibidem, p. 27. 

45 Ibidem, p. 30. 

46 Ibidem, p. 57. 

47 Ibidem, p. 60. 



33 

forma, […] o aberto que ela faz acontecer e, […] de tal modo que, só agora o aberto 

em pleno ente traz este à luz e à ressonância.»48 

Depois disto, resta-nos apenas sublinhar que a verdade como 

desocultação no seio da cultura ocidental divide importância com a luz, pois para 

uma cultura que procura atravessar o véu do aparente e penetrar na mais profunda 

essência do mundo que a rodeia — no sentido de deixar-se expor à clareira do que 

teima em ocultar-se na sombra —, só poderá espelhar este modo de pensar tão 

particular e tão enraizado na observação e no sentir, ou seja, numa relação íntima e 

matriz com a natureza, com a sua forma e com o modo como ela se desvela perante 

o homem, através de representações verosimilhantes. Este tipo específico de 

representação irá procurar, através da aproximação extrema à natureza, não iludir, 

mas substituir-se à grande obra matriz, na sua total completude: a própria natureza. 

O verosímil como manifestação visual do pensamento grego 

Sabemos que todas as sementes são apenas capazes de germinar num 

terreno que reúna as condições necessárias ao seu desenvolvimento; não só pelos 

nutrientes que o solo contém, como também devido às condições climatéricas a que 

estará sujeita nesse lugar. Assim, somos levados a depreender que por ter 

“germinado” na Europa, a “semente” da fotografia apenas aí encontrou as condições 

necessárias ao seu “florescimento”. Mas, se realmente esta hipótese se confirma, 

teremos que ser capazes de identificar essas “condições” singulares. 

Como já afirmámos anteriormente, o contraste revela-se uma forma 

eficaz de destacar e identificar diferenças estruturais e que, de tão habituais, se 

tornaram para nós invisíveis. Por esta razão, e pelo facto de considerarmos que a 

prática artística é um bom auxiliar para esclarecer as ideias estruturantes de 

qualquer cultura — pela simples razão de que, como actividade de um povo, ela irá 

transparecer o seu modo específico de pensar, de configurar, de perceber e de 

conter o mundo —, iremos apoiar-nos em quatro exemplos de imagens 

representativos de quatro culturas distintas — entre elas a ocidental —, para que 

consigamos identificar as características originárias da fotografia, patentes na 

prática pictórica do Ocidente. 

                                                        
48 Ibidem, p. 58. 
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Assim, supondo que pensamento e prática estão intimamente 

interligados, observemos as figuras 9, 10 e 11, que são exemplos representativos 

das civilizações avançadas em que foram criadas: Oriente, Egipto e América Pré-       

-colombiana. Imediatamente identificamos configurações profundamente 

contrastantes com a representante da arte ocidental, a imagem 7: os primeiros três 

exemplos não revelam que existisse qualquer interesse da parte do artista em 

representar de um modo verosímil, como aquilo que dá a aparência de verdadeiro, 

ou seja que procura tornar a representação plausível. 

Apesar de na figura 9, por exemplo, podermos reconhecer que houve 

uma tentativa de individuação dos traços do representado, a estilização da 

linguagem, próxima da ilustração, apenas confirma o desinteresse na fidelidade à 

aparência. A afirmação de desinteresse é baseada no facto de sabermos que o 

conhecimento científico oriental se encontrava mais aprofundado que no Ocidente, 

pois foi na China que a camera obscura foi inventada e foram também os chineses 

que exportaram estes avanços científicos para a Europa49. No entanto, apesar de os 

orientais serem os responsáveis pela descoberta do mecanismo que irá estar mais 

tarde na base da máquina fotográfica, ele não cumpriu nesse território outra função 

para além da observação astronómica — aplicação científica que havia estado na 

origem da sua descoberta. 

Por outro lado, a pintura do Ocidente, e por contraste com outro tipo de 

práticas (como já vimos anteriormente ao analisarmos mais profundamente a arte 

pictórica oriental), revelava uma tendência crescente para a fotografia, que se vinha 

desenhando na sua história da arte, através de um modo de representação 

preocupado com questões de ilusão e transposição fiel do observado, manifestando 

um desejo de verosimilhança. Estas características, responsáveis pela singularidade 

da pintura ocidental, tornaram-se evidentes quando comparámos a figura 7 com as 

restantes três imagens. Mas ao recuarmos na nossa história da arte, na tentativa de 

percebermos em que momento estas preocupações se tornaram perceptíveis na 

prática artística, verificamos que as mais antigas obras que revelam esta inclinação

                                                        
49 «Os princípios ópticos básicos do "pinhole" são comentados em textos de escritores chineses do século V a.C. por experiências 

que provavam que a luz viaja em linha recta. O filósofo Ti Mo (e mais tarde Mo Tsu) foi o primeiro – (que conhecemos) – a notar a 

formação de uma imagem invertida com um "pinhole" em uma tela. Ti Mo estava consciente que os objetos refletem a luz em todos 

os sentidos, e que os raios luminosos vindos da parte superior um objeto, ao passar através de um furo, reproduziam a parte inferior 

de uma imagem (Hammond 1981:1). De acordo com Hammond, não há nenhuma outra referência à câmera obscura em textos 

chineses até o do século IX DC, quando Tuan Cheng Shih se refere à formação de uma imagem em um pagode. Shen Kua mais 

tarde corrigiu sua explanação sobre a formação da imagem. Chao-Lung, discípulo de Yu, no século X usou os pagodes como 

modelos para fazer imagens de "pinhole" em uma tela. Entretanto, nenhuma teoria geométrica resultou destas experiências e 

observações (Hammond 1981:2).» Este excerto foi retirado de www.novacon.com.br/stenoptik.htm, em Janeiro de 2009. 
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Figura 9: Fresco do reino do Oeste 
(pormenor), de Wei, c. 534-557. 

Figura 10: Fresco da câmara tumular 
de Nefertari, mulher de Ramsés II 

(pormenor), c. 1213 a.C.. 

Figura 11: Fresco Maya de Bonampak (pormenor),  Chiapas, México, (?). 
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Figura 12: Batalha de Isso, pormenor de mosaico 
encontrado em Pompeia representando Alexandre, o 

Grande, e o seu cavalo Bucéfalo, 333 a.C..  

Figura 13: Orestes em Delphi, de 
Python, 330 a.C.. 

Figura 14: Vénus de Milo, de Alexandros de 
Antióquia, 130 a.C.. 



37 

 

 

 

Figura 15: Vaso 
grego do período 
geométrico, 
cemitério de Dipylon, 
Atenas, c. 750 a.C.. 

Figura 16: Kroisos, de Anavysos, 
c. 750 a.C.. 

Figura 17: Doríforo (o 
lanceiro), cópia romana de um 
original grego, por Policreto, c. 

450-440 a.C.. 

Figura 18: Gaulês Muribundo, cópia romana de um original grego, por Pérgamo, c. 
230-220 a.C.. 
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para a ilusão, e das quais temos conhecimento hoje, são exactamente pinturas, 

desenhos e esculturas do povo da Grécia antiga (figuras 12, 13 e 14). 

Recordando a lenda de Parrásios, sabemos que os gregos tinham 

realmente a intenção de assemelharem as suas representações ao mundo visível; 

consequentemente, e tendo em conta o desconhecimento (até hoje) de outra cultura 

que possa ter atingido um tal grau de mestria anteriormente e cujas obras 

houvessem resistido ao tempo, podemos afirmar que eles foram não só os primeiros 

como os mais excelentes.  

Esta atribuição sustenta-se igualmente no facto de podermos perceber, 

através das raras obras de arte que produziram e que conseguiram chegar aos 

nossos dias, um desenvolvimento progressivo fruto de um aperfeiçoamento e de 

uma aprendizagem contínuos (figuras 15, 16, 17 e 18). Os Gregos, para além de se 

terem preocupado com a questão da fidelidade ao observado, ou a uma 

representação naturalista50, seriam o povo que chegaria aos resultados mais 

espantosos nessa área. O grau de mestria e perfeição das suas obras atingiria tal 

nível (especialmente as realizadas do século V a.C. ao século I a.C., durante os 

períodos clássico e helenístico), que influenciaria as subsequentes práticas 

artísticas, tal como influenciou as correntes de pensamento ulteriores — como vimos 

—, chegando mesmo a impressionar-nos hoje pela sua capacidade de observação e 

execução perfeita. 

A cultura helénica lançou assim não só as bases de um pensamento 

particular, mas também definiu a matriz sobre a qual assentou a que podemos 

designar como corrente ocidental de representação, e que engloba a prática artística 

da cultura ocidental que temos vindo a procurar definir na sua singularidade. 

Deste modo podemos dizer que, se os objectos artísticos transparecem 

o pensamento no qual têm origem, esse mesmo contexto ideológico torna possível 

uma determinada configuração das artes, e a partir deste facto inferimos que 

pensamento e prática, seja qual for o contexto, são reflexivos (no sentido de se 

afectarem mutuamente, influenciando-se reciprocamente, ou seja, as acções de um 

afectam o outro). 

Terá sido igualmente este fenómeno de conformidade entre pensamento 

e prática que possibilitou a singularidade da representação ocidental: a 

verosimilhança. Cabe-nos agora identificar quais eram essas características 

particulares que traduziam a latência da fotografia. No entanto, como elas apenas 
                                                        
50 Este termo procura designar a representação visual que visa aproximar-se à aparência que os entes manifestam na natureza. 

Replicando a sua configuração natural, este tipo de representação poderá chamar-se “naturalista”. 
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tiveram origem na Grécia antiga e prosseguiram o seu desenvolvimento pelos 

períodos subsequentes da história da arte ocidental, iremos terminar aqui o 

subcapítulo da “raiz do Ocidente”, para deixar que essa leitura transversal até ao 

nascimento da fotografia — que acontece no século XIX — se possa fazer sem 

interrupções. 

Julgamos igualmente que, após o que aqui expusemos, e principalmente 

devido aos contrastes que sublinhámos existirem entre a prática da cultura ocidental 

e todas as restantes, se tenha tornado clara a latência da fotografia na prática 

artística do Ocidente. 

Determinada a raiz da fotografia, passemos então a analisar o seu 

desenvolvimento latente. 
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A construção do verosímil 

Características fotográficas da representação ocidental 

Após apontarmos a Antiguidade Grega como a origem do modo 

específico de representar na cultura ocidental, e que tem na tendência 

verosimilhante a sua principal característica, tornemos mais claro o raciocínio que 

temos vindo a desenvolver apontando os traços fotográficos que identificamos como 

observáveis na pintura ocidental. Estes traços, a nosso ver, tanto transparecem uma 

necessidade latente da fotografia quanto revelam um caminho de representação 

distinto do das restantes culturas humanas.  

O primeiro sintoma observável desta inclinação fotográfica será a 

consciência da proporção (figura 19), pela qual o artista percebe os tamanhos 

relativos de um dado objecto, em si e na sua relação com o que o rodeia. O segundo 

passo será dado quando o artista representa as sombras (figura 20) — a ausência 

de luz, as luzes médias, e os brilhos ou altas luzes —, permitindo a percepção dos 

volumes e da iluminação, ao mesmo tempo que exige uma aproximação cromática 

ao observado. 

No entanto, só bastante mais tarde, durante o Renascimento, será 

retomado o desenvolvimento deste caminho de representação com a sistematização 

da perspectiva de ponto de fuga central, por Brunelleschi (figura 21). O método 

geométrico deste arquitecto italiano é uma forma de matematizar o processo de 

transposição do visível em imagens, ou seja, é um modo de quantificar o visível, 

quase uma tradução numérica51 de uma tomada de vista. Por esta razão surgem as 

actuais definições do Renascimento como o início «do programa de ordenação do 

visível»52, ou «ordenação técnica dos processos perceptivos»53.  

                                                        
51 É interessante lembrar que o sistema digital é chamado, na língua francesa, “numérique”, designando aquilo que pode ser 

representado (ou quantificado) por um número. O funcionamento deste sistema, em que se baseiam as actuais imagens digitais, 

consiste precisamente em inserir a tomada de vista a representar numa grelha, ou seja numa janela virtual que divide toda a 

superfície em campos iguais e aos quais chamamos pixéis. O sistema de Brunelleschi, que veio a originar o termo “janela 

renascentista”, é a raiz deste princípio, como ilustra a figura 22. 

52 Jean-François Lyotard – O Pós-moderno Explicado às Crianças. Tradução de Tereza Coelho, Lisboa: Publicações dom Quixote, 

1993, p.17. 

53 FE, p. 43. 
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Figura 19: Vaso grego de figuras negras, c. 560 a.C.. 

Figura 20: Fresco romano da villa de Júlia Félix, 
Pompeia, século I a.C.. 

Figura 21: Centro da nave de San Lorenzo, por Brunelleschi, século 
XV. 

Figura 22: Gravura sobre o 
funcionamento da “janela 

renascentisita”, por Jean Dubreuil, 
c. 1726. 
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Figura 23: Tecto da igreja de Sant’Ignazio de Roma, por Andreas Pozzo, 1684. 

Figura 24: O Anjo impede Abraão de 
sacrificar o seu filho Isaac, por Rembrandt, 
1635. (Repare-se na faca suspensa no ar, 
após Abraão se ver obrigado a largá-la pelo 
anjo.) 

Figure 25: S. João Evangelista, do 
evangeliário do abade Wedricus, c. 1147. 
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Mais tarde, conseguimos identificar um outro passo: o trompe l’œil do Barroco 

(figura 23), e ao lado deste a “janela renascentista” não parece passar de um 

estágio demasiado rígido e arcaico. O Barroco é um período culminante para toda a 

“tendência naturalista”: são introduzidos desvios e ajustes, para uma mais natural 

adequação da obra ao olhar; e a aparente espontaneidade da execução, das poses 

e dos gestos contidos nas representações conferem dinâmica e movimento ao que, 

na realidade, é estático. Tensão, dramatismo e o esmagar do observador com 

assombro são também prioridades aqui. Esta pintura tem como estratégia recorrente 

a representação de um momento no tempo, e para referir esse momento, que 

pretende ser real, necessita tornar perceptível um antes e um depois; ou seja, ao 

contar um episódio passado no tempo (seja este real, imaginário, ou uma 

combinação dos dois), a cena deverá ser-nos apresentada através de um instante 

especialmente escolhido para nos transmitir toda a história (figura 24). Por este 

motivo, a pintura do Barroco é narrativa54: conta o que foi, como se ainda estivesse a 

acontecer diante dos nossos olhos. Para isto, e tal como a fotografia duzentos anos 

mais tarde, torna-se importante conseguir fixar o momento-chave da representação: 

aquele capaz de conter, da forma mais completa, o máximo da narrativa. 

Cada um dos desenvolvimentos apresentados (consciência da 

proporção, do volume, da posição relativa de cada objecto na representação, da cor, 

etc.) contribuía para a construção de um percurso em direcção ao objectivo comum 

que era o verosímil. O intuito seria o de tornar cada vez mais credível a ilusão 

apresentada pela representação, ou permitir a experiência do representado como 

real. Mas este percurso rumo à «veredicção do visível»55, não foi linear: observámos 

uma descontinuidade após o declínio do Império Romano até ao despontar do 

Renascimento. Recuemos então um pouco no nosso pensamento, até ao momento 

em que notámos essa interrupção: a Idade Média (figura 25). 

                                                        
54 A pintura no período Barroco é muitas vezes designada de “bíblia dos analfabetos”, pois era capaz de transmitir uma história a 

quem não sabia ler. A imagem é uma forma de comunicar que ultrapassa as fronteiras da língua, e por esta razão é usada para 

comemorar acontecimentos importantes, e para narrar episódios bíblicos e mitológicos. 

55 FE, p. 20. 
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Dois caminhos de representação 

O período medieval foi bastante longo e, aos olhos da nossa leitura, é 

visto como um recuo no objectivo de anulação da interpretação do homem ao 

elaborar uma qualquer imagem. Esta interrupção é demasiado radical e prolongada 

para que a ignoremos. Perceber a razão de uma cisão tão profunda — embora 

muito resumidamente —, será útil para compreendermos o caminho que a 

representação deste período toma e que, apesar das semelhanças que apontámos 

em relação à luz, no que diz respeito à expressão plástica, é claramente distinto 

daquele que temos vindo a definir. Mas, para compreendermos este modo diverso 

de figurar o mundo, teremos que nos debruçar sobre os acontecimentos políticos e 

espirituais da Europa durante o primeiro milénio após o nascimento de Cristo. 

A antiga estética estava associada a um regime que entrava em 

decadência (o romano) e que havia revelado a sua falência. Procuravam-se 

alternativas e o apagamento da antiga cultura. Os novos regimes adoptados, a 

proliferação da pobreza e a rejeição dos conhecimentos clássicos, espalharam por 

toda a Europa uma nova filosofia, mais próxima da teologia que do pensamento 

racional. Este terá sido também o momento da grande transição das fés politeístas 

para as fés monoteístas. E assim se desenhava um período em que a 

espiritualidade se sobrepunha à ciência, ou seja, delineava-se uma fase no percurso 

humano em que o pensamento racional era colocado em segundo plano.  

Não procuramos analisar aqui as razões da cisão medieval e quais as 

suas características, procuramos antes sublinhar que o pensamento medievo levou-  

-nos a romper com o passado recente e a esquecer o que determinados aspectos 

da prática e da teoria humanas haviam já conquistado. 

Este novo paradigma será também observável na produção artística. Na 

pintura, área que interessa para o nosso estudo, as preocupações naturalistas 

(figura 26) dão lugar à estilização caligráfica do desenho e à perda da proporção, do 

escorço e muitas vezes até da volumetria (figura 27). Das catacumbas romanas 

onde encontramos as primeiras manifestações artísticas de um povo que pretende 

apresentar uma alternativa ao Império Romano, tirânico e segregativo, surgem os 

ícones e as cenas que irão contrapor-se à estética oficial do Império (figura 28). 

Numa primeira fase, as justificações para uma pintura que, em 

comparação com a arte helénica, parece tosca e desajeitada, é que não eram feitas 

por artistas, não eram feitas por pintores. De facto, as suas obras eram pintadas
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Figura 26: Retrato de dama romana, 
Pompeia, século I a.C.. 

Figura 27: Imperador Frederico Barba 
Roxa e seus filhos, Henrique VI, rei da 

Alemanha, imperador do Sirg e rei da 
Sicília, e Frederico VI, duque da Suábia, 
numa iluminura da Crónica dos Guelfos, 

século XIII. 

Figura 28: Sansão 
derrotando os 
filisteus, cubículo 
de Sansão, 
Catacumbas da Via 
Latina, Roma, século 
IV d.C.. 

Figura 29: O Bom 
Pastor, Mausoléu de 
Galla Plácida, 
Ravena, século V 
d.C.. 
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Figura 30: Capa anterior da encadernação dos 
Evangelhos de Lindau, c. 870 a.C.. 

Figura 31: Frontispício do volume I da Bíblia dos 
Jerónimos, por Attavanti Gabriello di Vante, século XV. 
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pelos fiéis, os primeiros cristãos, que as desenhavam como símbolos, como ícones 

dos ensinamentos da “nova mitologia” que era a sua Bíblia. Mas à medida que o 

tempo passou, e o cristianismo deixou de ser perseguido, tornando-se a religião 

hegemónica da Europa, esta estética permaneceu (figura 29); o que demonstra que 

o novo estilo ia para além do “não saber fazer melhor”, que inicialmente foi alegado. 

Este facto torna mais relevantes as razões ideológicas de negação do 

antigo pensamento, que estava visualmente associado à prática artística naturalista. 

Somamos a este motivo a herança artística dos povos que na época constituíam a 

Europa: estas populações reuniam-se em pequenas comunidades, nas quais muitos 

indivíduos eram viajantes ou por vezes até nómadas, o que remetia para as suas 

roupas e acessórios pessoais a importância de exprimirem o estatuto da pessoa a 

quem pertenciam (figura 30). Desta forma a decoração dessas peças era uma arte 

apreciada. O decorativismo associado aos ofícios — como a joalharia, a alfaiataria, 

etc. —, irá influenciar as artes medievais (figura 31). Num contexto em que ainda 

não existe distinção entre artes e ofícios, as poucas obras de pintura e desenho que 

se produzem, encontram-se ou em objectos de culto (como painéis de altares), ou 

em livros. Neste último caso, são executadas por monges copistas, o que explica 

também a grande tendência caligráfica do desenho. 

Sem aprofundarmos mais a análise desta descontinuidade e as razões 

que estruturam os gostos e as opções opostas que definem a Idade Média, 

começamos a ser já capazes de distinguir duas tendências de representação 

possíveis, baseadas nas diferenças entre estas estéticas tão divergentes: por um 

lado, temos uma prática emotiva e estilizada, fruto de uma visão pessoal; por outro, 

uma arte empenhada em dominar de tal forma a natureza e os mecanismos de 

percepção desta que as obras executadas serão visões, no sentido de parecerem 

reais e não manufacturadas pelo homem. Assim, de um lado temos uma pintura 

dominada pelo estilo, do outro uma «pintura de reflexão»56, que pretende ser um 

espelho do visível. 

É esta segunda tendência da pintura — aquela que deveria parecer a 

própria realidade, e não uma obra humana —, que pretendemos destacar no nosso 

estudo; pois é nela que podemos enquadrar, por exemplo, a pintura grega, baseada 

numa observação interessada no rigor e na verosimilhança. Esta linha de 

representação buscava a verdade da ausência de “cunho pessoal”, sempre 

                                                        
56 FE, p. 31, citando Huyghens. 
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tendencioso e deformador, daí que aos nossos olhos revele o desenhar de um 

caminho em direcção à fotografia. 

Contudo não podemos esquecer que é muito perigoso definir estas duas 

práticas de uma forma demasiado rígida porque, na realidade, apenas as podemos 

ter em conta como tendências — na medida em que, em determinado momento da 

prática artística, uma se sobrepõe à outra sem podermos nunca afirmar que a 

menos visível não esteja presente. O próprio percurso normal de qualquer 

desenvolvimento é feito de avanços em muitos casos marcados por rupturas 

profundas; apesar disto, existem sempre certos elementos que subtilmente 

persistem, reintegrando-se no paradigma emergente. Devemos então tomar cautela 

ao analisar um período, percebendo que este possa aproximar-se mais de uma ou 

de outra das tendências de representação que identificámos, mantendo contudo em 

mente que ele nunca coincidirá na totalidade com nenhuma delas.  

Deste modo, acabámos de definir a Idade Média como o resultado de 

um novo paradigma construído pelos — discutivelmente — chamados “povos 

bárbaros”, que vieram substituir a Europa Latina. Podemos agora afirmar que, por 

contraste, o Renascimento mais não foi do que a consequência do regresso dos 

Gregos ao território57.  

O esplendor que o (re)contacto com a antiga cultura provocará no povo 

ocidental, será de tal dimensão que irá ser apelidado de Renascimento, e a Idade 

Média, por sua vez, irá ser conhecida durante muito tempo como Idade das Trevas. 

Significativamente, voltamos a encontrar uma definição derivada de um raciocínio 

associado à luz: procurando deste modo sublinhar que, não só havíamos vivido 

                                                        
57 Depois das invasões turcas, o Império do Oriente destruído, vê abandonarem-no alguns Gregos, muitos deles nobres e letrados, 

que trazem consigo algumas das preciosidades que se haviam perdido no Ocidente com a cisão. Voltamos, desta forma, a ter 

contacto com os seus gostos, e principalmente com a sua maneira de pensar. Ao contrário do que aconteceu na Europa ocidental, 

apesar da cristianização, estes homens não perderam a proximidade com as obras dos grandes pensadores e poetas da 

Antiguidade. Quando se instalaram a Ocidente trouxeram com eles o que havia sobrado dos escritos de Platão, e outros, com a 

grande diferença de as suas obras não terem sofrido os equívocos de traduções consecutivas, como havia acontecido deste lado do 

Império. Para Heidegger a tradução «não constitui o acontecimento sem consequência por que ainda hoje é tido. Antes se esconde, 

por detrás da tradução aparentemente literal, e que por isso preserva, uma tra-dução da experiência grega, para outro modo de 

pensar.» Mas esta deformação havia já começado com «o pensamento romano» que «recebe os nomes gregos sem a 

correspondente experiência original do que eles dizem, sem a palavra grega.» E para ele foi nesse momento que começou «o 

desenraizamento do pensamento ocidental». (OOA, p. 16.) 

De facto este contacto com as ideias originais gregas não se revelou como apenas um detalhe na história europeia. O que à partida 

poderia ser uma simples deslocação de uma fracção de um povo, revelou-se uma revolução cultural, que alastrou por todo o território 

europeu, traduzindo-se numa tal importância e enraizando-se de tal forma, que a partir de 1400 se inicia um processo de 

reconfiguração ideológica e social, o qual não só porá fim aos quase 1000 anos de Idade Média, como durará praticamente até aos 

nossos dias. 
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afastados do verdadeiro caminho do conhecimento, como a partir desse momento o 

povo europeu havia sido de novo dado à luz. 

A escolha do termo renascimento para designar esta fase significa 

essencialmente uma identificação total e transbordante de deslumbre com o 

pensamento clássico, sublinhando que a nossa cultura sentiu que havia regressado 

à sua matriz, à sua identidade original. Deste modo, e mais uma vez, se afirma o 

reconhecimento do povo do Ocidente na prática e no pensamento gregos, os quais, 

por sua vez, mostraram ser capazes de se readaptar aos tempos, permanecendo na 

sua essência.  

As diferenças entre a estética medieval e aquela que nomeámos “de 

reflexão”, esboçam as duas tendências patentes na prática das artes visuais, ao 

mesmo tempo que nos permitem desenhar com mais precisão a pré-história da 

fotografia. 

O fotográfico antes da fotografia 

Durante o Renascimento, o Maneirismo e depois o Barroco, o artista e o 

seu público empreendem um projecto mais ambicioso ainda que o da Antiguidade, 

procurando representar de uma forma tão vívida e tão credível que, por exemplo, 

Caravaggio — um dos expoentes máximos da pintura deste período — escolhe 

modelos nas ruas e é apontado negativamente por não esconder os defeitos físicos 

desses mesmos modelos, em nome de uma beleza ideal que eternamente figuraria 

na tela, como era hábito acontecer (figura 32). A iluminação gozará igualmente de 

atenção especial, ajustando-se à entrada de luz do espaço onde se encontra (no 

caso dos frescos) (figura 23), e sendo encenada de modo a salientar pontos de 

interesse da composição (figura 33). Desvios anatómicos e de proporções 

procurarão, por seu lado, permitir a vista ideal a partir de um ponto determinado da 

sala onde a obra se encontra. Podemos afirmar que a prática pictórica da 

Antiguidade é levada a um domínio extremo, que nos permite, quando confrontados 

com uma obra barroca, ser assolados apenas pela ideia e pelo fim da obra em 

questão. À excepção pontual de um estilo particular mais expressivo ou desviante, 

como é o caso de El Greco (figura 34) ou Parmigianino em cujas obras o desvio 

relativamente ao cânone das proporções humanas ressalta à nossa
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Figura 32: A crucificação de São Pedro, por Caravaggio, 1601. 
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Figura 34: Laoconte, por El Greco, c. 1610-14. 

Figura 33: Simão louvando o menino Jesus, por Rembrandt, 1631. 
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percepção58, as cenas representadas respeitam as leis da perspectiva e 

conseguem, a par, manter a espontaneidade de uma acção que parece desenrolar-  

-se, a cada momento, perante o nosso olhar. 

No entanto o Barroco, apesar de ser o culminar de uma época plena de 

avanços técnicos e teóricos, não é um estilo meramente de influência clássica e que 

vise não mais que o aperfeiçoamento: é, essencialmente, um estilo de “maturidade”. 

Quer isto dizer que é um período no qual as questões técnicas estavam já 

dominadas e a utilização de cameras obscuras para a rectidão do desenho era 

prática corrente (figura 35). 

O domínio técnico, tal como num artista “maduro” — ou seja que já se 

encontra numa fase avançada do seu percurso, tendo descoberto os seus 

interesses, a sua estética, as suas temáticas, a sua expressão própria, e dominado 

a técnica —, proporcionava mais tempo para dedicar aos restantes elementos que 

compõem uma verdadeira obra de arte, como a escolha do tema, da composição, 

das ideias inerentes, etc.. A idade madura é também aquela em que se retira o 

essencial da experiência de vida que já se possui. Assim, a arte do Barroco 

conseguiu compreender antagonismos essenciais da arte e da representação 

ocidental de uma forma harmoniosa e rica: passado e presente; práticas artísticas 

do Norte da Europa com práticas do Sul; fundindo a esfera do perceptível com a 

esfera do sensível; a do físico com a do espiritual; a do universal com a do pessoal. 

Para construirmos uma ideia mais clara destes antagonismos, 

pensemos, por exemplo, nos elementos que retirou da Antiguidade Clássica, ou 

seja, a técnica e a tendência de representação verosimilhante, assim como a 

temática mitológica. Utilizou igualmente os traços do pensamento católico da Idade 

Média, evocando as cenas bíblicas; e integrou estas características numa estética 

da sua actualidade: através das cores, das formas, das técnicas e gostos contidos 

nas obras, nos trajes, e pela estratégia teatral que este estilo adoptou, preenchendo 

paredes e tectos de espaços arquitectónicos. Utilizou uma forma cenográfica e um 

dramatismo que o caracterizariam (figura 23). 

O Barroco nasceu no Sul da Europa, mas, como afirmou René Huyghe, 

«não pôde ali adquirir senão uma forma exterior, completamente verbal, que o 

identifica com uma retórica»59; será no Norte que encontrará o «seu verdadeiro 

                                                        
58 E que irão integrar uma tendência que ficará conhecida como Maneirismo; manifestando-se no período de transição entre o 

Renascimento e o Barroco. 

59 René Huyghe – Sentido e Destino da Arte (II). Tradução de João Gama, Viseu: Edições 70, 1986, p. 174. 
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Figura 35: Pintura de Vermeer e tentativa de reconstituição do espaço, para 
provar que a camera obscura foi de facto um instrumento usado pelo pintor 

nas suas obras, por Philip Steadman, 2001. 

Figura 36: Tobias e Ana com o cabrito, por Rembrandt, 1626. 
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Figura 37: Condessa de Haussonville, por Ingres, 1845. 

Figura 38: Papa Inocêncio X, por Velazquez, 1650. 
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terreno»60, pois só lá mergulharia num cariz humanista que desde a Idade Média 

persistia nos países nórdicos (figura 36). Desta forma, este período foi capaz de 

sintetizar Idade Média, Renascimento e Maneirismo. 

Podemos mesmo afirmar que a pintura barroca foi apoteótica como 

pintura fotográfica antes do nascimento da própria fotografia, e por esta razão 

parece-nos importante dedicar a este período uma atenção especial. 

De entre as questões que nos levam a destacar o Barroco como o estilo 

pictórico que melhor demonstra a latência da fotografia, destaca-se o facto de ele 

nos obrigar a analisar os outros períodos, seja porque os contém (como já foi 

referido em relação à Idade Média, ao Renascimento e ao Maneirismo), seja porque 

contrasta com eles, como é o caso do Neoclassicismo e dos subsequentes 

academismos. Mas ilustremos esta ideia observando as figuras 37 e 38. Ao fazê-lo, 

tornamos flagrantes as diferenças entre estes dois géneros: enquanto o 

Neoclassicismo, pela exagerada semelhança com a fotografia, torna o assunto 

representado estático; a pintura do Barroco, com o evidente gesto de execução, a 

interpretação própria do seu autor e mesmo o erro de uma criação não asséptica, 

resulta dinâmica: é vívida, cheia de movimento e demasiado pululante, presente e 

emotiva. 

Em segundo lugar, o Barroco encerra já em si a fotografia, pois ele 

incorpora na sua plenitude o momento suspensivo, o trompe l’œil, a emoção 

necessária a uma verdadeira obra de arte fotográfica, e por último, embora não 

menos importante, a presença. Aquilo que aqui designamos de “presença” e que 

consideramos comum à fotografia e à pintura barroca, é a capacidade de ambas 

mostrarem o que foi e como foi, ainda que de modos essencialmente diferentes. Se 

na fotografia a impressão tem a capacidade de tornar físico e fixo o momento fugaz 

que de outro modo apenas pertenceria à esfera das recordações (figura 39), a 

pintura do Barroco traduz por imagens e através de uma representação extática61 o 

que de outra forma também não seria visível, chegando a tornar-se inacessível para 

aqueles que não tivessem acesso a livros ou à própria leitura (figura 40). Ou seja, 

ironicamente, a pintura barroca partilha com a fotografia um certo carácter de prova. 

No entanto esta pintura também se opõe à fotografia, pois não apresenta 

a realidade, mas sim uma flagrante encenação, por mais “realista” que procure ser. 

É também manipuladora da luz: nela podemos apenas falar de iluminação, pelo 

                                                        
60 Ibidem. 

61 No sentido de êxtase, que origina o termo, e que aqui procura referir a ideia de acumulado de elementos narrativos. 
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Figura 40: Sansão cego pelos filisteus, por Rembrandt, 1636. 

Figura 39: Soldado caindo (Falling soldier), por Robert Kapa, 1936. 
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facto de usar a luz como um elemento activo na narração da história (figura 33). A 

fotografia é, por sua vez, escrita pela própria luz, através da sua efectividade — ou 

seja, através do efeito provocado pelos fotões quando entram em contacto com a 

superfície sensível —, e não de uma simbolização. Enquanto a pintura do Barroco é 

narrativa e alegórica62, contando toda uma história através de uma síntese precisa 

que simula um momento (figura 40), a fotografia é instantânea, e a escolha do 

momento de captura implica uma presença e uma sensibilidade para além do 

racional (figura 39): ao estar presente no acaso, o fotógrafo terá que ser capaz de 

tirar o maior partido do imprevisto. Assim, se a pintura simula o momento, a 

fotografia é o momento; do mesmo modo que, se a pintura necessita de um domínio 

técnico acentuado, a fotografia visa permitir prescindir de qualquer domínio técnico, 

como percebemos pelas palavras de Talbot ao designar este como o processo pelo 

qual os objectos são «levados a delinearem-se a si mesmos»63. 

Como afirmará Pedro Miguel Frade, a fotografia nasce «de um exercício 

de frustração»64, ao passo que a pintura barroca nasce do pintor exímio.  

                                                        
62 A pintura barroca traduzia conceitos em imagens: era alegoria. Convertia histórias — por vezes simbólicas, como são as da Bíblia 

— em imagens, o que tinha mais impacto nesta forma do que por palavras, por transformar algo inicialmente pertencente apenas ao 

campo das ideias e das letras em algo possível de visualizar. Assim, ampliava esse conhecimento a uma “experiência material”, 

numa imagem, que desempenharia o papel de prova. Desta forma, a mensagem implícita na representação torna-se acessível a um 

número mais alargado de fruidores, uma vez que a imagem inclui aqueles que, por não terem acesso à palavra escrita, estão 

excluídos à partida da transmissão textual de informação. A representação visual também permite uma fruição mais imediata, no 

sentido de possibilitar um tempo de reconhecimento menos prolongado do que a leitura de um texto; para além do facto de estar 

sempre disponível. Na maioria das vezes, a pintura, pelas suas dimensões esmagadoras, sobrepõe-se a qualquer outro elemento no 

mesmo espaço, e até mesmo ao observador. 

63 Excerto da comunicação que William Henry Fox Talbot apresentou à Royal Society em Londres, a 31 de Janeiro de 1839. FE, p. 

57. 

64 Pedro Miguel Frade utiliza esta expressão para explicar o sentimento que levou Talbot a procurar um método que fosse capaz de 

desenhar o que este cientista inglês não conseguia; e justifica esta expressão com as próprias palavras de Talbot: «...estava eu a 

divertir-me [...] tirando esboços com a câmara lúcida de Wollaston, ou antes, deveria dizê-lo, tentando tirá-los: mas com o menor 

sucesso possível... [...] Cheguei à conclusão de que o seu uso requeria um conhecimento prévio de desenho que infelizmente eu não 

tinha. [...] Quão encantador seria se fosse possível forçar estas imagens naturais a imprimirem-se a si mesmas duravelmente e a 

manterem-se fixas no papel». (W. H. Fox Talbot – “The Pencil of Nature”. London: Green and Longmans, 1944-46.) FE, p. 65. 
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A inevitabilidade da mecanização da representação 

Pelo rumo que aqui desenhámos como aquele que a representação 

ocidental vinha a tomar, não é de estranhar então que os movimentos pictóricos que 

se seguiram tenham sublinhado sobremaneira a mestria técnica. A criação das 

primeiras academias não era alheia a este facto, com a sua proposta de ensinar a 

arte, ou seja a mestria técnica ideal. Após o Barroco, o virtuosismo técnico e o 

desejo de iludir, conseguindo apreender o objecto numa representação que 

simulasse a sua presença, encontravam-se cada vez mais exaltados. Parecia que a 

técnica seria a única componente de uma obra de arte que ainda revelava margem 

para evolução. 

Num período iluminista como o que separou o Barroco do século XIX, 

em que o racional e o objectivo imperavam, seria de prever que — dando razão à 

reciprocidade entre pensamento e prática artística, que afirmámos ser incontornável 

na arte65 — as suas obras manifestassem também características racionalistas. E 

faziam-no procurando os seus modelos, estratégias e formas num campo muito 

próximo do da ciência: tinham a natureza como modelo, afastando-se 

progressivamente do divino. 

Contudo não podemos afirmar que as obras que nasceram neste 

período tenham sido menos subjectivas na sua temática, nem na aproximação ao 

referente. Isso não seria verdadeiro. O facto de a técnica querer insinuar prescindir 

cada vez mais do gesto do artista, não significava que a pintura se tornaria menos 

subjectiva por isso. Mas a mais flagrante característica da nova prática, que 

notamos em relação ao Barroco, é o facto de a espontaneidade e a presença do 

mínimo resquício de caos — como pinceladas expressivas, ou tensão rodopiante — 

desaparecer. No seu lugar passamos a encontrar maioritariamente o estático, o 

lânguido, o perfeccionismo científico de uma imagem nítida e terrena. 

Claro que nem todas as obras pictóricas do período pré-fotográfico 

corresponderão a estes parâmetros, contudo, até à segunda década do século XIX, 

a pintura ocidental será dominantemente assim (como vemos pelos exemplos de 

David e Ingres) (figuras 3 e 37). E esta racionalidade crescente parece a 

                                                        
65 Ver subcapítulo “O verosímil como manifestação visual do pensamento grego”. 
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consequência da transição da escala divina do Barroco, para a escala humana das 

grandes revoluções populares, que preencheram o século XVIII. 

Mas após esta leitura de uma possível pré-história da fotografia, o que 

nos parece relevante aqui salientar, é que o preciosismo técnico é identificável como 

esmagadora característica das obras deste período. O turbilhão de movimento tão 

dramático e inquietante que caracterizava uma obra barroca, dá agora lugar a 

imagens mais próximas da fotografia, pela nitidez, pelo detalhe, pela ausência de 

expressividade gestual do pintor, mas essencialmente pela pose. Os modelos 

classicistas parecem conscientes de que irão ser alvo de uma contemplação eterna, 

ao passo que o Barroco congelava o instante, à revelia dos representados.  

Na pintura classicista, a regra em demasia pareceu esquecer o encanto, 

a fluidez, e o impacto que tinham as obras do Barroco (figura 37). Desta forma, a 

pintura tornava-se mais e mais de reflexão, parecendo querer transcender o domínio 

técnico conhecido até então. Grande parte das obras pictóricas subsequentes 

passaram apenas a ser demasiado fotográficas naquilo que a fotografia teve de 

mais trivial, e que era a mera representação técnica do visível. 

Os movimentos subsequentes ao Barroco definiram e aplicaram uma 

regra no sentido em que Heidegger explicou a tradução latina do pensamento grego: 

esquecendo a verdadeira experiência do conhecimento que a originou66. Assim 

faltava à pintura posterior ao Barroco, até ao momento em que esta pode finalmente 

capturar o instante, e que se dá por volta de 1870, o suspenso da acção, por 

oposição à pose, que é o mesmo que dizer que faltava a espontaneidade, a 

profundidade da verdade essencial do referente, por oposição à regra sistematizada. 

Segundo Kant, «cada arte pressupõe regras, através de cuja 

fundamentação pela primeira vez um produto, se ele deve chamar-se artístico, é 

representado como possível.»67 Contudo, este pensador acrescenta: «o conceito de 

bela arte porém não permite que o juízo sobre a beleza do seu produto seja 

deduzido de qualquer regra que tenha um conceito como fundamento determinante, 

por conseguinte que ponha no fundamento um conceito da maneira como ele é 

possível.»68 Deste modo, o idealismo académico seria um inibidor da produção e 

evolução artística, na medida em que colocava «um conceito como fundamento 

determinante» da obra de arte, estabelecendo regras e categorias definidas para a 

                                                        
66 OOA, p. 16. 

67 CFJ, p. 211. 

68 Ibidem. 
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produção e apreciação de uma pintura. Mas como «a bela arte não pode ter ideia da 

regra segundo a qual ela deva realizar o seu produto»69, seria cada vez mais inviável 

que qualquer obra de arte resultasse de tal pré-concepção. 

Gasset diz o seguinte a propósito deste gosto pelo virtuosismo técnico 

da arte pós-barroco: «o romantismo foi, por excelência, o estilo popular. Primogénito 

da democracia, foi tratado com o maior mimo pela massa», e não será por acaso 

que «as obras românticas são as primeiras — desde a invenção da imprensa — que 

gozam de grandes tiragens.»70 A arte pós-Barroco vai ser então para Gasset uma 

arte da massa, e como esta será «“apenas povo”, mero indigente, entre os outros, 

da estrutura social, inerte matéria do processo histórico, factor secundário do 

cosmos espiritual»71, a sua arte nunca poderá aspirar a eternizar-se enquanto arte 

grandiosa, enquanto bela-arte72. Para Gasset apenas uma arte de «nobreza de 

fibras, de aristocracia instintiva» seria capaz de pertencer em plenitude às «belas-     

-artes», aquelas que Kant definiu como «artes do génio»73.  

Sobre o que será o «génio» e o seu papel na criação da obra de arte, 

iremos dedicar-nos mais à frente neste estudo. Para já, completemos primeiro a 

nossa leitura do percurso da representação ocidental pós-Barroco, até ao 

nascimento oficial da fotografia. Este começava a fundar-se, como vimos, numa 

preocupação com a técnica, com a compreensão dos modos de fazer imagens e 

com as possibilidades de assuntos — estabelecendo graus de importância de 

temáticas, e fases incontornáveis na elaboração de uma pintura —, decorrentes de 

um conhecimento exterior à arte, e que pretendia constituir-se como sistema, a partir 

de uma leitura científica da produção que até aí pertencia à história da arte. Por 

outras palavras, a arte que sucedeu o Barroco e antecedeu o nascimento do 

                                                        
69 Ibidem, p. 211. 

70 José Ortega y Gasset – A Desumanização da Arte. Tradução de Ricardo Araújo, São Paulo: Cortez Editora, 1999, p. 21. 

71 Ibidem, p. 23. 

72 Segundo Gasset «quando alguém não gosta de uma obra de arte, porém a compreende, sente-se superior a ela e não há lugar 

para a irritação. Mas, quando o desgosto que a obra causa nasce do facto de não tê-la entendido, o homem fica como que 

humilhado». «Habituada a predominar em tudo, a massa se sente ofendida em seus “direitos do homem” pela nova arte, que é uma 

arte de privilégios, de nobreza de fibras, de aristocracia instintiva.» Assim, segundo este ponto de vista, «a arte jovem contribui 

também para que os melhores se conheçam e se reconheçam entre o cinzento da multidão e aprendam a sua missão, que consiste 

em ser poucos e ter que combater contra muitos.» 

Deste modo, «sob toda a vida contemporânea lateja uma injustiça profunda e irritante: a falsa suposição de igualdade real entre os 

homens.» Mas «aproxima-se o tempo em que a sociedade, desde a política até à arte, voltará a se organizar, segundo se deve, em 

duas ordens ou categorias: a dos homens egrégios e a dos homens vulgares.» A «arte bela» deveria ser então resultado da 

actividade «dos homens egrégios». Ibidem, pp. 23, 24. 

73 CFJ, p. 211. 
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processo fotográfico, estava a ser absorvida pelo pensamento transversal à sua 

época, o qual consistia na compreensão, através de metodologias definidas, de todo 

o tipo de actividade humana e funcionamento natural. O pensamento científico 

triunfava em muitos campos, permitindo ao homem evoluir de forma vertiginosa, 

conquistando uma qualidade de vida para a maioria da população que nunca havia 

sido tão cómoda e funcional. Isto dava-lhe a ilusão de que essa regra científica seria 

a sua melhor ferramenta na compreensão da totalidade do mundo, e portanto na sua 

evolução como ser capaz de controlar a natureza, ou seja a sua própria existência. 

Iludido deste modo, o homem aplicava este método à arte, esquecendo que a 

natureza humana e os seus frutos nunca poderão ser totalmente compreendidos 

numa equação matemática, ou num sistema lógico. 

A fotografia, segundo esta concepção científica do mundo que começava 

a revolução industrial, pareceria de facto um passo inevitável para a confirmação 

desta perspectiva científica da humanidade, uma vez que ela substituía o homem 

pela máquina no processo de produção de imagens. Este novo método de captura 

do visível, completava a ilusão de igualdade entre os homem ao possibilitar que 

qualquer pessoa, sem conhecimentos de desenho, pudesse de facto produzir uma 

imagem espantosamente fidedigna do aparente.   

Por tudo isto reafirmamos a nossa convicção em que apenas o Barroco 

foi fotográfico antes da própria fotografia, pois só ele conseguiu a apoteose do que a 

fotografia pôde ser, para além da mera imagem do aparente automaticamente 

congelada. Só o Barroco conseguiu articular com mestria, antes da fotografia, o 

carácter de prova, o encanto, o impacto, o suspenso da acção, a técnica exímia, a 

simulação do momento, o trompe l’œil, ou seja, aquela arte capaz de — segundo 

uma corrente já tão antiga na cultura do Ocidente — conter tanto a verdade das 

aparências dos objectos quanto a peculiaridade, a inquietação, a diferença que 

caracterizaria uma obra artística como bela-arte, distinguindo-a das restantes 

práticas por possuir uma certa impressão (no sentido de vestígio) de um espírito 

genial.  

Só o Barroco foi capaz de apreender, antes da fotografia, a ambivalência 

antagónica que reside em qualquer acção e em todas as definições que procurem 

sobreviver ao tempo. Só o Barroco conseguiu de uma forma exemplar conter 

herança e visão; expressão e transposição. Só o Barroco conseguiu de uma forma 

paradigmática conter a dualidade inerente à articulação entre a presença 

verosimilhante da aparência e o transcendente do divinamente genial. André Bazin 



62 

chega mesmo a afirmar que existe no Barroco uma «espécie de quarta dimensão 

psíquica capaz de sugerir a vida na imobilidade torturada»74. 

Menos de cem anos após o declínio do Barroco, é de facto revelado à 

Academia de Ciências e Belas-Artes, em Paris, o método do daguerreótipo por 

François Arago. Tornava-se desta forma público o conhecimento necessário para 

fazer fotografia e o ano de 1839 entrava para a história como o do nascimento desta 

técnica. 

Durante cem anos após o declínio do Barroco, a pintura mostrava-nos 

que estavam já reunidas todas as condições — culturais e técnicas — para o 

advento da fotografia, e com ela, pela sua capacidade avassaladora de produzir 

representações de reflexão, se libertaria o pictórico para a introspecção sobre a 

verdadeira essência da sua prática enquanto arte. 

 

 

  

                                                        
74 André Bazin – Quést-ce que le cinéma? Paris, Condé-sur-Noireau: Cerf-Corlet, 2008, p. 11. 

 



 

 

Capítulo II: Patência 
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A materialização da luz 

Como temos vindo a sugerir, a fotografia parece de facto constituir-se 

como um acontecimento inevitável no processo de “matematização” da 

representação, que se vinha a processar no Ocidente desde o Renascimento75. Este 

percurso, de progressiva racionalização do mundo, foi potenciado pelo pensamento 

científico, sob o qual se sustentou a Modernidade e que se mantém ainda nos 

nossos dias. 

Desde os primeiros Gregos, que procuraram a máxima aproximação ao 

aparente, que notámos uma tendência crescente da pintura para esmerar a questão 

técnica, levando ao extremo a representação fiel ao visível. Contudo, já nesse 

momento nos pareceu de extrema importância distinguir que, ao abordarmos o tema 

da representação verosímil, é necessário ter em consideração que, pelo facto de 

uma obra denunciar uma aproximação mimética ao aparente, não significa que se 

trate de uma obra verosimilhante76. Já nesse momento se mostrou bastante claro 

para nós, que a mera aproximação à aparência não correspondia à excelência do 

“pôr-em-obra-da-verdade”, que se constituiria como base de sustentação de todo o 

posterior percurso que a arte ocidental percorreu. 

Mas, ao longo das próximas páginas, iremos abordar ambas as 

possibilidades de representação do visível, uma vez que a fotografia irá dever a 

ambas a sua constituição como técnica e como arte: se a uma deverá a sua 

sistematização e o seu advento; à outra deverá o transcender da sua definição 

original.  

Neste sentido, importa primeiro saber o que realmente a fotografia 

parecia solucionar, e se há ou não alguma diferença com o que na realidade ela 

cumpriu. Isto porque verificamos que, após quase 200 anos desde o seu nascimento 

oficial, a fotografia continuou a desenvolver-se e os processos de captura de 

imagens e de subversão da fatalidade do tempo não cessaram de se reinventar e 

aperfeiçoar (assim como a persistência da pintura como arte visual mais praticada 

                                                        
75 «A perspectiva fora já, desde o Quattrocento, pelo menos na sua ideia, um método de desumanização parcial do desenho na 

pintura: com ela se enceta, e através dela se prossegue, um processo de ordenação matemática do visível subordinado, no seu 

desenvolvimento, a uma representação matemática da ordem. É a partir de então que o olho e a representação são colocados sob a 

alçada de leis que se preocupam quase nada com quem vê e desprezam, igualmente, a natureza daquilo que é visto.» FE, p. 66. 

76 Ver o subcapítulo “O Ocidente e a verdade”, especialmente a distinção estabelecida entre mimetismo — mera transposição do 

visível — e verosimilhança — “pôr-em-obra-da-verdade” do ente. 
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leva a crer, apesar do recorrente anúncio da sua morte), determinando que a 

revolução que a fotografia constituiu não pareceu passar de um pequeno passo num 

processo que ainda não encontrou o seu termo. 

Por estas razões, torna-se importante perceber o que poderá ter-se 

revelado como possível limitação da fotografia, determinando a sua contínua 

evolução, e porquê. Iremos assim, ao longo deste capítulo que denominámos 

“patência”, reflectir sobre o que concretizou esta técnica de transposição do 

aparente, que há tanto tempo parecia desejar-se, e de que modo foi capaz de 

cumprir a “tarefa” para a qual foi pensada. 

A sistematização do processo fotográfico77 foi, segundo o ponto de vista 

que temos vindo a expor, o culminar da conjugação entre os percursos da tendência 

milenar para a representação verosimilhante e a tentativa de conseguir mecanizar 

mais uma actividade até esse momento apenas manual. Verosimilhança e 

mecanização seriam os objectivos originários da fotografia, no entanto a 

continuação da procura e do desenvolvimento da representação — principalmente 

daquela que definimos como de reflexão, e que havíamos apontado como raiz da 

fotografia —, deixa adivinhar uma incompletude nesta solução, uma vez que a 

deficiência da resposta poderá ser a razão mais determinante para o prolongamento 

da procura por uma resolução mais satisfatória. Assim, em vez de a fotografia 

colmatar a insatisfação que considerámos latente na prática das artes visuais — a 

de transposição literal e imparcial do visível — ela acabaria por definir-se apenas 

como mais um passo no caminho que a representação pictórica do Ocidente 

percorria. 

É verdade que a inevitabilidade da descoberta da fotografia parecia 

manifestar-se patente na prática pictórica, uma vez que uma significativa parte da 

própria pintura tendia para uma configuração baseada nas regras ópticas, perdendo-     

-se no ínfimo do detalhe, ao mesmo tempo que descurava a particularidade própria 

da mão humana, mostrando que o virtuosismo técnico, ou seja, a aproximação 

máxima ao aparente, se apresentava como determinante para a qualidade artística 

(figura 41). No entanto esse virtuosismo não será a única “componente” de uma 

obra de arte, e mesmo a fotografia irá revelar-se menos objectiva do que o que 

inicialmente havia sido pensado, para esta técnica, pela ciência. Mesmo a data de 

                                                        
77 A utilização do termo “sistema” para referir o conjunto de conhecimentos técnicos que constituem a fotografia, e que permitem a 

sua produção e reprodução, será recorrente ao longo deste texto, procurando significar o método, ou conjunto de práticas 

específicas, da fotografia. Deste modo, “sistematização da fotografia” será a sua constituição técnica enquanto conjunto de 

procedimentos que possibilitarão a obtenção de uma imagem mecânica. 
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Figura 41: O mar polar, por Caspar David Friedrich, 1824. 

Figura 42: Vista da janela de Gras, por Joseph-Nicéphore Niépce, c. 1826. 
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1839 não corresponderá ao momento do verdadeiro nascimento da fotografia; e 

também não serão as artes visuais as que mais sentirão a sua necessidade ao 

ponto de a inventarem. 

A fotografia, enquanto prática, contém de facto muitas formas e 

aplicações, e quando nos propomos definir a sua origem percebemos que tudo o 

que lhe diz respeito é demasiado dúbio e dúplice: não podemos definir um momento 

para a sua invenção; uma única disciplina que lhe deu origem; uma expressão 

própria; nem sequer uma função singular. Como afirmávamos no início desta 

reflexão, a fotografia é camaleónica, transformando-se a cada momento, e não 

apenas pela erosão do tempo que passa. 

Contudo, há algumas coisas que podemos afirmar acerca desta técnica 

revolucionária, e com um pouco de cautela poderemos mesmo traçar um esboço do 

que se poderá ter revelado mais e menos eficaz na resposta que esta técnica veio 

constituir no seio das artes visuais do Ocidente. 

Assim, ao longo deste capítulo analisaremos a fotografia, já não como 

promessa implícita num modo de fazer, mas como técnica definida — patente —, 

em constante desenvolvimento, que permite finalmente realizar aquela que se 

apresentava como a tendência particular do Ocidente: a transposição mais fiel 

possível do aparente, assemelhando-se deste modo ao processo de criação da 

natureza ou, se preferirmos, ao processo divino. 

A fotografia apresentar-se-á como a própria “materialização da luz”, o 

que, a princípio, lhe confere um carácter de verdade inquestionável, já que ela é 

produzida através do próprio “toque” dos raios luminosos emanados do referente, na 

superfície sensível, que os retém, como que num desafio à fatal irreversibilidade do 

tempo. 

Outra característica que contribui para o mesmo efeito de prova da 

fotografia é a redução do papel do homem no processo de produção da imagem, 

limitando a sua intervenção a um conjunto de escolhas (composição, instante do 

disparo, etc.), mas retirando-o totalmente da produção da tomada de vista em si. 

Para Pedro Miguel Frade dá-se uma «redução ao mecanismo, em que o resultado 

da explicitação da visão deverá vir a desembocar futuramente numa dispensa 

aparentemente generosa do trabalho do sujeito, mas que conduz, sobretudo, a uma 

erosão do lugar do homem: […] em relação à pura interioridade mecânica desse 

acto, capaz de se fazer por si mesmo, a sua existência será sempre a de um 
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intruso...»78 O carácter mecânico da imagem confere, deste modo, a anulação do 

“maneirismo” do artista, que distorcia a captura do visível na sua realidade total. 

Contudo, dizíamos ainda no Capítulo I que não podíamos falar de 

“objectividade”, nem de “subjectividade” na representação ocidental, porque não era 

desta dimensão que se tratava quando o homem do Ocidente («ek-sistente») 

procurava aproximar as suas representações aos entes79. Nesse mesmo momento 

afirmámos que a verosimilhança estava antes relacionada com o “pôr-em-obra-da-   

-verdade”, no sentido de procurar aproximar-se da verdade como desocultamento, e 

não da verdade como conformidade.  

É importante sublinhar então que os mesmos dois “níveis” de abordagem 

relativamente à verdade dos entes, ou seja à sua essência enquanto o que são e 

como são, de que falámos no anterior capítulo, irá continuar a dar origem a duas 

formas distintas de concepção da representação: uma interessada no 

desocultamento, outra na conformidade. A verdade como conformidade irá 

corresponder à visão quantitativa da ciência, mas vejamos ao longo das próximas 

páginas como se manifestam estas opções diversas, e em que medida a fotografia 

será ou não capaz de se colocar ao serviço de cada uma delas. Notemos apenas 

ainda, antes de iniciarmos esse caminho, o facto de o carácter ambivalente da 

fotografia estar já implícito nesta sua definição de “materialização da luz”, pois 

através da luz — um elemento intangível (apenas perceptível) e efémero —, esta 

nova técnica conseguirá produzir um objecto, utilizando apenas um mero processo 

químico e mecânico (não humano) para o efeito. Por outras palavras, a fotografia 

objectualizará a luz e, por sua vez, o instante em que esta existiu. 

Assim na definição da fotografia como “materialização da luz”, podemos 

vislumbrar o que nesta técnica se apresentou como a resposta à procura do homem 

do Ocidente na representação: ela parecia conter tanto o mecânico (pelo processo 

maquinal e, portanto, “objectivo”), como o milagroso (a luz como dádiva divina). 

Numa palavra, ela continha ambas as possibilidades do não-humano. 

                                                        
78 FE, p. 38. 
79 Ver subcapítulo “O Ocidente e a verdade”. 
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O incontornável nascimento da fotografia 

Procurando, então, encontrar pontos válidos e claros relativamente à 

fotografia, para que consigamos percebê-la e reflectir sobre ela, a primeira coisa que 

podemos afirmar como verdadeira acerca desta técnica, é que ela foi fruto de um 

longo percurso intimamente associado a uma configuração específica do 

pensamento e da prática de um dado povo; na medida em que realmente cremos 

que ela é fruto da representação verosimilhante da cultura ocidental. A segunda 

afirmação está relacionada com o facto de a fotografia parecer não poder ter adiado 

mais o seu nascimento, ao mesmo tempo que só neste período pareceram reunir-se 

as condições necessárias à sua aceitação, e consequentemente à sua emergência. 

O longo processo que verificámos ter lugar no Ocidente, de 

transformação das mentalidades e de progressivo desenvolvimento representativo, 

tendente para o fotográfico, ou seja para a transposição verosímil do aparente, é-     

-nos mostrado e justificado por Pedro Miguel Frade no capítulo «Um olhar moderno» 

do seu livro80, descrevendo-nos a preparação necessária do pensamento desta 

cultura para a eclosão de uma técnica tão surpreendente e revolucionária como a 

fotográfica. O facto de a partir da segunda década do século XIX se espalharem 

pelo mundo relatos que reclamavam a paternidade da valiosa descoberta, corrobora 

esse tal “momento oportuno” para esta técnica, assim como o seu carácter inadiável; 

especialmente porque não podemos esquecer que naquela época a difusão da 

informação era lenta e limitada, e grande parte destas pessoas desenvolvia o seu 

estudo sem qualquer contacto com os avanços dos seus colegas investigadores81.  

Contudo, apesar do início do século XIX se revelar como o momento 

certo a este nascimento, importa-nos sublinhar que Niépce havia conseguido fixar a 

primeira imagem conseguida através de um processo óptico (figura 42) cerca de 
                                                        
80 FE, pp. 19-60. 

81 Para além das conhecidas histórias de Daguerre, Niépce e Talbot, que ficaram associados à descoberta do daguerreótipo e da 

fotografia, houve ainda Hippolyte Bayard, com o método do calótipo, e os menos conhecidos Hércules Florence, um francês que vivia 

no Brasil, e Hans Thøger Winther, um advogado norueguês. O primeiro trabalhou com uma câmara e provas de contacto, chegando 

curiosamente a empregar a palavra photographie antes de esta ser sugerida a Talbot por Herschel. O segundo, que possuía uma 

oficina de impressão e era também editor de livros, afirmava que havia conseguido obter positivos de impressão directa, antes de ser 

conhecido o processo de Daguerre. 

Contudo, se do primeiro sobraram algumas provas de contacto, do segundo não foi encontrada nenhuma das suas experiências. 

Beaumont Newhall – História de la fotografia. Versão castelhana de Homero Alsina Thevenet, Barcelona: Editotial Gustavo Gili, 2002, 

pp.13 a 25. 
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treze anos antes da data que ficou conhecida como oficial (1839); e esse momento 

destacou a importância que a capacidade de fixar a imagem obtida — de modo a 

que permanecesse estável, sem desaparecer nem escurecer — significava82. 

Tomamos assim consciência de que o processo químico foi 

determinante para o nascimento da fotografia, e só com os avanços da investigação 

científica pôde tornar-se possível. No entanto não podemos apontá-lo como o 

principal factor. Uma limitação química não pode ser a razão do estagnar de um 

desenvolvimento necessário à humanidade, especialmente se essa descoberta 

depender de múltiplos factores pertencentes a universos tão distintos como o das 

ciências e o das artes, ou mesmo o pensamento de um dado povo, num 

determinado momento histórico. 

A atribuição do tardar da fotografia à incapacidade de fixar a imagem 

obtida, colocava a cargo da ciência toda a responsabilidade no aparecimento de 

uma ferramenta determinante para a nova organização e funcionamento social da 

humanidade. No entanto, analisemos os factores que contribuíram para a 

sistematização deste processo, para que possamos fazer uma ideia mais precisa da 

razão que fez o século XIX ser o momento em que esta técnica pode finalmente 

concretizar-se; e também vejamos qual o instante mais exacto para assinalar o seu 

real advento. 

                                                        
82 Como já vimos, o mecanismo que viria a ser o corpo da máquina fotográfica já existia desde o século XVI, e com ele pintores 

como Vermeer aproximaram as suas composições pictóricas àquilo que viria a ser uma imagem fotográfica, e cujas principais 

características seriam o detalhe da representação e o carácter instantâneo possibilitado por um processo que procura reduzir a 

representação à captura de uma imagem através de um mecanismo auxiliar, que entre outras coisas impõe os limites da 

composição. 

A este engenho veio conjugar-se um antigo método de execução de retratos “fieis”, que já esboçámos anteriormente com Plínio, e 

que consistia no delinear do contorno de um rosto, cuja sombra era projectada no suporte. Também este método contava alguns 

séculos de prática, mas à medida que a ciência foi avançando, neste caso a química, tentou-se encontrar uma forma de sensibilizar 

o suporte, de modo que quando a sombra fosse projectada se registaria automaticamente pelo mero efeito da luz. A este método 

chamou-se silhueta e depressa se percebeu que a sua grande fraqueza era a efemeridade do registo. 

Havia, de forma premente, que ser encontrado um modo de fixar a imagem, para que esta se mantivesse no suporte, sem que com a 

continuada exposição à luz — para a simples visualização da imagem, por exemplo — esta não se desvanecesse. Fixar a imagem 

no suporte para que permanecesse visível foi de facto um passo determinante para o nascimento da fotografia, e ao compararmos a 

data em que a primeira imagem tornada permanente foi feita, com o momento em que todos os restantes dispositivos foram 

divulgados, percebe-se um longo período de procura pelo método químico de fixação da imagem. 

Se não podemos afirmar que este foi o passo mais importante para a sistematização do processo fotográfico, podemos pelo menos 

dizer que foi o único que faltava, e com ele a fotografia nasceu. 
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O impulso da ciência 

Através da perspectiva histórica de que dispomos actualmente, 

conseguimos reconhecer que o pensamento científico esteve de facto relacionado 

com o rumo que a representação ocidental tomava, uma vez que a tendência 

específica de procurar a verosimilhança vinha muitas vezes apoiar-se em 

conhecimentos ópticos, e era também o resultado da transversalidade que esse 

pensar racional imprimia na prática dos seus sujeitos, incluindo a pictórica. Mas 

restringir a uma área de investigação a responsabilidade na descoberta deste 

processo, é esquecer que toda a investigação pressupõe um pensamento e um 

contexto onde se insere e que torna as suas descobertas possíveis — para além de 

conferir um papel secundário à comunicação e ao funcionamento interdisciplinar 

sobre o qual se estrutura qualquer investigação. 

A ciência pode ter sido por várias vezes a mais flagrante responsável 

pela descoberta de uma nova etapa no processo que culminou na definição da 

fotografia, mas isto apenas aconteceu porque o homem havia percorrido um 

processo de preparação para este advento. O homem ocidental vinha há bastante 

tempo a tender para o verosimilhante, a procurar uma representação próxima do 

que via com os seus olhos; ou seja, a desenvolver um pensamento baseado numa 

tendência racionalista. 

Hoje também sabemos que a ciência, como forma de compreensão do 

corpo humano e da própria natureza que o rodeava, marcou presença desde cedo 

na existência do homem. Contudo, e como já vimos, a profundidade e a própria 

configuração desse conhecimento foi sofrendo alterações ao longo dos tempos, 

desenhando um percurso nem sempre linear: pois se em 295 a. C., pela mão de 

Euclides83, a racionalização da observação chegava ao ponto de quantificar desvios 

arquitectónicos em favor de conseguir um edifício mais harmonioso quando 

percepcionado pelo homem, 1500 anos mais tarde, em plena Idade Média, uma — 

para nós hoje simples — lente era considerada um “objecto do diabo”, por deformar 

a realidade visível e tentar alterar as capacidades que nos haviam sido atribuídas 

por Deus que, na sua plena perfeição e sabedoria, nos havia criado à sua imagem84. 

É assim importante sublinhar, mais uma vez, que o próprio 

desenvolvimento do conhecimento racional está profundamente dependente do 

                                                        
83 Euclides – Optica : Opticorum recensio Theonis, Catoptrica, cum scholis antiquis. Editado por I. L. Heiberg, Lipsiae : Teubner, 

1895. 

84 FE, p. 23. 
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pensamento dominante da cultura em que se insere, tornando necessário que a 

grande maioria das mentes tenda para o caminho que a investigação da sua época 

percorre, e que esteja igualmente preparada para aceitar os frutos desse mesmo 

percurso. Qualquer descoberta que sejamos capazes de reconhecer, necessita que 

estejam reunidas todas as condições para a sua compreensão e aceitação, pois 

«uma invenção de extraordinária importância pode existir em potência durante 

séculos, virtualmente, antes de que os seus elementos constituintes sejam 

reorganizados num feixe correspondente a uma nova função ou a uma nova 

maneira, de uma racionalidade outra, de solucionar um problema»85. 

Isto porque «uma invenção ou uma descoberta extremamente 

importante pode ter sido feita, e estar disponível, num “ambiente” intelectual que lhe 

é contrário e que, por isso, a limita nas suas influências ao mesmo tempo que barra 

o caminho dos seus desenvolvimentos.»86 Podemos então afirmar que a fotografia 

terá atravessado um percurso de espera — pelo momento certo e pela configuração 

oportuna das mentalidades — para se revelar, até ao início do século XIX; pois, 

como já havíamos visto, o sistema de funcionamento da camera obscura87, que 

estará na base do aparelho mecânico da fotografia, era já há muito conhecido (figura 

43). Também já sublinhámos que este mecanismo se encontrava inicialmente ao 

serviço da ciência e da compreensão da natureza pelo homem, e só posteriormente 

se transformou numa técnica auxiliar da pintura. Os próprios criadores desta técnica 

mecânica eram homens da ciência88, e é como técnica ao serviço do registo de 

observações — astronómicas, microscópicas, catalogação de espécies de plantas 

dos novos mundos, etc.—, que a fotografia é inicialmente pensada. Isto, em parte, 

porque a ciência sentia a necessidade de difundir e partilhar o conhecimento que ia 

                                                        

85 Ibidem, p. 19. 

86 Ibidem. 

87 Sabêmo-lo por descrições de Aristóteles, como afirma Pierre-Jean Amar em História da Fotografia. Tradução de Victor Silva, 

Lisboa: Edições 70, colecção Arte e Comunicação, 2001, p. 13. 

88 Talbot era um intelectual curioso e multifacetado, pois possuía conhecimentos de matemática, química, astronomia, botânica, 

filosofia, filologia e arqueologia. Niépce era inventor, apaixonado por física e química, enquanto Daguerre era, de todos, o mais 

próximo das artes — no entanto foi também o que desempenhou o menor papel na descoberta da fotografia — pois havia sido 

aprendiz de arquitecto, tendo-se dedicado posteriormente à cenografia e às técnicas de iluminação, combinando efeitos de luzes 

com os seus conhecimentos de perspectiva para criar espaços cenográficos muito eficazes. Será mais tarde o proprietário do 

Diorama, uma sala de espectáculos onde as projecções de imagens auxiliavam a criação de efeitos surpreendentes para o público. 
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Figura 43: Princípio da camera obscura, por A. Kircher, 1671. 

Figura 44: Lisboa, por Gérard 
Castello-Lopes, 1956. 

Figura 45: Os dois caminhos da vida, por Oscar Gustav 
Rejlander, 1857. (Este fotógrafo de origem sueca e residente 

em Inglaterra, usou cerca de trinta negativos para produzir 
esta imagem.) 

Figura 46: Fotografia do edifício onde 
Nadar tinha o seu estúdio fotográfico, 
no nº 35 du Boulevard des Capucines, c. 
1860. 
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adquirindo, precisando para isso de o registar de uma forma que permitisse, por um 

lado, o transporte e a durabilidade da “amostra” e, por outro, o arquivamento que 

facultaria a possibilidade de catalogação do conhecimento científico; e, por último, 

que fomentasse o depósito de uma confiança incondicional na representação. 

A representação visual tinha deste modo um papel decisivo no registo e 

ampliação da informação científica, que só através da sua tendência de reflexão, 

levada ao extremo, seria colmatado; pois era necessário anexar uma imagem do 

objecto a que esse estudo se referia, da forma mais imparcial e objectiva possível, 

para que se pudesse perceber mais claramente uma dada informação. 

Estas características permitiram o acelerado desenvolvimento não só do 

saber como da própria fotografia, uma vez que desde a sua invenção os seus 

métodos de produção a vinham tornando mais simples de usar, mais rápida e 

menos dispendiosa. Contudo, esta definição da fotografia como imagem objectiva, 

não nos esclarece a razão do uso que a prática artística irá fazer desta técnica. 

A tendência fotográfica da pintura ocidental 

A inevitabilidade da fotografia como descoberta necessária à ciência, 

como acabámos de apontar, foi um factor de grande peso na definição desta 

técnica. Contudo não conseguimos através dele explicar a utilização da fotografia na 

arte, e mesmo como prática artística autónoma. Ao tentarmos perceber quais as 

razões que explicariam este fenómeno, poderíamos chegar a afirmar que a 

utilização da fotografia por artistas não passou de uma atitude própria das artes: a 

experimentação e adopção de processos, utensílios e linguagens pertencentes a 

outras áreas de investigação e prática. 

De facto, as artes tendem a explorar o potencial estético e plástico das 

novas tecnologias e ferramentas, contudo algo nos impede de aplicar esta tendência 

como causa principal da utilização da fotografia nas artes plásticas: em primeiro 

lugar, porque a fotografia, enquanto linguagem visual, tem com as restantes artes, 

especialmente as que se destinam à fruição singular da visão, uma grande 

proximidade. O facto de a fotografia traduzir o visível para um suporte bidimensional, 

conferindo a essa tomada de vista um cromatismo e mesmo uma expressão 

próprios, fá-la prestar-se de uma forma tão natural à arte que muitas vezes quando 

pensamos em fotografia pensamos numa obra de arte, mais do que num documento 

(figura 44). A fotografia objectualiza um ponto de vista, um momento específico, e o 

seu resultado é uma imagem destinada à fruição e interpretação visuais. Deste 
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modo, a fotografia procede de uma forma semelhante à do desenho à vista, embora 

fazendo uso de uma técnica mecânica, que irá ter características distintas e que se 

definirá pelo seu automatismo. 

A outra das nossas razões, e a que a nosso ver é a que terá maior peso 

na tentativa de explicar a utilização da fotografia nas artes visuais (e a tendência 

desta técnica para as artes), é o facto de ela estar já latente na própria arte do 

Ocidente, especialmente na pintura. Foi em torno desta ideia que nos debruçámos 

durante o precedente capítulo, afirmando que se a pintura como fruto do 

pensamento ocidental vê na luz a reveladora da verdade, ela encontrará numa 

técnica, capaz de capturar e materializar a própria luz, a concretização de uma 

solução (figura 45).  

Segundo esta ideia, e como temos vindo a sublinhar, a fotografia 

mostrava-se inevitável não só pelo precipitar da ciência, como também pelo rumo 

que a pintura, ou seja, a prática da representação, tomava durante o período pós-    

-barroco até 1839. Contudo, a data que apontámos como momento oficial do 

nascimento de uma técnica há tanto em germe na prática visual do Ocidente é 

controversa, uma vez que não assinala o momento em que se fez a primeira 

imagem, mas sim o dia em que o seu processo se tornou público. 

Nascimento controverso 

A fotografia, como já dissemos, foi anunciada em 1839; no entanto 

aquela que é considerada actualmente como a primeira fotografia produzida, a “vista 

da janela de Gras” (figura 42), foi registada por Niépce por volta de 1825. A partir 

desse momento facilmente podemos encontrar relatos e excertos de cadernos de 

investigadores, em que cada um deles (Talbot, Bayard, Florence, Winther, ...) afirma 

a descoberta de um processo capaz de fixar uma imagem produzida através de um 

método fotográfico. 

No entanto, não é apenas por estas razões que o nascimento desta 

técnica é uma data incerta. A fotografia como a compreendemos hoje, ou seja, como 

captura de um momento do tempo, mais precisamente um instante, só foi possível 

alguns anos depois, por volta do final dos anos 60 do mesmo século, quando a 

sensibilidade da superfície a imprimir foi aumentada de tal maneira que tornou 

possível o registo de um centésimo de segundo. Até esse momento, para conseguir 

uma fotografia eram precisos longos períodos de exposição, e um estúdio com uma 

generosa entrada de luz (figura 46). Os primeiros retratos eram de tal modo
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Figura 47: A batalha de Issus, por Albrecht Altdorfer, 1529. 

Figura 48: Detective Robert Kole entra numa casa em Cleveland, Ohio, após 
incumprimento de hipoteca e despejo, por Anthony Suau, 2009. 
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Figura 49: Roger Fenton e a 
sua “carrinha fotográfica”, 
por Roger Fenton, 1855. 

Figura 50: Sombra do 
Vale da Morte, por Roger 
Fenton, 1855. 

Figura 51: Atrás da Gare de 
St. Lazare, por Henri Cartier-    
-Bresson, 1932. 



78 

“dolorosos” de obter que existiam suportes para ajudar os retratados a não moverem 

a cabeça e a suportarem longamente a mesma posição. 

Uma das temáticas que mais sentiu esta deficiência foi a fotografia de 

guerra, que seria uma adaptação da pintura de guerra89 (figura 47), e a pré-história 

da fotografia de reportagem (figura 48). Mas consolidemos esta afirmação tomando 

como exemplo a primeira experiência nesta área, em que Roger Fenton (figura 49) 

se empenhou (e chegou mesmo a arruinar-se), para fazer aquela que iria ser a 

primeira reportagem de um conflito armado da história da fotografia. 

As imagens que trouxe da Crimeia (figura 50) não agradaram a ninguém. 

Apenas actualmente conseguimos encontrar-lhes interesse por revelarem uma 

limitação tão profunda da fotografia, quando comparadas com o que actualmente 

conhecemos. O facto de não poder conter o instante retirava do alcance da 

fotografia o movimento e a descrição próprios da guerra. O hábito que as pinturas de 

guerra haviam introduzido como “imagem-tipo”, onde o culminar da acção estava 

descrito e representado, acentuava a ideia de que a fotografia nunca poderia ser 

mais do que uma ferramenta auxiliar da representação, estando-lhe vedado o 

caminho de linguagem artística válida. Deste modo, percebemos que a fotografia só 

fez sentido como prova de uma acção a partir de cerca de 1870, ou seja, na altura 

em que a fotografia pode libertar-se do jugo do tempo, e capturar livremente o 

instante (figura 51). 

Só a partir deste momento, a fotografia foi fotografia. Até aí eram 

necessários prolongados tempos de exposição que deformavam este carácter 

instantâneo da imagem fotográfica. 

Assim, podemos afirmar que nem o seu nascimento oficial foi o momento 

em que se fez a primeira imagem, nem aquilo que entendemos por fotografia, 

enquanto técnica automática capaz de capturar o instante, pôde sê-lo antes dessa 

data.  

Cabe-nos agora perceber se esta técnica foi capaz de responder às 

solicitações a que parecia propor-se.  

                                                        
89 Segundo as hierarquias de temáticas das Academias de Belas-Artes dos séculos XVIII e XIX, a pintura de história seria o tema 

mais elevado, na qual se enquadrava a pintura de guerra. Seguiam-se o retrato, a paisagem e, por fim, a natureza morta. 
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Promessas da nova técnica 

O homem ocidental, como o responsável pelo nascimento da fotografia, 

vinha há bastante tempo a percorrer um caminho baseado na aproximação à 

natureza — a obra divina —, tendendo desta forma à eliminação do humano na 

representação, sem contudo antever na totalidade o que significava este anular-se 

no processo de produção de imagens. Se por um lado ele procurava retirar, daquela 

que definimos como «representação de reflexão»90, todo o «maneirismo»91 inerente 

à mão do artista, por outro ele pretendia colocar ao alcance de qualquer um a 

possibilidade de conseguir fixar tomadas de vista92. Assim, e como já afirmámos 

anteriormente, através da fotografia o homem automatizou o acto de representar, 

permitindo à natureza desenhar-se a si mesma; ao mesmo tempo que mecanizou 

este processo, substituindo o indivíduo pela máquina. 

Num só gesto, o homem concentrava dois objectivos distintos: ao retirar 

a sua subjectividade do processo de execução da imagem, ele visava conseguir 

uma efígie não feita pela sua mão humana, o que correspondia tanto à anulação do 

desconhecimento técnico como à impressão milagrosa de algo que se faz a si 

próprio. E é este carácter do automatismo de cariz milagroso que será expresso no 

espanto que, durante longos anos, será provocado pelo observar de uma fotografia. 

No entanto, este automatismo também irá revelar-se ineficaz. 

O potencial do automatismo fotográfico 

Através da utilização de máquinas auxiliares, e da anulação do elemento 

humano que até esse momento havia sido incontornável, pouco mais restaria na 

imagem para além de uma transposição literal do visível. Este era, realmente, o 

objectivo da ciência na produção de imagens fotográficas, mas importa sublinhar 

                                                        
90 FE, p. 31, citando Huyghens. Ver também subcapítulo “Dois caminhos de representação”, desta dissertação, para perceber a que 

nos referimos com este termo. 

91 CFJ, p. 224. 

92 Como era o caso dos cientistas, que nestes tempos viam a matéria dos seus estudos aumentar vertiginosamente; não só devido 

aos novos mundos que traziam espécies desconhecidas, como pelas potencialidades que as avançadas máquinas de observação 

permitiam, entre as quais encontramos o microscópio e o telescópio. 
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que esta tendência mecanicista parecia deliberada até na pintura, pois o «processo 

de racionalização do olhar»93, nascido durante o Renascimento, não se havia 

revelado suficiente para colmatar a necessidade de verosimilhança94 que 

manifestavam os artistas. Este processo acabou por ser mais tarde considerado, por 

Pedro Miguel Frade, como apenas um «método de desumanização parcial do 

desenho na pintura»95. 

Assim, apesar da perspectiva de ponto de fuga central ter servido 

durante cerca de quatrocentos anos, não deixará de se mostrar insuficiente num 

relativamente curto espaço de tempo; e prova disto é que, revelando a sua 

insatisfação, o homem procurou sempre uma outra forma, mais eficaz, de capturar o 

aparente (figuras 52 e 53). 

Temos de concordar que, se por um lado o artista ocidental desejava 

conseguir um resultado próximo da ilusão de verdade dos objectos representados, e 

por outro o cientista procurava anular toda a interpretação humana, e deste modo 

conseguir que qualquer pessoa pudesse de facto obter uma imagem perfeita de uma 

tomada de vista, mesmo sem possuir nenhum conhecimento de desenho; nem um 

nem outro, embora por razões diversas, poderia contentar-se em absoluto com o 

método de Brunelleschi: ele requeria não só a posse de uma máquina de desenho, 

que obrigava a proceder de uma forma específica para poder tirar partido dela —             

mesmo máquinas menos complexas, como o perspectógrafo e a câmara clara, não 

foram capazes de responder plenamente a esta tarefa —, como também qualquer 

um dos aparelhos disponíveis exigia que se possuíssem noções mínimas de 

representação.  

                                                        
93 FE, p. 20. 

94 Este termo, já anteriormente explicado na secção “O Ocidente e a verdade”, revela aqui ainda uma ambiguidade no seu 

significado, uma vez que neste momento poderíamos igualmente ter empregue o termo mimetismo, já que esta aproximação ao 

visível só por vezes tomava uma maior profundidade. Contudo, parece-nos importante reforçar a nossa opção por verosimilhança, e 

será na «Poética» de Aristóteles que vamos encontrar este esclarecimento, quando no Capítulo XXIV este filósofo grego diz «deve 

preferir-se o impossível verosímil ao possível inverosímil; não devem compor-se enredos com partes irracionais mas, pelo contrário, 

não devem ter absolutamente nada de irracional e, se tiverem, que seja fora do enredo» ou «da representação», como é antes 

traduzido por Eudoro de Sousa na versão do INCM da mesma obra. 

Assim, Aristóteles diz que «por princípio, não se devem compor tais enredos», ou seja os «irracionais», «mas, se o poeta aproveitar 

um enredo desses, e o fizer parecer razoavelmente plausível, mesmo o que é absurdo pode ser admitido». E deste modo 

depreendemos pelas palavras deste pensador clássico, que o mero mimetismo não é suficiente. Através do verosímil «mesmo o que 

é absurdo pode ser admitido». Aristóteles – Poética. Prefácio de Maria Helena da Rocha Pereira, tradução e notas de Ana Maria 

Valente, Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 96, e Aristóteles – Poética. Tradução, prefácio, introdução, comentário e 

apêndices de Eudoro de Sousa, Maia: INCM, 2000, p. 142. 
95 FE, p. 66. 
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Figura 52: Uma camera obscura, por A. Ganot, 1855. 

Figura 53: Desenhando com uma câmara clara, por v. 
Chevalier, 1834. 
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Quando Talbot escreve em jeito de desabafo e até devaneio sonhador: 

«quão encantador seria se fosse possível forçar estas imagens naturais a 

imprimirem-se a si mesmas duravelmente e a manterem-se fixas no papel»96, ele 

sintetiza a frustração da qual brotava o desejo de dominar o poder de fixar 

automaticamente uma aparência. E não cremos que esta ambição pertencesse 

apenas ao campo da ciência, uma vez que a camera obscura era usada muitas 

vezes por artistas como forma de auxílio na apreensão da imagem mais próxima do 

visível, como somos capazes de verificar nas obras de Vermeer (figura 35). Esta 

mesma frustração foi a razão que levou aquele cientista inglês a direccionar a sua 

investigação no sentido da fotografia. 

A vontade de capturar uma imagem da forma mais descritiva e fiel, para 

posteriormente poder partilhá-la, seria uma ambição mais comum desde a 

Antiguidade do que o que conseguimos imaginar hoje. De facto, actualmente 

conseguimos até espantar-nos com o desconhecimento associado à fotografia no 

início do século XIX, pois esta técnica tornou-se de tal maneira presente no nosso 

quotidiano que é para nós muito difícil hoje reconstituir um mundo onde a imagem 

não tenha lugar. Nos nossos dias é necessário um esforço de imaginação para 

compreender o silêncio que existia em torno da imagem, e a raridade que significava 

encontrar um qualquer desenho. 

Ao contrário do que estamos habituados no mundo contemporâneo, 

especialmente nos centros urbanos, que melhor caracterizam a nossa época — e 

nos quais somos, a cada passo, confrontados com todo o tipo de publicidade e 

publicações que fazem uso da imagem, fotográfica ou ilustrada, uma forma 

instantânea de comunicar —, até ao séc. XIX existia uma raridade, comparável a um 

silêncio próprio da ausência da profusão de imagens. 

A passagem desse “vazio de imagens” para a presença tão real que a 

fotografia permitiu, foi um choque que necessitou de uma reeducação para o 

confronto com a imagem fotográfica, e, de uma forma mais flagrante, perante o rosto 

humano (figura 54). Walter Benjamin, citando Dauthendey97, dá-nos uma ideia muito 

aproximada do que podemos chamar de analfabetismo fotográfico, na sua 

«Pequena História da Fotografia»: 

 

                                                        
96 W. H. Fox Talbot – The Pencil of Nature. Londres: Longmans, Brown, Green and Longmans, 1844-46. 

97 Pintor impressionista alemão, que se destacou como um dos principais autores desse período. 
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«No início… não se ousava […] olhar longamente para as primeiras 

fotografias produzidas. Era o espanto perante a nitidez das pessoas, e 

pensava-se que as minúsculas faces das mesmas, que apareciam na 

fotografia, nos podiam olhar, tal a perplexidade que a nitidez e fidelidade 

à natureza, resultantes dos primeiros daguerreótipos, despertavam em 

cada um de nós.»98 

 

As pessoas não se demoravam a olhar para um retrato fotográfico, que 

pontualmente começava a aparecer, por exemplo em impressões de jornal, porque 

acreditavam que estavam a olhar para a própria pessoa, e também acreditavam 

estarem a ser olhadas de volta, o que provocava um desconforto profundo. Apenas 

a título de curiosidade, resolveu-se este mal-estar aconselhando os retratados a 

desviar os seus olhos da câmara (figura 55), e o retrato transformava-se assim 

numa das áreas em que a fotografia não havia sido prevista, mas que rapidamente 

se tornaria não só popular como um dos seus principais usos. 

Dauthendey consegue assim conter de uma forma muito clara não só 

uma impressão de como seria a relação com a imagem nos primórdios da fotografia, 

como também nos mostra esse lado tão próximo da magia — ou seja, do 

desconhecimento relacionado com a inovação —, que esta técnica representava. 

Este relato consegue ainda revelar-nos uma ideia do carácter indicial, ou 

seja, de prova, que inicialmente estava implícito na imagem fotográfica: o retrato 

fotográfico era de tal modo real que não se olhava nos olhos, não convidava a uma 

demorada observação. A indefinição inicial entre fotografia e realidade, para além 

deste simular a presença e algumas das capacidades humanas, como a visão e a 

consciência, levava a pensar que a sua forma de produzir uma imagem subtraía ao 

referente uma parte de si próprio. Exemplo disto é Balzac ao ser muito renitente no 

momento de deixar-se fotografar, pois afirmava que, por cada fotografia que lhe 

tiravam, era irreparavelmente separado de uma das suas camadas vitais: «segundo 

Balzac», diz-nos Nadar, «cada corpo da natureza é composto de séries de 

espectros, em camadas sobrepostas até ao infinito»99. «Não podendo o homem 

jamais [...], de uma aparição, do impalpável, construir uma coisa sólida»100, «seria 

                                                        
98 Walter Benjamin– Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Introdução de T. W. Adorno, tradução de Maria Luz Moita, Lisboa: 

Relógio D’Água Editores, 1992, p. 120. 

99 Félix Nadar – Quand J’Étais Photographe. Varennes: D’Aujourd’hui, 1979, p. 6. 
100 Ibidem. 
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Figura 54: Retrato de Dora Maar, por Man Ray, 1936. 

Figura 55: Retrato de Honoré Balzac, 
por Louis-Auguste Bisson, 1842. 



 

[...] o próprio corpo [...] que viria a tornar-se objecto»101. «“Posto em obra”, 

objectivado, o corpo vê-se aí refutado, desfolhado, reduzido ao nada. [...] Como um 

efeito mortífero da aura»102. 

Baseada na teoria dos halos, de von Fraunhofer, «a conduta apreensiva 

de Balzac era dominada por uma economia das essências que assumia a forma 

paradoxal de uma avareza nas manifestações: avareza angustiada pela perda 

daguerreotípica das camadas foliculares do espectro, já que ser fotografado exigiria 

não a exibição da imagem das camadas que o compunham mas a cruel exacção de 

uma delas.»103 

Claramente começamos a aperceber-nos, por estes dois relatos 

contemporâneos do nascimento da fotografia, que inicialmente o desconhecimento 

do método de produção fotográfico — próprio da inovação que esta técnica 

representava — associa, de uma forma imediata, a fotografia a uma certa 

capacidade sobrenatural, a qual sugere que os retratos vêem e que os retratados 

são privados de uma parte da sua vida. A ignorância, decorrente da inovação que 

esta forma tão próxima da ilusão representava, era inicialmente traduzida pelo 

inexplicável da magia.   

Na realidade, actualmente, num tempo em que os dispositivos 

fotográficos estão tão presentes diariamente, e no qual cada um de nós possui pelo 

menos uma forma de capturar imagens fotográficas, com melhor ou pior qualidade, 

pode tornar-se verdadeiramente difícil compreender uma existência em que apenas 

a palavra poderia ser o método descritivo mais acessível. Ao tentarmos imaginar um 

mundo descrito apenas por palavras (e mesmo até por imagens fabricadas por 

alguém), conseguimos aperceber-nos da margem de fantasia que poderia estar 

implícita, e da impossibilidade de aproximação fiel que cada uma dessas descrições 

constituiria. 

A fidelidade da palavra a uma determinada tomada de vista é demasiado 

longínqua e vaga, encontrando-se também intimamente dependente dos 

intervenientes nessa comunicação: emissor e receptor. Seria ainda necessário ter 

em conta as respectivas experiências mais ou menos vastas que permitiriam, por 

um lado, uma maior ou menor fluidez na descrição e, por outro, uma mais fiel ou 

mais afastada capacidade de compreensão. A tentativa de representar por palavras 

                                                        
101 FE, p. 85. 

102 Georges Didi-Hubermann – La Peinture Incarnée. Paris: Ed. De Minuit, 1985, p.35. 

103 FE, pp. 86 e 87. 
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uma vista, uma pessoa ou um qualquer objecto, sem o recurso à imagem 

fotográfica, seria de facto uma “tradução” de um conhecimento inicialmente 

adquirido numa língua, para outra muito diferente, em que a estrutura de construção 

e a própria cultura específica teriam pouquíssimos pontos em comum. 

Desta forma, o percurso do homem rumo ao automático, no sentido de 

aquilo que se faz por si próprio, seria um percurso rumo a uma desejada verdade104 

de representação, no sentido de conformidade com o visível, que apontámos no 

anterior capítulo, e ao qual corresponderia um caminho em direcção à transposição 

literal das aparências, eliminando a interpretação e portanto a distorção próprias da 

obra de arte. Numa abordagem e prática da captura de imagens do visível, através 

do método automático da fotografia, o homem pretendia reduzir ao mínimo, e até 

mesmo eliminar, qualquer diferença, tradução ou desvio do que o ente aparentava 

na realidade. Por outras palavras, o homem comum (e o cientista) procurava uma 

anulação da distância que separava o referente da sua representação. 

A abolição da mão humana, daí resultante, significaria um passo 

decisivo para a eliminação do homem, e especialmente do artista, como mediador 

no processo de criação da imagem. No entanto, não esqueçamos que a supressão 

de qualquer agente mediador seria apenas virtual, na medida em que só através do 

mecanismo fotográfico a natureza seria capaz de desenhar-se na superfície 

sensível. Apesar disto, o processo fotográfico constituiria a forma mais próxima da 

auto-representação da aparência do mundo. 

O aquiropoiético 

Esta espantosa eliminação virtual da distância entre a representação e o 

representado, que definia a fotografia como uma prova magicamente conseguida e 

que implicaria uma auto-transposição da natureza, irá conferir à fotografia a sua 

“alma” e a sua validade enquanto “objecto verdadeiro”, ou seja, indiciário. Somos 

capazes de perceber assim o carácter duplo da fotografia, por ser prova e magia ao 

                                                        
104 Importa sublinhar que esta verdade, que aqui referimos, se aplica neste caso a uma abordagem de senso comum, que vê na 

imagem uma prova, uma descrição objectiva da aparência. Como afirmámos anteriormente, este era o intuito da ciência ao fazer uso 

das imagens no processo de sistematização do conhecimento que ia adquirindo. Mas tanto a abordagem comum, como a científica 

não consideram a concepção da verdade como desvelamento, de rigor incomparável, que entende que uma aparência nunca é 

sinónimo de verdade, pelo contrário: o aparente será sempre uma superficialidade, que em caso algum poderá coincidir com o 

conceito de verdade essencial do objecto representado, que nos expõe Heidegger. 

Esta diferença subtil, mas profundamente significativa, foi abordada em maior profundidade no subcapítulo “O Ocidente e a verdade”, 

desta reflexão, com as limitações que um estudo que se propõe artístico, e não filosófico, naturalmente encontra.  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mesmo tempo, isto é: por ser produzida e inventada pelo homem, apoiando-se num 

mecanismo, e pelo facto de dar a impressão que o humano se retira do processo de 

representação, congelando numa efígie uma realidade passada. A fotografia seria 

então a representação que aparentava não ser feita pela mão do homem; seria 

então a técnica capaz de «deixar a natureza delinear-se»105, e teria por esta razão 

de conter algo de milagroso em si. 

Mais uma vez, voltando àquele que consideramos o berço da nossa 

cultura, a civilização grega — aquela que, segundo Heidegger, praticou «a 

verdadeira definição das palavras baseada na experiência»106 —, encontramos um 

termo capaz de sintetizar o milagre neste duplo sentido de não feito pela mão do 

homem: esse termo é aquiropoiético107. Esta palavra permite, justamente através da 

particularidade ambivalente de supressão de uma certa manualidade, tanto a 

aproximação à obra divina como à «desumanização»108 da mecanização. 

Como já enunciámos anteriormente, o objectivo de aproximação à 

aparência da natureza através da perfeição da representação, procurava anular a 

privação do desaparecimento, constituindo-se assim como uma redução da 

distância que nos separava do fazer divino: o homem desejava ficar mais próximo 

dos seus e das suas vivências, pela capacidade de re-criar essas mesmas pessoas 

ou acontecimentos. Desta forma aproximava-se também do criar divino. Mas mesmo 

esta crença não existia simplesmente na ambição do artista; os fruidores das obras, 

ou seja, o seu público e os restantes humanos, criam realmente que a capacidade 

singular de representação artística era de facto não só excepcional no homem como 

uma qualidade transcendente — apenas concebível como um dom a este mortal 

concedido, pelo criador de todas as criaturas, no momento do seu nascimento. 

Deste modo quanto mais excelente tecnicamente, mais afastado do 

humano o artista se encontraria, e, por conseguinte, mais próximo do divino. O 

aquiropoiético seria assim a síntese do desejo humano de se superar e divinizar — 

ou seja, de transcender a sua humanidade mortal —, através da fotografia; pois esta  

                                                        
105 FE, p. 57. 

106 OOA, p. 16. 

107 Em grego akheiropoietos: akheire, privado de mão, e poiêtikos, feito (do verbo poiein, fazer). À letra, a palavra significa portanto: 

algo que é feito sem a mão (humana). 

108 Citando Pedro Miguel Frade, como já anteriormente fizemos, quando considera que a tendência de matematização do visível é 

já o anular parcial do humano no processo de representação. FE, p. 66. 
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Figura 56: Sudário 
de Turim. 

Figura 57: Positivo com contraste realçado do Sudário de 
Turim. 

Figura 58: A deposição de Cristo (pormenor), por Caravaggio, 
1602. 
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técnica parecia ser a mais capaz de representar tal qual a natureza se oferecia aos 

nossos olhos, sem interferência ou mediação humana. 

A fotografia insinuava-se assim enquanto dupla solução: aquela que 

incluía o divino no seu processo, divinamente concebendo imagens que se 

configuravam como completamente verdadeiras; e aquela que respondia a uma 

procura humana já milenar na representação: a mimesis. Vejamos como exemplo o 

Sudário de Turim (figuras 56 e 57), na tentativa de sublinhar a ancestralidade deste 

duplo desejo de prova inquestionável e origem sobrenatural, reunidos num mesmo 

objecto. Esta relíquia sagrada para os cristãos terá sido feita por «Cristo [que], 

ocupado com a sua prédica, não pôde vir para junto de Abgar, mas embeberá um 

pano em água […], passá-lo-á pelo seu rosto e dá-lo-á para a cura de Abgar. A 

impressão do seu rosto aí ficará miraculosamente inscrita.»109 O rosto sagrado 

ficaria assim registado «pelo efeito da sua luz e da sua graça»110. 

Neste processo somos já capazes de identificar passos semelhantes aos 

necessários num procedimento fotográfico, o que coloca em destaque o facto de a 

concepção processual da produção de imagens conseguidas de um modo 

automático, estar em teoria idealizado bastantes centenas de anos antes do seu 

advento técnico, uma vez que o Sudário de Turim reclamava a “impressão” do rosto 

de Cristo. Assim: «o Sudário de Turim tem um estatuto excepcional e privilegiado 

porque tem a ver com a fotografia, com a marca, o reflexo, porque tem a ver com a 

filiação e a ressurreição, porque trata da captura da sombra, e portanto da 

transfiguração e da salvação da própria ciência pelo efeito da colaboração divina. A 

ciência e a técnica colocam-se ao serviço da fé, e a imagem [...] é aquilo a que é 

preciso aderir massivamente, sem protestar e sem falar. Perpetuum silentium é a 

palavra de ordem perante a imagem que profere o discurso da evidência unívoca, 

frontal e mimética.»111  

Este objecto tornava-se, pelo modo como foi obtido, uma peça de 

extrema importância para o cristianismo ocidental, mas também para a configuração 

da representação artística neste território, vindo a desempenhar um papel 

                                                        
109 Nossa tradução (livre) a partir do texto de Marie-José Mondzain – Image, Icône, Économie. Les sources byzantines de 

l’imaginaire contemporain, Paris: Seuil, 1996, cap. «Histoire d’un Spectre», p. 238. 

110 Ibidem. 
111 Ibidem, p. 245. 
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fundamental na resolução da questão iconoclasta112, e que iria permitir toda e 

qualquer representação do aparente, que reclamamos ser característica 

essencialmente do Ocidente: «[…] Hanan faz um retrato de Cristo que o traz para 

Edessa, onde se torna um objecto de grande veneração. A imagem não é 

aquiropoiética, mas o texto estabelece uma relação explícita entre a encarnação e a 

“tolerância icónica” do Cristo»113. O Sudário de Turim foi a chave para a resolução 

favorável aos iconófilos, uma vez que se o próprio Deus se dá a ver, vindo à Terra 

em forma de Cristo, e deixa a sua efígie impressa num lençol, não poderá condenar 

a imagem e a representação figurativa, que será assim uma potenciadora do 

sagrado e uma replicação da sua própria obra. «Deus, Pai pintor, inspirou aos 

homens a invenção da fotografia para revelar o invisível, a alma do mundo. O 

milagre químico é um milagre espiritual […] porque uma fotografia não é um retrato 

feito por mão humana».114 «A fotografia aparece [...] como o instrumento de 

objectivização de um mundo visto por um corpo sem mão, sem tacto, sem 

assinatura.»115 

Para Marie-José Mondzain os dois pontos essenciais para «a magia 

icónica da fotografia», são: «primeiro [...] a presença real, segundo [...] o pensar o 

negativo.»116 E assim a imagem fotográfica «transfigura (métamorphôsis) o negativo 

(morte) em positivo (vida).»117 «O cadáver torna-se signo da vida, a sombra torna-se 

fonte da luz, o invisível é promovido à visibilidade, a arte faz apenas um com a 

natureza.»118 Deste modo, «toda a imagem é fundamentalmente miraculosa. A 

nossa natureza é por essência “imaginal” e aquiropoiética. A fotografia convida-nos 

a regressar à nossa própria semelhança não feita por mão humana.»119 

                                                        
112 A crise iconoclasta foi o período que opôs iconófilos (aqueles que defendiam o uso da imagem figurativa no culto) e iconoclastas 

(que condenavam a representação de qualquer aparência, uma vez que esta conduzia à adoração de ídolos, de falsas imagens, 

desviando o culto do verdadeiro sagrado).  

113 Marie-José Mondzain – Op. cit., p. 237. 

114 Marie-José Mondzain explica ainda mais claramente o que significa o aquiropoiético para estes cristãos: «Quando os adoradores 

do Santo Sudário afirmam que se trata de uma imagem aquiropoiética, dizem duas coisas: por um lado que a beleza, a perfeição do 

resultado não pode ser o feito da mão de um homem, mas mais ainda que a natureza em si da imagem, a sua análise não permite aí 

reconhecer o rasto, a marca de nenhum gesto produtivo. Se a fotografia vem corroborar esta afirmação, é porque ela é interpretada 

como não sendo o resultado de nenhuma causa material, de nenhum gesto.»  Ibidem, p. 243. 

115 Ibidem, p. 251. 

116 Ibidem, p. 246. 

117 Ibidem. 

118 Ibidem. 

119 Ibidem, p. 247. 
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O carácter sobrenatural do processo de produção de uma imagem 

fotográfica, ou de uma imagem aquiropoiética, é a sua principal particularidade, 

porque o que vemos numa fotografia, esse corpo, não nos parece o de um morto, 

mas sim o de alguém que vive, e nela permanece presente. A fotografia tem um 

certo carácter de relíquia, como algo que «tocou realmente a superfície que, por seu 

turno, o meu olhar vem tocar»120. A fotografia nos seus primórdios espantou pelo 

seu carácter indiciário, do qual Roland Barthes, já no século XX, ainda confessa 

sentir o seu encanto, por «saber que a coisa do passado, pelas suas radiações 

imediatas (a sua luminescência)» vem tocá-lo «com os seus próprios raios, e não 

com uma luz de empréstimo.»121 

Este pensador da fotografia chega mesmo a partilhar connosco, acerca 

de uma imagem da sua mãe que guarda como recordação, o seguinte: «a Fotografia 

do Jardim de Inverno, por muito pálida que seja, é para mim o tesouro dos raios que 

emanavam da minha mãe criança, dos seus cabelos, da sua pele, do seu vestido, 

do seu olhar, nesse dia.»122 

A possibilidade de transcendência 

Antes de podermos concluir o que a fotografia realmente se propunha 

resolver, e se de facto conseguiu fazê-lo ou não, há ainda um aspecto que é 

necessário esclarecer em relação à procura humana do verosimilhante, como aquilo 

que se desvia do erro, ou seja que procura aproximar-se da representação do ente 

tal como ele é. O ponto que queremos aqui salientar é o facto de a simples 

consideração de um erro significar a sua pré-concepção, ou seja, no momento em 

que se considera que existe um erro está-se automaticamente a preconceber o 

modo ou a forma certa ou errónea de algo.  

Assim, a consideração da possibilidade de existência de um erro decorre 

da definição deste, ou, pelo menos, da definição da “coisa certa” a que esse erro se 

refere. Por outras palavras, ao procurar a representação verosimilhante como 

aquela que se aproximaria da realidade aparente dos objectos, estaríamos à partida 

a apoiarmo-nos num conceito referente a essa coisa, e que lhe seria anterior; 
                                                        
120 Roland Barthes – A Câmara clara. Tradução de Manuela Torres, Lisboa: Edições 70, colecção Arte e comunicação, 2001, p. 

115. 

121 Ibidem, p. 116. 

122 Ibidem. 
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constituindo-se assim como um pré-conceito relativo à coisa (figura 58). Esse pré-

conceito, como conhecimento adquirido, apenas poderia ser decorrente da 

experiência do indivíduo, e esta experiência servir-lhe-ia de referente. Ora, sendo a 

natureza a referência humana para quase todos os objectos, e mesmo de toda a 

criação divina, ela constituir-se-ia como esse modelo. 

No entanto, como já vimos, a pré-existência de uma regra não permite a 

criação de uma obra de arte123. Contudo, quando o homem buscava mecanizar, ele 

ansiava, como temos vindo a perceber, representar sem erro, uma vez que este 

método permitia a aproximação mais rigorosa ao modelo supremo: o divino. Desta 

forma o artista, ou mesmo o cientista, desejava e acreditava que, ao aproximar-se 

da imagem das coisas, estaria a aproximar-se da criação divina, e 

consequentemente de Deus. 

É possível identificarmos várias formas de o homem se aproximar de 

Deus através da arte: 1) fixando o momento, e assim sendo capaz de prolongar um 

instante infinitamente; 2) seleccionando o momento que deseja congelar, 

escolhendo e realizando a sua vontade; 3) fazendo uso dos próprios mecanismos da 

natureza, ou seja, da própria operação divina, para representar, e desta forma 

colocando a natureza ao seu serviço.  

Em todas estas estratégias podemos reconhecer uma estrutura comum: 

o homem aproxima-se de Deus, ultrapassando as suas limitações naturais. Assim o 

homem deseja transforma-se num ser acima do natural, que é o mesmo que dizer: 

sobrenatural. 

A fotografia era capaz de responder a estes desejos: esta técnica estava 

apta a dominar as formas de “ascensão ao divino” que enunciámos, mais até do que 

a pintura porque o seu carácter automático atribuía-lhe uma singularidade, expressa 

através do espanto que provocava, comparável a um fenómeno milagroso, pela 

capacidade de dar a impressão da natureza se auto-desenhar. 

Face às capacidades da fotografia, a pintura vai, por um lado (aquele 

que não viu nesta técnica um instrumento ao seu alcance e serviço), sentir-se 

ameaçada por esta ferramenta, que cumpre mais literalmente o objectivo da 

«reflexão»124, o que provocará muitas vezes a diminuição da fotografia por alguns 

defensores da pintura como arte por excelência. Como já dissemos, a fotografia 

permitia tanto a celeridade na descrição de imagens, como a confiança no

                                                        
123 Ver referência de Kant que apontámos no subcapaítulo “A inevitabilidade da mecanização da representação”. 

124 FE, p. 31, citando Huyghens. 
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Figura 59: Impressão: nascer do 
Sol, por Claude Monet, 1872. 

Figura 60: Le 
Moulin de la 
Galette, por Pierre-     
-Auguste Renoir, 
1876. 

Figura 61: Natureza morta 
com violino, por Georges 

Braque, 1910. 

Figura 62: Copo e garrafa de Suze, por 
Pablo Picasso, 1912. 
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observado, e também o prescindir de um conhecimento técnico gráfico inerente a 

todas as outras formas de representação de imagens, conhecidas até à época. 

Desta forma a fotografia era a prova que a “pintura de reflexão” se tinha 

proposto constituir, anteriormente ao nascimento desta técnica, mas que não 

conseguiu de todo. Contudo, esta faculdade de captura de imagens só alcançou 

verdadeira dimensão quando os tempos de exposição permitiram conter o 

instantâneo, ou seja por volta da segunda metade do século XIX. Por outras 

palavras, a fotografia como prova, como congelamento de uma acção, de um 

momento no tempo, só conseguiu de facto produzir-se a partir deste ano.  

Desde esse momento será novamente flagrante na pintura a influência 

do desenvolvimento da fotografia, pois no tempo que se seguirá a pintura libertar-se-    

-á totalmente e deixará definitivamente de ser “de reflexão”. 

A libertação da pintura 

A pintura vai ressentir-se de forma acentuada no momento em que a 

fotografia conquista o instante, porque se vai dar conta das suas limitações, ao 

mesmo tempo que percebe as suas potencialidades, entre as quais encontra e 

explora a cor como característica unicamente pictórica (figura 59). Aliás, sempre que 

há uma comparação entre a fotografia e uma arte visual “tradicional”, nesta época, é 

com o desenho que habitualmente a relação se estabelece. Este contraste é feito 

justamente pelo facto de ambas serem monocromáticas, sendo assim consideradas 

“esquemas” do visível, ou “traços estruturais” de uma vista. Há ainda uma outra 

razão para esta analogia entre fotografia e desenho e que se deve ao facto de esta 

técnica recente ser, tal como o desenho, considerada uma arte menor na época, 

ligada ao apoio da pintura, esta sim a verdadeira grande arte. 

No entanto, a pintura, mesmo explorando uma característica até à época 

tão sua, como a cor, vai fazê-lo usando muitos elementos e características de cariz 

mecânico, potenciados pela fotografia e pelas investigações no campo da óptica 

(figura 60): composições truncadas, desfoque, falta de nitidez e detalhe, 

fragmentação da cor, multiplicidade de perspectivas (figura 61), etc.. Até a própria 

aproximação cromática irá perdendo “detalhe de descrição”, por se tornar 

progressivamente mais esquemática: começam a ser apenas necessárias aos olhos 

do pintor uma ou duas cores planas para definir um volume, eliminando tons 

intermédios e precisão na representação cromática; ou distorcem-se as verdadeiras 

tonalidades dos objectos, em nome da expressividade da cor, como por exemplo é 
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visível em algumas fases do cubismo, que amarelece os tons das representações da 

mesma forma que a passagem do tempo tinge as fotografias velhas.  

Isto é a prova viva de que o nascimento da fotografia foi mais do que um 

objectivo há muito em desenvolvimento. Esta descoberta significativa fez parte da 

evolução da representação “de reflexão” do Ocidente, como uma etapa num 

percurso que manifesta um constante pôr à prova dos limites até esse momento 

conhecidos, resultando num contínuo processo de ampliação das suas 

possibilidades, ferramentas, suportes e temáticas (figura 62). 

Esta procura que se desenhava há tantos séculos, prolongou-se após a 

sistematização da técnica que à primeira vista parecia concretizar a solução para a 

captura da imagem mais verdadeira e próxima do visível, permitindo-nos confirmar 

que se tratou de uma fase no processo de representação visual. Mesmo hoje é 

visível a evolução desta ferramenta, pelo facto de em poucos anos a fotografia 

digital e a utilização de ferramentas de manipulação de imagem, sofrerem um 

grande desenvolvimento e um significativo aumento de utilizadores. Esta técnica vai 

progressivamente encontrando limitações que tenta ultrapassar (cor, preço de 

produção, rapidez na obtenção do produto final, etc.). Mas continuamos a acreditar 

que esta evolução da fotografia é mais do que um desenvolvimento da técnica: 

cremos que este fenómeno signifique também o alargamento dos limites na 

representação do Ocidente. 

Na origem de ambos — fotografia e representação ocidental — 

encontramos realmente a procura do verosímil, e associado a ele o desejo de fixar 

numa imagem um determinado ponto de vista. No entanto, o desejo de ir cada vez 

um pouco mais longe, manifesto na insatisfação que as sucessivas etapas vieram a 

significar, mostra-nos que a mera representação “literal” do aparente não era o 

verdadeiro objectivo. O homem ocidental queria de facto dominar a técnica mais 

próxima da representação mimética do aparente, e conseguiu-o através da 

fotografia e de muitas mãos geniais que contribuíram para a história da 

representação visual da cultura ocidental, mas mesmo o aparente, aos olhos de um 

humano, é sempre também um reflexo de quem o observa: do que conhece e do 

modo como compreende o que se apresenta perante si. 

A “representação de reflexão”, levada ao extremo, seria para o homem 

sempre apenas algo pertencente unicamente ao plano teórico, porque na prática 

uma tomada de vista era invariavelmente um pouco mais. Para captar uma 

paisagem, por mais mimética que o seu criador desejasse que fosse, não poderia 

prescindir de uma margem de interpretação desse visível, e de uma certa carga 

emocional que transpareceria para o observador. Contudo todos esse elementos — 
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os meramente técnicos e os subjectivos, por dependerem da subjectividade do seu 

criador —, constituiriam a totalidade da imagem, representando os vários 

componentes de uma obra de arte. 

O artista desejava dominar a técnica, para que esta não o dominasse a 

ele, e poder com ela materializar a sua arte. A ciência não tinha este mesmo 

objectivo: à ciência apenas interessava a apresentação de uma imagem referente a 

um objecto particular. Daí que a fotografia tenha servido os objectivos da ciência, 

enquanto ao serviço da arte tenha revelado potencialidades surpreendentes. 

Não nos interessa julgar qual das expressões visuais poderá ser mais 

excelente, nem acreditamos que qualquer veredicto daí decorrente possa ser 

legítimo. Apenas nos importa sublinhar a fotografia como a técnica que reduzia a 

margem de afastamento do visível, como “materialização da luz”, a qual foi capaz de 

responder a dois propósitos distintos: o científico e o artístico. Não deixemos que 

nos passe despercebido o facto de nesta definição, e como já dissemos, estar já 

contida a duplicidade da própria fotografia: pois se, por um lado, ela permitiu 

transformar o visível em matéria através de uma máquina, colocando ao alcance de 

qualquer um a captura de imagens de um modo automático (figura 63), por outro, 

ela fazia-o através da escrita da própria luz, eliminando por completo a mão 

humana, e permitindo o registo pela natureza da sua própria imagem. 

Assim a fotografia materializava, mecanizando a representação ao 

permitir que qualquer indivíduo produzisse uma imagem fiel ao referente. Além disto, 

como luz, ela magicamente concebia-se de uma forma impossível de igualar por 

qualquer humano, tal qual uma obra divina; e consequentemente elevando essa 

mesma representação. 

Chegamos assim a uma definição ambivalente da fotografia como 

aquela que materializa uma tomada de vista, tornando-a palpável; ao mesmo tempo 

que sublima a representação, ao eliminar a mão humana do acto de criação da 

imagem. O antagonismo contido nesta concepção da fotografia apenas se torna 

unívoco no espanto por ela provocado em qualquer destas dimensões — e que tão 

claramente é capaz de a definir: pois se o espanto era o que sentiam aqueles que 

através dela possuíam o valioso poder de registar e partilhar tomadas de vista 

únicas, ele é também a reacção que provocava nos primeiros homens que viam uma 

fotografia e nela pressentiam um poder superior.  

Mas apesar de observarmos uma prolongada latência desta técnica na 

cultura que definimos como o seu berço, ela foi apenas possível quando o 

pensamento o permitiu: no início do século XIX, às portas da modernidade e da 

revolução industrial.  
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Este passo incontornável foi especialmente possível aqui, e no momento 

em que o Ocidente pôde receber a técnica paradigmática do antagónico: aquela que 

conjuga o milagroso e o mecânico num único objecto; aquela que aparentava ser 

aquiropoiética.  
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Limitações da escrita da luz 

Apesar de todo o assombro que inicialmente a fotografia potenciou, por 

se mostrar tão nítida e verdadeiramente descritiva, este desvaneceu-se a pouco e 

pouco até aos nossos dias, pois actualmente temos consciência de que nem esta 

técnica é capaz de prescindir do humano; uma vez que ele é ainda o responsável 

pela escolha de elementos fundamentais como o momento, o ângulo de visão e a 

composição da imagem. Além disto, embora a natureza cumpra quimicamente a 

tarefa de se representar, o processo fotográfico só se desencadeia quando o 

fotógrafo decide carregar no botão do seu aparelho. É ainda possível somar a isto 

as possibilidades de manipulação das impressões fotográficas que, desde os 

primeiros tempos desta técnica, foram produzidas (figura 45 e 64), e que são tão 

usuais e acessíveis a qualquer pessoa nos nossos dias, através dos métodos 

digitais. 

Assim percebemos que a fotografia, segundo a perspectiva científica, ou 

seja como representação objectiva, nunca seria na prática realizável, já que a 

eliminação total da intervenção humana não era possível. Contudo, ela foi de facto 

útil à ciência, pois permitiu, ainda que não de uma forma totalmente imparcial e 

rigorosa, representar um objecto de estudo (incluindo uma observação microscópica 

ou astronómica); tornando-se válida, porque apenas constituía uma parcela da 

informação total do objecto a que se referia. 

Deste modo, a fotografia como apoio da ciência era de facto uma 

ferramenta útil. Mas relativamente à arte, como respondeu a fotografia aos 

objectivos e necessidades da arte? 

Para o percebermos teremos primeiro que indagar como a ciência 

concebia a fotografia, e de que forma a escrita da luz não se mostrou totalmente 

coincidente com a sua concepção. Só então compreenderemos como foi possível a 

resposta parcial à objectividade, e poderemos questionar de que modo esta técnica 

respondeu ou não ao que a prática artística esperava dela. 

A superficialidade da fotografia objectiva 

Vimos até aqui que a prática artística a que se dedica o nosso estudo —       

a ocidental —, tendia para a representação verosímil, no sentido de procurar
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Figura 63: Anúncio português, 
pela Kodak, c. 1950. 

Figura 64: Sem título (bobina de metal), por Man 
Ray, 1922. 

Figura 65: Escadas, por Alexander Rodchenko, 1930. 
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representar de uma forma visualmente semelhante à aparência das coisas. Sob esta 

perspectiva, a fotografia seria capaz de executar essa tarefa de transposição do 

aparente de um modo mais eficaz. Mas a mera representação de uma aparência 

não pode ser considerada arte, muito menos “bela arte”. 

Longe de tentarmos definir o que será a arte, vemo-nos obrigados a 

reflectir sobre o que é uma obra de arte, sobre o que faz de um trabalho artístico 

uma obra de arte, para que possamos vislumbrar de que modo a fotografia poderá 

legitimamente produzir tais obras. Neste sentido imediatamente podemos voltar a 

sublinhar que aquelas obras que até aqui apontámos como exemplos de «belas 

artes»125, não eram meras representações da aparência. Havíamos mesmo afirmado 

(em relação ao Barroco) que era necessário bem mais do que isso: a obra de arte 

haveria que conter um certo «génio»126, associado a outros factores como a técnica 

exímia, e a capacidade de narração clara, o poder de escolha da composição mais 

favorável, ente muitos outros. 

Além disto, quando notámos que existiria uma certa “tendência 

verosimilhante” na arte do Ocidente, dissemos que essa característica particular da 

prática artística ocidental, estava intimamente associada ao seu modo específico de 

pensar e de lidar com o mundo: um modo que fez nascer o pensar filosófico e que 

se interessava pela verdade como desvelamento, e não apenas como conformidade. 

No entanto, a fotografia, ao servir a ciência e na continuidade deste 

pensamento, vai aproximar-se mais da definição de conformidade, sendo por isso 

menosprezada pelas artes plásticas, que afirmarão que esta técnica nunca poderá 

em si  algum dia constituir-se como arte. A fotografia como mera transposição de 

uma visualidade, automaticamente capturada e fixada num suporte objectual, será 

capaz de responder às necessidades de apreensão de uma imagem («re-                  

-presentação») de um qualquer ente, que será a função única que a sistematização 

científica do saber exigirá de si. Contudo para a arte, na sua complexidade que 

tende a escapar à compreensão humana, a mera superficialidade não será 

suficiente. A fotografia na arte parecerá não ser capaz de ir mais além da elementar 

captura do aparente. No entanto, muitas vozes se levantarão em defesa da 

fotografia, afirmando que também esta prática mecânica tem legitimidade como 

prática artística, e defendendo que também a fotografia é capaz de produzir obras 

de arte. Na verdade, com o passar do tempo, há de facto imagens fotográficas que 

                                                        
125 OOA, p. 28. 

126 CFJ, p. 211. 
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conquistam, por mérito próprio, o estatuto de obras de arte, e assim o lugar da 

fotografia no seio da arte é também afirmado (figura 65). 

Mas como se torna possível uma técnica ascender a arte? Esta questão 

pode não reduzir-se apenas à fotografia: acreditamos que aquilo que transforma um 

mero objecto artístico numa obra de arte, não é diverso consoante a disciplina 

técnica de que estivermos a falar. O que fará de um desenho, de uma escultura, ou 

de um filme uma obra de arte, não poderá resumir-se apenas à sua qualidade 

técnica. O domínio e a execução técnica farão parte da obra, sim, mas nem sequer 

necessariamente pela sua excelência (caso contrário nunca encontraríamos um 

Pollock num museu) (figura 66). O que distingue então uma mera forma visual, de 

uma verdadeira obra de arte? 

A pergunta pelo que faz da fotografia uma obra de arte, é uma pergunta 

pela especificidade da obra de arte em geral, pelas razões que já enunciámos, e por 

outras que ainda faltam (tanto ou mais importantes). Quando se estuda História da 

Arte, seja respeitante à Literatura, à Música ou, como no caso que aqui nos é mais 

querido, às Artes Plásticas, somos em primeiro lugar informados de que não é 

possível estudar uma obra sem ter a mais pequena ideia do contexto político, 

económico, social, psicológico, etc., em que esse trabalho surgiu. Posteriormente 

damos conta que percebemos melhor a obra quando a integramos no tempo que a 

precedeu e ultrapassou, assim como quando estabelecemos contacto com outras 

obras do mesmo autor, e mesmo com trabalhos que outros autores criaram na 

mesma época. Apercebemo-nos então que uma compreensão mais abrangente da 

obra é sempre uma ajuda preciosa e pode ser feita com o auxílio de outras 

disciplinas e de outras práticas, sem esquecer a incontornável contextualização de 

cada peça. 

E foi, para nós, esta necessidade de compreensão mais profunda e 

integrada no seu tempo e local, e no seio da cultura onde nasceu que nos levou a 

olhar para a “pré-história da fotografia”, na qual notámos prenúncios bem claros do 

seu provir. Mas sem querermos cair no erro de afirmar que há um factor mais 

importante do que qualquer outro na criação de uma obra de arte — uma vez que 

sem uma das partes nunca conseguiremos a unidade de um todo —, podemos pelo 

menos dizer que o mais determinante (contudo também o mais abstracto, ou 

subjectivo) é aquele que Kant definiu como o «génio»127, e que a nosso ver poderá 

ser a única característica comum entre as obras de arte, e até “exclusiva” destas. 

                                                        
127 Ibidem. 
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Figura 66: Sem título (Verde prateado), por Jackson Pollock, 1949. 
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Assim, e sem nos aprofundarmos para já na definição do conceito de 

«génio» (que irá ser uma das “chaves” para compreender o pensamento que neste 

texto é exposto) torna-se fundamental sublinhar que, desde já, embora a fotografia 

se desenvolva em ambas as vertentes — científica e artística —, ela irá ser muito 

distinta em cada uma delas: se a ciência possibilitou e foi mesmo fundamental na 

constituição desta técnica revolucionária para a Modernidade e ainda de grande 

influência e significado na contemporaneidade da cultura ocidental; na arte ela irá 

encontrar um terreno sequioso das suas potencialidades e fértil para o 

questionamento que uma técnica ilusoriamente aquiropoiética inaugurará. 

Deste modo, a fotografia foi capaz de dar resposta à necessidade 

superficial da ciência de «re-presentar», mas devido à incompleta eliminação do 

humano neste processo pretensamente mecânico de captura de imagens, a 

fotografia pôde revelar-se como técnica de vincado carácter artístico. 
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Sinais de rasgo 

A fotografia foi assim uma etapa no percurso da representação ocidental, 

que se propunha objectualizar o mundo. Por esta razão serviu à ciência, mas como 

foi capaz de servir à arte que procurava mais do que o mero aparente? 

Vimos que a arte buscava não apenas a conformidade à aparência, mas 

a essência de um ente, a sua verdade como desocultamento, como aquilo que essa 

coisa seria na sua totalidade, o intimamente intrínseco a esse mesmo ente. No 

entanto, este desvelamento é uma clareira, na qual a ocultação tem igualmente 

lugar. Qualquer definição, qualquer tentativa de compreensão ou apreensão de um 

ente numa palavra, num conceito, ou numa obra, será sempre uma tradução128. 

A fotografia, pelo acentuado carácter aquiropoiético (automático e 

milagroso), de tendente para o não totalmente produzido por mão humana, prometia 

aproximar-se da captura da verdade, ao apresentar uma imagem idêntica ao visível, 

com todo o assombro do detalhe e da semelhança ao referente. Mas é igualmente 

esse mesmo traço aquiropoiético que irá aproximá-la do complexo campo de 

compreensão da arte, pois, para além de na sua constituição esta técnica ser já uma 

arte visual — que ironicamente até herdou muito da pintura e do próprio fazer 

pictórico (composição, bidimensionalidade, produção de uma imagem, etc.) —, tal 

como a pintura permitirá o “emanar artístico”, por conter ainda em si o humano, e 

contribuirá para a continuidade do desenvolvimento da representação no Ocidente, 

possibilitando novas perspectivas de produção e reflexão sobre a imagem, e 

impulsionando a pintura para um desenvolvimento mais intrínseco ao artístico e 

menos ligado à captura do mundo visível. 

Por não se reduzir à mera apreensão do aparente, por não eliminar 

totalmente a mão humana do seu processo de produção, a fotografia não será 

ciência: ela irá complementar o saber científico, mas desde o seu nascimento que 

irá sugerir um outro campo de manifestação muito mais fértil: o artístico. 

A discussão sobre a legitimidade da fotografia como arte, partilhou com 

esta técnica o dia do seu nascimento, e alimentou durante várias décadas 

discussões acesas. Actualmente esta questão não se coloca. Não discutimos se a 

                                                        
128 Ver nota “58” da secção “Dois caminhos de representação”, onde é citada uma passagem de Heidegger sobre a «tradução», a 

qual ele considera que «recebe os nomes [neste caso] gregos sem a correspondente experiência original», resultando deste modo 

no «desenraizamento do pensamento» (OOA, p.16). 
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fotografia é ou não capaz de produzir obras de arte, apenas questionamos cada 

fotografia, no sentido de perceber se será, ou não, uma obra de arte, tal qual como 

fazemos com uma pintura, um desenho, uma escultura, ... 

Até este momento debruçámo-nos sobre a “pré-história” e a história da 

fotografia, procurando perceber o seu desenvolvimento enquanto técnica. No 

próximo capítulo tentaremos esclarecer de que modo esta ferramenta, ironicamente 

projectada para uma pretensa objectividade, irá encontrar na expressão artística 

uma área tão fértil à criação. 

 



 

 

Capítulo III: Vestígio 
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A metamorfose da fotografia 

Temos vindo a fazer uma leitura da prática artística da cultura ocidental 

com base na ideia — para nós visível — de que a sua arte revelava já uma latência 

da fotografia, por exemplo, através da utilização recorrente de inovações técnicas de 

captação do aparente, que inicialmente haviam sido pensadas como auxiliares 

visuais da verdade científica, ao serviço de uma mais convincente aproximação ao 

funcionamento oculto da realidade. Este percurso de desenvolvimento permitiu-nos 

afirmar que existiria um profundo desejo na arte ocidental de representar de forma 

verosímil o aparente, de tal modo que se tornaria ilusória a presença dos objectos. 

Contudo, vimos também que este desejo de ilusão tinha origem no próprio 

pensamento dominante que caracterizava aquele que serve de campo de análise 

para o nosso trabalho, e que definimos como cultura ocidental: uma procura 

contínua de compreensão profunda do homem, do mundo que o rodeia e dos 

fenómenos que ocorrem em ambos. 

No primeiro capítulo deste estudo, apontámos a procura da essência dos 

entes, no sentido de busca por aquilo que «uma coisa é o que é, e como é»129, como 

objectivo deste processo, resultando num percurso de «errância»130 do homem que 

a cada momento procurará chegar mais perto da verdade do ente, através do deixar 

o ente acontecer na sua «liberdade ek-sistente»131. 

A fotografia projectou-se, antes do seu advento, como uma técnica 

capaz de capturar a totalidade da essência dos entes, uma vez que permitia o 

acontecer do seu emanar na sua «liberdade ek-sistente», ao serem os raios 

projectados pelo próprio ente que registariam a imagem na superfície sensível à luz. 

Mas é neste desejo de ilusão, manifesto pela pintura anterior à fotografia que, por 

exemplo, a pintura do Barroco vai ser fotográfica. No entanto, o que lhe confere este 

                                                        
129 OOA, p. 11. 

130 «A agitação do homem, que se afasta do mistério em direcção ao acessível, aproximando-se de objectos correntes e 

aproximando-se do que está próximo, passando ao lado do mistério, é o errar» (sabendo que o «mistério» é «a ocultação do 

velado»). «A errância domina o homem na medida em que o desorienta. Mas, como desorientação, a errância coopera, ao mesmo 

tempo, com a possibilidade que permite ao homem elevar-se, a partir da ek-sistência, de modo a não se deixar desorientar». SEV, 

pp. 47, 53 e 55. 

131 Ibidem, p. 41. 
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estatuto será também um outro factor: a capacidade de abrigar igualmente o 

humano numa imagem fabricada pelo próprio homem. 

Relembrando o que afirmámos sobre a pintura barroca132, dissemos que 

este período foi paradigmático da fotografia antes do seu nascimento, apontando a 

representação do momento suspensivo como uma das principais características que 

lhe conferiam este estatuto (figura 67). Através da capacidade (ilusória) de capturar 

o instante, toda a narrativa seria sintetizada. Mas a principal virtude deste estilo 

artístico será a apoteose de tensão, acção e emoções humanas que concentrará. 

Quando nos debruçamos sobre um aspecto tão restrito da prática 

fotográfica, como aquele que aqui nos interessa e que definimos como de cariz 

artístico, a particularidade “fotográfica” do Barroco torna-se de extrema importância 

para nós, pois a arte como actividade exclusivamente humana, e a fotografia 

enquanto arte, terá que ter em conta o detalhe determinante de a fotografia 

enquanto manifestação artística não poder reduzir-se à mera representação do 

aparente: aquela que ousaremos nomear de “fotografia artística” terá que ser uma 

obra humana, com uma especial configuração das suas características e dos seus 

elementos, para que possa ser considerada arte (fotográfica). 

Mas avancemos de uma forma faseada no sentido de esclarecer os 

conceitos e as afirmações inerentes à clara compreensão das ideias que 

expusemos. 

Primeiro será útil perceber que começamos a sentir uma necessidade 

profunda de distinção entre imagem ao serviço da ciência e imagem artística. Para 

responder a esta necessidade — que já iniciámos no anterior capítulo — vamos 

apoiar-nos em duas obras já solicitadas, as de Heidegger e Kant. A carência de 

proceder a esta distinção decorre do facto de sabermos que arte e ciência são 

diferentes na sua definição, nos seus objectivos, nas perspectivas que utilizam para 

abordar o mesmo tema, e até na forma como fazem uso de uma mesma ferramenta. 

De um modo superficial, compreendemos que a racionalidade científica será 

baseada numa lógica matemática, comprovável e portanto objectiva; ao passo que o 

pensamento artístico não deixará de ser válido por se estruturar num discurso 

intuitivo. Porém, já notámos que a fotografia irá afirmar-se como pertinente em 

ambas as formas de utilização da imagem, o que nos impele a tentar perceber como 

este fenómeno se torna possível. 

                                                        
132 Na secção “O fotográfico antes da fotografia”. 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Figura 67: Sansão cego pelos 
Filisteus (pormenor), por Rembrandt, 

1636. (Repare-se nas gotas de sangue 
suspensas no ar, como que eternamente 

congeladas na sua trajectória, pelo 
instante em que a imagem foi 

capturada.) 

Figura 68: Lua, pela NASA. 

Figura 69: Desfile, Hoboken (New Jersey), por Robert Frank, 1955. 
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Anteriormente afirmámos que a fotografia facilmente se adapta tornando-     

-se capaz de servir distintos objectivos e, como acabámos de ver no capítulo 

precedente, ela irá responder à necessidade que a ciência procurou resolver 

consigo: a de apresentar o objecto (figura 68). Contudo colocámos também a 

questão de verificar se é realmente através da “insuficiente objectividade”, que esta 

técnica não conseguiu colmatar — embora tenha sido de longe mais eficaz do que 

os métodos de representação manuais anteriormente existentes —, que a fotografia 

irá aproximar-se de um fazer artístico (figura 69). 

Sem dúvida que a arte se deixará contagiar pela fotografia, o que deixa 

adivinhar a inovação e o peso que esta revolucionária forma mecânica de 

representar irá significar para toda a prática visual. Mas apesar de conseguirmos 

inferir a partir daqui que ambas — pintura e fotografia — vão continuar muito 

próximas, não podemos considerar isso uma confirmação do cariz artístico da 

fotografia. Como, então, é que uma técnica concebida para ser objectiva irá revelar-    

-se tão fértil no campo artístico? Como é que a fotografia, enquanto escrita 

automática da luz, poderá alguma vez ser arte? 

Respondendo a estas questões, ao longo deste capítulo, procuraremos 

perceber o lugar que a fotografia ocupa no contexto da arte contemporânea mas, 

como nos iremos apercebendo, esta área específica da prática fotográfica terá lugar, 

constantemente, nos limites da sua definição. Desta forma, como que assistimos 

repetidamente a uma constante transformação da fotografia e do fotográfico, fruto de 

um auto-questionamento e de um pôr-se à prova, que por vezes não sabemos mais 

se estamos perante uma fotografia ou uma nova forma de arte visual (figura 2). 

Nesses momentos, o que resta de fotográfico na imagem que nos é apresentada 

não é mais do que uma leve impressão, como que um vestígio, do que nesta técnica 

restou para nós da sua essência aquiropoiética. 
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Ciência vs arte 

Como podemos explicar que, na prática fotográfica — uma técnica 

sistematizada pela ciência e que se propunha objectiva — sejam identificáveis 

manifestações artísticas desde o seu despontar? 

Já procurámos responder a esta questão, embora sob uma diferente 

perspectiva, quando nos debruçámos sobre «A tendência fotográfica da pintura 

ocidental», afirmando nesse momento que para a cultura ocidental, que 

compreendia a luz como aquela que permitia ver as coisas — potenciando o 

conhecimento, quer num plano real, quer num plano mais abstracto de significação 

—, a fotografia apresentava-se como uma solução, por potenciar a ampliação de 

saber e permitir assim uma aproximação à “obra divina”, nunca atingida 

anteriormente. Ora, para uma cultura que artisticamente reflectia este mesmo desejo 

de mimetismo da criação suprema, que seria a natureza, a fotografia apresentava-se 

como a resposta mais próxima ou, melhor dizendo, mais imediata. Porém, embora 

identifiquemos uma tendência crescentemente fotográfica na pintura ocidental 

anterior a 1839, não pudemos, nem quisemos, dizer que a prática pictórica ocidental 

estivesse a deixar de ser arte, tornando-se demasiado objectiva. 

Em ordem a esclarecer a diferença que consideramos ser essencial para 

perceber tanto o propósito que esteve na base da sistematização da fotografia 

enquanto técnica do ponto de vista científico, como a prática fotográfica que nos 

interessa neste âmbito — e que é aquela em que somos capazes de identificar um 

cariz artístico —, torna-se agora premente distinguirmos mais claramente as duas 

tendências de representação que temos vindo a sugerir (de estilo e de reflexão), 

procurando posteriormente apontar qual a verdadeira meta da fotografia enquanto 

representação de reflexão, por oposição à representação de estilo. 

Representação indicial e representação simbólica 

O homem “científico” pretendia utilizar a imagem como apoio da 

construção do conhecimento. Contudo, numa área em que a prova é requerida, a 

ciência teria que garantir que a representação visual do objecto a que aludia fosse o 

mais objectiva possível, no sentido de apresentar o ente a que se referia, sem 

qualquer possibilidade de devaneio, ou seja, com o mínimo de distorção possível em 
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relação à sua imagem na realidade. A representação científica deveria substituir-se 

à presença do objecto em questão, apresentando apenas uma mera imagem da dita 

coisa. O anexar de uma imagem à restante informação escrita, específica de um 

dado ente, tinha neste contexto o carácter de presença, ou seja de permitir ao leitor 

confrontar-se — embora que diferidamente — com a dita coisa em questão. Neste 

sentido a ciência faria uso do carácter de prova da fotografia, ou seja do “regime 

indicial” que caracterizaria a mera captura da aparência, e que esteve na origem da 

imagem fotográfica.  

Este traço de índice133 da fotografia, em relação ao referente, aproxima-    

-se da tendência de reflexão que já havíamos enunciado antes quando distinguimos 

os dois tipos essenciais de tendências da prática representativa: a imagem que 

visava uma descrição de reflexão, por um lado; e, por outro, uma produção 

específica de uma prática humana que incluía uma forte componente “simbólica” na 

sua constituição. Ambas as tendências por nós definidas anteriormente em traços 

gerais, foram designadas por representação de reflexão e representação de estilo, 

respectivamente. Mas torna-se necessário agora um maior rigor e uma adaptação 

ao universo terminológico que aqui vamos construindo. Assim, temos o regime 

indicial, fortemente ligado à concepção “científica” da imagem e à tal tendência de 

reflexão, em que a imagem se apresenta como prova; e o regime simbólico, por sua 

vez mais próximo do fazer artístico, e no qual a imagem final, por oposição, 

manifestará uma ausência total ou parcial de proximidade ao referente. Uma das 

razões a que se deve a especificidade da imagem simbólica, e na qual incluímos a 

obra de arte, é que a imagem artística não será nunca prova, mas resultado de uma 

conjugação de factores (visão pessoal do artista; escolha do enquadramento e 

composição; emprego da técnica; ...). A imagem como símbolo remete para o que 

não está fisicamente presente, para o que não é claramente apresentado. Ao 

contrário do referente na imagem fotográfica indicial, que se limitava a imprimir-se 

na superfície sensível, o símbolo é uma espécie de velamento, apresentando-se 

como uma referência a uma ausência e implicará sempre um processo activo de 

interpretação. Já a imagem indicial contém à partida em si a totalidade da 

“informação” 134.  

                                                        
133 Este termo, retirado de «A Câmara Clara» de Roland Barthes, foi já citado neste texto no subcapítulo “O aquiropoiético”, quando 

Barthes nos fala da particularidade que a fotografia encerra ao dar-nos a ver um momento passado através do próprio raio de luz 

especificamente reflectido pelo referente no instante da criação da imagem, tornando o fragmento de tempo originário disponível 

para sempre no futuro. Roland Barthes – Op. cit., pp. 115 e 116. 

134 Mas antes de avançarmos, mais uma vez sublinhamos que esta divisão é apenas teórica e define tendências, no sentido de não 

haver limites definidos entre estas ideias na prática real da representação, pois qualquer definição que se pretenda válida não poderá 
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Voltamos então a sublinhar que na representação visual encontramos 

estas duas inclinações (de reflexão e de estilo), e que a fotografia, enquanto técnica 

ao serviço da ciência, seria o levar ao extremo da representação de reflexão; de tal 

forma que viria a designar-se de photo-graphia, ou seja escrita da luz135, por atribuir 

à luz a tarefa de realizar todo o trabalho no processo de materialização da imagem. 

A escolha desta designação deixa efectivamente transparecer o desejo 

profundo de registar de uma forma literal qualquer tomada de vista. E a partir daqui 

somos confrontados com a necessidade de pensar, de um modo mais minucioso, a 

diferença que existe entre estas duas tendências, na medida em que a ciência 

procurará sempre afastar-se da arte; enquanto a arte nunca poderá em si ser 

ciência. Por outras palavras, e tentando eliminar a obscuridade do nosso caminho, 

torna-se necessário compreender claramente o que a ciência procurava através da 

sistematização e utilização da photo-graphia; o que consequentemente divergiria do 

que habitualmente consideramos ser uma obra de arte (o verdadeiro objecto de 

interesse para nós nesta dissertação). 

Contudo, é importante esclarecer neste momento que a distinção entre 

representação indicial e simbólica não coincide na totalidade com o contraste entre 

tendência de reflexão e de estilo. Em rigor, mesmo dentro da tendência de reflexão, 

é possível perceber duas inclinações distintas: por um lado aquela que — 

representada pela ciência — apenas tem como objectivo o congelar a aparência de 

um qualquer ente visível; por outro lado, uma configuração de uma prática que tem 

como finalidade a apreensão desse mesmo ente na sua totalidade, ou seja naquilo 

que Heidegger também define como o emergir «no desvelamento do seu ser»136, 

como «uma abertura do ente, no que é e no modo como é»137, e que comporta não 

só a sua aparência, mas sobretudo a sua peculiaridade constitutiva e 

multidimensional.  

                                                        
ser estática, terá que conter em si a dialéctica necessária para comportar a metamorfose constante a que estão sujeitos os entes. 

André Bazin notou precisamente este facto e esta dualidade, e, apoiando-se no pensamento de Malraux empreso no artigo intitulado 

«Verve», irá afirmar a respeito de uma «Ontologia da Imagem Fotográfica»: «É verdade que a pintura universal realizou equilíbrios 

diversos entre o simbolismo e o realismo das formas, mas no século XV o pintor ocidental começou a afastar-se do mero cuidado 

primordial da realidade espiritual expressa por meios autónomos, para aí combinar a expressão com a imitação mais ou menos 

completa do mundo exterior.» Este momento de utilização do mundo exterior para exprimir o simbólico foi precisamente o advento da 

arte barroca. (André Bazin – Op. cit., p. 10.) 

135 Na origem etimológica de photo-graphia encontramos o termo luz (photo) e escrita (graphia), o que literalmente significa “escrita 

da luz”. 

136 OOA, p. 27. 

137 Ibidem. 



114 

Quando no “Capítulo I” falávamos da verdade e distinguíamos as duas 

acepções possíveis para esta palavra à luz do pensamento de Heidegger, era já 

desta diferenciação prática entre conformidade e desvelamento, paralela à distinção 

entre índice e símbolo, que se tratava. O facto de distinguirmos muito genericamente 

a prática representativa ocidental por representação de reflexão e representação de 

estilo não é sinónimo de que a uma representação figurativa corresponderá sempre 

a primeira abordagem, de cariz científico. A representação de reflexão tenderá de 

facto para uma aproximação figurativa ao aparente e a segunda para uma 

abordagem do tema mais diversa do que habitualmente observamos através da 

visão, mas, e pegando no caso claro da arte barroca como exemplo, o figurativo não 

tem necessariamente que corresponder simplesmente ao aparente, à reflexão 

(figura 70). Do mesmo modo, mesmo a arte mais afastada da visualidade terrena 

nem sempre se afastará da referência à natureza (figuras 71 e 72). Tal como 

acontecia com a verdade, que poderia significar conformidade ou desvelamento, a 

representação de reflexão poderá ser também ciência ou arte. No primeiro caso será 

indiciária e responderá à premissa da conformidade; no segundo caso poderá ser 

simbólica e aproximar-se-á ao desvelamento, tal como vemos num quadro barroco, 

em que as figuras tão próximas da realidade visível, nos contam histórias e 

episódios fantásticos, pertencentes muitas vezes a um plano de significação 

alegórico. 

Heidegger distinguia deste modo a ciência e o questionamento que a 

ultrapassa, tomando como charneira o conceito de verdade: «a ciência não é um 

acontecimento original da verdade, mas sim a exploração, de cada vez, de um 

domínio da verdade já aberto e, mais propriamente, mediante a apreensão e 

fundamentação do que de correcto, possível e necessário, se mostra no seu 

domínio. Sempre que, e na medida em que, uma ciência ultrapassa o correcto em 

direcção a uma verdade, a saber, um desvelamento (Enthüllung) essencial do ente 

como tal, ela é filosofia.»138 Assim, se pretendemos um modo mais claro para 

distinguir os principais graus de profundidade de abordagem de um qualquer ente, 

tema ou assunto, a distinção entre a racionalidade matemática da ciência, que 

habitualmente a condena à superficialidade, será o extremo oposto do raciocínio 

abstracto da filosofia, que penetra a mera aparência (superficial) com o objectivo de 

desvelar esse mesmo ente, tema ou assunto, permitindo-lhe a sua liberdade ek-       

-sistente na clareira do seu ser. 

                                                        
138 OOA, p. 50. 
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Figura 70: Cupido, por Caravaggio, 1601. 

Figura 71: No Azul, por Kandinsky, 1925. Figura 72: No Azul 
(pormenor), por Kandinsky, 

1925. (Apesar do carácter de 
abstracção desta pintura, 
podemos ainda identificar 

elementos que se referem à 
realidade visível, como este 

barco.) 



 

Esta distinção significa para nós uma definição mais precisa do nosso 

objecto de estudo, que é a prática da pintura e da fotografia enquadrável no âmbito 

da arte, e mais precisamente da arte da cultura ocidental. Percebendo, e 

principalmente eliminando as práticas que não integram aquelas que acreditamos 

serem as verdadeiras «belas artes»139, sentimos que estamos a aproximar-nos mais 

da exposição clara do nosso pensamento e do que cremos ser não só o interesse 

definidor da prática artística do Ocidente como também da fotografia, enquanto 

pertencente a essa mesma área de actividade humana. 

Desta forma a arte poderá conter uma representação mimética de uma 

coisa, contudo teremos que ter em consideração que ela não será apenas uma mera 

apresentação de uma aparência: ela implicará sempre uma reflexão mais profunda, 

pois será a totalidade do conjunto de opções e contingências que estimularam e 

constrangeram o seu criador. Assim, a imagem artística será mais que meramente 

mimética quando se aproxima do visível, será verosimilhante, e mesmo na 

fotografia, este resultado do humano que é a prática artística, não se enquadrará 

naquela que definimos como photo-graphia. Mas, se afirmámos que a photo-graphia 

responde às premissas que a ciência necessita na imagem, como poderemos definir 

o campo em que as imagens artísticas se enquadram? 

Em busca da essência através da arte 

Dissemos até aqui que as funções que a ciência reservava para a 

fotografia divergiam da aplicação que alguma vez a arte poderia fazer desta nova 

técnica. Enquanto a ciência sistematizava esta escrita da luz, nomeando-a de 

acordo com a sua função (photo-graphia), a arte adaptava esta nova ferramenta aos 

seus próprios interesses: a fotografia apresentava-se como um instrumento 

disponível para o uso artístico, que, devido ao seu específico modo mecânico de 

produção da imagem, apresentava uma expressão característica e um automatismo 

que lhe era singular. 

Apesar da proximidade enquanto arte visual do fazer — e até do fruir —        

pictórico que a fotografia gozará, esta técnica irá também disponibilizar uma série de 

novas questões pela sua mecanicidade: retira o gesto do artista e 

consequentemente a expressão a ele associada; permite a transposição tão fiel ao 

                                                        
139 Ibidem, p. 28. 
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visível que irá dar origem a uma cega crença no que as imagens apreendem, 

constituindo-se como “prova inquestionável” de um acontecimento; irá registar como 

que uma sombra do que na verdade se passou, apreendendo uma imagem através 

dos próprios raios visuais que o referente emanou; irá permitir a reprodução da 

mesma imagem em múltiplas cópias, sem perda de qualidade em relação ao 

original, independentemente da sua quantidade; etc.. Essencialmente esta nova 

ferramenta irá significar todo um novo campo de exploração e de questionamento 

nas mãos da arte e à luz da sua pretensa capacidade de reflexão, permitindo uma 

nova perspectiva de abordagem da representação pelo automatismo, imediatez e 

peculiaridade do seu processo. 

A fotografia será o reflexo da sua própria contemporaneidade: a 

industrialização e o positivismo, que substituem o homem pela máquina e acreditam 

no poder da ciência para tudo compreender e explicar. Contudo, será também no 

desvio que a fotografia fará desse “deslumbre científico” — ao mostrar-se desde o 

seu início como área de exploração artística e incapaz de excluir totalmente o ser 

humano —, que residirá o desacreditar na crença de que tudo se encontra passível 

de ser compreendido pela ciência: a fotografia será desde o seu nascimento um 

instrumento ao dispor da arte, e nesse momento confirmará que o caminho 

estritamente objectivo negligencia outra componente válida do humano: aquilo que o 

distingue da máquina, o seu espírito, o seu pensar, o acaso que reside no facto de 

as regras e a lógica lhe serem exteriores. 

Quando anteriormente procurámos definir o que entendíamos por 

verdade ao longo destas páginas140, apoiando-nos na dupla significação de 

Heidegger para este conceito, apontámos a verosimilhança como a manifestação 

visual da tendência ocidental de reflexão. No entanto, como fazemos agora uma 

subdivisão desta inclinação, chamando photo-graphia àquela que serviu à ciência e 

apontando-a como indicial — a qual consideramos superficial, por pretender apenas 

a conformidade com o referente, ou seja com a aparência deste —, impõe-se 

perguntar: como poderemos designar a outra vertente de interesse e representação 

que deseja comportar a essência do ente, enquanto produção de cariz artístico? 

A fotografia pareceu de facto, por um breve momento, ser a 

concretização de uma solução para a cultura ocidental, uma vez que aparentava 

conter os entes na sua total e profunda verdade, através do fixar da luz emanada 

por eles próprios.  

                                                        
140 Especialmente no subcapítulo “O Ocidente e a verdade”. 
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Baseando o nosso raciocínio nas palavras de Heidegger quando afirma 

que «a essência do saber repousa, para o pensar grego, na αληνεια [aletheia], a 

saber, na desocultação (Entbergung) do ente»141, e que «todavia, para que o 

conhecimento e o enunciado que o articula e o enuncia possam reger-se pela coisa, 

[...] é preciso que a própria coisa se mostre enquanto tal»142, e que para este 

pensador «o efeito da obra não consiste num operar», mas antes «assenta numa 

mudança da desocultação do ente»143, podemos com ele afirmar que «a verdade 

projecta-se na obra»144, e «por ser um tal “trazer à luz”, toda a criação é um 

“tirar”»145, ou seja uma forma quase única de conter a tal “verdade essencial” que o 

homem ek-sistente procura. 

Assim esta linha de pensamento de tendência racionalista, a tal ocidental 

que procura explicar os fenómenos de uma forma definida, acredita que a obra de 

arte é um dos modos de “instalar”146 a verdade, ou seja uma das formas do “advir da 

verdade do ente”147. Foi esta mesma corrente de pensamento que a partir do 

Renascimento ganhou novo fôlego, até se precipitar durante os séculos XVIII e XIX 

(e entrar em verdadeiro aceleramento durante o século XX), e que definiu na arte a 

procura pela representação verosimilhante. Só segundo esta perspectiva e em 

paralelo com o campo das ideias, a pintura de reflexão seria a mais próxima do 

intelecto do homem ocidental, no qual o contexto — como um cenário — e os 

conceitos — como as personagens de um qualquer quadro —, procuram estar o 

mais claramente definidos possível.  

Apoiando-nos na tendência verosimilhante, identificável na arte do 

Ocidente, podemos dizer que o percurso desenhado pelo homem ao longo da sua 

história vem justamente confirmar a ideia de que ele acreditava que através de um 

processo não feito pela sua mão estaria menos sujeito a desvios, aproximando-se 

dessa forma, finalmente, da verdadeira essência das coisas, privada de 

subjectividade.  

                                                        
141 OOA, p. 47. 

142 Ibidem, p. 41. 

143 Ibidem, p. 58. 

144 Ibidem, p. 60. 

145 Ibidem, p. 61. 

146 Este “instalar”, do qual aqui fazemos uso, tem origem no pensamento de Heidegger, mais precisamente n’ «A Origem da Obra 

de Arte», onde este filósofo aproxima o significado deste termo ao «erigir» e ao «instituir», que acontece na obra em relação à 

verdade e ao seu desvelamento. (Ibidem, p.35.) 

147 Pela abertura que a obra constitui em relação ao desvelamento do ente. (Ibidem.) 
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O divino na arte 

Havia sido encontrado, através da fotografia, um método de permitir que 

a natureza fizesse o trabalho da sua auto-representação, conferindo um papel activo 

e até consciente a uma entidade abstracta, na produção de uma materialização de 

si. A natureza seria deste modo uma força capaz e actuante, de uma forma tão 

inovadora e inexplicável, nos primeiros tempos, que se considerava ser um método 

mais que automático: espantosamente milagroso. 

Claro que esta ideia de milagre, de fenómeno sobre-humano, não era 

nova, afinal o funcionamento encadeado macro e microcósmico do mundo natural, 

na sua completude e complementaridade infinita, sempre inquietou o homem, ao 

ponto de o levar a acreditar que haveria mais que uma simples relação de 

causalidade como estrutura de funcionamento de todo esse encadeado. Assim, não 

é só perante a fotografia que a natureza se revela consciente e activa, pois só como 

tentativa de compreensão da perfeição inerente ao que nos rodeia, e às diferenças 

espirituais do homem em relação às restantes criaturas, poderemos falar de Deus e 

da relação de causalidade que Lhe é atribuída, quando o homem procura 

compreender questões existenciais relacionadas com o ser humano. Deste modo a 

incompreensão de uma produção que se revela perfeita, é explicada desde cedo na 

história humana, pelo divino; e a fotografia não será uma área de excepção neste 

assunto. 

A iminência da fotografia, perceptível na pintura ocidental, evidencia uma 

tendência que já havíamos identificado como característica da própria prática 

artística da Antiguidade Grega, e que consistia numa concepção do artista, neste 

caso particular do pintor, como um ser dotado de uma capacidade espantosa de 

representar visualmente uma ideia, ou uma tomada de vista. Através desta 

capacidade impressionante, o artista destacava-se entre os restantes mortais: ele 

possuía a faculdade rara de re-criar a natureza. Seria assim um criador, e nesta 

condição, como já anteriormente referimos, o artista não só se diferenciava dos 

restantes homens, como se aproximava de Deus, o criador dos criadores, o 

construtor da natureza, da obra mais perfeita que existe. 

O facto de se realizar uma obra visual, que consegue iludir os olhos do 

observador ao ponto de o fazer duvidar da real existência do representado, 

despoletaria automaticamente a confrontação com o único termo de comparação 

possível: a própria natureza. Ora, se esta havia sido criada na sua perfeição infinita 
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pelo Altíssimo (no caso da Grécia Antiga seria necessário atendermos a várias 

cosmogonias), esta habilidade sobre-humana seria, como todas as nossas virtudes, 

uma das capacidades que eram atribuídas a um mortal aquando do seu nascimento 

pela maior das forças superiores: a divina. 

Tentando não nos afastar em demasia do verdadeiro cerne do nosso 

estudo, a arte será também, em parte, explicada na sua relação com o divino; pois 

se só o homem, e mesmo assim apenas um reduzido número, é capaz de produzir 

obras de arte, aos seus olhos esta particularidade só pode ter um cariz de dom; ou 

seja, a capacidade artística consistirá numa atribuição especial, que de tão 

inexplicável e alheia ao racional, deverá ser uma dádiva divina. Bom exemplo disto 

são as palavras de Kant quando escreve: «o próprio talento enquanto faculdade 

produtiva inata do artista pertence à natureza [...]: Génio é a inata disposição do 

ânimo (ingenium), pela qual a natureza dá a regra à arte.»148 Com isto Kant atribui à 

natureza a «faculdade produtiva inata do artista», ou seja a sua capacidade de 

realizar obras artísticas. Para Kant é uma «inata disposição», e assim, nascendo 

com o artista, «a natureza dá a regra à arte». 

O génio, para Kant,  era então o ser humano capaz de anular o seu “eu”, 

ou seja a sua “subjectividade” no momento da criação da obra de arte, ao ponto de 

apenas a natureza restar como agente activo. Pelas próprias palavras de Kant: «o 

próprio autor [...] não sabe como [...] as ideias se encontram nele e tão pouco tem 

em seu poder imaginá-las arbitrária ou planeadamente e comunicá-las a outros em 

tais prescrições». «A natureza através do génio prescreve a regra não à ciência, 

mas à arte».149 Heidegger corrobora e torna mais flagrante esta afirmação com as 

suas palavras: «o artista permanece [...] como um acesso para o surgimento da 

obra, acesso que a si próprio se anula na criação.»150 A natureza usaria este corpo 

para materializar a sua «regra», naquela que por isso seria uma obra de arte.  

Mas para que percebamos de que modo este “espírito” particular se 

manifesta na fotografia, mais uma vez sublinhamos que ao nosso estudo apenas 

interessam as artes visuais, e mesmo dentro desta área procuramos somente 

referir-nos à pintura, por considerarmos que ela incorporou a pré-história da 

fotografia. Fazendo uma revisão do que temos vindo a definir como o nosso objecto 

de estudo, na própria pintura assinalámos duas tendências, a pintura de reflexão e a 

                                                        
148 CFJ, p. 211. 

149 Ibidem, p. 212. 

150 OOA, p. 31. 
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pintura de estilo, tendo posteriormente sido sublinhado que a fotografia descendia 

da pintura de reflexão; sem contudo podermos dizer que qualquer uma destas 

tendências seja estanque, uma vez que continuariam a ser tendências, e não 

práticas divergentes e rígidas. 

A fotografia como ferramenta desejada, e disponível, foi usada por 

muitas áreas (como já vimos ela serviu a ciência, o jornalismo, a arte, etc.). Mesmo 

nos primórdios da fotografia, com todas as limitações técnicas que poderiam servir 

de barreira à utilização generalizada desta ferramenta, aliadas ao possível 

desinteresse que adviria de um procedimento de preparação trabalhoso e 

demorado, a fotografia será imediatamente usada também numa vertente criativa, 

que poderemos designar de artística, no sentido de se afastar da mera descrição, 

documentação e referenciação a que se propunha em áreas mais técnicas. 

Este facto vem sublinhar que a arte não é uma característica inerente a 

uma acção determinada, nem limitada a nenhuma prática específica. Ela poderá 

estar apenas dependente de um espírito capaz de lhe dar forma e sentido: «para o 

julgamento de objectos belos enquanto tais requer-se gosto, mas para a própria 

arte, isto é para a produção de tais objectos, requer-se génio.»151 Esse espírito 

particular será então o do «génio».  

Génio 

O dom particular do artista é assim uma generosidade de carácter divino, 

que permite a este sujeito uma existência diversa da comum. Esta dádiva era 

considerada um favorecimento da natureza, «visto que o génio é um favorito da 

natureza»152. Mas no momento em que era confiada ao génio esta tarefa, era-lhe 

negada a sua mera existência como ser humano, pois ele teria que deixar de ser um 

simples homem, em nome de se transformar no “utensílio da natureza”; através do 

qual ela empreenderia a sua tarefa divina de ensinar ao homem “curioso” um pouco 

mais da sua “verdadeira essência”.  

Repare-se como, segundo esta leitura, é a natureza que sente 

necessidade de comunicar com o homem, quase como um prémio de dedicação, a 

este humano inquiridor. O homem, por sua vez, terá de possuir à partida a pré-         

                                                        
151 CFJ, p. 215. 

152 Ibidem, p. 224. 
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-disposição, ou seja o interesse, para se debruçar e mesmo apreender essa 

mensagem. A natureza semeia assim no homem (embora em quantidades 

diferentes, e voltada para interesses diversos) uma capacidade singular, de modo a 

que este esteja apto para sobreviver e até desvelar as suas “pequenas mensagens”; 

que, por exemplo servindo-se das obras de outros génios anteriores, vai 

transmitindo ao seu pupilo. Mas qual será então o papel do génio aqui? Será ele 

assim tão inconsciente, reduzindo-se a um instrumento; ou será, por outro lado, um 

ser capaz de um processo especial de interpretação e transmissão de uma 

mensagem específica que advém do mundo natural? 

Pela leitura que vínhamos a fazer, o artista ganhava o estatuto de 

“humano-veículo” de uma força superior, a ele alheia, no acto da criação da obra de 

arte. Segundo esta teoria, ele seria apenas uma mera “ferramenta” na criação 

artística. Certamente esta ideia decorrerá do facto de a criação artística ser uma 

actividade cujo resultado seria de tal maneira assombroso que levaria aqueles que 

não possuíssem qualquer inclinação para esta prática a pensar que só por 

capacidades sobre-humanas se poderia produzir algo de tão surpreendente.  

O que podemos então perceber como génio? Voltemos de novo às 

palavras de Kant para o esclarecer: «o génio consiste na feliz relação, que nenhuma 

ciência pode ensinar e nenhuma diligência pode aprender, de encontrar ideias para 

um conceito dado e por outro lado de encontrar para elas a expressão pela qual a 

disposição subjectiva do ânimo daí resultante, enquanto acompanhamento de um 

conceito, pode ser comunicada a outros.»153 Deste modo, o génio será aquele que 

«introduz clareza e ordem na profusão de pensamentos, torna as ideias conscientes, 

capazes de uma aprovação duradoura e ao mesmo tempo universal, da sucessão 

de outros e de uma cultura sempre crescente.»154 Segundo estas afirmações, o 

génio contribui para a construção da «cultura» dos povos, através da sua 

capacidade excepcional de pensar e materializar ideias, de forma a que sejam 

objecto de «uma aprovação duradoura» e «universal» por aqueles que o rodeiam e 

que constituem essa própria «cultura». 

Assim «o génio é a originalidade exemplar do dom natural de um sujeito 

no uso livre das suas faculdades de conhecimento. Deste modo o produto de um 

génio […] é um exemplo […] para sucessão por um outro génio, que por este meio é 

                                                        
153 Ibidem, p. 223. 

154 Ibidem, p. 226. 



123 

despertado para o sentimento da sua própria originalidade»155. Ele será então uma 

«aparição rara», e «o seu exemplo produz para outras boas cabeças uma 

escola»156. 

No entanto o génio não produz conhecimento — como faz a ciência —         

ele apenas o simula, sintetizando e transpondo um misto de estímulos (sensoriais, 

culturais, contextuais) numa obra que permanecerá como paradigma do momento 

que a viu e fez nascer. Esta mesma obra irá despoletar num outro génio «o 

sentimento da sua própria originalidade», uma vez que o “ser genial” não se ensina 

nem se aprende, restando como únicos recursos a combinação entre a «escola», 

constituída pelas obras de arte precedentes, e o dom latente do indivíduo, que ele 

utilizará nas «muitas tentativas frequentemente laboriosas» que fará durante a 

procura por «aquela forma que o contenta»157. 

Kant, para esclarecer melhor ainda a ideia de génio, estabelece o 

contraste entre arte e ciência, entre génio e «cabeça»158, notando «que o génio se 

opõe totalmente ao espírito de imitação», e para ele «aprender não é senão 

imitar»159. Desta forma, «a máxima aptidão ou docilidade em aprender (capacidade) 

enquanto tal não pode absolutamente ser considerada génio.»160 Para Kant «no 

campo científico, portanto, o maior descobridor distingue-se somente em grau do 

mais laborioso imitador e aprendiz», que não passará de uma boa «cabeça», e 

«distingue-se especificamente daquele que a natureza dotou para a arte bela.»161 

O «génio […] é um talento para a arte»162. 

 

                                                        
155 Ibidem, p 224. 

156 Ibidem. 

157 Ibidem, p. 217. 

158 Ibidem, p. 213. 

159 Ibidem, p. 212. 

160 Ibidem. 

161 Ibidem, p. 213. 

162 Ibidem, p. 223. 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A obra do génio 

Temos visto que as definições são permeáveis, e que por isso é cada 

vez mais difícil conceber os entes e as práticas através de enunciações e 

disciplinas. Por esta razão procurámos antes perceber tendências (de reflexão, de 

estilo), tendo optado pela tendência de reflexão para apontar como a raiz da 

fotografia, na prática artística ocidental. Contudo tivemos o cuidado de sublinhar que 

para haver alguma correcção nas afirmações que possamos fazer, teremos que não 

esquecer que uma tendência nunca excluirá totalmente aquela que se lhe opõe163, e 

após aprofundarmos um pouco mais a nossa dissertação, fizemos notar que mesmo 

na tendência de reflexão existem representações que apenas procuram a captura do 

aparente, e que a estas se opõem as que ambicionam capturar a totalidade da 

essência do assunto a que se dedicam.  

Ao concordarmos com as palavras de Kant, quando considera que uma 

obra de arte será o produto de um ser especial (o génio), que fará uso do 

entendimento e da imaginação para criar uma obra de arte, estamos a aceitar que a 

criação de uma obra de arte será dependente desse espírito e das suas 

capacidades, e não da matéria e da técnica em que esse objecto artístico será feito. 

Deste modo poderemos encontrar obras de arte em pintura e em fotografia, porque 

ambas não são mais do que meras técnicas ao dispor do génio na criação. E dando 

continuidade a este raciocínio é que se torna para nós premente uma redefinição de 

terminologias. 

O facto de actualmente sentirmos um embaraço e uma dificuldade 

tremendos no momento de dizermos o que é aquela obra que está perante nós — 

se pintura, se fotografia, se escultura, se colagem, se instalação ou se outra coisa 

qualquer — encontra-se exactamente no facto de ainda nos regermos por 

terminologias que, nascidas no século XIX (época fértil em rótulos e arquivos), são 

obsoletas para a prática e o pensamento contemporâneos, onde o questionamento e 

a liberdade para o fazer imperam. 

Neste sentido, a fotografia como escrita da luz (photo-graphia) ganha um 

novo significado: aquele que no início deste capítulo sublinhámos como a tendência 

específica da ciência, que levou à sistematização desta técnica objectiva e imediata 

de registo de um qualquer ponto de vista. O facto de esta definição não abranger 

aquela que vimos a delimitar como objecto central do nosso interesse na prática 
                                                        
163 André Bazin chamou a este acontecimento, constante na prática da cultura ocidental, de «equilíbrios diversos entre o simbolismo 

e o realismo». André Bazin – Op. cit., p. 10. 
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fotográfica — a artística —, impele-nos a procurar igualmente para ela um termo que 

se ajuste ao que se diferencia da “objectividade científica” da photo-graphia. 

Procuramos deste modo permitir a reflexão sobre aquelas obras produzidas pelo 

génio, pela arte, considerando-as como aproximações à essência, e que serão 

transversais às técnicas utilizadas, e às tradicionais divisões disciplinares. 

No entanto não será no extremo oposto ao da racionalidade matemática 

que enquadraremos este “mundo”, mas sim num ponto intermédio que permitirá uma 

base científica, de experiência directa com a natureza, incorporando a par uma 

perspectiva humana, a qual não será totalmente aleatória, já que se verá 

fundamentada no entendimento e na imaginação. Por outras palavras, acreditamos 

que actualmente mais do que delimitações técnicas e disciplinares, se torna 

essencialmente relevante a compreensão da prática artística como um todo, que 

nem se regendo pela lógica absoluta da ciência, nem pelo caos total do aleatório, 

encontra no génio o seu materializador e o seu imperativo determinante de 

existência. 

Por conseguinte, à semelhança da origem grega do termo photo-graphia, 

foi mais uma vez àquela, que defendemos como raiz da cultura ocidental que nos 

originou, que fomos buscar a expressão capaz de abranger a pluralidade de 

sentidos e dimensões de interpretação, que desejamos aqui significar. E esse termo 

é: skiagraphia. 

A skia-graphia, será então — para nós — o termo complementar da 

photo-graphia: e se a escrita da luz significava o imediato e automático do que se 

regista a si próprio, fazendo o elogio da visão e representação científicas; skia-         

-graphia será capaz de significar a posição oposta da representação ocidental. Mas 

esclareçamos esta ideia. 

Photo-graphia vs skia-graphia 

Skia significa sombra; graphia já havíamos visto que se refere à escrita, 

mais precisamente ao registo. Temos portanto um significado literal para este termo 

de “escrita da sombra”. Repare-se que não procurámos os equivalentes gregos para 

“trevas”, ou “escuridão”, os quais poderiam parecer à primeira vista muito mais 

lógicos pelo antagonismo drástico que constituiriam. Mas a escolha foi consciente: 

através deles não seríamos capazes de abranger a tensão existente naquela que 

acabou por ser a nossa opção. 
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A escolha de photo-graphia consegue ser muito precisa, porque aponta 

apenas para um agente de registo: a luz. Parece de facto claro, e até imperativo, 

que ao apresentar um único agente de “escrita” — especialmente um que não sendo 

humano (luz) e aliado à máquina (câmara) —, só poderia deixar adivinhar um 

resultado objectivo, preciso e imparcialmente científico, como a simples captura do 

aparente, ou seja a mera imagem photo-graphica. Contudo esta clareza não sucede 

com o termo skia. A sombra não é uma “unidade” como a luz: a sombra implica 

sempre a existência da luz para a sua efectividade, e a sombra é a supressão 

parcial da luz. A sombra será portanto um efeito que o constrangimento da luz 

provocou na projecção directa dos raios luminosos numa superfície. A sombra será 

então a intercepção do raio luminoso por um qualquer corpo, resultando numa 

determinada ausência de luz. 

Claro que a fotografia, apesar de se designar escrita da luz, efectua o 

seu registo através da conjugação da reflexão da luz e da privação desta — deste 

modo se definem os objectos, as paisagens, ... enfim, qualquer referente — no 

suporte sensibilizado. Contudo, na fotografia ou os referentes projectam raios 

luminosos, ou não os projectam, e assim se “desenhará” a imagem na superfície 

sensível. Já a skia-graphia implica a existência de uma luz, de raios luminosos, sem 

os quais não poderá dar-se a privação dos mesmos, e consequentemente a sombra. 

Mas desprendamo-nos deste sentido de senso comum, pois não é através dele que, 

neste momento, procuramos explicar a diferença entre os dois termos. 

Quando no início deste capítulo apontámos a photo-graphia como a 

fotografia científica, aplicámos este conceito num campo mais abstracto e profundo 

de significação. Nesse momento a photo-graphia seria a tendência «ortopédica» da 

representação164, em que a superficialidade da aparência seria o único objectivo a 

transpor para a imagem final. Distinguimos assim, nessa primeira fase, que, dentro 

da fotografia (imagem e técnica fotográfica; âmbito de prática de produção de 

imagens com base mecânica, mas que não terá necessariamente que se reduzir a 

essa vertente superficial) existiria a photo-graphia (esta sim, tendência da 

reprodução de reflexão levada ao extremo, e que vem responder às necessidades 

de rigor da ciência relativamente à imagem). Estes dois termos seriam homófonos, 

porém não partilhariam a sua grafia e muito menos o seu significado. E irá ser 

exactamente neste mesmo âmbito de subdivisão da generalidade que a fotografia 

constitui, que aplicaremos o termo skia-graphia. Neste sentido, skia-graphia não 

                                                        
164 FE, p. 70. 
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será nunca uma nova técnica ou linguagem artística, mas será antes a tendência 

humana de representar mais que a mera aparência dos objectos, ou o que 

anteriormente definimos como representação simbólica165.  

A esta demarcação dos âmbitos de aplicação dos termos e de 

esclarecimento da especificidade da opção pela sombra em detrimento das trevas, 

soma-se o facto — de significativa importância — de a palavra skiagraphia, no seu 

significado original, designar a pintura para os gregos. Foi exactamente desta 

“herança” que a escolha deste termo, para representar a tendência menos “literal” 

da representação visual, se originou. Tal como a tendência menos restrita da 

representação do Ocidente — que segundo dissemos procura a essência dos entes, 

afastando-se da mera aparência —, também a sombra não revela aparências. Tal 

como a pintura que procura o desvelamento do ente se afasta do superficial, 

também a sombra é uma projecção de um corpo ausente, embora referido. Tal como 

a essência que emana de um ente e que poderá ou não ser apreendida por um 

homem, ou por um génio, para este posteriormente fazer a sua interpretação do que 

viu e experienciou; a luz será a essência, a superfície onde a sombra se projecta 

será a imagem final, e o corpo intermédio que dará origem à sombra, ou seja o fruto 

da sua própria forma e reflexo, será o génio.  

É neste sentido que o termo skia-graphia é por nós empregue neste 

contexto: pelo facto de, como sombra, implicar sempre a existência de um intruso 

que lhe dá uma forma diversa da original, a qual, por sua vez como fruto do génio, 

corresponderá à obra de arte. 

Podemos assim, através da interpretação dos termos skia-graphia e 

photo-graphia, fazer uma reorganização das obras humanas, que, segundo esta 

perspectiva, se dividirão entre obras do génio e obras sem génio, respectivamente. 

Se às primeiras podemos chamar arte, às segundas nunca estaremos correctos se 

por obras de arte as tomarmos. 

Contudo, após esta afirmação, quase que nos equivocamos e 

esvaziamos estas páginas de reflexão da tensão ambivalente que consideramos ser 

tanto avessa à certeza, à clareza, à definição; quanto fértil para o pensamento e 

para a captura da verdadeira essência. Após esta afirmação, em que decretamos 

que só é obra de arte a obra do génio, resta-nos o sentimento de redução perante 

aquela que se apresenta como uma tentativa de definição... Mas após todas estas 

páginas de observação e reflexão, revela-se para nós incontornável a necessidade 
                                                        
165 No entanto sublinhemos também, e assumidamente, que a escrita da sombra representa menos do que a presença efectiva do 

corpo ou da forma captada. 
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de distinguir entre photo-graphia e skia-graphia, no campo da produção e fruição da 

representação visual, tal como no âmbito da prática humana distinguimos entre 

ciência e arte. 

Torna-se para nós, neste momento, clara a falência de qualquer 

distinção disciplinar entre as várias técnicas disponíveis à representação visual 

(pintura, fotografia, desenho, colagem, gravura, etc.), e afigura-se como mais 

pertinente a simples distinção entre obra de arte e qualquer outro fruto de actividade 

humana. E será através da distinção entre photo-graphia e skia-graphia que o 

fazemos: a skia-graphia será toda a obra que para além de humana 

(independentemente da utilização de técnicas mecânicas ou processos industriais), 

reflicta a centelha do espírito genial que lhe deu existência. 

No entanto, o que guiou o nosso pensamento não foi a procura de uma 

definição de obra de arte. Sabemos que a compreensão da nossa 

contemporaneidade é realmente importante, e que cultura ocidental e imagem são 

de facto como que sinónimos, nas quais a imagem fotográfica é a concretização de 

uma materialização paradigmática. Contudo, no percurso da história artística desta 

cultura, a fotografia foi apenas um passo, mas um passo que necessitou de uma 

longa preparação, e sem a qual a continuação do desenvolvimento do Ocidente não 

teria lugar: ela foi desejada, e a representação a ela se aproximou; ela tornou-se 

efectiva e catapultou toda a representação do Ocidente para uma nova dimensão de 

compreensão e até de auto-conhecimento. A memória passou a ser materializável, 

partilhável, “hereditária”, de um modo simples, acessível e mecânico. A imagem 

passou a ser instantânea, deixou de ser rara e o seu carácter de originalidade e 

unicidade, desvaneceu-se. 

Fotografia e pintura não são divergentes e é até difícil estabelecer 

separações sólidas entre elas, que não assentem apenas em questões técnicas. Por 

isto afirmamos que a representação visual artística é uma unidade, à qual não 

interessará a subdivisão técnica. Ela apenas poderá oscilar entre o grau da sua 

profundidade de interpretação. Assim, a escrita da luz é “ortopédica”; a escrita da 

sombra é espiritual: enquanto a primeira responderá à lógica; a segunda, pertence à 

dimensão das sombras, à dimensão da reflexão e projecção da interpretação e 

criação humana, um terreno mutável e errante, tal como o ser humano. Assim, a 

primeira será photo-graphica, a segunda skia-graphica. 
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A obra de arte como sombra 

A skia-graphia, como escrita da sombra, irá auxiliar-nos na tarefa de 

reorientação perante um panorama de multiplicidade de possibilidades práticas 

como o contemporâneo, mostrando-nos que a preocupação de atribuição disciplinar 

será uma dispersão das verdadeiras questões que uma obra de arte actual 

desencadeia. 

A técnica em que é executada é de facto muito importante para a 

compreensão da obra, para a sua efectividade visual, e para a referência a uma 

série de questões de reflexão que poderão ser deste modo enunciadas. Mas já não 

fará sentido actualmente perceber em que disciplina enquadro uma instalação 

(escultura, arte multimédia, ...) ou um happening (dança, teatro, fotografia, ...), por 

exemplo. O importante é perceber quais foram os meios chamados para a sua 

realização, e de que forma e por que caminhos nos obrigam a pensar; em que 

referências se apoiam, e de que modo se enquadram no contexto que as gera.  

A fotografia alargou as possibilidades constituindo-se como uma nova 

ferramenta, com uma expressão própria, e permitindo que o pensamento se 

sobreponha à técnica, alargando o contingente dos possíveis criadores também 

àqueles que não dominem qualquer outra forma de representação visual. 

Actualmente dispomos de diferentes técnicas e de estratégias de criação 

também muito diversas (desde o artista que apenas conceptualiza, ao virtuoso que 

considera o domínio técnico determinante para o seu génio). Mas o essencial será 

perceber a arte, como uma actividade apenas humana, que terá no génio — essa 

mistura de divino e humano — a peculiaridade da sua existência, 

independentemente das distintas opções que os diferentes génios possam optar 

para a criação das suas obras. 

A resolução para a nossa “perda do norte” perante a prática artística 

contemporânea, residirá na diferença chave entre photo = luz (directa) e skia = 

sombra (indirecta), e propor-se-á como uma simples hipótese de orientação: a obra 

é artística, se nela conseguirmos detectar a sombra do espírito que a produziu; a 

obra é mera escrita da luz (sem intervenção do génio), se nada encontramos de 

profundo, se nela nada revemos desta nossa natureza inquieta e reflexiva. 

A relação íntima que intuíamos existir entre fotografia e pintura, e que se 

manifestou tão anterior ao nascimento desta técnica de captura do visível, era então 

a manifestação do modo particular da cultura ocidental pensar e ver o mundo, e 
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continuará a acontecer na medida em que o fazer artístico, enquanto expressão do 

génio, não poderá encontrar fronteiras que limitem o seu pensar e o seu criar, 

portanto a sua expressão, sejam elas disciplinares, políticas, económicas, sociais, 

ou quaisquer outras. 

 



 

Conclusão 
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A ligação profunda entre pintura e fotografia na prática artística 
ocidental 

Intrigou-nos inicialmente por que razão pintura e fotografia sempre 

pareceram, e ainda se mantêm, muito próximas na prática artística ocidental. O que 

concluímos então a esse respeito, depois deste estudo? 

A configuração da representação no Ocidente é de facto particular: 

tendeu para o fotográfico (através do figurativo) até ao advento da fotografia, 

manifestando assim o interesse pela representação verosímil do aparente. 

Procurava iludir; ansiava constituir-se como uma “imagem-prova” de um 

acontecimento ou uma qualquer história de ficção, transparecendo em ambos os 

casos uma tendência para a narratividade. 

Vimos também que a fotografia virá desde o seu princípio a relacionar-se 

com a pintura por ser uma técnica cujas obras são também destinadas ao sentido da 

visão, aproximando-se do pictórico pela linguagem bidimensional que diluirá 

diferenças de composição, estratégias de comunicação, partilhando também com 

ela a linguagem crítica e teórica daqueles que fruem as obras. Também na fotografia 

existe composição, figuras, contraste, luz, ..., tal como na pintura. 

Após este percurso, percebemos que a fotografia será apenas mais uma 

ferramenta, que se encontrará disponível para uma utilização técnica de captura do 

aparente, mas não se reduzirá a esta função. Irá também prestar-se a uma 

abordagem criativa, à qual pertencerá a prática que dominou o nosso interesse: a 

fotografia enquanto arte. 

Desde o início que afirmámos que este estudo apenas se restringiria a 

um contexto ocidental, e vimos que será neste mesmo território que a imagem 

photo-grafica terá especial pertinência, já que foi aqui que foi intuída antes do seu 

nascimento, tanto pela forma específica de apreensão das aparências que a pintura 

manifestava, como pelo Sudário de Turim, que é o exemplo do que fundamenta a 

possibilidade para toda a representação verosimilhante no Ocidente, contendo já no 

seu processo de concepção a raiz do que iria definir a fotografia enquanto índice de 

um referente. 

O facto de esta técnica ser descoberta na cultura ocidental, e não poder 

ter sido por mais tempo adiada, nem sequer advir senão após um período de 

séculos de adaptação das mentalidades, vem justamente sublinhar a legitimidade 
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em atribuir ao Ocidente a responsabilidade na sistematização da fotografia enquanto 

técnica de apreensão do visível. 

Retomando a concepção de Kant, segundo a qual a obra de arte é a 

obra do génio, ou seja aquela que contém algo de “divino”, inferimos que o ser-        

-artístico da obra não dependerá do objecto final em si, mas mais do sujeito que a 

produz. Assim, não será o material em que a obra é feita, nem a técnica escolhida 

para o efeito, que será o factor decisivo na atribuição do estatuto de obra de arte. 

Será antes o génio esse factor determinante. 

Deste modo a fotografia, como uma técnica disponível, definir-se-á 

apenas como uma ferramenta ao dispor do génio, para a criação da obra de arte. 

Mas não esqueçamos que esta será uma técnica com características específicas: 

será mais ambígua e “camaleónica”. Ambígua porque será capaz de conjugar 

opostos num só objecto, ou seja, será mecânica, sem prescindir totalmente do 

homem e deste modo materializará a luz; será objectiva sem eliminar totalmente a 

escolha do fotógrafo; será uma prova, como vestígio do corpo que existiu e que ali 

esteve, mas sem imparcialidade e abrangimento total dos factos para que se possa 

considerar verdadeira; será dependente do homem, mas sem gesto, constituindo-se 

como maquinal, e até milagrosa (aquiropoiética). E “camaleónica”, porque se 

prestará a diferentes práticas e disciplinas de saber, mantendo-se em constante 

desenvolvimento, questionamento e transformação. 

A fotografia encontrou de facto um terreno fértil no Ocidente para o seu 

advento e desenvolvimento, no seio da civilização que vive e pensa em função da 

luz (photo). Ela, como photo-graphia, será essa escrita da luz, e opor-se-á à skia-     

-graphia — a escrita da sombra —, por ser mais directa, e procurar eliminar qualquer 

«intruso»166 do processo automático de captura de imagens. 

No entanto, no momento em que nos encontramos, na prática artística 

contemporânea, em que a multiplicidade de possibilidades e práticas é uma 

realidade inegável, não podemos encontrar ainda fronteiras definidas, e todas as 

delimitações que se desenham são rapidamente postas à prova e na sua maioria 

cedem perante a incapacidade de manterem a sua forma inicial. No caso da 

fotografia enquanto escrita da luz, é flagrante o facto de esta já não se definir como 

nos seus primórdios, em que consistia no registo numa superfície sensibilizada à luz 

de uma tomada de vista, que resultaria tão nítida e surpreendentemente semelhante 

com a realidade que parecia transformar o próprio fotógrafo num intruso. 

                                                        
166 FE, p. 38. 
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Inicialmente, esta técnica aparentava diluir a importância da escolha do 

enquadramento, do momento oportuno para o disparo, do intervalo de tempo 

necessário para a correcta exposição do referente..., no assombro da semelhança e 

do detalhe.  Actualmente a fotografia já não é apenas uma captura de uma tomada 

de vista, não é só o fixar num negativo um referente que irá permitir a sua 

reprodutibilidade em positivo. A fotografia já não precisa sequer de referentes, a 

fotografia já não é apenas o fruto deste processo mecânico e químico. A própria 

pintura, ou o pictórico, também já não se encontra apenas num objecto feito 

manualmente, do qual se podia perceber que um dia o havia produzido um gesto. O 

pictórico, nos nossos dias, pode ser produzido industrialmente, e mesmo 

massivamente (figura 73), reduzindo o acto criativo ao pensamento que lhe deu 

origem, ou à afirmação que o consagrou como arte (figura 74). 

O nosso interesse particular da relação fotografia-pintura advinha 

precisamente destas fronteiras difusas que conseguíamos vislumbrar na pintura 

anterior ao nascimento da fotografia, e que ainda somos capazes de apontar (talvez 

até de uma forma mais óbvia), no panorama actual, ou seja, neste tempo em que a 

definição e a compreensão de conceitos e principalmente disciplinas é apenas 

matéria de questionamento e desconstrução. 

O único modo em que parece ainda ser legítimo estabelecer fronteiras é 

na distinção ente photo-graphia e skia-graphia, embora já não como resultado de 

uma distinção disciplinar, mas aplicado antes ao plano conceptual no qual a primeira 

pretende constituir-se como um registo directo, da luz no negativo, e a segunda 

implicar uma impressão “indirecta”. Como propusemos, esta diferenciação é 

estabelecida à semelhança do contraste existente entre ciência e arte: a primeira 

imparcial, inexpressiva e indicial; a segunda produzida pelo génio, passível de 

múltiplas interpretações e portanto simbólica. Assim skia-graphia implica a 

existência do tal intruso, que a visão científica procurou eliminar, e para nós esse 

intruso poderá ser o artista, ou se preferirmos, como falamos de obras de arte, o 

génio. 

Segundo esta visão, a distinção entre fotografia e pintura estará 

obsoleta, e carecemos de uma redefinição, tendente para a simplificação do nosso 

pensamento sobre arte. E, mais uma vez, confirmando e apoiando-nos no que 

apontou Heidegger, concordamos com a sua ideia de que será na origem grega da 

nossa cultura que seremos capazes de encontrar uma maior proximidade ao nosso 

pensamento original, à nossa própria origem e, por conseguinte, ao entendimento 

que ainda persiste como um arquétipo em nós. Sendo deste modo conduzidos a 
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Figura 73: Cem latas, por Andy Warhol, 1968. 

Figura 74: A fonte, por Marcel Duchamp, 1917. 
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uma proposta de compreensão da prática artística feita antes entre photo-graphia e 

skia-graphia: a primeira enquanto tradução directa e objectiva, mera representação 

das aparências do visível, e a segunda como uma criação que foi mediada pelo 

intruso genial, das mãos do qual sairá a obra de arte. 

Deste modo, apenas da skia-graphia poderá nascer arte, 

independentemente da técnica e das ferramentas necessárias ao seu advento. Só a 

skia-graphia se constitui como elemento aglutinador de toda esta reflexão, pois só 

esta noção elimina a distinção entre fotografia e pintura que não nos parecia legítima 

desde o início deste trabalho, reunindo as obras visuais que as constituem, e que 

serviram de base ao nosso estudo, sob a unidade das obras de arte visuais, ou por 

outras palavras as obras visuais produzidas pelo génio ao longo do percurso da 

cultura ocidental. 

Mas recordemos uma última vez que toda esta reflexão não se propõe 

como verdade, apenas como dissertação que visa a libertação do pensamento sobre 

a arte, na medida em que só na liberdade a verdade poderá desvelar-se. Os 

tradicionais limites disciplinares, filhos da racionalidade científica positivista, não 

poderão actualmente ter legitimidade no plano artístico. As fronteiras entre as 

práticas artísticas esbatem-se, tornam-se difusas e revelam-se apenas visíveis em 

dois momentos distintos: no plano da técnica; e na distinção entre Arte e as demais 

prática humanas. 
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